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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v phối hợp thực hiện ngăn chặn
thông tin xấu, độc ảnh hưởng tiêu
cực đến trẻ em, học sinh trên
môi trường mạng

Kính gửi:
- Các phòng giáo dục và đào tạo;
- Các đơn vị trực thuộc Sở.
Thực hiện Công văn số 1193/STTTT-TTBCXB ngày 27/5/2021 của Sở
Thông tin và Truyền thông về việc phối hợp thực hiện ngăn chặn thông tin xấu,
độc ảnh hưởng tiêu cực đến trẻ em trên môi trường mạng, Sở Giáo dục và Đào
tạo đề nghị các phòng giáo dục và đào tạo, các đơn vị trực thuộc triển khai một
số nội dung sau:
1. Tổ chức tuyên truyền trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và
học sinh với hình thức phù hợp về lợi ích, tác động tiêu cực của môi trường
mạng đối với trẻ em; các phương pháp phòng ngừa, ngăn chặn tin xấu, độc tác
động tiêu cực đến trẻ em, học sinh trên môi trường mạng.
2. Khuyến cáo cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh sử dụng thông
tin trên mạng Internet vào các hoạt động có ích, thiết thực trong học tập, cuộc
sống của bản thân và gia đình; đồng thời vận đồng cán bộ, giáo viên, nhân viên
và học sinh phản ánh kịp thời về các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin xấu,
độc, thông tin sai sự thật hoặc chưa được kiểm chứng gây ảnh hưởng tiêu cực
đến trẻ em trên các mạng xã hội.
3. Khuyến cáo các em học sinh, thanh niên chỉ nên truy cập vào các
trang thông tin điện tử, các mạng xã hội có nội dung phù hợp với lứa tuổi, phục
vụ cho việc học tập, vui chơi giải trí lành mạnh do nhà trường, thầy cô, cha mẹ
và các tổ chức đoàn, đội giới thiệu.
4. Giới thiệu các phần mềm, ứng dụng học tập, giải trí an toàn dành cho
trẻ em, học sinh; khuyến khích phụ huynh sử dụng các phần mềm, ứng dụng
quản lý, giám sát trẻ em, học sinh truy cập Internet an toàn.

5. Thông báo kịp thời về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua phòng Tổ chức
cán bộ, email: lxde@khanhhoa.edu.vn, SĐT: 0901694150) khi phát hiện trường
hợp cung cấp, đăng tải, chia sẻ thông tin xấu, độc, thông tin sai sự thật hoặc
chưa kiểm chứng gây ảnh hưởng tiêu cực đến trẻ em, học sinh trên mạng xã hội.
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các phòng giáo dục và đào tạo, các đơn
vị trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trên./.
Nơi nhận:
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- Website Sở;
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