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Kính gửi: 

- Các phòng, ban UBND huyện; 

- Các tổ chức đoàn thể chính trị cấp huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các doanh nghiệp Viễn thông, CNTT trên địa bàn huyện. 

Thực hiện Công văn số 06/STTTT-CNTT ngày 04/01/2020 của Sở Thông tin 

và Truyền thông về việc bảo đảm an toàn thông tin mạng trong thời gian Đại hội 

đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các dịp lễ, tết năm 2021. Nhằm tăng 

cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng, không để bị động, bất ngờ với mọi tình 

huống tấn công mạng và phát tán thông tin xấu độc trong thời gian diễn ra các sự 

kiện lớn của đất nước trong năm 2021; đặc biệt là Đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ XIII của Đảng, Tết Nguyên đán Tân Sửu; tạo tiền đề triển khai thành công 

chuyển đổi số trên địa bàn huyện. Chủ tịch UBND có ý kiến một số nội dung sau: 

1. Các phòng, ban UBND huyện; các tổ chức đoàn thể chính trị cấp huyện; 

các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; UBND các xã thị trấn: 

- Thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, 

UBND tỉnh, UBND huyện về đảm bảo an ninh và an toàn thông tin mạng. Đặc 

biệt là Kế hoạch số 205-KH/TU ngày 03/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 

việc thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng 

cường phối hợp và triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh 

mạng; Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 11/3/2020 của UBND huyện về việc 

ứng dụng CNTT, thực hiện công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng phục 

vụ Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 

2020 – 2025 trên địa bàn huyện Thạch Thành; Kế hoạch số 177/KH-UBND ngày 

30/10/2020 của UBND huyện về việc triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an 

toàn, an ninh mạng trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Thạch Thành và các 

văn bản hướng dẫn đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng khác. 

- Tăng cường triển khai các biện pháp quản lý và kỹ thuật nhằm bảo đảm 

an toàn thông tin mạng cho các hệ thống thông tin phục vụ hoạt động nội bộ của 

cơ quan, đơn vị, tổ chức và các hệ thống cung cấp dịch vụ trên môi trường 

mạng. Chủ động rà soát các lỗ hổng, điểm yếu trên các hệ thống thông tin thuộc 

phạm vi quản lý; kịp thời cập nhật các bản vá bảo mật, các bản cập nhật và triển 

khai các biện pháp phòng ngừa, để tránh bị lợi dụng, khai thác để tấn công. 

Trong đó, tập trung triển khai bóc gỡ các kết nối từ các máy tính trong cơ quan, 

đơn vị tới hệ thống mạng máy tính ma (botnet) do tin tặc điều khiển. Tổ chức, 
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phân công lực lượng tại chỗ triển khai trực giám sát, hỗ trợ, ứng cứu và khắc 

phục sự cố an toàn thông tin mạng 24/7. 

- Tăng cường công tác phổ biến, thông tin tuyên truyền sâu rộng, nâng cao 

nhận thức an toàn thông tin mạng và nhận diện, phòng tránh, đấu tranh phản bác 

với thông tin xấu độc, sai sự thật trên không gian mạng cho cán bộ, công chức, 

viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị, người dân trên địa bàn. 

2. Văn phòng HĐND&UBND huyện 

Chỉ đạo bộ phận Quản trị mạng tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông 

tin, an ninh mạng cho hệ thống thông tin, mạng nội bộ cơ quan UBND huyện. 

Thực hiện rà soát, kiểm tra, bóc gỡ các kết nối từ các máy tính trong cơ quan tới 

hệ thống mạng máy tính ma (botnet) do tin tặc điều khiển. Thường xuyên kiểm tra 

danh sách các đơn vị đang có kết nối được cung cấp tại địa chỉ 

http://attt.thanhhoa.gov.vn để kịp thời xử lý, khắc phục. Hướng dẫn các cơ quan, đơn 

vị, tổ chức, cá nhân liên quan trong công tác đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng. 

3. Đề nghị các doanh nghiệp viễn thông, CNTT trên địa bàn huyện 

- Triển khai các biện pháp kỹ thuật ở mức cao nhất nhằm phát hiện, lọc, 

ngăn chặn hoạt động tấn công mạng, phát tán thông tin xấu độc, thông tin vi 

phạm pháp luật trên hệ thống, hạ tầng mạng lưới thuộc phạm vi quản lý. 

- Phối hợp thực hiện xử lý kịp thời các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin 

mạng cho người dùng dịch vụ theo yêu cầu của Sở Thông tin và Truyền thông 

và cơ quan chức năng có thẩm quyền. 

4. Trong trường hợp cần thiết, các cơ quan, đơn vị cần hỗ trợ giám sát, xử 

lý, ứng cứu sự cố liên hệ với: 

Quản trị mạng UBND huyện (Đ/c Phạm Văn Nam – Số điện thoại: 

0948.628.189);  

Hoặc trực tiếp với Tổ Ứng cứu xử lý sự cố - Trung tâm Công nghệ thông 

tin và Truyền thông Thanh Hóa: 

- Điện thoại: (0237)3.718.699; 

- Hộp thư điện tử tiếp nhận báo cáo sự cố: ungcuusuco@thanhhoa.gov.vn; 

- Đường dây nóng: 0916.422.583 (Đ/c Trần Ngọc Hưng – PGĐ Trung tâm). 

Yêu cầu Trưởng các phòng, ban UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị trên địa bàn huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Giám đốc các Doanh 

nghiệp Viễn thông, Công nghệ thông tin trên địa bàn huyện triển khai thực 

hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở TT&TT (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Tổ ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng 

huyện; 

- Lưu: VT, VHTT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Tam 
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