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V/v tăng cường công tác đảm bảo
an ninh mạng, bí mật nhà nước, thông tin
cá nhân trên không gian mạng

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở
Trong thời gian vừa qua, một số cơ quan, đơn vị, đặc biệt là các trường
học trên địa bàn tỉnh thường xuyên sử dụng các dịch vụ miễn phí trên không
gian mạng như Google Docs, Microsoft Teams, Zoom… không có biện pháp
bảo mật để triển khai học trực tuyến; xây dựng văn bản khảo sát dưới dạng trang
tính Google (Google Sheet) để thu thập thông tin, lập danh sách học sinh phục
vụ công tác tiêm chủng, rà soát điều kiện cách ly khi nhiễm Covid-19…; hầu hết
các trường học trên địa bàn thành phố Ninh Bình sử dụng dịch vụ trang tính
Google không đặt mật khẩu để chia sẻ, gửi cho phụ huynh học sinh điền các
thông tin cá nhân; tội phạm có thể sử dụng những thông tin cá nhân này để thực
hiện hành vi vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, vẫn còn tình trạng cán bộ, công
chức, viên chức sử dụng các dịch vụ như facebook, zalo, viber, telegram,
gmail… để soạn thảo, gửi nhận văn bản, tài liệu… tiềm ẩn nguy cơ lộ, mất bí
mật nhà nước, mất dữ liệu cá nhân trên không gian mạng, ảnh hưởng đến an
ninh trật tự.
Thực hiện công văn số 199/TBATANM-VP7 ngày 24/01/2022 của Tiểu ban
An toàn, an ninh mạng tỉnh Ninh Bình, Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu Thủ
trưởng các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện một số nội dung công tác sau:
1. Tiếp tục quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch số
05/KH-UBND ngày 17/01/2020 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết
số 22/NQ-CP ngày 18/10/2019 của Chính phủ ban hành Chương trình hành
động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 25/7/2018 của Bộ
Chính trị về Chiến lược An ninh mạng quốc gia; Kế hoạch số 139/KH-UBND
ngày 14/5/2021 của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày
18/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo vệ an ninh
mạng trong tình hình hiện nay.
2. Yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm
quyền quản lý không sử dụng các dịch vụ trên không gian mạng để soạn thảo,
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chia sẻ dữ liệu, thông tin cá nhân; gửi nhận văn bản, tài liệu bí mật nhà nước, tài
liệu nội bộ qua các dịch vụ như facebook, zalo, viber, telegram, gmail...
Trên đây là một số nội dung tăng cường công tác đảm bảo an ninh mạng,
bí mật nhà nước, thông tin cá nhân trên không gian mạng, Sở Nông nghiệp và
PTNT yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.
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