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 ỦY BAN NHÂN DÂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  TỈNH QUẢNG TRỊ      ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
Số:15/2007/CT-UBND                      ðông Hà, ngày 24 tháng12 năm 2007 
 

CHỈ THỊ 
 

Về việc Tăng cường ñảm bảo an ninh thông tin 
trong hoạt ñộng Viễn thông và Internet trên ñịa bàn tỉnh. 

 

Trong thời gian qua, hoạt ñộng Viễn thông và Internet trên ñịa bàn tỉnh có tốc ñộ 
phát triển cao, diện rộng, với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp Bưu chính- Viễn 
thông ñã góp phần thúc ñẩy phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Trong khi ñó các thế 
lực thù ñịch và các ñối tượng tội phạm không ngừng lợi dụng các dịch vụ ñể phát tán 
các tài liệu phản ñộng, các cuộc gọi quấy rối, nhiều trang thông tin ñiện tử bị tấn 
công, bị thay ñổi nội dung. Nhiều hệ thống thông tin còn có khiếm khuyết chưa ñược 
cập nhật và quan tâm ñúng mức nên ñã gây ra những sự cố ñáng tiếc, ảnh hưởng tới 
các dịch vụ hành chính ñiện tử, thương mại ñiện tử và các hình thức ứng dụng công 
nghệ thông tin khác. Nhận thức về nguy cơ mất an ninh thông tin và thiệt hại khi xảy 
ra sự cố mạng của nhiều cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp còn nhiều hạn chế. 

ðể chấn chỉnh tình trạng nêu trên, tăng cường bảo ñảm an toàn an ninh thông tin 
phục vụ cho công tác lãnh ñạo, ñiều hành của ðảng và Nhà nước ñối với việc cung 
cấp và sử dụng các dịch vụ Bưu chính- Viễn thông và Internet trong tình hình mới, 
UBND tỉnh Chỉ thị: 

1. Các tổ chức, cá nhân sử dụng các dịch vụ Bưu chính- Viễn thông, Internet 

Nghiêm chỉnh chấp hành các quy ñịnh của pháp luật về Bưu chính- Viễn thông 
và Internet; chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin ñưa vào lưu trữ và 
chuyển ñi trên mạng khi sử dụng các dịch vụ Bưu chính- Viễn thông, Internet. 

Nêu cao tinh thần trách nhiệm bảo vệ an toàn hoạt ñộng mạng lưới, thiết bị ñầu 
cuối thuê bao và mật khẩu truy nhập của mình; kịp thời phát hiện và cung cấp cho các 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền các thông tin về những hành vi xâm hại ñến an toàn 
mạng lưới, an ninh thông tin trong các hoạt ñộng Bưu chính- Viễn thông. 

Có các biện pháp bảo vệ an toàn hệ thống máy tính: Cài ñặt các phần mềm 
chống virus, tường lửa, lưu phòng dữ liệu. Những máy tính soạn thảo hoặc  lưu giữ 
các tài liệu ñiện tử thuộc diện bí mật nhà nước không ñược kết nối Internet. 

Thường xuyên phối hợp với cơ quan hữu quan và các tổ chức cung cấp dịch vụ 
an toàn mạng cập nhật các biện pháp ñảm bảo an ninh thông tin mới nhất. 

2. Công an tỉnh 

Chủ trì phối hợp với Sở Bưu chính- Viễn thông, UBND cấp huyện và các doanh 
nghiệp Bưu chính- Viễn thông ñiều tra khảo sát, ñánh giá, xác ñịnh những mục tiêu, 
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ñịa bàn trọng ñiểm ñể chỉ ñạo xây dựng kế hoạch tăng cường công tác bảo vệ an toàn 
mạng và an ninh thông tin. 

Chỉ ñạo, hướng dẫn các doanh nghiệp Bưu chính- Viễn thông xây dựng các 
phương án bảo vệ phòng, chống cháy nổ, tuần tra, kiểm tra ñịnh kỳ và ñột xuất cơ sở 
hạ tầng mạng lưới Bưu chính- Viễn thông; phương án phối hợp hành ñộng khi có tình 
huống khẩn cấp xảy ra. 

Không ngừng nâng cao trình ñộ nghiệp vụ ñể ñáp ứng yêu cầu ñiều tra phá án; 
phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tổ chức ñiều tra phá án kịp thời, hiệu 
quả, xét xử nghiêm minh các vụ trộm cắp cáp viễn thông, trộm cắp cước viễn thông 
quốc tế. 

