UBND TỈNH NINH BÌNH
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 875 /SNN-VP
V/v tăng cường đảm bảo an toàn
thông tin mạng trong dịp Lễ 30/4 và 01/5

Kính gửi:

Ninh Bình, ngày 28 tháng 4 năm 2022

Các đơn vị HCSN trực thuộc Sở

Thực hiện Văn bản số 246/UBND-VP6 ngày 19/4/2022 của UBND tỉnh
về việc tăng cường đảm bảo an toàn thông tin mạng trong dịp Lễ 30/4 và 01/5;
Văn bản số 454/STTTT-CNBCVT ngày 22/4/2022 của Sở Thông tin và Truyền
thông về việc thông báo lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong
các sản phẩm của Microsoft trong tháng 4/2022 (Có Văn bản kèm theo).
Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu các đơn vị tăng cường triển khai hoạt
động bảo đảm an toàn thông tin mạng đối với các hệ thống thông tin quan trọng,
nhạy cảm, tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu sau:
1. Phân công lực lượng tại chỗ triển khai trực giám sát, khắc phục sự cố
an toàn thông tin mạng 24/7.
2. Chủ động rà soát các lỗ hổng, điểm yếu trên các hệ thống thông tin
thuộc phạm vi đơn vị quản lý và triển khai các giải pháp phòng ngừa, khắc phục
triệt để các lỗ hổng, điểm yếu đã được Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và
Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nông nghiệp và PTNT hướng
dẫn, cảnh báo như: các lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng mức cao và nghiêm trọng
trong các sản phẩm Microsoft từ tháng 01 đến tháng 4 năm 2022; lỗ hổng bảo
mật Spring4Shell, lỗ hổng bảo mật CVE-2022-29464.
3. Bảo đảm duy trì, kết nối, kịp thời chia sẻ thông tin với Sở Nông nghiệp
và PTNT (qua Văn phòng Sở).
Trong quá trình thực hiện nếu đơn vị cần hỗ trợ đề nghị liên hệ đầu mối
phối hợp hướng dẫn: Ông Đinh Thanh Tùng, Quản trị mạng - Văn phòng Sở, số
điện thoại: 0942.525.665, email: tungdt.snn@ninhbinh.gov.vn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Giám đốc Sở;
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- Lưu: VT, VP.
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