
UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:       /SGDĐT-VP 

V/v tuyên truyền, phổ biến, nâng cao 

nhận thức và trách nhiệm về ATTT 

 Đắk Lắk, ngày       tháng      năm 2021 

Kính gửi:   

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc; 

- Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố; 

- Giám đốc trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 1647/STTTT-TTBCXB ngày 27/9/2021 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 (ATTT). 

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị triển 

khai việc tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về ATTT đối 

với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên thông qua các tập phim do Cục 

An toàn thông tin đã phối hợp với các đơn vị liên quan sản xuất, đăng tải các nội dung 

tuyên truyền trên các Website, Fanpage của đơn vị. Chi tiết các tập phim được đăng 

tải trên trang 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  

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

gian mạng. 

 Nhận được Công văn này, yêu cầu thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai 

thực hiện và báo cáo kết quả triển khai thực hiện theo Phụ lục đính kèm về Sở 

GD&ĐT qua hệ thống OMS Văn phòng Sở trước ngày 25/10/2021./. 

Nơi nhận: 
- Như trên (để t/h); 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Đăng Khoa 
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