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An Giang, ngày     tháng 3 năm 2022 

  Kính gửi:  

- Các Chi cục và Trung tâm tuyến tỉnh trực thuộc; 

- Bệnh viện công lập và tư nhân; 

- Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố; 

- Trạm Y tế xã, phường, thị trấn; 

- Bệnh xá Công an tỉnh An Giang; 

- Bệnh xá Quân Y tỉnh An Giang. 

 

Ngày 22/3/2023, Sở Y tế nhận được Công văn số 236/CV-VDTA của Học 

viện tư vấn Chuyển đổi số Việt Nam (www.vdta.edu.vn) về việc cử công chức, 

viên chức, nhân viên ngành y tế tham gia Khóa 01 năm 2023 – Chương trình Kỹ 

năng đảm bảo an toàn thông tin theo đề án an toàn thông tin ban hành Quyết 

định số 1907/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; 

Nhằm nâng cao nhận thức số, đảm bảo an toàn thông tin cho cán bộ, công 

chức, viên chức và người lao động đang làm việc tại các cơ sở y tế. Sở Y tế 

thông tin và đề nghị lãnh đạo các đơn vị tạo điều kiện cho đội ngũ nhân viên y tế 

đăng ký khóa đào tạo, cụ thể: 

Chương trình đồng hành - “Kỹ năng phòng chống các nguy cơ mất an 

toàn thông tin trên không gian mạng dành cho ngành Y tế” 

1. Đối tượng tham gia: công chức, viêc chức, người lao động đang làm 

việc tại các đơn vị y tế trong tỉnh. 

2. Thời gian: khai giảng tháng 04/2023, học trong 4 buổi, mổi buổi 2,5 

tiếng, chương trình sẽ bố trí ngoài giờ hành chính để không ảnh hưởng đến công 

việc chuyên môn. 

3. Hình thức học: trực tuyến thông qua các nền tảng số. 

4. Khung chương trình đào tạo bao gồm các chuyên đề sau: 

- Tổng quan về nguy cơ mất an toàn thông tin; 

- Các hình thức mất an toàn thông tin và biện pháp phòng chống; 

- Kỹ năng phòng chống thư rác, tin nhắn rác, tin giả, tin xấu độc; 



- Kỹ năng đảm bảo an toàn thông tin khi thực hiện chuyển đổi số; 

- Kỹ năng đối phó khủng hoảng trên môi trường số; 

- Bộ quy tắc về ứng xử trên mạng xã hội. 

5. Cán bộ giảng dạy: các chuyên gia an toàn thông tin. 

6. Kinh phí:  

- Học phí và giáo trình: được tài trợ 100%; 

- Phí ghi danh: 100.000VNĐ/01 học viên. Phí ghi danh để đảm bảo công 

tác tổ chức, quản lý lớp học, đánh giá kết quả, cấp chứng nhận và chuyển phát 

chứng nhận đến học viên. 

7. Quyền lợi sau khi tham gia chương trình: 

7.1. Đối với học viên: 

- Được tham gia miễn phí các hội thảo chuyên đề về an toàn thông tin tới 

hết năm 2023; 

- Được các chuyên gia của Học viện tư vấn, hỗ trợ các vấn đề về đảm bảo 

an toàn thông tin trong quá trình triển khai công việc. 

- Sau khi kết thúc khóa học, được cấp chứng nhận hoàn thành khóa học. 

7.2. Đối với đơn vị: học viện sẽ tài trợ “Gói tư vấn đảm bảo an toàn thông 

tin số toàn diện” trong thời gian một năm cho đơn vị có số lượng học viên đăng 

ký từ 10 học viên trở lên. 

Ghi chú: 

- Liên hệ với Phòng Đào tạo của Học viện thông qua Zalo 0989008896. 

- Gửi danh sách đăng ký, lệ phí ghi danh cho Học viện trước ngày 10/4/2023. 

Sở Y tế đề nghị lãnh đạo các đơn vị quan tâm và tạo điều kiện để các cán 

bộ, công chức, viên chức và nhân viên ngành y tế đang công tác tại đơn vị được 

biết và đăng ký tham dự./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Các phòng thuộc SYT; 

- Lưu: VT. 

 

Đính kèm công văn 236/CV-VDTA 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đoàn Thanh Hùng 



PHỤ LỤC 

MẪU ĐĂNG KÝ KHÓA ĐÀO TẠO 

 

A.  Thông tin chung 

1. Tên đơn vị: ……………………………………………………………..…….. 

2. Địa chỉ: ………………………………………………………………….…….. 

3. Mã số thuế của đơn vị: ………………………………………………..………. 

(Để học viện xuất hóa đơn khi đơn vị nộp phí ghi danh) 

4. Cán bộ đầu mối liên hệ: 

- Họ và tên: ………………………………… Chức vụ: ……………………... 

- Số điện thoại: ……………………….……. Email: ………………………… 

B.  Danh sách đăng ký 

STT Họ và tên Năm sinh 
Số điện thoại 

liên hệ 
Ghi chú 

I Danh sách đăng ký Chương trình “Trang bị kỹ năng phòng chống 

các nguy cơ mất an toàn thông tin trên không gian mạng” 

1     

2     

3     

…     

     

     

     

     

     

…     

…     
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