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Kính gửi:  - Các sở, ban, ngành, đơn vị, đoàn thể cấp tỉnh; 

         - UBND các huyện, thành phố. 

 

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TW ngày 16/9/2013 của Ban Bí thư 

về tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng; Thông báo số 105/TB-

BCA-A61 ngày 07/10/2013 của Bộ Công an về nguy cơ mất an ninh mạng khi 

sử dụng hệ điều hành Windows XP sau thời điểm Microsoft kết thúc các dịch vụ 

và hỗ trợ hệ điều hành này; Thông báo số 106/TB-BCA-A61 ngày 07/10/2013 

của Bộ Công an về nguy cơ mất an ninh thông tin qua thiết bị di động thông 

minh; để tăng cường công tác bảo mật an toàn hệ thống thông tin mạng nội bộ 

trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu các sở, ban, 

ngành, đơn vị, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt 

một số nội dung sau đây: 

1. Nâng cao nhận thức về công tác đảm bảo an ninh, an toàn mạng thông 

tin trong cơ quan Nhà nước; tăng cường tuyên truyền, giáo dục, làm cho cán bộ, 

công chức, viên chức nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác bảo mật an toàn 

hệ thống thông tin mạng nội bộ tại cơ quan, đơn vị, coi đây là nhiệm vụ quan 

trọng, cấp bách, thường xuyên. Tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ, 

đưa ra các giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn mạng thông tin quốc gia, bảo vệ 

bí mật nhà nước, tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét; phát huy sức mạnh của cả 

hệ thống chính trị, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia trên không gian mạng. 

2. Ban hành và hoàn thiện các quy chế, quy định về an ninh, an toàn thông 

tin trong cơ quan, đơn vị và các văn bản hướng dẫn thực hiện. Tăng cường công 

tác kiểm tra, giám sát thực hiện các quy chế, quy định về công tác giữ gìn bí mật 

tài liệu của cơ quan Nhà nước về lưu trữ sao chép tài liệu trên thiết bị công nghệ 

thông tin, quy chế vận hành sử dụng hệ thống mạng và tài nguyên mạng tại đơn 

vị. Chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, vô hiệu hóa các âm mưu, hoạt 

động phạm tội trên không gian mạng. 

3. Cần cài đặt đầy đủ và thường xuyên cập nhật các bản vá lỗi mới nhất, 

đặc biệt cho các máy tính sử dụng Hệ điều hành Windows XP và bộ phần mềm 

Office 2003 đến thời điểm 8/04/2014. Huy động các nguồn lực để đầu tư trang 

thiết bị công nghệ kỹ thuật tăng cường công tác bảo mật và an toàn thông tin, 



nâng cấp thay thế phần mềm Windows XP, Office 2003 bằng phần mềm mới 

hơn, trang bị các phần mềm chống mã độc, chương trình diệt virus trong mạng 

nội bộ của đơn vị. Đồng thời từng bước đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng 

nguồn nhân lực đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng tại đơn vị. 

4. Cán bộ công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước không lưu 

trữ tài liệu bí mật của cơ quan Nhà nước trên các loại thiết bị di động thông 

minh (điện thoại thông minh, máy tính bảng ...). 

 5. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu để xảy 

ra lộ, lọt thông tin bí mật của Đảng, Nhà nước thông qua mạng máy tính. Xử lý 

nghiêm mọi hành vi làm mất an toàn thông tin mạng, làm lộ bí mật Nhà nước, 

thông tin mật hoặc lợi dụng bí mật Nhà nước để thực hiện hành vi vi phạm pháp 

luật. Việc sửa chữa, bảo hành thiết bị công nghệ thông tin do bên ngoài tiến 

hành phải có quy chế, quy định của cơ quan, có sự giám sát của cán bộ chuyên 

trách công nghệ thông tin của cơ quan, đơn vị nhằm bảo đảm an toàn, an ninh dữ 

liệu, tài nguyên trên máy tính. 

6. Giao Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật cho các 

cơ quan, đơn vị trong việc đảm bảo an ninh, an toàn thông tin mạng; tổ chức tập 

huấn cho các cán bộ kỹ thuật đầu mối của các cơ quan, đơn vị trong việc nâng 

cấp, vá lỗi phần mềm, cài đặt các phần mềm chống mã độc, phần mềm diệt 

viruts cho mạng nội bộ của cơ quan, đơn vị. 
 

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- LĐ VPUBND tỉnh; 

- Lưu: VT, VX. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

                       (Đã ký) 

 

 

               Trần Tiến Dũng 

 

 

 




