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BÁO CÁO 

Kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 27/10/2016 của Tỉnh ủy 

về việc tăng cường đảm bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh 
 

Kính gửi: Sở Thông tin - Truyền thông   
 

Căn cứ Văn bản số 924/STTTT-BCVTCNTT ngày 27/8/2021 của Sở 

Thông tin và Truyền thông về việc báo cáo kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số 
22-CT/TU ngày 27/10/2016 của Tỉnh ủy về việc tăng cường đảm bảo an toàn 
thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Lào Cai, Sở Nội vụ báo cáo kết quả thực hiện 

như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Công tác triển khai 

- Sở Nội vụ đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt tới toàn thể cán 

bộ, công chức, viên chức và người lao động về tầm quan trọng của an toàn thông 
tin và nâng cao trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật về an toàn thông tin; 

tích cực tuyên truyền, quán triệt thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 27/10/2016 
của Tỉnh ủy về việc tăng cường đảm bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn 

tỉnh Lào Cai; Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND 
tỉnh Lào Cai về Quy chế quản lý, khai thác sử dụng phần mềm quản lý văn bản 

và điều hành trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai; các Nghị 
quyết, Chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về  công tác bảo đảm an 
toàn thông tin mạng. 

- Sở Nội vụ đã ban hành các văn bản quán triệt đảm bảo an toàn, an ninh 
thông tin: Kế hoạch số 56/KH-SNV ngày 28/12/2018 về việc ứng dựng công 

nghệ thông tin năm 2019; Quyết định 05/QĐ-SNV ngày 22/02/2018 quy định 
đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông 

tin tại Sở Nội vụ; Quyết định 25/QĐ-SNV ngày 22/6/2018 quy trình xử lý, giải 
quyết một số công việc có ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ Sở Nội 

vụ; Kế hoạch số 31/KH-SNV ngày 24/12/2019 về việc ứng dựng công nghệ 
thông tin năm 2020; Kế hoạch số 46/KH-SNV ngày 31/12/2020 về việc ứng 

dựng công nghệ thông tin năm 2021. 

2. Thực hiện các quy định, quy chế và các biện pháp phòng, chống 

các nguy cơ, rủi ro gây mất an toàn thông tin 

- Sở Nội vụ đã chủ động xây dựng và triển khai các biện pháp phòng 

ngừa, kế hoạch ứng phó sự cố an toàn thông tin, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi 
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thông tin xấu, độc hại trên mạng, đặc biệt là các mạng xã hội, trang thông tin 
điện tử, blog... Thực hiện nghiêm các quy định về thiết lập, cung cấp và sử dụng 

thông tin trên trang, cổng thông tin điện tử, mạng xã hội. Xây dựng quy chế, quy 
trình quản lý thông tin nội bộ, thông tin bí mật Nhà nước; kiểm soát chặt chẽ 

thông tin trước khi đưa lên các trang thông tin điện tử, mạng xã hội, mạng nội 
bộ; không kết nối máy tính soạn thảo văn bản mật với mạng Internet; thường 

xuyên tự kiểm tra, đánh giá công tác đảm bảo an toàn thông tin của cơ quan; 

- Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc đảm bảo an toàn 

thông tin trong cơ quan, đơn vị; cán bộ được giao nhiệm vụ đảm bảo an toàn 
thông tin nêu cao tinh thần trách nhiệm thường xuyên kiểm tra trang bị, phương 

tiện được giao và bảo đảm tuyệt đối an toàn theo quy định của Đảng và nhà 
nước; 

- Thực hiện áp dụng hệ thống quản lý an toàn thông tin mạng theo tiêu 

chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật vào hoạt động của cơ quan, thực hiện quy chế, chính 
sách bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan không để sảy 

ra sự cố mất an toàn, an ninh thông tin. Xây dựng giải pháp bảo đảm an toàn, an 
ninh thông tin tổng thể mang tính lâu dài, toàn diện, tăng cường khả năng phòng, 

chống các nguy cơ tấn công, xâm nhập hệ thống thông tin; ngăn chặn và khắc 
phục kịp thời các sự cố an toàn thông tin trên không gian mạng, đấu tranh có 

hiệu quả với tội phạm mạng;  

- Thường xuyên trao đổi thông tin, kinh nghiệm, bồi dưỡng kỹ năng trong 

rà soát, phát hiện và phòng ngừa sự cố an toàn thông tin. Phối hợp với các cơ 
quan, đơn vị chuyên trách về an toàn, an ninh thông tin tổ chức kiểm tra công 

tác đảm bảo an toàn thông tin trong cơ quan như Công an tỉnh, Sở Thông tin và 
Truyền thông… 

3. Về xây dựng hồ sơ đề xuất cấp độ đảm bảo an toàn thông tin 

- Sở Nội vụ đã quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và 
người lao động trong nội bộ thường xuyên thay đổi mật khẩu đăng nhập phần 

mềm hồ sơ công việc, mail công vụ (laocai.gov.vn) … chậm nhất 6 tháng phải 
đổi mật khẩu một lần; 

