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      Số:          /STTTT-CNTT&TT 
      V/v tăng cường đảm bảo an 

toàn thông tin quản lý tài khoản 

người dùng trên các ứng dụng dùng 

chung trong các cơ quan nhà nước 

trên địa bàn tỉnh. 

  

Ninh Thuận, ngày       tháng 8 năm 2021 

 

      Kính gửi:  

- Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh;  

- Các Sở, ban ngành thuộc UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 
 

Thực hiện Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 14/01/2019 của 

UBND tỉnh Ninh Thuận về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản 

lý, sử dụng chứng thư số, chữ ký số và phát hành văn bản điện tử có ký số trong 

các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

Thực hiện Quyết định số 71/2012/QĐ-UBND ngày 12/12/2012 của 

UBND tỉnh Ninh Thuận về việc Ban hành Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh 

thông tin trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan quản lý 

nhà nước và các đơn vị sự nghiện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

Qua kiểm tra, rà soát tình hình sử dụng các ứng dụng dùng chung trên địa 

bàn tỉnh hiện nay; Sở Thông tin và Truyền thông nhận thấy công tác đảm bảo an 

toàn, an ninh thông tin tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh hiện nay chưa 

được đảm bảo, đặc biệt là việc quản lý tài khoản người dùng trên các ứng dụng 

dùng chung của tỉnh. 

Nhằm triển khai kịp thời khắc phục công tác đảm bảo an toàn thông tin 

mạng, bảo mật hệ thống tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh tránh tình 

trạng đối tượng xấu truy cập trái phép lấy thông tin, văn bản phát tán trên mạng 

ảnh hưởng đến công tác quản lý của các cơ quan, đơn vị. Sở Thông tin và 

Truyền thông đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện các 

nội dung sau: 

1. Yêu cầu các cán bộ, công chức tại cơ quan, đơn vị mình thay đổi mật 

khẩu người dùng ngay sau khi được cấp phát đối với các ứng dụng: thư điện tử 

công vụ của tỉnh; phần mềm một cửa điện tử, dịch vụ công trực tuyến; phần 

mềm quản lý, theo dõi tình hình ban hành văn bản điện tử…Mật khẩu người 

dùng phải có ít nhất 9 ký tự, gồm cả số, chữ và ký tự đặc biệt. 

2. Chỉ đạo, giao cho cán bộ Quản trị hệ thống của cơ quan, đơn vị rà soát 

lại và xóa tất cả tài khoản người dùng đã được cấp phát hiện nay đã nghỉ việc, 

chuyển công tác không còn làm việc tại cơ quan, đơn vị; 



- Đối với tài khoản đang sử dụng phải đổi mật khẩu có tính bảo mật cao, 

không để mật khẩu không đảm bảo, mặc định như 123 hoặc 12345678…Đồng 

thời, các cơ quan, đơn vị và cá nhân quản lý, sử dụng tài khoản phải chịu trách 

nhiệm về việc sử dụng tài khoản của mình trong quá trình tác nghiệp, xử lý văn 

bản trên hệ thống. 

-  Phân quyền khai thác, sử dụng người dùng trên hệ thống quản lý văn 

bản điện tử (TDOffice) phù hợp theo chức năng (Văn thư, Chuyên viên, Lãnh 

đạo và Quản trị). 

3. Tổ chức tổng kiểm tra, rà soát, đánh giá hệ thống thông tin của cơ quan, 

đơn vị mình nhằm kịp thời phát hiện và xử lý sự cố phát sinh gây mất an toàn an 

ninh thông tin.Thiết lập hệ thống tường lửa để phát hiện và cảnh báo sớm các 

cuộc tấn công nhằm vào hệ thống mạng. 

- Trong quá trình rà soát, xử lý hệ thống có những vướng mắc, bất cập đề 

nghị quý cơ quan, đơn vị liên hệ đồng chí: Võ Văn Hùng – Trung tâm Công 

nghệ thông tin và Truyền thông để phối hợp xử lý qua số Điện thoại: 

0834633600. 

 Vậy Sở Thông tin và Truyền thông có Văn bản gửi đến các cơ quan, đơn 

vị biết để phối hợp thực hiện. 
  

Trân trọng./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Lưu: VT, TTCNTT&TT. 

 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đào Xuân Kỳ 
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