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KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, nâng cao
nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin
giai đoạn 2021-2025” của ngành Giáo dục
Thực hiện Kế hoạch số 2448/KH-SGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo
(GDĐT) về việc triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và
phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025” của ngành Giáo dục,
Phòng GDĐT xây dựng kế hoạch thực hiện ngành Giáo dục như sau:
I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin
cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động trong ngành Giáo dục.
- Học sinh được trang bị nhận thức và kỹ năng cơ bản để khai thác, sử dụng
không gian mạng lành mạnh, an toàn và hiệu quả.
2. Mục tiêu đến năm 2025
- 100% các trường trung học cơ sở, tiểu học và trung học cơ sở có chương
trình (hàng năm) tuyên truyền, phổ biến về các nguy cơ và trang bị các kỹ năng cần
thiết để tương tác lành mạnh, an toàn trên không gian mạng; 50% các trường trung
học cơ sở và tiểu học và trung học cơ sở có các chương trình (hàng năm) tuyên
truyền, phổ biến, hướng dẫn khả năng đọc tin, tư duy phê phán, phản biện về các
thông tin sai lệch trên mạng nhằm tạo dựng một thế hệ mới có tư duy và sử dụng
hiệu quả, tích cực trên không gian mạng.
- 100% học sinh cấp THCS được tuyên truyền phổ biến về các nguy cơ mất an
toàn thông tin và các kỹ năng cơ bản bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng;
các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước về an toàn thông tin.
II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
- Hướng dẫn lồng ghép, tích hợp nội dung an toàn thông tin vào các môn học
và hoạt động giáo dục phù hợp với lớp học, cấp học:

+ Tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn học sinh tương tác an toàn, lành mạnh
trên không gian mạng, phát huy tối đa hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin;
+ Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn học sinh khả năng tự đọc tin, phân biệt
được nội dung an toàn có thể tiếp cận và loại bỏ những nội dung, thông tin sai lệch,
thông tin vi phạm pháp luật;
+ Tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức về việc bảo mật đối với các lớp
học trực tuyến trên không gian mạng, kịp thời xử lý nghiêm giáo viên, học sinh vi
phạm.
- Các hình thức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, kỹ năng dưới các
hình thức trực quan, dễ hiểu, phù hợp lứa tuổi:
+ Tổ chức các cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về đảm bảo an toàn thông tin.
+ Tổ chức các cuộc thi thiết kế áp phích (poster), thiết kế mô hình, các
video đa phương tiện, mã hóa an toàn và xâm nhập ứng dụng web.
+ Thực hiện tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu cơ hội việc làm, tiềm
năng, cơ hội phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực an toàn thông tin mạng tại
các cơ sở giáo dục.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng GDĐT
- Hướng dẫn lồng ghép, tích hợp nội dung an toàn thông tin vào các môn học
và hoạt động giáo dục phù hợp.
- Phối hợp trong công tác tuyên truyền và tổ chức các cuộc thi về an toàn thông
tin.
- Xây dựng kế hoạch thực hiện và chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị triển khai
thực hiện có hiệu quả Kế hoạch.
- Định kỳ tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện và gửi báo cáo về Sở GDĐT.
2. Các trường THCS, TH&THCS
Hàng năm xây dựng chương trình tuyên truyền, phổ biến về các nguy cơ và
kỹ năng cần thiết để tương tác lành mạnh, an toàn trên không gian mạng; hướng dẫn
khả năng đọc tin, tư duy phê phán, phản biện về các thông tin sai lệch trên mạng;
đảm bảo quy định an toàn khi tổ chức các hoạt động dạy học và giáo dục trên không

gian mạng; kịp thời xử lý nghiêm giáo viên, học sinh vi phạm; định kỳ tổng hợp,
đánh giá kết quả thực hiện và gửi báo cáo về Phòng GDĐT.
Trong quá trình thực hiện Kế hoạch này, nếu gặp khó khăn, vướng mắc các
đơn vị phản ánh về Phòng GDĐT để được hướng dẫn./.
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