
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN VĂN GIANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /UBND-VHTT 
V/v tăng cường  đảm bảo an toàn 

thông tin mạng trong thời gian  

Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 

 

Văn Giang, ngày     tháng 01 năm 2023 

 

       Kính gửi:  

           - Các cơ quan, đơn vị; 

              - UBND các xã, thị trấn; 
            

 Thực hiện Công văn số 24/UBND-KGVX ngày 04/01/2023 của UBND 

tỉnh Hưng Yên; Công văn số 16/STTTT-BCVTCNTT ngày 06/01/2023 của Sở 

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

mạng trong thời gian Tết Quý Mão 2023; 

 Để đảm bảo an toàn, an ninh thông tin đối với các hệ thống, cơ sở dữ 

liệu trong các cơ quan nhà nước, không để bị động, bất ngờ với mọi tình 

huống tấn công mạng và phát tán thông tin xấu độc. Ủy ban nhân dân huyện 

Văn Giang yêu cầu: 

 1. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai hoạt động bảo 

đảm an toàn, an ninh mạng đối với các hệ thống thông tin quan trọng, nhạy 

cảm, trọng tâm là: 

 - Thực hiện kiểm tra, đánh giá các lỗ hổng, điểm yếu trên các hệ thống 

thông tin thuộc phạm vi quản lý; kịp thời cập nhật các bản vá, cấu hình tăng 

cường bảo mật cho hệ thống và triển khai các giải pháp phòng ngừa để tránh bị 

lợi dụng, khai thác để tấn công; chuẩn bị các phương án khắc phục các vụ tấn 

công hệ thống mạng. 

 - Phân công lực lượng tại chỗ triển khai trực giám sát, hỗ trợ, ứng cứu 

và khắc phục sự cố an toàn, an ninh mạng trong thời gian Tết Nguyên đán 

Quý Mão 2023. Triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng cho 

các hệ thống thông tin, các thiết bị thông tin tại đơn vị mình. Thực hiện đầy 

đủ các quy định, các biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh mạng, đặc biệt là 

công tác phòng chống, gỡ bỏ phần mềm độc hại, phần mềm gián điệp, tấn 

công có chủ đích.  

 2. Bảo đảm duy trì, kết nối, các thiết bị bảo mật của đơn vị với hệ thống 

giám sát an toàn thông tin mạng tỉnh. Kịp thời chia sẻ, báo cáo kịp thời các 

thông tin tới Sở Thông tin và Truyền thông và Cục An toàn thông tin, Bộ 

Thông tin và Truyền thông.  
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 - Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, internet; Các tổ chức, 

doanh nghiệp cung cấp nền tảng chuyển đổi số: Triển khai các biện pháp kỹ 

thuật ở mức cao nhất nhằm phát hiện, chặn lọc, ngăn chặn hoạt động tấn công 

mạng, phát tán thông tin xấu độc, thông tin vi phạm pháp luật trên hệ thống 

thông tin, hạ tầng mạng lưới thuộc phạm vi quản lý. Thực hiện nghiêm và kịp 

thời các biện pháp xử lý theo yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền 

 3. Khi phát hiện dấu hiệu của các cuộc tấn công mạng, cần hỗ trợ xử lý, 

khắc phục sự cố, các cơ quan, đơn vị liên hệ với đầu mối của Cục An toàn 

thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông như sau: 

 - Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam 

(VNCERT/CC), điện thoại: 024.3640.4424/086.9100.317, thư điện tử: 

thongbaosuco@vncert.vn. Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc 

gia(NCSC), điện thoại; 024.3209.1616, thư điện tử: ais@mic.gov.vn. 

 - Đội ứng cứu sự cố thông tin mạng tỉnh Hưng Yên(Sở Thông tin và 

Truyền thông là cơ quan thường trực), ĐT: 02213.867.093; 0963.688.686; thư 

điện tử: CNTT.stttt@hungyen.gov.vn. 

 Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực 

hiện nội dung công văn ./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo UBND huyện; 
- Lưu: VT,VHTTQ. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
Nguyễn Thị An 
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