
UBND TỈNH LÀO CAI

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:         /STTTT-TTBCXB

V/v tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng bảo vệ

thông tin cá nhân trên không gian mạng.

Lào Cai, ngày       tháng 3 năm 2023

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Lào Cai;

- Đài Phát thanh - Truyền hình Lào Cai;

- Tạp chí Fansipăng;
- Cổng TTĐT tỉnh Lào Cai và các cổng thành phần.

Ngày nay việc công khai và lưu trữ các thông tin trên không gian mạng,
thực hiện giao dịch trực tuyến trở nên phổ biến và thông dụng.

Để hạn chế việc lộ, lọt thông tin cá nhân, bảo vệ người dân, cộng đồng
trước vấn nạn lừa đảo trực tuyến, Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền
thông đã ban hành tài liệu Hướng dẫn cách nhận biết và phòng chống lừa đảo trực
tuyến; Kỹ năng bảo vệ thông tin cá nhân trên không gian mạng.

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương
triển khai một số nội dung sau:

1. Triển khai các nội dung tuyên truyền:

- Tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng bảo vệ thông tin cá nhân trên không
gian mạng. Trọng tâm là các nội dung: Luật hiện hành của Việt Nam về bảo vệ

thông tin cá nhân; Các nguy cơ khi bị lộ lọt thông tin cá nhân; Kỹ năng bảo vệ

thông tin cá nhân.

- Hướng dẫn cách nhận biết và phòng chống lừa đảo trực tuyến. Trọng tâm
là các nội dung: Các hình thức lừa đảo trực tuyến; Nhận biết và phòng chống lừa
đảo trực tuyến; Một số công cụ để người dân sử dụng trong phòng, chống lừa đảo
trực tuyến.

2. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương đăng tải Hướng dẫn cách nhận
biết và phòng chống lừa đảo trực tuyến; Kỹ năng bảo vệ thông tin cá nhân trên
không gian mạng lên Cổng/trang Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị mình.

3. Tài liệu tuyên truyền

- Đường link để tải tài liệu:

https://stttt.laocai.gov.vn/huong-dan-attt/huong-dan-cach-nhan-biet-va-
phong-chong-lua-dao-truc-tuyen-1171409

https://stttt.laocai.gov.vn/huong-dan-attt/ky-nang-bao-ve-thong-tin-ca-nhan-
tren-khong-gian-mang-1171408

https://stttt.laocai.gov.vn/huong-dan-attt/huong-dan-cach-nhan-biet-va-phong-chong-lua-dao-truc-tuyen-1171409
https://stttt.laocai.gov.vn/huong-dan-attt/ky-nang-bao-ve-thong-tin-ca-nhan-tren-khong-gian-mang-1171408
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- File văn bản: Hướng dẫn cách nhận biết và phòng chống lừa đảo trực
tuyến; Kỹ năng bảo vệ thông tin cá nhân trên không gian mạng gửi kèm theo.

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương
quan tâm triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành

phố, thị xã;

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông các

huyện, thành phố, thị xã;
- UBND các xã, phường, thị trấn;
- Lãnh đạo Sở;
- Phòng BCVTCNTT;
- Lưu: VT, TTBCXB.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Trần Xuân Huệ
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