
  

UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 

Số:             /SGTVT-VP 

V/v nâng cao năng lực phòng, 

chống phần mềm độc hại và tăng sử 

dụng các phần mềm dùng chung. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                       Bắc Kạn, ngày      tháng  8 năm 2018 

  

   Kính gửi: Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở 

 

Thực hiện Công văn số 4390/UBND-THVX ngày 15/8/2018 của UBND 

tỉnh Bắc Kạn về việc nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại; Văn 

bản số 939/SGTVT-VP ngày 16/7/2018 của Sở Giao thông vận tải về việc đôn 

đốc ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường sử dụng các phần mềm dùng và 

đảm bảo an toàn thông tin mạng. 

Để thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản 

lý nhà nước, Giám đốc Sở yêu cầu phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở  thực hiện 

các nội dung sau: 

1. Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc cán bộ, công chức, viên chức lao động 

thường xuyên đăng nhập vào các tài khoản phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ 

công việc; Thư điện tử công vụ; Một cửa điện tử; Một cửa liên thông; Dịch vụ 

công cấp độ cao của tỉnh và các phần mềm chuyên ngành do Bộ GTVT; Tổng 

Cục ĐBVN đã triển khai để kiểm tra, theo dõi việc gửi, nhận văn bản điện tử, 

trao đổi thông tin và thực hiện các nhiệm vụ được giao thông qua các phần mềm 

dùng chung. 

2. Văn phòng Sở: Phối hợp với các phòng, ban, đơn vị đơn trực thuộc Sở 

và các cơ quan, đơn vị chuyên trách về lĩnh vực CNTT có liên quan chủ động 

theo dõi, rà quét phát hiện mã độc, kịp thời cảnh báo và xử lý, bóc gỡ. Thực hiện 

việc phân loại, xác định cấp độ an toàn hệ thống thông tin và xây dựng phương 

án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ phù hợp với quy định của 

pháp luật và tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của ngành. Khi mua sắm các thiết bị 

điện tử có kết nối Internet cần thực hiện rà soát, kiểm tra, đánh giá về an toàn 

thông tin; trước khi đưa vào sử dụng cần thiết lập cấu hình an toàn thông tin phù 

hợp với quy định, tuyệt đối không sử dụng cấu hình mặc định, cần  phải có cấu 

phần phù hợp cho giải pháp bảo đảm an toàn thông tin, giải pháp phòng, chống 

mã độc. Thực hiện việc sử dụng chữ ký số trong trao đổi văn bản điện tử, góp 

phần nâng cao hiệu quả xử lý công việc và bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin 

trên môi trường mạng. 

3. Cán bộ, công chức, viên chức lao động tại các phòng, ban, đơn vị: Thực 

hiện đúng các nội dung trên và các văn bản chỉ đạo có liên quan, nếu kiểm tra, 

phát hiện không thực hiện hoặc thực hiện không nghiêm túc các nội dung văn 

bản chỉ đạo của cấp trên gây ảnh hưởng tới kết quả ứng dụng công nghệ thông 



  

tin (ICT INDEX) của Sở Giao thông vận tải, thì phải chịu trách nhiệm trước 

Giám đốc Sở và xem xét đánh giá vào kết quả phân loại công chức viên chức và 

người lao động. 

Với nội dung trên Giám đốc Sở yêu cầu các phòng, ban, đơn vị trực thuộc 

Sở nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:              

Gửi bản điện tử: 

- Như trên (T/hiện); 

-UBND tỉnh(bc) 

-Sở TT&TT 

- Lãnh đạo Sở;  

Gửi bản giấy: 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Ma Trương Thiêm 
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