
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ PHỦ LÝ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                   Số:           
V/v đảm bảo an ninh, an toàn thông tin  

khi sử dụng ứng dụng trực tuyến 
 

 

Phủ Lý, ngày        tháng     năm        

 

   Kính gửi:  

- Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc Thành phố;  

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường. 
 

 

Thực hiện Thông báo số 17/TB-BCA-A05 ngày 17/4/2020 của Bộ Công an về 

nguy cơ mất an ninh, an toàn thông tin khi sử dụng ứng dụng trực tuyến; Công văn số 

431/STTTT-BCVTCNTT ngày 14/5/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh về 

việc đảm bảo an ninh, an toàn thông tin khi sử dụng ứng dụng trực tuyến; 

Nhằm tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong các cơ 

quan hành chính Nhà nước, đặc biệt là bảo vệ thông tin cá nhân, bảo về quyền và 

lợi ích hợp pháp của các đơn vị và người sử dụng, Ủy ban nhân dân Thành phố 

yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc Thành phố, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các xã, phường thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Thực hiện nghiêm theo yêu cầu của Bộ Công an tại Thông báo số 17/TB-

BCA-A05 ngày 17/4/2020. 

2. Khi phát hiện nguy cơ, dấu hiệu lộ, lọt thông tin cá nhân của người sử 

dụng, cần chủ động khắc phục kịp thời và thông báo về UBND Thành phố, Sở 

Thông tin & Truyền thông và Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền 

thông để phối hợp xử lý. 

Đầu mối liên hệ, phối hợp. 

- Đồng chí Nguyễn Đình Trung - Cán bộ quản trị mạng Văn phòng 

HĐND&UBND Thành phố. Số điện thoại: 0936.502.222. 

- Sở Thông tin và Truyền thông (Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền 

thông - Bộ phận Thường trực Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Hà 

Nam). Điện thoại: 0226.3846.333. Email: ttcntt@hanam.gov.vn 

- Trung tâm ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn 

thông tin. Điện thoại: 0869100320. Email: offire@vncert.vn 

(Thông báo số 17/TB-BCA-A05 ngày 17/4/2020 được đăng tải tại mục Văn 

bản hướng dẫn trên Cổng của Sở Thông tin và Truyền thông) 

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực 

hiện các nội dung trên./. 
 

Nơi nhận: 
- TT Thành ủy - HĐND Thành phố; 

- Lãnh đạo UBND Thành phố; 

- Như kính gửi; 

- Lưu: VT, TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 
 

   Nguyễn Trung Dũng 

mailto:ttcntt@hanam.gov.vn
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