
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP 

 

Số:       /UBND-VHTT 
V/v tăng cường đảm bảo an toàn 

thông tin mạng trong dịp lễ 30/4 và 01/5 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Tam Điệp, ngày      tháng 4 năm 2022 

 

Kính gửi:  

        - Các phòng, ban, ngành, đoàn thể; MTTQ thành phố; 

- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố;  

- Ủy ban nhân dân các phường, xã. 

 

Thực hiện Công văn số 246/UBND-VP6 ngày 19/4/2022 của UBND tỉnh 

Ninh Bình triển khai văn bản số 1353/BTTTT-CATTT ngày 18/4/2022 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông về việc tăng cường đảm bảo an toàn thông tin mạng 

trong dịp 30/4 và 01/5. UBND thành phố đề nghị các phòng, ban, ngành, đoàn thể, 

Mặt trận tổ quốc thành phố; UBND các phường, xã; các cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp, trường học thực hiện một số nội dung công việc sau: 

- Chủ động rà soát các lỗ hổng, điểm yếu trên các hệ thống thông tin thuộc 

phạm vi quản lý của đơn vị và triển khai các giải pháp phòng ngừa và khắc phục 

triệt để các lỗ hổng, điểm yếu đã được Cục an toàn thông tin, Bộ Thông tin và 

Truyền thông cảnh báo như: các lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng mức cao và nghiêm 

trọng trong các sản phẩm Microsoft từ tháng 01 đến tháng 4 năm 2022; lỗ hổng bảo 

mật Spring4Shell, … 

- Thường xuyên kiểm tra, rà soát hệ thống thông tin mạng của đơn vị, kịp thời  

phát hiện sự cố mất an toàn thông tin (nếu có) báo cáo UBND thành phố (qua 

phòng Văn hóa và Thông tin, liên hệ đồng chí Nguyễn Đức Phong, cán bộ phụ trách 

công nghệ thông tin, số điện thoại 0387672552). 

(Gửi kèm Công văn số 1353/BTTTT-CATT ngày 18/4/2022 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông)./. 
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Vũ Đình Chiến 
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