
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN BẢO LẠC 

Số:          /UBND-VHTT 

V/v triển khai Chị thị số 

18/CT-TTg ngày 13/10/2022 

của Thủ tướng Chính phủ về 

đẩy mạnh triển khai các hoạt 

động ứng cứu sự cố an toàn 

thông tin mạng Việt Nam 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bảo Lạc, ngày      tháng 11 năm 2022 

 

Kính gửi:   

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện; 

- Các cơ quan trung ương đóng tại địa phương; 

            - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

  - VNPT Bảo Lạc, Viettel Bảo Lạc. 

             (Gọi chung là các cơ quan, đơn vị) 

 

Thực hiện Công văn số 2917/UBND-VX ngày 10/11/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 

13/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai các hoạt động ứng 

cứu sự cố an toàn thông tin mạng Việt Nam, Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các 

cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tthủ trưởng các cơ quan, đơn vị chỉ đạo, triển khai nghiêm túc các nội 

dung của Chỉ thị số 18/CT-TTg và chịu trách nhiệm trong công tác ứng cứu sự 

cố an toàn thông tin mạng của hệ thống thông tin tại cơ quan, đơn vị. 

2. Hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng phải chuyển từ bị 

động sang chủ động, bao gồm: chủ động phối hợp với các đơn vị cung cấp hệ 

thống phần mềm thực hiện rà soát, phát hiện mối nguy hại và rà quét lỗ hổng 

trên các hệ thống thông tin trong phạm vi quản lý tối thiểu 01 lần/6 tháng. 

Trường hợp phát hiện điểm yếu, lỗ hổng bảo mật cho phép xâm nhập và kiểm 

soát hệ thống thì thực hiện đồng thời khắc phục điểm, lỗ hổng và săn lùng mối 

nguy hại. 

3. Nghiêm túc thực hiện rà soát, phát hiện và khắc phục các lỗ hổng, điểm 

yếu theo cảnh báo của cơ quan chức năng; chủ động theo dõi, phát hiện sớm các 

nguy cơ mất an toàn thông tin mạng để kịp thời xử lý, khắc phục. 

4. Nghiêm túc thực hiện các quy định về báo cáo sự cố an toàn thông tin 

mạng; đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân về việc báo cáo, cung cấp thông tin 
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về sự cố; khuyến khích triển khai các chiến dịch nâng cao ý thức cảnh giác của 

người dùng thiết bị đầu cuối đối với cuộc tấn công mạng. 

Trong quá trình triển khai, thực hiện, nếu có vướng mắc, liên hệ Ông 

Nông Trịnh Hổ, chuyên viên phòng Văn hóa và Thông tin (SĐT: 0987.963.585) 

để được giải đáp.  

Căn cứ ý kiến chỉ đạo trên, yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển 

khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Sở TTTT (b/c): 

- CT, các PCT UBND huyện (b/c): 

- Trang TTĐT huyện (đăng tải): 

- Lưu: VT, VHTT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Đà 

 


		2022-12-01T09:59:51+0700


		2022-12-02T19:07:39+0700


		2022-12-02T19:07:39+0700


		2022-12-02T19:07:39+0700




