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V/v triển khai tuyên truyền, phổ biến, nâng
cao nhận thức và trách nhiệm về An toàn
thông tin.

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;
- Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ cơ quan Sở;
- Các đơn vị trực thuộc.
Sở Giáo dục và Đào tạo nhận được Công văn số 2008/STTTT-CNTT ngày
24/9/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa về việc triển khai
tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về An toàn thông tin.
Theo đó, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều người phải sử
dụng mạng Internet để làm việc, học tập, mua sắm… thông qua các hình thức
trực tuyến nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn thông tin từ việc mất cảnh
giác như lộ, lọt thông tin cá nhân, chiếm đoạt tài khoản ngân hàng, đánh cắp dữ
liệu… Để giảm thiểu các nguy cơ trên, Cục an toàn thông tin - Bộ Thông tin và
Truyền thông đã phối hợp với các đơn vị liên quan sản xuất 04 tập phim nhằm
mục đích tuyên truyền các nguy cơ, giải pháp bảo đảm an toàn thông tin cho
người sử dụng mạng. Các tập phim được đăng tải trên trang thông tin điện tử:
https://attt.thanhhoa.gov.vn (chi tiết tại Phụ lục 01 - Công văn 2008/STTTTCNTT đính kèm).
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị
xã, thành phố, các phòng cơ quan Sở, các đơn vị trực thuộc (sau đây gọi chung
là các đơn vị) thực hiện một số nội dung sau:
1. Tổ chức triển khai tuyên truyền và hướng dẫn cán bộ, công chức, viên
chức, giáo viên, học sinh trong đơn vị biết và truy cập theo dõi các tập phim
nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm về An toàn thông tin.
2. Tổng hợp báo cáo kết quả triển khai trong phạm vi quản lý của đơn vị
(theo biểu mẫu trực tuyến) trước ngày 05/11/2021 để tổng hợp báo cáo.
3. Biểu mẫu trực tuyến báo cáo kết quả triển khai thực hiện được gửi tới
các đơn vị qua hệ thống email ngành. Các đơn vị tiến hành đăng nhập bằng
email ngành của đơn vị, click vào link nhập biểu mẫu trực tuyến trên email để
tiến hành cập nhật.
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Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện,
thị xã, thành phố, các phòng cơ quan Sở, các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt
các nội dung trên./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở (b/c);
- Lưu: VT, VP.
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