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Số:       /UBND-VHTT 

V/v tăng cường công tác bảo đảm 

an toàn thông tin mạng trong thời 

gian Tết Nguyên đán Quý Mão 

2023 trên địa bàn huyện  

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
            

                Hạ Lang, ngày      tháng 01 năm 2023 

 

Kính gửi:  - Các cơ quan, ban, ngành, đơn vị của huyện; 

            - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

  - VNPT Hạ Lang, Viettel Hạ Lang. 

     (Gọi chung là các cơ quan, đơn vị) 

 

Thực hiện Công văn số 27/VP-VX ngày 04/01/2023 của Văn phòng UBND 

tỉnh Cao Bằng về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng trong 

thời gian Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. 

Trước nguy cơ tấn công mạng ngày càng phức tạp, nhằm tăng cường, chủ 

động bảo đảm an toàn thông tin mạng, không để bị động, bất ngờ với mọi tình 

huống, nhất là trong dịp nghỉ lễ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Uỷ ban nhân dân 

huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 

1. Chủ động rà soát, xử lý, triển khai các giải pháp nhằm khắc phục triệt để 

các lỗ hổng an toàn thông tin mạng, đặc biệt là các lỗ hổng đã được Bộ Thông tin 

và Truyền thông cảnh báo (như lỗ hổng bảo mật trong FortiOS và FortiProxy tại 

văn bản số 1547/CATTT-NCSC ngày 10/10/2022, lỗ hổng bảo mật zero-day 

Microsoft Exchange tại văn bản số 1485/CATTT-NCSC ngày 30/9/2022, lỗ hổng 

bảo mật trong các sản phẩm Microsoft tại văn bản 2035/CATTT-NCSC ngày 

14/12/2022,...) và chủ động thực hiện săn lùng mối nguy hại tiềm ẩn trong hệ 

thống. 

2. VNPT Hạ Lang, Viettel Hạ Lang tăng cường năng lực hệ thống, nền tảng 

và đảm bảo các hệ thống thông tin, nền tảng hoạt động an toàn, ổn định để phục vụ 

người dân, doanh nghiệp trên địa bàn. 

3. Chủ động tổ chức hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng cho các 

hệ thống thuộc phạm vi quản lý nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý và khắc phục kịp 

thời sự cố an toàn thông tin mạng; thực hiện nghiêm túc và kịp thời các giải pháp theo 

yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông và cơ quan chức năng có thẩm quyền. 
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Căn cứ ý kiến chỉ đạo nêu trên, các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai 

thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện;  

- Trang TTĐT huyện; (đăng tải) 

- Lưu: VT, VHTT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Minh Nhất 
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