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V/v tuyên truyền công tác đảm bảo an toàn  

thông tin trên môi trường mạng 

  

 

 

Kính gửi: 

- Báo Khánh Hòa; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố; 

- Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao các huyện,  

thị xã, thành phố. 

       

  

Thời gian gần đây, lợi dụng tình hình của dịch bệnh COVID-19, các đối 

tượng xấu đã lợi dụng phát tán trên môi trường mạng nhiều thông tin sai sự thật, 

xuyên tạc tình hình dịch bệnh và công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Bộ 

Y tế và các bộ, ngành, địa phương, lập trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội 

mạo danh Chính phủ, các cơ quan nhà nước lan truyền thông tin bịa đặt, sai sự 

thật. 

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an toàn thông tin trên môi 

trường mạng, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí của 

tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao 

các huyện, thị xã, thành phố: 

- Tuyên truyền các quy định của pháp luật về an toàn thông tin trên môi 

trường mạng, trong đó tập trung phổ biến nội dung liên quan đến bảo vệ thông 

tin cá nhân quy định tại Luật An toàn thông tin mạng; các mức xử phạt đối với 

hành vi vi phạm về thông tin trên mạng quy định tại Nghị định số 15/2020/NĐ-

CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và 

giao dịch điện tử. Xem nội dung các văn bản tại địa chỉ: 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/Luat-an-toan-

thong-tin-mang-2015-298365.aspx; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Nghi-dinh-15-

2020-ND-CP-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-linh-vuc-buu-chinh-vien-thong-tan-

so-vo-tuyen-dien-350499.aspx.  

- Phổ biến hướng dẫn nhận diện các thông tin xuyên tạc, giả mạo trên môi 

trường mạng của Bộ Công an (kèm theo tài liệu); đồng thời, khuyến cáo người 

dân cần bình tĩnh, tăng cường trang bị kiến thức về pháp luật, xã hội, nâng cao 

tinh thần cảnh giác, tỉnh táo sàng lọc thông tin trên môi trường mạng, nhất là 

Số: 846/STTTT-TTBCXB             Khánh Hòa, ngày 22 tháng 4 năm 2020
 



2 

 

 

thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 để nhận diện rõ thông tin xuyên tạc, 

giả mạo. 

- Tiếp tục tuyên truyền về bảo vệ thông tin cá nhân trên môi trường mạng 

theo tài liệu gửi kèm Công văn số 2172/STTTT-TTBCXB ngày 04/12/2018 của 

Sở Thông tin và Truyền thông.  

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí của tỉnh, 

Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao các 

huyện, thị xã, thành phố quan tâm thực hiện./. 
 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên (VBĐT); 

- UBND tỉnh (VBĐT để b/c); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c); 

- Sở Y tế (VBĐT); 

- Công an tỉnh (VBĐT); 

- Cổng TTĐT tỉnh (VBĐT); 

- Lưu: VT, TTBCXB. 

 

 

 

 

 

 

Phạm Duy Lộc 
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