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KInh gri: 
- Các phOng chuyên mon nghip vçi 
- Các dan vi s11 nghip trirc thuc S&. 

Thrc hin chi do cüa Uy ban nhân dan tinh tai  Van bàn se, 64/UBND-
THCB ngày 09/01/2020 ye vic tang cuO'ng bào dam an toàn, an ninh mng trong 
dip Têt Canh T 2020, S& Van boa, The thao và Du ljch yêu câu các phOng, dan 
vi truc thuôc nhu sau: 

1. Chü dng rà soát các dim yu, 1 hng trên h thng; tang cung trin 

khai các giãi pháp bào dam an toàn thông tin cho các h thng thông tin do ca 

quail, don vj quãn l và 4n hành. 

2. Thirc hin dy dü, kp thai các quy djnh v bào dam an toàn thông tin, 

dc bit là trong cOng tác phOng, chng, gc ho phn mm dc hi, phn mm 

gián dip (APT). 

3. Tang cung theo dOi, giám sat, chü dng phát hin ssm các nguy Ca, du 

hiu tk cong rnng, kjp thñ xfr 1 các vn d phát sinh. Cir can b k thut trirc 

tip theo dôi, giám sat lien tçic h thong trong kS'  nghi. 

4. Thu?mg xuyên cp nht thông tin cành báo, khuyn nghj v an toàn 

thông tin duçic Trung tam Giám sat an toàn không gian mtng quc gia (NCSC) 

thuc Cic An toàn thông tin chia sé. 

5. Phe, bin, quán trit ti cong chirc, viên chüc không si:r diing chung tài 

khoán, mt khu trên các trng dyng, horn thu din tCr; khOng sü dung thu din tü 

cong vu d däng k vào mng xä hôi, din dan và các trang thông tin din tü cong 

cong khác. 

Yêu cu các phOng, dan vj trin khai thrc hin nghiêm tüc./. 

No'i n/ian: 
- Nhu trên (thuc hiên); 
- Lãnh dao  So; 
- Liiu: VT; VP 
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