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ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH QUẢNG BÌNH 

           

Số: 1074/UBND-VX 
V/v đảm bảo an toàn,           

an ninh thông tin các trang 

thông tin điện tử trên địa bàn 

tỉnh Quảng Bình 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

     Quảng Bình, ngày 09 tháng 9 năm 2015 

 

   

  Kính gửi:  

    - Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

    - UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thời gian qua, tình hình an ninh, an toàn thông tin mạng có nhiều diễn biến phức 

tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Các thế lực thù 

địch, phản động, tội phạm mạng tăng cường tấn công, thâm nhập hệ thống mạng 

thông tin trọng yếu của Đảng, Chính phủ để thu thập, đánh cắp thông tin bí mật nhà 

nước, phát tán thông tin gây thất thiệt, phá hoại, gây rối nội bộ…ảnh hưởng xấu về 

chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Đặc biệt gần đây một số trang thông tin điện tử của 

cơ quan nhà nước bị tin tặc lợi dụng các lỗ hổng bảo mật để thay đổi nội dung và thu 

thập thông tin gây nguy hại đến an ninh quốc gia. Mặc dù, Chính phủ và Ủy ban nhân 

dân tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nhiều biện pháp đã và đang được triển khai 

nghiêm túc, đem lại sự chuyển biến tích cực trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn 

thông tin mạng; Tuy nhiên một số cơ quan, tổ chức, cá nhân còn chủ quan, sơ hở trong 

quản lý thông tin nội bộ, bí mật nhà nước, chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của 

công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin mạng. 

 Để tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin các trang 

thông tin điện tử các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh 

yêu cầu: 

1. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

a) Phối hợp với Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường 

công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin trên môi trường mạng. Tuyên 

truyền, phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức hiểu rõ tầm quan trọng về 

đảm bảo an ninh, an toàn thông tin, chủ động phòng ngừa lộ lọt bí mật nhà nước. 

Tiếp tục tăng cường chỉ đạo thực hiện tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị số 05/CT-

TTg ngày 21/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng, hiệu 

quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong tình hình mới, Chỉ thị số 28-CT/TW 

ngày 16/9/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường công 

tác bảo đảm an toàn thông tin mạng, Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2014 của 

Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm an ninh và an toàn thông 

tin mạng trong tình hình mới, Công văn số 989/UBND-VX ngày 13/08/2014 của 

UBND tỉnh về việc đảm bảo an thông và an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh. 
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b) Tuân thủ quy định của UBND tỉnh tại Quy chế đảm bảo an toàn thông 

tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên 

địa bàn tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND 

ngày 21/10/2014. 

c) Các cơ quan, đơn vị có trang thông tin điện tử phải thực hiện chế độ trực 

thường xuyên theo dõi hoạt động của trang thông tin điện tử; phát hiện kịp thời 

và có giải pháp xử lý khi bị thay đổi thông tin, bị đăng tải những thông tin lạ. 

d) Tổ chức quản lý các tài khoản của hệ thống trang thông tin điện tử, bao 

gồm: tạo mới, kích hoạt, sửa đổi, vô hiệu hóa và đặc biệt là loại bỏ các tài 

khoản, hủy bỏ quyền truy nhập hệ thống của các cán bộ, công chức, viên chức 

đã thôi việc, nghỉ hưu,... nhằm tránh tình trạng truy cập trái phép vào hệ thống. 

Tổ chức kiểm tra các tài khoản của hệ thống thông tin ít nhất 01 lần/năm.  

e) Quan tâm trong việc đầu tư, trang bị phương tiện, nguồn nhân lực có 

trình độ về công nghệ thông tin để nâng cao năng lực bảo đảm an toàn thông tin. 

Định kỳ ít nhất 01 năm/lần tổ chức, kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin đối với 

hệ thống mạng nội bộ.  

f) Việc khắc phục khi xảy ra sự cố máy tính phải do đơn vị chuyên trách  

hoặc cán bộ chuyên trách thực hiện; trong trường hợp vẫn không khắc phục 

được, cơ quan, đơn vị thông báo về Sở Thông tin và Truyền thông để được hỗ 

trợ khắc phục. 

g) Khi phát hiện có dấu hiệu hoạt động tấn công mạng vào các mục tiêu 

quan trọng, bộ phận lưu trữ thông tin, tài liệu bí mật Nhà nước phải báo cáo 

ngay cho Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông để được kịp thời hướng 

dẫn, phối hợp thực hiện khắc phục, ngăn chặn. 

