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Số: 1545 /CATTT-NCSC
V/v hướng dẫn sử dụng an toàn các
phần mềm, công cụ dạy, học trực tuyến.

Hà Nội, ngày05 tháng 11năm 2021

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 03/9/2021 về việc đẩy mạnh triển khai
các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm chương trình và mục
tiêu chất lượng giáo dục, đào tạo ứng phó với đại dịch COVID-19, Cục An toàn
thông tin đã phối hợp với đơn vị chức năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng,
hoàn thiện tài liệu Hướng dẫn sử dụng an toàn các phần mềm, công cụ dạy, học
trực tuyến.
Bản mềm tài liệu hướng dẫn có thể tải về từ Cổng không gian mạng quốc gia
tại địa chỉ https://khonggianmang.vn.
Cục An toàn thông tin đề nghị Quý Sở hỗ trợ phổ biến, hướng dẫn tài liệu
trên đến các cơ sở giáo dục có sử dụng hình thức đào tạo trực tuyến trên địa bàn.
Để triển khai tài liệu hướng dẫn một cách hiệu quả, Cục An toàn thông tin đã chỉ
đạo Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) chủ động,
phối hợp tổ chức các buổi tập huấn trực tuyến về những nội dung kỹ thuật trong
tài liệu khi có yêu cầu.
Đầu mối liên hệ Cục An toàn thông tin: Bà Bùi Thị Huyền, Trưởng phòng
Điều tra phân tích và Cảnh báo sớm, Trung tâm Giám sát an toàn không gian
mạng quốc gia (NCSC), thư điện tử ncsc@mic.gov.vn; điện thoại 02432091616,
0932481987.
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Như trên;

CỤC TRƯỞNG

- Cục trưởng;
- Các Vụ: Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Trung học,
Giáo dục Thường xuyên thuộc Bộ GD&ĐT;
- Sở TT&TT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, NCSC, PCKT.

Nguyễn Thành Phúc

