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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 24/11/2021 

của UBND tỉnh về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và 

phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025” 

 trên địa bàn huyện Yên Mô năm 2022 

  

Thực hiện Công văn số 1299/STTTT-TTBCXB ngày 04/11/2022 của Sở 

Thông tin và Truyền thông về việc báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 88/KH-

UBND của UBND tỉnh về “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về 

an toàn thông tin” năm 2022. UBND huyện Yên Mô báo cáo kết quả triển khai 

thực hiện Kế hoạch năm 2022 trên địa bàn huyện, cụ thể như sau: 

I. Công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện Kế hoạch 

Thực hiện Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 24/6/2021 của UBND tỉnh về 

thực hiện Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an 

toàn thông tin giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, UBND huyện 

đã ban hành Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 13/7/2021 về việc thực hiện nâng 

cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025, 

trên địa bàn huyện. Năm 2022, UBND huyện lồng ghép nội dung tuyên tuyền, 

nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin vào Kế hoạch 

ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền điện tử và đảm bảo an 

toàn thông tin năm 2022 của huyện và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách 

hành chính của huyện. 

Giao phòng Văn hóa và Thông tin huyện chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị như: Văn phòng HĐND và UBND huyện, phòng Nội vụ, phòng 

Giáo dục và đào tạo, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện và 

các đoàn thể cùng các cơ quan, đơn vị có liên quan thường xuyên cụ thể hóa 

công tác tuyên truyền và nâng cao nhận thức, kiến thức về ATTT vào các hoạt 

động cụ thể của các cấp, các ngành nhằm trang bị cho cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân. Đồng thời chỉ đạo các xã, thị 

trấn đẩy mạnh triển khai các giải pháp thông tin tuyên truyền đến nhân dân về 

các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin cá nhân. 

II. Kết quả thực hiện 

1. Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và các kỹ 

năng cơ bản đảm bảo an toàn thông tin trên không gian mạng qua các 

phương tiện thông tin đại chúng, truyền thông xã hội. 

Huyện đã chỉ đạo các cơ quan thực hiện chức năng thông tin truyền thông 

thông qua phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và 
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Truyền thanh huyện, UBND các xã, thị trấn … tăng cường tuyên truyền, phổ 

biến, nâng cao nhận thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, mỗi người dân về việc 

đảm bảo an toàn thông tin chung và thông tin cá nhân. Tích cực thiết lập và 

phát triển các trang fanpages, các nhóm zalo, viber … tại từng cơ quan, đơn vị, 

đoàn thể, thôn, xóm, tổ dân phố, khu dân cư … để tuyên truyền, phổ biến, nâng 

cao nhận thức và kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin; lan truyền những kiến 

thức, hành động, thông tin tích cực, định hướng thông tin cho người dùng, tránh 

việc lộ, lọt, trục lợi thông tin cá nhân, tránh ảnh hưởng của thông tin vi phạm 

pháp luật. 

Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện đã xây dựng 

chuyên mục riêng, tăng cường thời lượng tin, bài viết, phóng sự, video, clip về 

đảm bảo an toàn thông tin, hướng dẫn kỹ năng khai thác thông tin, sử dụng 

thông tin an toàn cho các tầng lớp nhân dân. Năm 2022, đã xây dựng và phát 72 

tin, bài viết, 13 phóng sự, sưu tầm 125 video, clip hướng dẫn khai thác, sử dụng 

thông tin, biện pháp đảm bảo an toàn thông tin cho người dùng.  

Huyện đã tích cực chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động truyền thông thông qua 

các nền tảng số về các Chương trình mục tiêu chuyển đổi số, các diễn đàn, sự 

kiện, các cuộc thi đổi mới sáng tạo về công nghệ thông tin tới đông đảo các 

tầng lớp nhân dân nhằm thu hút sự tham gia của cộng đồng, đặc biệt với đối 

tượng là học sinh nhằm thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo trong nhà trường, 

tăng cường kiến thức, kỹ năng khoa học công nghệ. 

Năm 2022, Huyện đã tích cực đẩy mạnh hoạt động đào tạo, tập huấn, bồi 

dưỡng nghiệp vụ về đảm bảo an toàn thông tin, trong đó có 1.160 người là 

thành viên của các Tổ công nghệ số cộng đồng; 34 cán bộ đầu mối CNTT cơ 

sở; 50 lượt người làm công tác văn phòng, bảo mật thông tin. 

2. Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và các kỹ năng cơ bản 

bảo đảm an toàn thông tin qua hệ thống thông tin cơ sở 

Thông qua các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ viễn thông trên địa bàn 

như: Viễn Thông, VNPT, Viettel, FPT … Huyện đã phối hợp chỉ đạo triển khai 

các giải pháp tuyên truyền đảm bảo ATTT cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh và 

người dân tại từng cơ sở kinh doanh, theo các điểm kinh doanh dịch vụ và từng 

hộ gia đình sử dụng dịch vụ thông tin, trong đó tập trung ưu tiên áp dụng đối 

với các khu vực có đông người sử dụng dịch vụ mạng, các điểm phủ sóng mạng 

không dây và truy cập Internet cộng cộng. 

