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Phong Thổ, ngày 13 tháng 10năm 2021

V/v tăng cường công tác chỉ đạo, định
hướng, quản lý thông tin trên mạng xã hội,
các loại hình truyền thông khác trên internet
và tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận
thức, trách nhiệm về an toàn thông tin

Kính gửi: Các trường trực thuộc
Thực hiện Công văn số 2142/SGDĐT-CTTT ngày 12/10/2021 của Sở
Giáo dục và Đào tạo Lai Châu về việc tăng cường công tác chỉ đạo, định hướng,
quản lý thông tin trên mạng xã hội, các loại hình truyền thông khác trên internet
và tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về an toàn thông tin;
Căn cứ Công văn số 1450/STTTT-TTBCXB ngày 28/9/2021 của Sở
Thông tin và Truyền thông về việc tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức
và trách nhiệm về an toàn thông tin,
Nhằm tăng cường công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý thông tin trên
mạng xã hội, các loại hình truyền thông khác trên internet và tuyên truyền, phổ
biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về an toàn thông tin, Phòng Giáo dục và
Đào tạo yêu cầu các trường thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:
1. Quán triệt thực hiện nghiêm túc quy định về phát ngôn và cung cấp
thông tin cho cơ quan quản lý và báo chí; cử người phát ngôn, chủ động cung cấp
thông tin, trong mọi tình huống bảo đảm thông tin được cung cấp nhanh nhất,
không bị động, bất ngờ; tuân thủ kỷ luật phát ngôn, thống nhất đầu mối phát
ngôn, tránh tình trạng cùng một sự việc nhưng các tổ chức, đối tượng trong đơn vị
phát ngôn không thống nhất dẫn tới việc cơ quan quản lý nắm bắt thiếu chính xác,
không kịp thời có thể bị suy diễn xuyên tạc.
2. Tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện Công văn số 1352/SGDĐTCTTT về việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thực hiện bộ quy tắc ứng xử
trên mạng xã hội đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và
học sinh.
3. Triển khai tuyên truyền các tập phim sau trên các kênh truyền thông
của đơn vị nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm về bảo đảm an toàn thông
tin cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh của đơn vị. Chi
tiết các tập phim được đăng tải trên trang trang facebook “An toàn không gian
mạng”; Youtube “An toàn không gian mạng”, cụ thể như sau:
Tập 1: https://www.youtube.com/watch?v=YRucOqyZhuw
Tập 2: https://www.youtube.com/watch?v=uPC0U_A0pog
Tập 3: https://www.youtube.com/watch?v=9fLYZhRuLQs

Tập 4: https://www.youtube.com/watch?v=rcSl_Zq7wCw
Căn cứ nội dung công văn, đề nghị Hiệu trưởng các trường triển khai,
thực hiện./.
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