
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. 
 

    Số:  

V/v triển khai tuyên truyền nâng cao nhận 

thức về an toàn thông tin. 

       Bà Rịa- Vũng Tàu, ngày   tháng 10  năm 2021 

Kính gửi:  

- Trưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở; 

- Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố; 

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Hiệu trưởng trường CĐSP tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 

Triển khai công văn số 1753/STTTT-VTCNTT ngày 01/10/2021 của Sở 

Thông tin và Truyền thông về việc tuyên truyền nâng cao nhận thức về an toàn 

thông tin, với  nội dung sau: 

Đứng trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều người phải sử 

dụng mạng để làm việc, học tập,... nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ có thể bị lộ lọt, mất 

an toàn thông tin từ việc mất cảnh giác. Cục An toàn thông tin đã phối hợp với các 

đơn vị liên quan sản xuất 04 tập phim sitcom tuyên truyền các nguy cơ, giải pháp 

bảo đảm an toàn thông tin cho người sử dụng mạng, nội dung các tập phim cụ thể 

tại các đường link như sau: 

- Tập 1. Cú click: https://www.youtube.com/watch?v=YRucOqyZhuw 

- Tập 2. Sự cảnh giác cần thiết:  

https://www.youtube.com/watch?v=uPC0U_A0pog 

- Tập 3. Một vụ tống tiền: https://www.youtube.com/watch?v=9fLYZhRuLQs 

- Tập 4. Lời tự thú: https://www.youtube.com/watch?v=rcSl_Zq7wCw 

Ngoài ra, các tập phim cũng được đăng tải trên trang facebook: An toàn 

không gian mạng. 

Để giảm thiểu nguy cơ mất an toàn về thông tin, nâng cao nhận thức và trách 

nhiệm về đảm bảo an toàn thông tin khi sử dụng mạng, Giám đốc Sở Giáo dục và 

Đào tạo (Sở GDĐT) yêu cầu các Trưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở; 

Trưởng phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc 

(gọi chung là các đơn vị) nghiêm túc triển khai và thực hiện các nội dung sau: 

1. Các Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố triển khai tuyên 

truyền đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, người dân 

được biết để cảnh giác, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin; 

phổ biến rộng rãi đến các cơ sở đào tạo, trường học v.v... tuyên truyền cho các giáo 

viên, học sinh, người tham gia đào tạo, học tập; xem xét, cân đối thời gian để lồng 

ghép vào chương trình đào tạo, học tập phù hợp với các cấp học. 
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2. Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở (trường CĐSP tỉnh; các trường THPT; các 

trung tâm GDTX; các trung tâm Ngoại ngữ, tin học và các Cơ sở giáo dục kỹ năng 

sống …) triển khai tuyên truyền đến toàn thể viên chức và người lao động, người 

dân được biết để cảnh giác, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông 

tin; tuyên truyền cho các giáo viên, học sinh, học viên, sinh viên, người tham gia 

đào tạo, học tập; xem xét, cân đối thời gian để lồng ghép vào chương trình đào tạo, 

học tập phù hợp với các cấp học. 

3. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Sở GDĐT được biết để 

tuyên truyền đến người thân, người dân nhằm cảnh giác, nâng cao nhận thức và 

trách nhiệm về an toàn thông tin. 

Đề nghị các đơn vị thực hiện các nội dung trên và gửi báo cáo kết quả thực 

hiện (như Phụ lục kèm theo) về Sở GDĐT trước ngày 08/11/2021, để tổng hợp, 

báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông. 

Hình thức báo cáo kết quả: bằng văn bản qua hệ thống Quản lý văn bản iDesk 

tại địa chỉ https://qlvb.sogddt.baria-vungtau.gov.vn/ . 

Thông tin liên hệ: Ông Phạm Ngọc Triều - Chuyên viên TCCB - Điện thoại: 

0 979 747 939 - Email: pntrieu.sobrvt@moet.edu.vn . 

Nhận được công văn này, Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện 

theo quy định./. 

 Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- http://bariavungtau.edu.vn/ 

- UBND huyện, TX, TP (b/c); 

- Sở TTTT (b/c); 

- Lưu VP, TCCB, trieupn. 

  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Ngọc Châu 
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