2. Công an tỉnh  

a) Tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi 

phạm pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, mua bán, nhập khẩu, vận 

chuyển, tàng trữ, cung cấp dịch vụ, sử dụng các thiết bị, phần mềm định vị, chế 

áp thông tin di động, chuyên dùng trộm cắp thông tin, gián điệp thông tin. 

b) Chủ động theo dõi tình hình an toàn, an ninh thông tin mạng đặc biệt là 

các trang thông tin điện tử, để kịp thời cảnh báo các cơ quan liên quan. Kịp thời 

điều tra làm rõ những vụ tấn công mạng, lộ, lọt bí mật nhà nước qua thông tin 

mạng để xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật. 

3. Sở Thông tin và Truyền thông  

a) Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho trung tâm dữ liệu điện tử tỉnh, 

phục vụ hoạt động ổn định cho cổng thông tin điện tử của tỉnh và các trang 

thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố. 
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b) Tiếp tục triển khai công tác đảm bảo an toàn thông tin hàng năm của các 

cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh như: Kiểm tra, đánh giá và hướng dẫn về 

công tác đảm bảo an toàn thông tin của hệ thống mạng nội bộ cơ quan; kiểm tra, 

rà soát lỗ hổng bảo mật các cổng/trang thông tin điện tử; đảm bảo an toàn thông 

tin cho hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh (bao gồm hệ thống Thư điện tử 

công vụ, hệ thống Quản lý văn bản và điều hành…). 

c) Chủ động rà soát và khắc phục các lỗ hổng bảo mật tồn tại trên 

cổng/trang thông tin điện tử, gở bỏ các mã độc trên cổng thông tin điện tử; đặc 

biệt là các lỗ hổng bảo mật cơ bản như SQL Injection, FckEditor, WebDAV, 

mật khẩu yếu… 

d) Kiểm tra, rà soát, nghiêm túc thực hiện các quy định áp dụng tiêu chuẩn 

kỹ thuật về an toàn thông tin đối với hệ thống thông tin thuộc thẩm quyền quản 

lý theo Thông tư số 22/2013/TT-BTTT ngày 23/12/2013 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông. 

e) Tổ chức hướng dẫn kỹ thuật về đảm bảo an toàn thông tin của Bộ Thông 

tin và Truyền thông và Bộ Công an, đặc biệt chú trọng Chỉ thị số 82/CT-BTTTT 

ngày 24/12/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ngăn chặn tin nhắn 

rác, tin nhắn lừa đảo và tăng cường quản lý thông tin trên mạng và Công văn số 

430/BTTTT-CATTT ngày 9/02/2015 của Bộ Công an về việc hướng dẫn bảo 

đảm an toàn thông tin cho hệ thống thư điện tử của cơ quan, tổ chức nhà nước. 

4. Các doanh nghiệp viễn thông, Internet đảm bảo yếu tố nghiệp vụ chủ 

động rà soát, phát hiện điểm yếu, lỗ hổng bảo mật, hoạt động xâm nhập mã 

độc… vào hệ thống thông tin của các cơ quan trọng yếu để thông báo, khắc phục 

kịp thời. Triển khai thông báo của Bộ Công an hướng dẫn biện pháp cơ bản xử 

lý các tình huống tấn công mạng. 

UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các 

huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tổ 

chức, chỉ đạo thực hiện. Trong quá trình triển khai, có khó khăn vướng mắc các 

đơn vị thông báo kịp thời về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp báo cáo 

UBND tỉnh xem xét, giải quyết./. 
 

Nơi nhận: 
 - Như trên; 

 - CT, các PCT UBND tỉnh; 

 - LĐ VPUBND tỉnh; 

 - Lưu: VT, NC, VX. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

Đã ký 

 

                Nguyễn Tiến Hoàng 

 




