
UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:          /STTTT-VTCNTT 

V/v triển khai hướng dẫn bảo đảm ATTT 

cho hệ thống quản lý văn bản và điều 

hành của cơ quan, tổ chức nhà nước. 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 30  tháng 9 năm 2019 

 

 

 Kính gửi:  

 - Văn phòng Tỉnh ủy; 

 - Văn phòng HĐND Tỉnh; 

 - VP Đoàn ĐBQH Tỉnh; 

 - Văn phòng UBND Tỉnh; 

 - Các Sở, Ban, Ngành;  

 - UBND các Huyện, Thị xã, TP; 

 - Liên minh Hợp tác xã; 

 - Trung Tâm Xúc Tiến ĐT, TM & DL; 

 - Trường Chính trị; 

 - Đài Phát thanh truyền hình;  

 - Trung tâm CNTT&TT. 

 

Thực hiện công văn số 9643/UBND-VP ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh về 

hướng dẫn bảo đảm ATTT cho hệ thống quản lý văn bản và điều hành của cơ 

quan, tổ chức nhà nước; Công văn số 3001/BTTTT-CATTT ngày 06/9/2019 của 

Bộ Thông tin và Truyền thông về hướng dẫn bảo đảm an toàn thông tin cho hệ 

thống quản lý văn bản và điều hành, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị: 

1. Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông: 

Nghiên cứu Tài liệu hướng dẫn bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống quản 

lý văn bản và điều hành của cơ quan, tổ chức nhà nước được đính kèm trong công 

văn số 3001/BTTTT-CATTT ngày 06/9/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

Thực hiện kiểm tra, rà soát và triển khai các yêu cầu, phương án trong Tài liệu 

hướng dẫn nêu trên để bảo đảm an toàn thông tin cho Hệ thống quản lý văn bản và 

điều hành của tỉnh và có báo cáo gởi về Sở trước ngày 27/10/2019. Trong quá 

trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo sở để 

kịp thời giải quyết. 

2. Đối với các cơ quan, đơn vị được giao khai thác, sử dụng dịch vụ của hệ 

thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành của tỉnh: quán triệt đến từng cá 

nhân cán bộ, công chức, viên chức, các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện 

nghiêm các quy định về bảo mật trong việc quản lý sử dụng các tài khoản được 

giao (đặc biệt là tài khoản quản trị - Admin). Thực hiện việc đổi mật khẩu trong 



lần đăng nhập đầu tiên, mật khẩu mới phải đảm bảo các quy định về mật khẩu an 

toàn (phải có các chữ, số và ký tự đặc biệt: @#!&…). Hạn chế việc đăng nhập tài 

khoản của Hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành của tỉnh trên các hệ 

thống máy tính công cộng; hoặc trên máy tính cá nhân nhưng trong các hệ thống 

mạng công cộng nhằm hạn chế thấp nhất việc lộ lọt thông tin tài khoản.  

Trân trọng./. 

(Đính kèm công văn số3001/BTTTT-CATTT ngày 06/9/2019 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông về hướng dẫn bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống quản  lý 

văn bản và điều hành ) 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND Tỉnh (b/c); 

- GĐ và các PGĐ Sở (b/c); 

- Lưu: VT, VTCNTT, VP. 
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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