
DẤU CHÂN 
SỐ 

CỦA BẠN



SUY NGẪM VỀ DANH TÍNH SỐ: 

Dấu chân số của bạn

CÓ TRÁCH NHIỆM  KHI KẾT 

NỐI TRỰC TUYẾN VỚI 

NGƯỜI KHÁC: Bạn với tư

cách là một Công dân số

TƯ DUY PHẢN BIỆN TRÊN 

MẠNG TRỰC TUYẾN: 

Trở thành một người có tư

duy phản biện

Làm sao để trở thành người dùng trực tuyến 

có trách nhiệm ?
TẠO DỰNG MÔI TRƯỜNG TRỰC TUYẾN AN TOÀN



Các cặp/ nhóm hãy cùng thảo luận câu hỏi sau:

• Danh tính số là gì?

HOẠT ĐỘNG
5 phút



Danh tính số của 
bạn



Xin chào Hoa!
Hoa mới bắt đầu tham gia thế giới trực tuyến.

Mục tiêu của chúng ta hôm nay là giúp

bạn ấy trong hành trình trực tuyến của

mình!

Hãy cùng làm quen với Hoa.



THÔNG TIN CƠ BẢN

Bạn ấy 19 tuổi và đang học để trở thành một y tá. Bạn

ấy đến từ Hà Nội và thích Karaoke! Gia đình bạn có một

em trai tên Nam. Bạn ấy và em trai lớn lên rất thân thiết

vì em trai chỉ nhỏ hơn bạn 2 tuổi.



Những gì chúng ta biết

từ khía cạnh danh tính

của bạn ấy

ĐẠO PHẬT

Nữ

MỘT EM 

TRAI

VIỆT NAM

Y TÁ

KHÁC GIA ĐÌNH 

CƠ BẢN

NỮ

HÀ NỘI



5 phút

Các cặp/ nhóm hãy cùng thảo luận câu hỏi sau:

• Những thông tin này có thể được chuyển thành Danh

tính số bằng cách nào?

HOẠT ĐỘNG



Chia sẻ điều gì



Tại sao việc giữ an toàn cho

danh tính số của bạn lại là

một việc quan trọng?



Bạn bè

Gia đình

Chia sẻ điều gì

Đồng nghiệp hoặc 

bạn học



Những dấu chân số
của bạn

DẤU VẾT BẠN ĐỂ LẠI 

VỀ MỌI HÀNH VI BẠN 

LÀM TRỰC TUYẾN

PHỤ THUỘC VÀO VIỆC 

BẠN QUẢN LÝ THÔNG 

TIN TRỰC TUYẾN NHƯ 

THẾ NÀO



Hồ sơ và thông tin cá 

nhân

Bạn chia sẻ

những gì về

bản thân ?

Bạn bè và những 

mối quan hệ trực 

tuyến

Ai có thể truy cập 

được những thông 

tin đó

Bài đăng

Những gì bạn chia 

sẻ / thích

Tin nhắn



CÁCH NGƯỜI KHÁC CÓ 

THỂ TRUY CẬP THÔNG 

TIN CỦA CHÚNG TA

Hình ảnh

Tài khoản Mạng xã hội

Trường học

Công việc và nhà tuyển dụng

Tin tức

Cộng đồng/ các nhóm xã hội



Hãy tỉnh táo



Danh tiếng

Hãy tỉnh táo



Trộm tiền

Hãy tỉnh táo



Trộm cắp danh 
tính

Hãy tỉnh táo



Người lạ

Hãy tỉnh táo



Phần mềm 
bảo mật

Bảo vệ danh tính số của bạn



Vì có nhiều cách khác nhau 

để người khác có thể truy 

cập thông tin của chúng ta 

và sử dụng nó để gây bất lợi.

Tuy nhiên chúng ta có thể thực 

hiện các phương pháp phòng 

ngừa để giảm thiểu các rủi ro 

trực tuyến khác nhau.

Tại sao việc giữ an toàn cho danh tính số của bản thân lại quan 

trọng?



Cảm ơn các bạn


