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                            Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc  

                                         

 Thực hiện Công văn số 1652/SYT-VP ngày 27 tháng 4 năm 2022 của Sở 

Y tế Đồng Tháp về việc tăng cường bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.  

Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh đề nghị các đơn vị triển khai một số 

nội dung sau: 

1. Truyền thông đến viên chức và người lao động tại đơn vị tập trung 

vào đối tượng là cha, mẹ, người chăm sóc trẻ: kiến thức, kỹ năng hỗ trợ, 

định hướng trẻ em tương tác an toàn, lành mạnh, sáng tạo trên môi trường 

mạng; bảo vệ thông tin bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em 

khi trẻ em tiếp cận thông tin, tham gia các hoạt động trên môi trường mạng; 

có các giải pháp hỗ trợ phù hợp để trẻ phục hồi khi chịu tác động tiêu cực từ 

môi trường mạng. 

2. Ngăn chặn, xử lý nghiêm viên chức, người lao động tại đơn vị có 

hành vi lợi dụng môi trường mạng thực hiện các hành vi gây ảnh hưởng xấu 

đển trẻ em theo quy định của pháp luật. 

 Đề nghị các đơn vị thực hiện tốt nội dung Công văn này./. 
 

Nơi nhận:         
- Như trên; 

- BGĐ TTYT (b/c);                                                                                          

- Website TTYT TPCL; 

- Lưu: VT. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

Trương Quốc Dũng 
 


		2022-05-04T13:51:13+0700


		Sở Thông và Truyền thông Đồng Tháp - Phone: 0277 3873999 - Fax: 02773 873999 - Email: stttt@dongthap.gov.vn
	2022-05-04T14:19:54+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG THÁP
	Trung tâm Y tế thành phố Cao LãnH<ttyte.tpcl@dongthap.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông và Truyền thông Đồng Tháp - Phone: 0277 3873999 - Fax: 02773 873999 - Email: stttt@dongthap.gov.vn
	2022-05-04T14:19:55+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG THÁP
	Trung tâm Y tế thành phố Cao LãnH<ttyte.tpcl@dongthap.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông và Truyền thông Đồng Tháp - Phone: 0277 3873999 - Fax: 02773 873999 - Email: stttt@dongthap.gov.vn
	2022-05-04T14:19:55+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG THÁP
	Trung tâm Y tế thành phố Cao LãnH<ttyte.tpcl@dongthap.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




