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V/v tăng cường công tác 

giám sát an toàn thông tin 

mạng của các hệ thống 

thông tin trên địa bàn tỉnh 

  

 

                   Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông. 

 

UBND tỉnh nhận được Công văn số 4009/BTTTT-CATTT ngày 01/8/2022 

của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tăng cường giám sát an toàn thông tin 

mạng cho các hệ thống thông tin (gửi kèm theo công văn này).  

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm có ý kiến chỉ đạo như sau: 

Giao Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác giám sát an toàn 

thông tin mạng của các hệ thống thông tin trên địa bàn tỉnh, cụ thể: 

1. Bảo đảm triển khai đầy đủ giám sát kỹ thuật an toàn thông tin mạng 

gồm: Giám sát lớp mạng; giám sát lớp máy chủ và cơ sở dữ liệu; giám sát lớp 

ứng dụng và giám sát lớp thiết bị đầu cuối. 

2. Tổ chức giám sát cho tất các hệ thống thông tin trên địa bàn tỉnh. Ưu tiên 

hoàn thành giám sát an toàn thông tin mạng cho 100% các hệ thống thông tin 

cấp độ 3, 4, 5 trước ngày 15/11/2022. 

3. Đảm bảo duy trì việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giám sát theo thời gian 

thực của tất cả các hệ thống thông tin về Trung tâm Giám sát an toàn không gian 

mạng quốc gia (NCSC). Thiết lập chế độ chia sẻ dữ liệu giám sát phù hợp để 

đảm bảo chất lượng chia sẻ dữ liệu. 

Yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo kết quả triển khai thực 

hiện, gửi Bộ Thông tin và Truyền thông và Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 

15/11/2022./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- PCT UBND tỉnh Mai Xuân Liêm (để b/c); 

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh (để p/h); 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố(để p/h); 

- Lưu: VT, CNTT.  

 

TL. CHỦ TỊCH  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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