Kịp thời thông báo với các doanh nghiệp Bưu chính- Viễn thông và nhân dân về 
những thủ ñoạn của các thế lực phản ñộng và bọn tội phạm lợi dụng các dịch vụ Bưu 
chính- Viễn thông ñể xâm phạm ñến an ninh quốc gia, tài sản công và các lợi ích 
khác của khách hàng. 

3. Sở Bưu chính- Viễn thông 

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về ñảm bảo an ninh thông tin trong hoạt 
ñộng Internet theo thẩm quyền ñược giao; hướng dẫn các doanh nghiệp viễn thông và 
Internet, các ñại lý Internet trên ñịa bàn thực hiện nghiêm chỉnh các quy ñịnh của 
pháp luật về Bưu chính- Viễn thông và Internet; ñẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm 
tra và xử lý kịp thời, kiên quyết các vi phạm về an ninh thông tin, kiện toàn tổ chức, 
nâng cao năng lực cán bộ ñáp ứng yêu cầu thực hiện. 

Tổ chức tập huấn cho cán bộ Thanh tra Sở, cán bộ Phòng Bảo vệ an ninh kinh 
tế, cán bộ Phòng Hạ tầng kinh tế- kỹ thuật (Quản lý ñô thị) cấp huyện về nghiệp vụ 
và các công nghệ mới phục vụ cho việc thanh tra, ñiều tra các vụ vi phạm. 

Nghiên cứu, triển khai hệ thống thu nhập thông tin và tư vấn qua mạng Internet; 
chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng và triển khai kế hoạch ñào tạo 
bồi dưỡng nghiệp vụ an toàn thông tin ñáp ứng nhu cầu thực tiễn của các cơ quan, tổ 
chức và doanh nghiệp; khẩn trương kiện toàn Trung tâm Công nghệ- Thông tin- Viễn 
thông ñể tổ chức ứng cứu kịp thời khi có sự cố xảy ra. 

4. Các doanh nghiệp Bưu chính- Viễn thông 

Chủ ñộng phối hợp với Công an tỉnh, Sở Bưu chính- Viễn thông xây dựng kế 
hoạch thực hiện nghiêm chỉnh Chỉ thị 03/2007/CT-BBCVT của Bộ trưởng Bộ Bưu 
chính- Viễn thông về việc “Tăng cường bảo ñảm an ninh thông tin Internet”; tổ chức 
lực lượng, các trang thiết bị bảo vệ mạng lưới và các công trình viễn thông thuộc 
quyền quản lý của mình; tăng cường kiểm tra, theo dõi, giám sát chặt chẽ hoạt ñộng 
của các ñại lý dịch vụ Viễn thông và Internet ñể kịp thời phát hiện các hành vi vi 
phạm; phối hợp và tạo ñiều kiện ñể các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, ñiều tra và 
xét xử nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật về Bưu chính- Viễn thông, Internet. 
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Chú trọng việc tập huấn, ñào tạo nâng cao trình ñộ chuyên môn nghiệp vụ cho 
cán bộ nhân viên; nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức bảo vệ an toàn mạng lưới, 
an ninh thông tin. 

Thực hiện nghiêm túc các quy ñịnh của nhà nước trong ñầu tư phát triển hạ tầng 
mạng lưới, dịch vụ Bưu chính- Viễn thông, Internet. 

Bảo ñảm tốt nhất mọi nhu cầu thông tin liên lạc phục vụ lãnh ñạo ñiều hành của 
ðảng và Nhà nước trong mọi tình huống. 

5. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã căn cứ thẩm quyền ñược giao thực hiện tốt 
các nhiệm vụ sau ñây: 

Thực hiện nghiêm các quy ñịnh của nhà nước trong việc quản lý các công trình 
phát triển hạ tầng Bưu chính- Viễn thông và Internet trên ñịa bàn. 

Tăng cường công tác tuyên truyền ñể nhân dân hiểu rõ trách nhiệm của mình và 
phát ñộng rộng rãi phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an toàn, an ninh mạng lưới 
Bưu chính- Viễn thông, không ñể lộ, lọt thông tin bí mật của ðảng và nhà nước. 

Chỉ ñạo các Ban, ngành chức năng UBND các xã, phường, thị trấn và các doanh 
nghiệp Bưu chính- Viễn thông trên ñịa bàn tăng cường kiểm tra nhằm kịp thời phát 
hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm xảy ra tại ñịa phương mình. 

UBND tỉnh yêu cầu Giám ñốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành cấp tỉnh, Chủ 
tịch UBND các huyện, thị xã, Giám ñốc các doanh nghiệp Bưu chính- Viễn thông 
trên ñịa bàn tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm chỉnh chấp hành Chỉ thị 
này./. 
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