
     ỦY BAN NHÂN DÂN 
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Số:            /UBND-KGVX 

V/v tăng cường bảo đảm an toàn 

thông tin trong thời gian nghỉ lễ  

Quốc khánh 02/9 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hà Nam, ngày     tháng     năm 2022 

 
                           Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

 
 
Thực hiện Văn bản số 4388/BTTTT-CATTT ngày 25/8/2022 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông về việc tăng cường bảo đảm an toàn thông tin trong 

thời gian nghỉ lễ Quốc khánh 02/9, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các 

sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo triển khai 

thực hiện một số nội dung sau: 

1. Rà soát và cho dừng hệ thống thông tin trong trường hợp chưa bảo đảm 

an toàn thông tin theo quy định của pháp luật (Hệ thống chưa được phê duyệt và 

triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ); 

tăng cường triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống 

thông tin cơ quan, tổ chức mình. 

2. Tổ chức giám sát, bảo vệ Hệ thống thông tin. Phân công lực lượng tại 

chỗ triển khai trực giám sát, bảo đảm an toàn thông tin mạng 24/7. Yêu cầu đơn 

vị cung cấp dịch vụ an toàn thông tin mạng (nếu có) củng cố và ưu tiên nguồn 

lực cho nhiệm vụ giám sát và bảo vệ các Hệ thống thông tin. 

3. Chủ động tổ chức hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng đối 

với các hệ thống thuộc phạm vi quản lý nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý và 

khắc phục kịp thời sự cố an toàn thông tin mạng. 

4. Khi phát hiện dấu hiệu tấn công mạng, thông báo về Sở Thông tin và 

Truyền thông cơ quan Thường trực của Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng; 

Cục An toàn thông tin, VNCERT (điện thoại 024.3640.4421, đường dây nóng: 

086.9100317), Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng (điện thoại: 

024.32091616, đường dây nóng: 0389942878) của Bộ Thông tin và Truyền thông. 
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5. Sở Thông tin và Truyền thông rà soát, tăng cường triển khai các giải 

pháp bảo đảm an toàn thông tin cho Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh, Cổng thông 

tin điện tử tỉnh; trực theo dõi, giám sát liên tục hệ thống trong suốt thời gian kỳ 

nghỉ để kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường, xử lý kịp thời các vấn đề 

phát sinh nếu có; hỗ trợ các đơn vị bảo đảm an toàn thông tin; cử đầu mối tiếp 

nhận thông tin với Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông./. 

Nơi nhận: TL. CHỦ TỊCH 
- Như trên; KT.CHÁNH VĂN PHÒNG 
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
- PCT UBND tỉnh Nguyễn Đức Vượng (để b/c);  

- VPUB: CPVP, KGVX(2);  

- Lưu: VT, KGVX(Dần). 
 

  
 Trương Quốc Việt 
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