UBND TỈNH LẠNG SƠN
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Số: 175 /SNN-VP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lạng Sơn, ngày 27 tháng 01năm 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

Kính gửi: Các phòng, đơn vị trực thuộc.
Thực hiện Công văn số 166/STTTT-HTS ngày 20/01/2022 của Sở Thông tin
và truyền thông về 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. Sở Nông
nghiệp và PTNT đề nghị các phòng, đơn vị thực hiện các nội dung sau:
1. Tiếp tục phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND
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.
2. 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, 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, 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…)
3. Khi xảy ra sự cố hoặc phát hiện dấu hiệu mất an toàn thông tin mạng, kịp
thời phối hợp với Văn phòng Sở, liên hệ 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.
Yêu cầu các phòng, đơn vị triển khai, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT,VP.
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