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Kính gửi:  

- Các Cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các doanh nghiệp Bưu chính - Viễn thông trên địa bàn. 

Thực hiện Công văn số 1198/STTTT-BCVT ngày 26/8/2019 của Sở 

Thông tin và Truyền thông về việc tăng cường đảm bảo an toàn thông tin trong 

dịp Lễ Quốc khánh 02/9 và khai giảng năm học mới 2019 – 2020;  

Để đảm bảo thông tin liên lạc, an toàn thông tin trong dịp Lễ Quốc khánh 

02/9 và khai giảng năm học mới 2019- 2020, Ủy ban nhân dân huyện đề nghị 

các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện các nội dung sau: 

1. Đối với các Cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, UBND các xã, 

thị trấn  

- Đẩy mạnh việc tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho đội 

ngũ cán bộ, công chức, viên chức về công tác bảo đảm an ninh, an toàn thông tin 

mạng; quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của 

tỉnh đối với công tác an ninh, an toàn thông tin mạng của cơ quan, đơn vị. 

- Chủ động xây dựng và triển khai các phương án phòng ngừa; thường 

xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá công tác an ninh, an toàn thông tin mạng đối 

với hệ thống thông tin của cơ quan, đơn vị để phát hiện và xử lý kịp thời các sự 

cố về an ninh, an toàn thông tin mạng.  

- Khi phát hiện hoặc nghi vấn sự cố về an ninh, an toàn thông tin mạng 

trong hệ thống thông tin của cơ quan phải kịp thời phối hợp với Đội ứng cứu xử 

lý sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Lạng Sơn, đơn vị đầu mối là Trung tâm 

CNTT-TT thuộc Sở Thông tin và Truyền thông theo điện thoại 02053.818.657; 

0918.210.111 để được hướng dẫn và phối hợp xử lý khi xảy ra sự cố. 

- Việc trao đổi văn bản, tài liệu điện tử của cơ quan (kể cả tài liệu tham 

khảo) chỉ thực hiện trên hệ thống phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc 

đã được triển khai hoặc sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh hoặc trên 

các phần mềm ứng dụng của nội bộ ngành. 
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- Các hoạt động bảo trì, bảo dưỡng hệ thống thông tin mạng của cơ quan, 

đơn vị phải do cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin chủ trì thực hiện hoặc 

nhờ hỗ trợ kỹ thuật của cơ quan chuyên trách công nghệ thông tin. 

- Đối với các máy tính của cơ quan, đơn vị chỉ cài đặt các phần mềm phục 

vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ, không cài đặt các phần mềm không rõ 

nguồn gốc. Quan tâm đầu tư các trang thiết bị công nghệ thông tin chuyên dùng 

để nâng cao năng lực đảm bảo an ninh, an toàn thông tin cho hệ thống thông tin 

mạng của cơ quan, đơn vị. 

2. Đối với các doanh nghiệp bưu chính 

- Tổ chức kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động khai thác các dịch vụ 

bưu chính, chuyển phát. Đảm bảo tuyệt đối an toàn, nhanh chóng trong việc tiếp 

nhận, chuyển phát các loại bưu phẩm, ấn phẩm, công văn, công điện của các cơ 

quan Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang trong tỉnh, điện hoa, chuyển tiền 

nhanh... của nhân dân phát sinh trong thời gian Lễ Quốc khánh 02/9 và khai 

giảng năm học mới 2019 - 2020;  

- Niêm yết thông báo thời gian mở, đóng cửa giao dịch trong dịp nghỉ lễ 

tại các điểm giao dịch. Nâng cao tinh thần cảnh giác nhằm phát hiện và ngăn 

chặn kịp thời các hành vi lợi dụng mạng bưu chính, chuyển phát để gửi và phát 

tán ấn phẩm, thư, bưu phẩm, bưu kiện, gói kiện hàng hoá... có nội dung trái pháp 

luật, phản động, kích động, lôi kéo phần tử xấu chống Đảng, chính quyền hoặc 

lợi dụng mạng bưu chính công cộng, mạng chuyển phát để vận chuyển hàng lậu, 

hàng cấm. 

3. Đối với các doanh nghiệp viễn thông 

- Tuyên truyền, hướng dẫn cho khách hàng sử dụng dịch vụ viễn thông 

hợp lý, tiết kiệm nhằm đảm bảo thông tin liên lạc được thông suốt, tránh nghẽn 

mạng cục bộ. 

- Tổ chức rà soát, đo kiểm, bảo dưỡng các hệ thống thiết bị; chuẩn bị đầy 

đủ vật tư, nguồn điện, thiết bị dự phòng và sẵn sàng xử lý kịp thời khi có sự cố; 

chủ động sắp xếp hợp lý mạng lưới viễn thông, bố trí đủ kênh, đủ luồng và dự 

phòng cho các hướng liên lạc có lưu lượng lớn, quan trọng. Xây dựng phương 

án tối ưu phân tải đảm bảo không gây nghẽn mạng;  

- Tăng cường tuần tra, canh gác, chủ động phối hợp với chính quyền, lực 

lượng công an các cấp để có biện pháp ngăn chặn việc cắt phá, trộm cắp cáp 

thông tin. Tuyên truyền, giáo dục ý thức trách nhiệm của cán bộ công nhân viên 

trong đơn vị đề cao cảnh giác, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi sử 

dụng mạng viễn thông, internet, mạng xã hội đăng tải các nội dung xấu, độc gây 

nhiễu loạn thông tin. 
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UBND huyện đề nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tập trung chỉ đạo thực 

hiện tốt các nội trên nhằm đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong dịp Lễ Quốc 

khánh 02/9 và khai giảng năm học mới 2019 - 2020./. 

 KT. CHỦ TỊCH 
Nơi nhận: PHÓ CHỦ TỊCH 
- Như trên;                                                                                       
- Sở TT&TT (b/c);  
- CT, các PCT UBND huyện;  
- CVP, các PCVP HĐND&UBND huyện;  
- Phòng VH&TT;   
- Trang TTĐT huyện (đăng tải);  
- Lưu: VT.  

 Vi Văn Đông 
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