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Kính gửi: Các đơn vị trong ngành Y ế 

 

Thực hiện Công văn 1029/STTTT-CNTT ngày 13/10/2021 của Sở Thông 

tin và Truyền thông về việc tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách 

nhiệm về an ninh thông tin, 

Theo đó, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều người 

phải làm việc, học tập... trên môi trường mạng nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ có thể 

bị lộ lọt, mất an toàn thông tin do mất cảnh giác hoặc chưa được trang bị kiến 

thức cơ bản về an toàn thông tin (ATTT). Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin 

và Truyền thông đã sản xuất 04 tập phim sitcom tuyên truyền các nguy cơ, giải 

pháp bảo đảm ATTT cho người sử dụng thông tin mạng. Chi tiết các tập phim 

được đăng tải trên trang Youtube An toàn không gian mạng, cụ thể như sau: 

Tập 1: https://www.youtube.com/watch?v=YRucOqyZhuw 

Tập 2: https://www.youtube.com/watch?v=uPC0U_A0pog 

Tập 3: https://www.youtube.com/watch?v=9fLYZhRuLQs 

Tập 4: https://www.youtube.com/watch?v=rcSl_Zq7wCw 

Để nâng cao nhận thức và trách nhiệm về bảo đảm an toàn thông tin tới 

mọi đối tượng sử dụng thông tin mạng, giảm thiểu nguy cơ mất an toàn thông 

tin, Sở Y tế tỉnh Nam Định đề nghị các đơn vị trong ngành Y tế phối hợp với các 

cơ quan chuyên môn thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn 

thông tin tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, 

đơn vị mình. 

2. Phối hợp, hỗ trợ tuyên truyền nội dung các tập phim trên thông qua việc 

đăng tải, chia sẻ liên kết (link) trên các kênh truyền thông như: cổng/trang thông 

tin điện tử, mạng xã hội, fanpage của Sở Y tế, đơn vị (nếu có) để đông đảo 

người dân, tổ chức, doanh nghiệp có thể theo dõi, nắm bắt thông tin. 

Trân trọng cảm ơn./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Các phòng chức năng Sở; 

- Cổng TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu VT, VP. 
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