UBND HUYỆN ĐAN PHƯỢNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐAN PHƯỢNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 120/CV-THĐP

Đan Phượng, ngày 27 tháng 10 năm 2021

V/v đảm bảo an ninh, an toàn trong công tác
dạy và học trực tuyến

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi: Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường.
Căn cứ Công văn số 532/CAĐP-AN ngày 16/10/2021 của Công an huyện
Đan Phượng về việc phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn trong công tác dạy và
học trực tuyến.
Căn cứ Công văn số 797/GDĐT ngày 25/10/2021 của Phòng Giáo dục và
Đào tạo về việc đảm bảo an ninh, an toàn trong công tác dạy học trực tuyến.
Trường tiểu học Đan Phượng yêu cầu cán bộ giáo viên, nhân viên và học
sinh trong trường nghiêm túc triển khai thực hiện một số nội dung sau:
1. Tăng cường tuyên truyền về công tác dạy và học trực tuyến để tạo sự
đồng thuận trong dư luận, sự đồng hành của phụ huynh học sinh.
2. Thường xuyên rà soát, kiểm duyệt kỹ lưỡng nội dung giảng dạy đảm
bảo các nội dung, hình ảnh phù hợp, đúng lứa tuổi, đạo đức xã hội và thuần
phong mỹ tục.
3. Phối hợp với phụ huynh học sinh rà soát các thiết bị điện, điện tử đảm
bảo an toàn khi học sinh sử dụng tham gia học tập.
4. Phối hợp với phụ huynh học sinh, tổ chức tuyên truyền nhắc nhở và có
biện pháp ngăn chặn học sinh truy cập vào những Website không phù hợp với
lứa tuổi, ngăn chặn học sinh tiếp xúc các tin xấu, độc.
5. Tăng cường giảng dạy kỹ năng sống cho học sinh khi tham gia học tập
trực tuyến.
6. Trong trường hợp phát hiện các hành vi tấn công mạng liên quan đến
việc dạy và học trực tuyến, phát hiện các hình ảnh, video bài giảng có nội dung
phức tạp, nhạy cảm về an ninh chính trị, các lỗ hổng bảo mật hệ thống, các hành
vi đưa thông tin sai sự thật về hoạt động dạy và học trực tuyến với mục đích phá
hoại gây hoang mang dư luận, cần báo cáo ngay cho Ban giám hiệu nhà trường
để phối hợp giải quyết.
Nhận được công văn này, đề nghị cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh
trong nhà trường nghiêm túc triển khai, tổ chức thực hiện các nội dung trên./.
Nơi nhận:
- CBGVNV, HS toàn trường;
- Lưu: VT.

