
UỶ BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN SƠN DƯƠNG 

 
Số:          /UBND-VX 

 

V/v đảm bảo an toàn, an ninh mạng 

trong thời gian Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XIII của Đảng và các 

dịp lễ, tết năm 2021  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Sơn Dương, ngày      tháng 01 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; 

- Công an huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Văn bản số 119/UBND-THCB ngày 15/01/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc đảm bảo an toàn, an ninh mạng trong thời gian Đại hội lần 

thứ XIII của Đảng và các dịp lễ, tết năm 2021. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 

1. Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Chủ động rà soát các điểm yếu, lỗ hổng trên hệ thống; triển khai các giải 

pháp đảm bảo an toàn, an ninh mạng, an toàn thông tin cho các hệ thống thông 

tin do cơ quan, đơn vị quản lý và vận hành. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các quy 

định về dảm bảo an toàn thông tin, đặc biệt là trong công tác phòng, chống, gỡ 

bỏ phần mềm độc hại, phần mềm gián điệp. 

- Thường xuyên cập nhật thông tin cảnh báo, khuyến nghị về an toàn 

thông tin được Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) 

thuộc Cục An toàn thông tin chia sẻ. 

- Phổ biến, quán triệt tới cán bộ, công chức, viên chức người lao động 

không sử dụng chung tài khoản, mật khẩu trên các ứng dụng, hòm thư điện tử; 

không sử dụng thư điện tử công vụ để đăng ký vào mạng xã hội, diễn đàn và các 

trang thông tin điện tử công cộng khác. 

- Khi phát hiện dấu hiệu của các chiến dịch tấn công mạng, thông báo kịp 

thời về Phòng Văn hóa và Thông tin huyện (điện thoại: 0207.3835.761), Sở 

Thông tin và Truyền thông (điện thoại: 0207.6251.788), Trung tâm Ứng cứu 

khẩn cấp không gian mạng Việt Nam VNCERT/CC (điện thoại: 024.3640.4424 

hoặc 086.910.0317; thư điện tử: thongbaosuco@vncert.vn), Trung tâm Giám sát 

an toàn không gian mạng quốc gia (điện thoại: 024.3209.1616; thư điện tử: 

ais@mic.gov.vn) để có phương án xử lý có hiệu quả. 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, Công an huyện theo chức năng, 

nhiệm vụ tham mưu Ủy ban nhân dân huyện triển khai các giải pháp đảm bảo an 

toàn, an ninh thông tin cho các hệ thống thông tin; phối hợp với các cơ quan chức 

mailto:ais@mic.gov.vn


năng có liên quan rà soát, xử lý đối với các địa chỉ bị lộ, lọt thông tin, các lỗ hổng 

bảo mật. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nghiêm túc 

triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên (Thực hiện); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Chánh, PCVPTH UBND huyện; 

- Chuyên viên THVX; 

- Lưu: VT. VHTT      b  

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 
 

 

 

Phạm Thị Nhị Bình 
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