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Số: 1176/STTTT-CNTT 
V/v tăng cường bảo đảm an toàn thông 

tin trong dịp kỷ niệm 19/8 và lễ Quốc 

khánh 02/9 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Long An, ngày 29 tháng 8 năm 2018 

 

Kính gửi:    

- Văn phòng Tỉnh ủy;  

- Văn phòng HĐND tỉnh; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh;  

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

 

Căn cứ Công văn số 2706/BTTTT-CATTT ngày 15/8/2018 của Bộ Thông 

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

dịp kỷ niệm 19/8 và lễ Quốc khánh 02/9; 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 3720 /UBND-VHXH, 

ngày 23/8/2018 về việc tăng cường bảo đảm an toàn thông tin trong dịp kỷ niệm 

19/8 và lễ Quốc khánh 02/9. Để bảo đảm an toàn thông tin (ATTT) cho các hệ 

thống thông tin trên địa bàn tỉnh trong dịp kỷ niệm 19/8 và lễ Quốc khánh 02/9, 

Sở Thông tin và Truyền thông (Sở TTTT) đề nghị Thủ trưởng các cơ quan chỉ 

đạo thực hiện các nội dung sau: 

1) Tăng cường giám sát hệ thống thông tin của cơ quan, bao gồm: Trang 

thông tin điện tử, Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành, Phần mềm Một cửa 

điện tử, … để phát hiện sớm việc dò quét, tấn công từ chối dịch vụ, tấn công có 

chủ đích và các loại tấn công khác,…gây ảnh hưởng đến hệ thống. 

2) Theo dõi, quản lý chặt chẽ nội dung thông tin đăng tải trên Cổng/Trang 

thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị mình đảm bảo các nội dung, thông tin 

được đăng tải đã được kiểm duyệt. 

3) Rà soát đảm bảo sử dụng an toàn hộp thư điện tử công vụ của cơ quan 

và của cá nhân. Tăng cường kiểm tra các tài khoản đăng nhập vào Cổng/Trang 

thông tin điện tử, hộp thư điện tử của cơ quan và cá nhân, tiến hành thay đổi mật 

khẩu mạnh với độ dài từ 8 ký tự trở lên, bao gồm: ký tự số, chữ thường, chữ hoa 

và ký tự đặc biệt (@, #, $, %, …). 

4) Quán triệt CBCC-VC không sử dụng thư điện tử công vụ để đăng ký 

trên các diễn đàn, trang mạng xã hội (facebook, youtube,...), dịch vụ trực tuyến, 

thương mại điện tử. Rà soát, hủy bỏ ngay các tài khoản sử dụng thư điện tử công 

vụ đã đăng ký trên các diễn đàn nêu trên. 
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5) Thường xuyên kiểm tra các máy chủ bảo đảm nguồn điện, hệ thống 

máy lạnh vận hành ổn định, thông suốt; Chú trọng công tác đảm bảo an toàn, 

phòng chống cháy nổ; Thực hiện sao lưu dữ liệu định kỳ: Sử dụng các ổ đĩa lưu 

trữ ngoài (ổ cứng cắm ngoài, ổ đĩa USB) để lưu trữ các dữ liệu quan trọng. Các 

thiết bị dùng để sao lưu phải được cất giữ riêng, không kết nối vào Internet. 

6) Bố trí cán bộ theo dõi tình hình ATTT, tăng cường giám sát phát hiện 

sớm những dấu hiệu bất thường để ngăn chặn, xử lý hoặc thông báo ngay cho 

Đội ứng cứu sự cố ATTT mạng của tỉnh để phối hợp xử lý. 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị quý Cơ quan, quan tâm chỉ đạo các 

nội dung trên. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc xin liên hệ về 

đầu mối của Đội ứng cứu sự cố: Ông Nguyễn Mai Tuấn Khoa, ĐT(0272) 

3525123; 0903.124.357; 0912.426.357;  Email: tuankhoa@longan.gov.vn. 

Trân trọng./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo);   

- Giám đốc, PGĐ Sở TTTT; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở TTTT; 

- Lưu: VT, CNTT. TB 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hồ Văn Dân 
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