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   Kính gửi: 

     - Các phòng, ban, đơn vị; 

     - UBND các xã, phường. 

 

 Thực hiện công văn số 1186/STTTT-TTHTTT ngày 29/12/2020 của Sở 

Thông tin và Truyền thông về việc đảm bảo ATTT trong sử dụng dịch vụ chữ ký 

số chuyên dùng Chính phủ và phần mềm SolarWinds (sao gửi kèm theo); 

UBND thành phố yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã phường thực 

hiện các khuyến nghị của Sở Thông tin và Truyền thông, cụ thể như sau: 

 1. Cài đặt, sử dụng phần mềm diệt virus, thường xuyên thực hiện đánh 

giá, rà quét mã độc các máy tính của cơ quan, đơn vị mình; 

 2. Với các máy tính có sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên 

dùng Chính phủ, thực hiện theo hướng dẫn đảm bảo ATTT của Ban Cơ yếu 

Chính phủ tại địa chỉ https://ca.gov.vn/; 

 3. Đối với các cơ quan, đơn vị đang sử dụng phần mềm SolarWinds Orion 

2019.4 đến 2020.2.1 nhanh chóng kiểm tra, rà soát, xác minh khả năng bị ảnh 

hưởng, cập nhật bản vá hoặc khắc phục lỗ hổng theo hướng dẫn của SolarWinds. 

 4. Tăng cường theo dõi giám sát hệ thống đồng thời thường xuyên theo dõi 

kênh cảnh báo của các cơ quan chức năng và các tổ chức lớn về ATTT để phát 

hiện kịp thời các nguy cơ tấn công mạng. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc về kỹ thuật, đề nghị các cơ 

quan, đơn vị liên hệ: Phòng Hạ tầng và Hệ thống mạng, Trung tâm Hạ tầng Thông 

tin, Sở Thông tin và Truyền thông, điện thoại 0211 365 6191 để được hỗ trợ. 

Yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường nghiêm túc thực 

hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT; 

- CPVP; 

- Lưu: VT, VH&TT. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Đoàn Thanh Tùng 

 


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc - Phone: 02113.846.464 - Fax: 02113.846.488 - Email: sotttt@vinhphuc.gov.vn
	2021-01-12T13:50:43+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH VĨNH PHÚC
	Đoàn Thanh Tùng<Tungdt2@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc - Phone: 02113.846.464 - Fax: 02113.846.488 - Email: sotttt@vinhphuc.gov.vn
	2021-01-12T14:00:36+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH VĨNH PHÚC
	Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên<ubndvinhyen@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc - Phone: 02113.846.464 - Fax: 02113.846.488 - Email: sotttt@vinhphuc.gov.vn
	2021-01-12T14:00:36+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH VĨNH PHÚC
	Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên<ubndvinhyen@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc - Phone: 02113.846.464 - Fax: 02113.846.488 - Email: sotttt@vinhphuc.gov.vn
	2021-01-12T14:00:37+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH VĨNH PHÚC
	Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên<ubndvinhyen@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc - Phone: 02113.846.464 - Fax: 02113.846.488 - Email: sotttt@vinhphuc.gov.vn
	2021-01-12T14:00:37+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH VĨNH PHÚC
	Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên<ubndvinhyen@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