Đài truyền thanh huyện thiết lập Chuyên mục Chuyển đổi số trong đó có 

nội dung về đảm bảo an toàn thông tin, đến hết tháng 10/2022, hệ thống đã phát 

60 tin, bài về Chuyển đổi số, phát triển chính quyền điện tử, đảm bảo an ninh, 

an toàn thông tin của các cơ quan, đơn vị, địa phương. 

Trang thông tin điện tử (Website) huyện đã thiết lập chuyên mục Chuyển 

đổi số trong đó nhiệm vụ về tuyên truyền nâng cao nhận thức và biện pháp đảm 
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bảo an toàn thông tin được tích cực quan tâm. Năm 2022, Trang Thông tin điện 

tử huyện đã đăng tải 16 tin, bài viết, phóng sự về chuyển đổi số và đảm bảo an 

ninh, an toàn thông tin; đăng tải 100% văn bản chỉ đạo điều hành về công nghệ 

thông tin trong đó có 11 văn bản chỉ đạo giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn 

thông tin mạng. Huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn tích cực đẩy mạnh hoạt động 

thông tin về đảm bảo an toàn thông tin trên 17 Trang thông tin điện tử xã, thị 

trấn và 21 Trang thông tin điện tử doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ trên các 

lĩnh vực. Đồng thời đề nghị các cơ quan ngành dọc đóng chân trên địa bàn 

huyện tăng cường các giải pháp đảm bảo an ninh an toàn thông tin mạng . 

III. Đánh giá chung 

1. Ưu điểm 

Qua 01 năm triển khai thực hiện Kế hoạch 88/KH-UBND của UBND 

tỉnh, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an 

toàn thông tin đã được các cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp trên địa bàn huyện tích cực quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Nhận 

thức của lãnh đạo các cơ quan được nâng lên trước yêu cầu ngày càng cao của 

công tác quản lý và đòi hỏi thực tế của hoạt động kinh tế xã hội. Đông đảo các 

tầng lớp nhân dân đã hưởng ứng và nhận thức rõ tầm quan trọng của việc bảo 

đảm ATTT của cá nhân, tổ chức trong hoạt động truyền thông thông tin.  

2. Hạn chế, nguyên nhân 

Hệ thống thông tin cơ sở chủ yếu là thông tin đơn thuần, chưa được phê 

duyệt cấp độ nên việc bảo đảm an toàn chưa mang tính hệ thống. Mặc dù đã 

được quan tâm đầu tư trang bị hệ thống các phần mềm bảo vệ nhưng nguy cơ bị 

tấn công thông tin vẫn có thể diễn ra. 

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chưa được đào tạo, tập huấn kỹ 

năng chuyên sâu về bảo đảm an toàn thông tin nên việc nhận diện, có biện pháp 

xử lý kịp thời bảo vệ hệ thống thông tin (nếu xảy ra) gặp nhiều khó khăn. 

Nội dung, hình thức tuyên truyền bảo đảm an toàn thông tin tại một số 

đơn vị, địa phương chưa phong phú, đa dạng và chưa thường xuyên, hiệu quả 

công tác tuyên truyền bảo đảm an toàn thông tin còn hạn chế. 

IV. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 

1. Xây dựng kế hoạch, lồng ghép nội dung tuyên truyền, nâng cao nhận 

thức về bảo đảm an toàn thông tin với nhiệm vụ phát triển chính quyền điện tử, 

chuyển đổi số; gắn với nhiệm vụ công tác cải cách hành chính tại từng đơn vị, 

địa phương. 

2. Tiếp tục quan tâm đầu tư nguồn lực vật chất trang bị hệ thống thiết bị 

phục vụ chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin, trang bị các hệ thống đảm 

đảm an toàn thông tin cho hệ thống thông tin huyện. Tiếp tục quan tâm đẩy 

mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng kiến thức bảo đảm an toàn thông tin cho đội 
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ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên nói chung, trong đó có đội ngũ cán 

bộ chuyên trách CNTT các đơn vị, địa phương. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch tuyên truyền, nâng cao nhận thức 

và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin năm 2022, Uỷ ban nhân dân huyện Yên 

Mô trân trọng báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

    

 

 

An Đôn Nghĩa 

 


		2022-11-11T16:17:08+0700


		2022-11-11T18:53:59-0800


		2022-11-12T10:58:49+0700


		2022-11-12T10:58:49+0700


		2022-11-12T10:58:49+0700




