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V/v bảo đảm an toàn trong quá trình 

học tập qua Internet và cảnh giác 

với các tài liệu xấu, độc 

         Hà Tĩnh, ngày      tháng 4 năm 2020 

  

 Kính gửi:      

- Các trường THPT; TH-THCS&THPT trực thuộc;  

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các cơ sở đào tạo có hệ bổ túc Trung học phổ thông. 
 

 

Ngày 16/4/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Văn bản 605/SGDĐT-

GDPT về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non, học sinh 

trong quá trình học tập qua Internet, nay Sở tiếp tục hướng dẫn các đơn vị thực 

hiện các nội dung sau: 

1. Về bảo đảm an toàn trong quá trình học tập qua Internet 

Để bảo đảm an toàn trong quá trình dạy học trực tuyến, nhất là dạy học 

trên phần mềm Zoom, yêu cầu giáo viên hướng dẫn học sinh bảo mật ID, mật 

khẩu, không được chia sẽ ID lớp học và mật khẩu đăng nhập Zoom cho người 

không liên quan, không chia sẽ trên các trang mạng xã hội như Facebook, 

Zalo… Giáo viên cần kích hoạt chế độ xét duyệt người tham gia trước khi vào 

dạy, nếu phát hiện “người lạ” ở “phòng chờ” thì giáo viên phải từ chối không 

cho tham gia; sau khi học sinh đã tham gia lớp học đầy đủ, giáo viên cần kích 

hoạt chế độ khóa phòng học; thường xuyên thay đổi mật khẩu phức tạp trước khi 

đăng nhập lớp học. Tuyệt đối không cung cấp các thông tin cá nhân người dùng 

khi tải ứng dụng Zoom và chỉ tải từ các nguồn chính thống, thường xuyên cập 

nhật phiên bản mới nhất. 

2. Về cảnh giác các tài liệu xấu, độc 

Trong thời gian gần đây, nhiều kẻ xấu truyền bá “Pháp luân công” (không 

được Nhà nước công nhận) và các tài liệu có nội dung xấu, độc, trái với quan 



điểm, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Yêu cầu các 

đơn vị chỉ đạo, hướng dẫn cán bộ, giáo viên, học sinh không tiếp nhận, chia sẻ 

các tài liệu nói trên. Trường hợp đã nhận tài liệu thì kịp thời giao nộp lại cho cơ 

quan công an trên địa bàn. 

Yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc, các Phó Giám đốc; 

- Các phòng chuyên môn Sở; 

- Lưu: VT, GDPT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

 

 

 

     Trần Trung Dũng 
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