UBND TỈNH QUẢNG NGÃI

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Số: 930 /STTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 27 tháng 8 năm 2018

V/v thực hiện các giải pháp nhằm tăng
cường bảo đảm an toàn an ninh thông
tin trong dịp lễ 02/9/2018.

Kính gửi:
- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, hội, đoàn thể;
- Các Cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính,
viễn thông, Internet trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông trên
địa bàn tỉnh và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số
5081/UBND-KGVX ngày 23/8/2018 về việc tăng cường đảm bảo an toàn thông
tin.
Qua công tác theo dõi, giám sát trên không gian mạng, Bộ Thông tin và
Truyền thông nhận thấy trong thời gian gần đây tình hình tấn công mạng tại Việt
Nam và nhiều quốc gia trên thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, tấn công mạng
tăng mạnh về quy mô, số lượng cũng như mức độ nguy hiểm.
Theo thống kê của Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông,
sơ bộ tình hình tấn công mạng tại Việt Nam có hơn 5.000 cuộc tấn công lừa đảo,
trên 250 website bị tấn công thay đổi giao diện, gần 1000 website bị tấn công,
cài đặt mã độc và khoảng 4,7 triệu địa chỉ IP của Việt Nam thường xuyên nằm
trong các mạng botnet lớn.
Do đó, nhằm tiếp tục tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin trong
kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2018, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ
quan, đơn vị, các tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức quán triệt và
triển khai thực hiện một số nội dung, giải pháp sau:
- Tiếp tục triển khai các hoạt động, giải pháp nhằm tăng cường bảo đảm an
toàn an ninh thông tin đã được hướng dẫn tại Công văn số 79/STTTT ngày
24/01/2018 và Công văn số 363/STTTT ngày 23/4/2018 của Sở Thông tin và
Truyền thông.
- 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.
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- Tăng cường tần suất 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 thời gian nghỉ lễ.
- Khi phát hiện có các biểu hiện, dấu hiệu của các chiến dịch tấn công
mạng, nhanh chóng thông báo về đầu mối là Sở Thông tin và Truyền thông (hay
Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Quảng Ngãi, Cục An toàn thông
tin, Trung tâm VNCERT) để cùng phối hợp với các cơ quan chức năng có các
biện pháp kịp thời xử lý kịp thời, giảm thiểu thiệt hại.
- 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.
- Yêu cầu Trung tâm CN-TT&TT thuộc Sở Thông tin và Truyền thông;
Trung tâm Công báo và Tin học thuộc Văn phòng UBND tỉnh chủ động rà soát,
triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn thông tin cho các hệ thống thông
tin của tỉnh (Hệ thống thư điện tử công vụ, hệ thống Cổng thông tin điện tử, một
cửa điện tử, hệ thống liên thông tích hợp dữ liệu, Trung tâm dữ liệu tỉnh Quãng
Ngãi...) vận hành thông suốt trong dịp lễ.
(Các văn bản hướng dẫn có liên quan đã đưa lên Trang thông thông tin điện tử
của Sở Thông tin và Truyền thông)
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (để b/c);
- Đ/c Đặng Ngọc Dũng, PCT UBND tỉnh;
- Phòng VH&TT các huyện, thành phố;
- Sở TT&TT: GĐ, các PGĐ, CNTT-TT;
- Thành viên Đội ứng cứu sự cố ATTT mạng tỉnh;
- Lưu: VT, CNTTdungtt93.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Sơn
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