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

của Tỉnh ủy Lào cai về việc tăng cường đảm bảo an toàn  

thông tin mạng trên địa bàn tỉnh. 

 
Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai. 

 

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 Lào Cai về việc tăng cường đảm bảo an toàn thông 

tin mạng trên địa bàn tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo kết quả thực 

hiện như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Về đào tạo, tập huấn, nâng cao nhận thức về an toàn thông tin 

- Hằng năm, Sở VHTTDL cử cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin của 

cơ quan tham gia đầy đủ các lớp tập huấn đào tạo bồi dưỡng kiến thức về an toàn, 

an ninh thông tin nhằm nâng cao kỹ năng do Sở Thông tin và Truyền thông tổ 

chức. 

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

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

- Quán triệt và chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm túc 

các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền 

thông như: ban hành các quy định, kế hoạch về an toàn, an ninh thông tin mạng; 

xây dựng, áp dụng các giải pháp bảo mật, an toàn thông tin đối với các hệ thống 

thông tin tại cơ quan. 

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên 

chức về công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng; chủ động phòng tránh 

lộ lọt bí mật nhà nước. 

- Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức sử dụng thư điện tử công vụ, hệ 

thống quản lý văn bản điều hành để trao đổi công việc trong các cơ quan Nhà nước, 

tuyệt đối không sử dụng các hộp thư điện tử miễn phí (Gmail, Zalo...); thường 

xuyên và định kỳ thay đổi mật khẩu hộp thư điện tử công vụ, máy tính của mình… 
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- Không soạn thảo, in ấn, lưu trữ tài liệu mật trên máy tính có kết nối mạng, 

điện thoại thông minh, máy tính bảng; bố trí máy tính độc lập, không kết nối mạng 

để soạn thảo, in ấn, lưu trữ tài liệu mật. 

- Hằng năm, xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong đó có 

lồng ghét nội dung đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng vào kế hoạch ứng 

dụng công nghệ thông tin nhằm đảm bảo công tác an toàn, ninh thông tin mạng.  

- Tất cả lãnh đạo Sở và các đơn vị trực thuộc, bộ phận văn thư được cấp 

chứng thư số đều thực hiện ký số đối với các loại văn bản theo quy định và gửi qua 

hệ thống thư điện tử công vụ, đảm bảo tính xác thực và bảo mật của thông tin.  

- Tính đến thời điểm hiện tại trên 95% máy tính của cơ quan đều được kích 

hoạt hệ thống tường lửa bảo vệ máy và trang bị phần mềm diệt virus  có bản quyền. 

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

Căn cứ văn bản số 692/STTTT-BCVTCNTT ngày 11/8/2020 của Sở Thông 

tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai về việc xây dựng hồ sơ xác định và thực thi bảo 

vệ hệ thống thông tin theo cấp độ:  

- Sở VHTTDL đã ban hành văn bản số: 1122/SVHTTDL-VP ngày 

29/9/2020 gửi Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị thẩm định và phê duyệt hồ sơ 

đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin của Sở VHTTDL với thông tin chung và 

hồ sơ kèm theo. 

- Quyết định số: 354/QĐ-STTTT ngày 31/12/2020 Quyết định về việc phê 

duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin của Sở VHTTDL tỉnh Lào Cai. 

4. Về tự kiểm tra an toàn thông tin hàng năm 

- Thực hiện Đề án số 20-ĐA/TU ngày 20/12/2016 của Tỉnh ủy Lào Cai về 

phát triển công nghệ thông tin tỉnh Lào Cai giai đoạn 2017 – 2020, Sở VHTTDL đã 

ban hành kế hoạch số 127/KH-SVHTTDL ngày 29/12/2017, Kế hoạch số 146/KH-

SVHTTDL ngày 27/12/2018, Kế hoạch số 137/KH-SVHTTDL ngày 25/12/2019, 

Kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 29/12/2020 triển khai ứng dụng CNTT và kiểm 

tra an toàn thông tin. 

5. Về nhân lực 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã bố trí 01 cán bộ chuyên trách công nghệ 

thông tin để quản lý về an toàn thông tin, có nhiệm vụ triển khai áp dụng các giải 

pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong toàn hệ thống thông tin của cơ quan, 

triển khai các giải pháp kỹ thuật chống virus, mã độc hại cho hệ thống và máy tính 

cá nhân. 

II. NGUYÊN NHÂN CỦA CÁC KHÓ KHĂN, TỒN TẠI, HẠN CHẾ 



Nhận thức của một số cán bộ, về an toàn, an ninh thông tin còn có mặt hạn 

chế, (do đặc thù công việc như: diễn viên, nghệ sĩ, vận động viên …). 

Cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin kiêm nhiệm thực hiện nhiều 

nhiệm vụ khác. 

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

Tiếp tục tăng cường triển khai các hình thức tuyên truyền, phổ biến chuyên 

đề về an toàn, an ninh thông tin số trước tình hình an ninh và an toàn thông tin 

mạng có nhiều diễn biến phức tạp như hiện nay. 

Thường xuyên 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 Lào cai về việc tăng cường đảm bảo an toàn thông tin 

mạng trên địa bàn tỉnh của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lào Cai./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên 
- Lãnh đạo Sở (b/c); 
- Lưu: VT, VP  
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