
 

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CẦN GIUỘC
Số:         /UBND-VHXH

Về việc tăng cường bảo đảm 
an toàn thông tin mạng trước, trong 

và sau Đại hội Đảng các cấp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cần Giuộc, ngày        tháng 9 năm 2020

Kính gửi:  
- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức 

chính trị-xã hội huyện;
- Văn phòng Huyện ủy; 
- Các phòng ban, ngành huyện;
- Các trường học trên địa bàn huyện;
- UBND các xã, thị trấn.

Thực hiện Văn bản số 1872/STTTT-CNTT ngày 03/9/2020 của Sở Thông 
tin và Truyền thông về việc tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng trước, 
trong và sau Đại hội Đảng các cấp. UBND huyện đề nghị thủ trưởng các cơ 
quan, đơn vị, chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện các nội dung sau:

1. Đẩy mạnh nâng cao nhận thức an toàn thông tin cho cán bộ, công chức, 
viên chức và người lao động trong đơn vị, cách nhận diện các thư điện tử, liên 
kết đáng ngờ, không mở các thư điện tử, tập tin, liên kết đáng ngờ gửi đến, kể cả 
từ người đã liên lạc trước đó nhưng có dấu hiệu không bình thường (kèm hướng 
dẫn phát hiện thư giả mạo của Trung Tâm Ứng Cứu Khẩn Cấp Máy Tính Việt 
Nam – VNCERT).

2. Kiểm tra, đánh giá các thiết bị tại cơ quan, đơn vị mình để xác định lỗ 
hổng và tiến hành vá lỗ hổng; thường xuyên cập nhật các bản vá mới nhất nhằm 
ngăn chặn mã độc tấn công, phát tán; cấu hình tăng cường bảo mật an toàn 
thông tin cho hệ thống.

3. Bố trí cán bộ theo dõi tình hình an toàn thông tin mạng, tăng cường giám 
sát liên tục các hệ thống thông tin nhằm phát hiện sớm những dấu hiệu bất 
thường để ngăn chặn, xử lý hoặc thông báo ngay cho Phòng Văn hóa và Thông 
tin để phối hợp xử lý. 

4. 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 bảo đảm 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.

UBND huyện đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, chủ tịch UBND các 
xã, thị trấn triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng 



mắc xin liên hệ Phòng Văn hóa và Thông tin (0272.3874249) để phối hợp giải 
quyết./.

Nơi nhận:
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Như trên;
- Lưu: VT, VHTT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đào Thị Ngọc Vui
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