- Hệ thống mạng không dây (Wifi) được thiết lập mật khẩu truy cập đủ 
mạnh và phân lớp mạng riêng cho các máy tính truy cập mạng không dây, định 

kỳ thay đổi mật khẩu, chậm nhất ba tháng phải đổi một lần; 

- Đặt mật khẩu đăng nhập, chế độ bảo vệ màn hình cho máy tính cá nhân 

nhằm hạn chế các nguy cơ xâm nhập trái phép; 

- Cài đặt phần mềm phòng, chống virus, mã độc cho 100% các máy tính 

trong mạng nội bộ của cơ quan, đơn vị, thiết lập chế độ cập nhật hàng ngày cho 
phần mềm này; 

- Không cài đặt phần mềm không rõ nguồn gốc, xuất xứ; không truy cập 
những  trang web có nội dung không lành mạnh, không mở những thư điện tử 
không rõ  địa chỉ người gửi... 
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4. Kiểm tra an toàn thông tin khi khai thác, sử dụng các phần mềm 

- Thực hiện tự kiểm tra an toàn thông tin 01 lần/năm và đột xuất nếu có 

tình huống gây mất an toàn, an ninh thông tin, qua đó kịp thời phát hiện các lỗ 
hổng bảo mật, dấu hiệu tấn công, xâm nhập hệ thống thông tin để phối hợp ngăn 

chặn, khắc phục, điều tra, xử lý;  

- Hướng dẫn cán bộ công chức trong cơ quan áp dụng các biện pháp an 

toàn các tài khoản sử dụng theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông;  

- Nghiêm cấm tiết lộ tài khoản đăng nhập trái phép vào hệ thống các phần 

mềm; khi khai thác, sử dụng các phần mềm tại các điểm truy cập internet công 
cộng, tuyệt đối không đặt chế độ lưu trữ mật khẩu trong khi truy cập;  

- Tài khoản đăng nhập các phần mềm đã đổi mật khẩu mặc định ngay sau 
khi được cấp, định kỳ hàng tháng thay đổi mật khẩu, đặt mật khẩu với độ an 
toàn cao, không đặt chế độ ghi nhớ mật khẩu khi sử dụng... 

5. Về nhân lực 

- Sở đã bố trí 01 công chức phụ trách công nghệ thông tin để quản lý về 

an toàn thông tin, có trách nhiệm triển khai áp dụng các giải pháp tổng thể đảm 
bảo an toàn, an ninh thông tin trong toàn hệ thống, triển khai các giải pháp kỹ 

thuật chống Virus, mã độc hại cho hệ thống và máy tính cá nhân: kiểm soát và 
có giải pháp kỹ thuật chống truy cập trái phép vào hệ thống thông tin; 

- Hàng năm Sở bố trí kinh phí đảm bảo cơ sở hạ tầng, kỹ thuật phục vụ 
công tác bảo vệ an ninh mạng tại cơ quan; mua sắm các phần mềm diệt vi rút, 

trang thiết bị bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; 

- Hàng năm cử công chức phụ trách an toàn thông tin tham gia các lớp 

đào tạo bồi dưỡng kiến thức về an toàn, an ninh thông tin do Sở Thông tin và 
Truyền thông tỉnh tổ chức. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Xác định rõ nhận thức và tầm quan trọng của công tác đảm bảo an toàn, 
an ninh thông tin trong việc thực hiện các nhiệm vụ được Tỉnh ủy, HĐND, 

UBND tỉnh giao. Vì vậy trong thời gian qua Sở Nội vụ luôn quan tâm, chú trọng 
tổ chức thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, thường xuyên 

triển khai, tuyên truyền và quán triệt việc thực hiện nghiêm túc nội dung các văn 
bản của Trung ương, Chính phủ, các bộ, ngành, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đến toàn 

thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan; Công tác chỉ 
đạo, triển khai thực hiện công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin của Sở 

được thực hiện nghiêm túc, chủ động, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị 
của Sở, của ngành, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả đáp ứng 

yêu cầu, nhiệm vụ được giao. 

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1- Tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực ứng dụng CNTT 
cho cán bộ công chức làm công tác đảm bảo an toàn thông tin; 
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2- Tăng cường triển khai các hình thức tuyên truyền, phổ biến chuyên đề 
về an toàn, an ninh thông tin số; 

3- Rà soát, triển khai thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn, an ninh 
thông tin mạng; tuân thủ các quy trình, quy định và chỉ đạo của UBND tỉnh về 

công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; triển khai các biện pháp an toàn, an 
ninh thông tin, đặc biệt là các trang thông tin điện tử. 

 

Trên đây là báo cáo kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 

27/10/2016 của Tỉnh ủy về việc tăng cường đảm bảo an toàn thông tin mạng trên 
địa bàn tỉnh, Sở Nội vụ gửi Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, báo cáo 

theo quy định./. 
   

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu VT, CCVC. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 
 
 

Giàng Thị Bằng 
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