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V/v tăng cường đảm bảo an toàn các 
hệ thống thông tin trong dịp Đại hội 

Đảng

         Lạng Sơn, ngày      tháng    năm 2020

                             Kính gửi:  
     - Các phòng nghiệp vụ;
     - Bảo hiểm xã hội các huyện.

                    
Thực hiện công văn số 1435/ CNTT-HTA, ngày 07/09/2020 của Trung tâm 

CNTT-BHXH  Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc tăng cường đảm bảo an 
toàn các hệ thống thông tin trong dịp Đại hội Đảng. BHXH tỉnh yêu cầu BHXH các 
huyện, các phòng nghiệp vụ thực hiện một số nội dung sau:

1. Các phòng nghiệp vụ, BHXH các huyện: Phổ biến, quán triệt đến toàn thể 
cán bộ trong đơn vị nâng cao nhận thức về các kiến thức đảm bảo an toàn thông tin 
nói chung, nhất là trong dịp Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc 
lần thứ XIII; lưu ý không mở các thư điện tử, tập tin, đường link, liên kết đáng ngờ 
gửi đến (kể cả từ người đã liên lạc trước đó nhưng có dấu hiệu không bình thường) 
từ các công cụ (thư điện tử,chat skype,telegram,website…).

 2.  Phòng CNTT có trách nhiệm: chủ động theo dõi, giám sát sự cố an toàn 
thông tin toàn tỉnh thông qua phần mềm các thiết bị mạng, kịp thời phối hợp với 
Trung tâm CNTT-BHXH Việt Nam để xử lý ngay nếu có sự cố.

3. Phòng CNTT BHXH tỉnh và các cán bộ CNTT của BHXH các huyện có 
trách nhiệm tiếp tục thực hiện rà soát hệ thống máy tính, mạng nội bộ, cập nhật các 
bản vá lỗi mới nhất cho hệ điều hành,bảo đảm 100% máy tính được cài đặt phần 
mềm diệt virus F-Security của ngành thuộc phạm vi đơn vị quản lý.

Đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện, trong quá trình thực hiện, các đơn 
vị nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Phòng CNTT (điện thoại: 02053.871093) 
để được hướng dẫn./.

Nơi nhận:
   - Như trên;
   - Ban GĐ BHXH tỉnh;
   - Lưu: VT, CNTT.

      KT. GIÁM ĐỐC
       PHÓ GIÁM ĐỐC

   

       Nông Văn Hoan
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