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UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /STTTT-TTBCXB 

V/v tuyên truyền thực hiện  

Chỉ thị số 33/CT-BTTTT  

 

Bình Phước, ngày      tháng 9 năm 2019 

}{Ơ  

 

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể 

chính trị - xã hội tỉnh; 

- Các cơ quan báo chí của tỉnh; 

- Phòng Văn hóa thông tin các huyện, thị, thành phố; 

- Đài Truyền thanh -Truyền hình các huyện, thị, thành phố; 

- Các đơn vị hoạt động Bản tin, Website. 

 

Thực hiện Chỉ thị số 33/CT-BTTTT ngày 09/9/2019 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông về việc tăng cường biện pháp quản lý hoạt động cung cấp, sử dụng 

dịch vụ trung tâm dữ liệu. 

Trong thời gian qua, các nhà cung cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu đã đóng 

góp tích cực cho ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước, tổ 

chức, doanh nghiệp.  

Tuy nhiên, trong một số trường hợp các dịch vụ này đã bị lạm dụng, để 

cung cấp các dịch vụ vi phạm pháp luật (Thuê máy chủ, chỗ đặt máy chủ để lưu 

trữ, cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng không có giấy phép, cờ bạc; 

vận hành website đánh bạc; đăng tải, lưu trữ, truyền đưa thông tin chống phá 

cách mạng, thông tin vi phạm pháp luật…), có vụ việc vi phạm kéo dài và đã 

gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng tới an ninh quốc gia, trật tự, an toàn, đạo 

đức xã hội gây bức xúc trong dư luận. 

Nhằm kịp thời bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, góp phần đảm bảo môi 

trường kinh doanh trên môi trường mạng lành mạnh, cạnh tranh bình đẳng và 

ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật đã diễn ra, Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung 

tâm dữ liệu tập trung thực hiện 5 nhóm giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu, đặc biệt 

nhóm giải pháp về công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người tiêu 

dùng cần được quan tâm thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả. 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương 

tập trung thực hiện tuyên truyền một số nội dung như sau: 

1. Tuyên truyền nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp cung cấp dịch 

vụ trung tâm dữ liệu. Cung cấp thông tin cảnh báo, khuyến cáo người dùng cảnh 
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giác với trò chơi trái phép, thông tin lừa đảo, nội dung thông tin trái quy định 

pháp luật. 

2. Trách nhiệm của cộng đồng trong xây dựng môi trường mạng hữu ích, 

lành mạnh, trong đó nhấn mạnh về trách nhiệm của người sử dụng, cung cấp 

thông tin trên mạng Internet, trách nhiệm của tổ chức, doanh nghiệp cung cấp 

dịch vụ trên môi trường mạng và trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước. 

3. Tuyên truyền, phổ biến Luật An ninh mạng năm 2018 và những hành 

vi bị cấm trong Luật An ninh mạng (Luật An ninh mạng được xây dựng nhằm 

bảo vệ người dùng hợp pháp trên không gian mạng; phòng ngừa, đấu tranh, làm 

thất bại hoạt động sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia, chống 

Nhà nước, tuyên truyền phá hoại tư tưởng, phá hoại nội bộ, kích động biểu tình, 

phá rối an ninh trên mạng của các thế lực phản động. Phòng ngừa, ngăn chặn, 

ứng phó, khắc phục hậu quả của các đợt tấn công mạng, khủng bố mạng và 

phòng, chống nguy cơ chiến tranh mạng…). 

4. Riêng các cơ quan báo chí của tỉnh: Tăng cường thời lượng phát sóng 

tin, bài viết tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức để tuyên truyền các quy 

định pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh, cung cấp thông tin, dịch vụ 

trên môi trường mạng và Luật An ninh mạng năm 2018. 

Trên đây là một số nội dung tuyên truyền theo Chỉ thị số 33/CT-BTTTT 

ngày 09/9/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tăng cường biện pháp 

quản lý hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ trung tâm dữ liệu. Đề nghị các cơ 

quan, đơn vị, địa phương quan tâm, phối hợp chỉ đạo thực hiện để đẩy mạnh 

công tác thông tin, tuyên truyền trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả./. 

 
Nơi nhận:   
- Như trên; 

- UBND tỉnh (Để b/c); 

- Lưu: VT, TTBCXB. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 
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