
UBND TỈNH QUẢNG BÌNH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
 

Số: 682/STTTT-CNTT 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Quảng Bình, ngày 12 tháng 8 năm 2016 

V/v tăng cường kiểm tra, rà soát, đảm  

bảo an toàn hệ thống thông tin 
 

   

Kính gửi:     

- Văn phòng Tỉnh ủy, các Ban của Tỉnh ủy, các Đảng ủy trực               

   thuộc Tỉnh ủy; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

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

 
 

Thực hiện Công văn số 2584/BTTTT-CATTT ngày 30/7/2016 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông về việc tăng cường kiểm tra, rà soát, đảm bảo an toàn 

hệ thống thông tin và văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh; Sở Thông tin và Truyền 

thông Quảng Bình đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy, các Ban của Tỉnh ủy, các Đảng 

ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các 

huyện, thị xã, thành phố thực hiện các nội dung sau: 

1. Tiến hành rà soát, kiểm tra, nghiêm túc thực hiện các quy định về bảo 

đảm an toàn thông tin đối với các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý; 

trước mắt, cần tập trung rà soát, tăng cường bảo đảm an toàn thông tin đối với 

tên miền, cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị mình. 

2. Chủ động thực hiện các biện pháp kỹ thuật để bảo đảm an toàn hệ thống 

thông tin, cử cán bộ kỹ thuật túc trực theo dõi để kịp thời thông báo, xử lý các 

vấn đề phát sinh (nếu có). 

Trường hợp xảy ra sự cố, thông báo về Sở Thông tin và Truyền thông, điện 

thoại 523.856696, di động 0945261357 và Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy 

tính Việt Nam (VNCERT), điện thoại 043.6404423, di động 0934424009, thư 

điện tử ir@vncert.gov.vn để cùng phối hợp xử lý. 

Trân trọng./. 
 

Nơi nhận:     

- Như trên;                                                                                

- Lưu: VT, CNTT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phi Khanh 
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