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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TỦA CHÙA 

 

Số:         /UBND-VH 
V/v khắc phục một số tồn tại 

hạn chế trong công tác chuyển 

đổi số và đảm bảo an toàn,an 

ninh thông tin năm 2022 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                 

         Tủa Chùa, ngày        tháng 6 năm 2022 

 

Kính gửi:  

 - Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện; 

 - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Căn cứ Thông báo số 732/STTTT-TB, ngày 18/5/2022 của Sở Thông tin 

và Truyền thông Điện Biên về kết quả kiểm tra việc Chuyển đổi số và bảo đảm 

an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động quản lý Nhà nước tại UBND huyện 

Tủa Chùa năm 2022. 

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra, nhằm đảm bảo an 

toàn, an ninh thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện 

Tủa Chùa. UBND huyện yêu cầu: 

1. Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện; UBND các 

xã, thị trấn 

- Hiện nay, tại một số cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện, 

UBND các xã, thị trấn vẫn còn nhiều máy tính đang sử dụng hệ điều hành 

Windows XP, Windows 7, Windows 8 (tổng số 87 máy), các hệ điều hành cũ 

tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, an ninh thông tin. Qua rà quét 118 máy tính 

cài đặt phần mềm phòng, chống mã độc tập trung đã phát hiện 52 máy tính có lỗ 

hổng bảo mật, đều tồn tại trên hệ điều hành Windows XP, Windows 7 và 

Windows 8. 

- Hướng khắc phục: Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc 

huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện ngay việc nâng cấp máy tính có cấu 

hình thấp để đáp ứng cài đặt Hệ điều hành từ Windows 10 trở lên (RAM tối thiểu 

4GB trở lên; thay thế ổ cứng HDD bằng ổ cứng SSD). Không sử dụng hệ điều 

hành Windows XP, Windows 7, Windows 8; có phương án thanh lý, thay thế 

những máy tính đã hết khấu hao không thể nâng cấp để thuận lợi cho quá trình 

cập nhật các bản vá lỗ hổng bảo mật do hãng Microsoft hỗ trợ, đồng thời tăng 

cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin. 

- Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện, UBND các xã, 

thị trấn thực hiện ngay việc cài đặt phần mềm phòng, chống mã độc tập trung 

của tỉnh (phần mềm Bkav Endpoint) cho các máy tính kết nối internet để kết nối 

với hệ thống giám sát tập trung của tỉnh theo quy định tại Quyết định số 27/QĐ-
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UBQGCĐS ngày 15/3/2022 của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số. 

- Chủ động rà soát nhu cầu và phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin để 

thực hiện cài đặt. Đầu mối liên hệ đồng chí Nguyễn Ngọc Hoàn, SĐT: 

0982378664. 

- Hệ thống quản lý văn bản và điều hành: Tiếp tục tăng cường ứng dụng 

CNTT trong việc ký văn bản điện tử theo Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND 

ngày 14/12/2021 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát 

hành và quản lý văn bản điện tử có sử dụng chữ ký số của các cơ quan Nhà nước 

trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Qua kiểm tra tỷ lệ văn bản điện tử có ký số của lãnh 

đạo đạt 69% vẫn còn thấp. Đề nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị; lãnh đạo các 

xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện ký số văn bản điện tử theo đúng quy định. 

- Cổng dịch vụ công trực tuyến, Hệ thống một cửa điện tử: Tiếp tục đẩy 

mạnh việc thực hiện tiếp nhận và giải quyết TTHC (cả trực tuyến và qua bưu 

chính công ích) trên Cổng DVCTT, hệ thống một cửa của huyện, đẩy mạnh giải 

quyết TTHC góp phần nâng cao chỉ số CCHC đảm bảo công khai, minh bạch, 

tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp khi tham gia giải 

quyết TTHC.  

2. Văn phòng HĐND&UBND huyện 

 - Đẩy mạnh việc thực hiện tiếp nhận và giải quyết TTHC (cả trực tuyến và 

qua bưu chính công ích) trên Cổng dịch vụ công trực tuyến, hệ thống một cửa 

của huyện, đẩy mạnh giải quyết TTHC góp phần nâng cao chỉ số CCHC đảm 

bảo công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh 

nghiệp khi tham gia giải quyết TTHC.  

- Triển khai thí điểm chuyển đổi số cấp xã. 

3. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc 

huyện, UBND các xã, thị trấn cài đặt phần mềm phòng, chống mã độc tập trung 

(Bkav Endpoint) cho các máy tính. 

- Lập hồ sơ đề xuất cấp độ và triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn hệ 

thống thông tin theo cấp độ trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt. 

- Tham mưu cho UBND huyện ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý, phát 

hành và quản lý văn bản điện tử có sử dụng chữ ký số theo Quyết định số 

29/2021/QĐ-UBND ngày 14/12/2021; quy chế quản lý, sử dụng và đảm bảo an 

toàn thông tin trên môi trường mạng.  

- Xây dựng cấp độ bảo đảm an toàn thông tin, trình xin ý kiến thẩm định hồ 

sơ đề xuất cấp độ theo Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính 

phủ, Thông tư 03/2017/TT-BTTTT ngày 24/4/2017 của Bộ trưởng Bộ thông tin 

và Truyền thông. 

- Tham mưu văn bản triển khai Công văn số 947/STTTT-CNTT ngày 
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06/7/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc cảnh báo lỗ hổng mới 

trong BIOS của máy tính, thiết bị Dell và lỗ hổng bảo mật trong WinRaR. 

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện của các cơ quan, 

đơn vị theo nội dung Công văn này. 

Nhận được Công văn này, UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện đảm bảo 

nội dung, yêu cầu./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lđ. UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Vừ A Hùng 
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