
                        

  Kính gửi: 

- Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố; 

- Đài Truyền thanh thành phố; 

-  Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử thành phố 

- UBND các xã, phường. 

 

 Thực hiện Công văn số 2172/STTTT-TTBCXB ngày 04/12/2018 của Sở 

Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa về việc tuyên truyền bảo vệ thông 

tin cá nhân trên môi trường mạng,  

Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang yêu cầu: 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố 

 - Hướng dẫn UBND các xã, phường thực hiện tuyên truyền bảo vệ thông 

tin cá nhân trên môi trường mạng theo tài liệu hướng dẫn của Cục An toàn thông 

tin – Bộ Thông tin và Truyền thông.  

- Theo dõi, đôn đốc và tổng hợp, báo cáo cho Ủy ban nhân dân thành phố 

về kết quả thực hiện. 

 2. Đài Truyền thanh thành phố; Ban biên tập Cổng thông tin điện tử 

thành phố 

Thực hiện tuyên truyền về bảo vệ thông tin cá nhân trên môi trường mạng 

theo tài liệu hướng dẫn của Cục An toàn thông tin – Bộ Thông tin và Truyền 

thông. 

3. UBND các xã, phường 

- Tuyên truyền bảo vệ thông tin cá nhân trên môi trường mạng trên hệ 

thống Đài Truyền thanh cơ sở. 

- Thực hiện nhân bản tài liệu hướng dẫn kỹ năng bảo vệ thông tin cá nhân 

trên môi trường mạng do Cục An toàn thông tin – Bộ Thông tin và Truyền thông 

cung cấp và phát cho từng hộ dân tại địa phương. 

Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố và Chủ tịch 

UBND các xã, phường tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung tại văn bản này. 

Báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân thành phố (thông qua Phòng Văn 

hóa và Thông tin) trước ngày 20/01/2019 để tổng hợp, báo cáo theo quy định./.  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ NHA TRANG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Số:  9105   /UBND-VHTT Nha Trang, ngày   19    tháng 12  năm 2018 

V/v tuyên truyền bảo vệ thông tin cá nhân 

trên môi trường mạng. 
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(Đính kèm Văn bản số 2172/STTTT-TTBCXB ngày 04/12/2018 của Sở 

Thông tin và Truyền thông Khánh Hòa và tài liệu hướng dẫn kỹ năng bảo vệ 

thông tin cá nhân trên môi trường mạng của Cục An toàn thông tin – Bộ Thông 

tin và Truyền thông) 

 
Nơi nhận: 
- Như trên (VBĐT); 

- Sở Thông tin và Truyền thông (VBĐT); 

- Thường trực Thành ủy (b/c); 

- Thường trực Hội đồng nhân dân TP (b/c); 

- Ban Tuyên giáo Thành ủy; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP; 

- Lãnh đạo VP HĐND và UBND TP; 

- BBT Cổng thông tin điện tử thành phố; 

- Lưu: VT, VHTT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

   

 

 

 

 

Lê Hữu Thọ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 








