UBND TP THÁI NGUYÊN
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 63/GDĐT-VPTH

TP. Thái Nguyên, ngày 14 tháng 01 năm 2022

V/v phổ biến tài liệu Hướng dẫn sử dụng
an toàn các phần mềm, công cụ dạy, học
trực tuyến.

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, THCS
trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Thực hiện Công văn số 73/SGDĐT-KTKĐCL ngày 14/01/2022 của Sở
GDĐT Thái Nguyên về việc phổ biến tài liệu Hướng dẫn sử dụng an toàn các
phần mềm, công cụ dạy, học trực tuyến. Phòng GDĐT thành phố yêu cầu các
nhà trường thực hiện các công việc sau đây:
1. Phổ biến đến toàn bộ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh của
nhà trường biết, nghiên cứu, học tập các nội dung về An toàn, an ninh thông tin
cung cấp tại website: https://khonggianmang.vn/ của Cục An toàn thông tin - Bộ
Thông tin và truyền thông.
2. Toàn bộ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các nhà trường làm bài trắc
nghiệm về “Tấn công giả mạo” tại giao diện chính của website
https://khonggianmang.vn/ nhằm nâng cao nhận thức về an ninh an toàn thông tin.
Các nhà trường triển khai tới toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân
viên làm bài trắc nhiệm hoàn thành trước ngày 25/01/2022.
3. Toàn bộ giáo viên các cấp sử dụng “Hướng dẫn sử dụng an toàn các
phần mềm, công cụ dạy, học trực tuyến” như (Zoom, Google-Meet, Microsoft
Teams) theo tài liệu trên website https://khonggianmang.vn/ (Có file gửi kèm).
Nhà trường báo cáo việc triển khai và kết quả làm bài trắc nghiệm về
Phòng GDĐT thành phố vào ngày 26/01/2022 (biểu mẫu báo cáo sẽ gửi sau)
Nhận được công văn này, Phòng GDĐT thành phố yêu cầu Hiệu trưởng
các trường mầm non, tiểu học, THCS triển khai thực hiện. Mọi chi tiết cần trao
đổi các đơn vị liên hệ về Phòng GDĐT thành phố (ông Trịnh Anh Tuấn – SĐT:
0963317819) để tiếp nhận, giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: VT.
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