UBND TỈNH LẠNG SƠN
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:166 /STTTT-HTS

Lạng Sơn, ngày 20 tháng 01 năm 2022

V/v tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn,
an ninh thông tin mạng và thông tin liên lạc dịp
Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố;
- Đài PTTH tỉnh; Báo Lạng Sơn;
- Các doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông.
Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 05/01/2022 của UBND tỉnh về việc
tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui
tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; Công văn số 5368/BTTTT-CATTT ngày
30/12/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tăng cường công tác bảo
đảm an toàn thông tin mạng trong thời gian Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán
Nhâm dần 2022. Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị tập
trung chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung sau:
1. Đối với các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố:
- Tiếp tục phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CTUBND ngày 11/4/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công
tác đảm bảo an toàn thông tin trên môi trường mạng tỉnh Lạng Sơn.
- 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. Phân công cán bộ
kỹ thuật trực 24/24 trong các dịp nghỉ lễ, Tết đặc biệt là các hệ thống thông tin
phục vụ công tác chỉ đạo điều hành và hệ thống thông tin phục vụ người dân và
doanh nghiệp. Rà soát các điểm yếu, lỗ hổng có nguy cơ mất an toàn thông tin
của hệ thống máy chủ, máy trạm, có giải pháp khắc phục những lỗ hổng bảo mật
nhằm đảm bảo an toàn an ninh thông tin (trang bị phần mềm diệt virut, tường
lửa, hệ thống cảnh báo truy cập trái phép…)
- Kịp thời phối hợp với Đội ứng cứu xử lý sự cố an toàn thông tin mạng
tỉnh Lạng Sơn, đơn vị đầu mối là Trung tâm Công nghệ số thuộc Sở Thông tin
và Truyền thông theo số điện thoại 02053.818.657; 0918.210.111 để được
hướng dẫn và phối hợp xử lý khi xảy ra sự cố.
- UBND các huyện, thành phố chỉ đạo tuuyên truyền trên hệ thống thông
tin cơ sở việc tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh thông tin
mạng và thông tin liên lạc dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
2. Đối với các doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông:
- Xây dựng, tổ chức thực hiện các phương án bảo vệ an toàn mạng lưới
thông tin liên lạc và internet, bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ thông suốt, đặc
biệt là các khu vực có tổ chức lễ hội, sự kiện…

- Thường xuyên rà soát, bảo dưỡng định kỳ hệ thống, thiết bị, đường
truyền; bố trí đủ kênh, đủ luồng đảm bảo cho hạ tầng mạng lưới và dịch vụ hoạt
động tốt; tăng cường dung lượng truyền dẫn quốc tế để đáp ứng tối đa nhu cầu
thông tin liên lạc của các cơ quan, tổ chức, phóng viên và người dân. Đồng thời
nâng cao tinh thần cảnh giác, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi lợi dụng
mạng viễn thông và dịch vụ internet để gửi, phát tán thư điện tử, điện thoại, điện
tín có nội dung trái pháp luật, kích động, biểu tình, các nội dung tuyên truyền,
xuyên tạc chống phá cá nhân và tổ chức, phát tán vi rút phá hoại các cổng/trang
thông tin điện tử…
- Tổ chức kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động khai thác các dịch vụ
bưu chính, chuyển phát đảm bảo an toàn việc tiếp nhận, chuyển phát các loại
bưu phẩm, gói, kiện, ấn phẩm, văn bản của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp
và người dân.
- Đề cao cảnh giác, kịp thời phối hợp với các đơn vị chức năng ngăn chặn
các hành vi lợi dụng mạng chuyển phát bưu chính để vận chuyển, phát tán hàng
cấm, hàng lậu và các ấn phấm có nội dung vi phạm pháp luật.
3. Đối với Đài PTTH tỉnh và Báo Lạng Sơn:
- Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về kết quả phát triển kinh tế - xã hội,
bảo đảm quốc phòng - an ninh của đất nước, của tỉnh năm 2021; mục tiêu,
nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, của tỉnh năm 2022. Kiểm
soát chặt chẽ các thông tin liên quan đến sản xuất, kinh doanh, không để xảy ra
tình trạng thông tin thất thiệt, gây bất ổn thị trường; đẩy mạnh tuyên truyền công
tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng chống buôn bán và sử dụng pháo
nổ trong dịp tết.
- Chú trọng công tác tuyên truyền bảo đảm an toàn, an ninh mạng trước
trong và sau tết Nguyên đán nhằm nâng cao nhận thức về an toàn thông tin của cộng
đồng và xã hội, hình thành những kỹ năng để mỗi người tự bảo vệ bản thân, bảo vệ
gia đình từ đó tiến tới bảo vệ cơ quan, tổ chức và quốc gia trên không gian mạng.
- Kịp thời thông tin, tuyên truyền về tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh,
phổ biến các quy định của trung ương, địa phương về các yêu cầu phòng dịch của
ngành y tế đến đông đảo nhân dân trong dịp tết nguyên đán.
Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn
vị quan tâm, chỉ đạo./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ TT&TT (báo cáo;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, đơn vị trực thuộc;
- PVHTT các huyện/tp;
- Lưu: VT, HTS.
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