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Kính gửi: Thủ trưởng các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp 

                 trực thuộc Sở. 

 

Ngày 01 tháng 9 năm 2020, Sở Thông tin và Truyền thông có văn bản số 

653/STTTT-CNTT về việc tăng cường bảo đảm an toàn các hệ thống thông tin 

trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Theo 

đó, trong thời gian diễn ra các kỳ nghỉ Lễ và các sự kiện quan trọng của đất 

nước; nguy cơ tấn công mạng nhằm vào các hệ thống thông tin, đặc biệt là các 

hệ thống thông tin quan trọng có xu hướng tăng cao. 

Thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính 

phủ về nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại; Chỉ thị số 14/CT-

TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo đảm an 

toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam; Quyết định số 

05/2017/QĐ- TTg ngày 16/03/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành 

quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin 

mạng quốc gia; Thông tư số 20/2017/TT-BTTTT ngày 12/9/2017 của Bộ Thông 

tin và Truyền thông quy định về điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin 

mạng toàn quốc và Chương trình hành động số 161-CTHĐ/TU ngày 19/8/2019 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 

25/7/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược An ninh mạng quốc gia; để bảo đảm 

an toàn thông tin trong kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2020 và Đại hội Đảng bộ 

tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025, Sở Nông nghiệp và PTNT 

yêu cầu thủ trưởng các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở thực 

hiện các biện pháp sau: 

1. Chủ động rà soát các điểm yếu, lỗ hổng trên hệ thống; tăng cường triển 

khai các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin của cơ 

quan, tổ chức mình. 

2. Tăng cường theo dõi, giám sát, chủ động phát hiện sớm các nguy cơ, 

dấu hiệu tấn công mạng, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh. Cử cán bộ kỹ thuật 

trực theo dõi, giám sát liên tục hệ thống trong kỳ nghỉ. 

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

thông tin được chia sẻ trên Hệ thống phân tích và chia sẻ nguy cơ tấn công mạng 

Việt Nam tại địa chỉ http://ti.khonggianmang.vn 

4. Khi phát hiện dấu hiệu của các chiến dịch tấn công mạng báo cáo Sở 

Nông nghiệp và PTNT để có ý kiến chỉ đạo, đồng thời thông báo trực tiếp cho 

http://ti.khonggianmang.vn/


Sở Thông tin và Truyền thông để có biện pháp hỗ trợ xử lý kịp thời, giảm thiểu 

thiệt hại. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực 

thuộc Sở triển khai thực hiện./. 
 
 

Nơi nhận: 

-Như trên; 

-- Lưu: VT. 
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