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Thực hiện nhiệm vụ triển khai Quyết định số 99/QĐ-TTg ngày
14/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Đề án đào tạo, phát
triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đến năm 2020” {sau đây gọi tắt
là Đề án 99), Cục An toàn thông tin - Đơn vị thường trực triển khai Đe án 99 tổ
chức buổi Tọa đàm, hướng nghiệp cho sinh viên trong ngành an toàn thông tin
nói riêng và Công nghệ thông tin nói chung.
Đây là năm thứ 2, Cục An toàn thông tin phối hợp với các đơn vị, các cơ
sở đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai
tổ chức Tọa đàm, hướng nghiệp để chia sẻ với các bạn sinh viên về kinh nghiệm
học tập, kinh nghiệm sống, làm việc và định hướng nghề nghiệp tương lai.
1. Chủ đề Tọa đàm, hưóng nghiệp năm 2016.ệ
“VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA THẾ H Ệ TRẺ TRONG X Ả H Ộ I THÔNG TIN”.

2. NỘI DUNG
- Nội dung 1: Tổ chức buổi Tọa đàm, hướng nghiệp để chia sẻ với các
bạn sinh viên về kinh nghiệm học tập, kinh nghiệm sống, làm việc và định
hướng nghề nghiệp tương lai. Thời gian: 14 giờ 00 ngày 29/11/2016, tại Học
viện Kỹ thuật Mật mã, Hà Đông, Hà Nội.
- Nội dung 2: T ố chức Hội chợ việc làm cho sinh viên với 15 gian hàng
tuyến dụng của là các đơn vị đến từ khối cơ quan thuộc Chính phủ; các tập đoàn,
Tống C ô n g ty N h à nước; các N gân hàne, và doanh nghiệp (như Cục A n ỉoàn
thông tin, Bộ Thông tin và Truyên thônq; Cục Công nghệ thông tin, N gân hàng

Nhà nước Việí Nam; Tập đoàn Viên thông quân đội Vietteỉ: C ông ty công nghệ
an ninh m ạng VNCS; Công ly iPM ac;
Thừi aian: 08 giờ 3 0 - 1 7 giờ 00,
ngàv 29/11/2016. Tại Học viện Kỳ thuật Mật mà. I là Đ ỏ n a . Hà Nội.
Đây là sự kiện quan trọnii nám ironíi khuôn khô Dê án 99 và các sinh viên
đều có thê tham dự đê trao dôi, tạo đàm với các điền RĨa là các nhà quàn lý và
các chuyên gia aiàu kinh nghiệm về lĩnh vực C N T T nói chuníi và A T T T nói
riêng tại Việl Nam. Đ ồ n a thời, tại dây các diễn !ZÌa sẽ cập nhật tình hình mới
nhất về an toàn thông tin trorm và naoài nước, cun g cấp n h ừ n g thông tin chính

thống về định hướng của Đảng và Nhà nước cho lĩnh vực mới, đầy triển vọng
này tới các bạn sinh viên nhằm góp phần tuyên truyền và phổ biến về việc thúc
đấy phát triển xã hội thông tin an toàn, lành mạnh.
Vì vậy, Cục An toàn thông tin trân trọng đề nghị Ban Thường vụ Đoàn
Trường báo cáo và xin ý kiến Lãnh đạo Trường để thông báo, phổ biến rộng rãi
sự kiện này bằng nhiều hình thức tới toàn thể sinh viên của nhà trường, tạo điều
kiện để các em sinh viên tham dự 02 Nội dung nói trên (Đặc biệt là tạo điều
kiện cho các sinh viên đã và đang tham gia cuộc thi “Sinh viên với An toàn
thông tin ” các năm do Hiệp hội VNISA dưới sự bảo trợ và chỉ đạo của Bộ
Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo).
Chi tiết xin vui lòng liên hệ với bà Nguyễn Thị Thu Hương, Chánh Văn
phòng Cục An toàn thông tin, địa chỉ email: ntt huong@mic.gov.vn; điện thoại:
0904253111. Hoặc bà Vũ Thị Đào, Phó Viện trưởng, Viện Nghiên cứu ứ n g
dụng khoa học và Công nghệ, Học viện Kỹ thuật Mật mã, địa chỉ email:
vtdao@bcY.gov■vn; điện thoại: 0982 151982 và gửi về Ban Tổ chức trước ngày
25/11/2016.
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