
 

 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /TTCNTT-PTCN 

V/v tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và 

trách nhiệm về an toàn thông tin. 

 

Sóc Trăng, ngày      tháng 10 năm 2021 

 

 

Kính gửi: Thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc  

                         Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng. 

 

 Thực hiện Công văn số 1457/STTTT-CNTT ngày 08/10/2021 của Sở Thông 

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

nhiệm về an toàn thông tin.  

Theo nội dung công văn, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền 

thông) cung cấp 04 tập phim sitcom tuyên truyền nguy cơ, giải pháp bảo đảm an 

toàn thông tin cho người sử dụng mạng. Trung tâm Công nghệ thông tin đề nghị 

thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở thông báo cho công chức, viên chức và 

người lao động trong đơn vị để biết và thực hiện.  

Chi tiết 04 tập phim sitcom nói trên được đăng tải trên kênh Youtube “An 

toàn không gian mạng” của Cục An toàn thông tin, 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  

Rất mong các phòng, đơn vị quan tâm phối hợp thực hiện. 

 

Nơi nhận:                GIÁM ĐỐC 

    - Như trên; 

    - Đăng cổng TTĐT; 

    - Lưu VT. 
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