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KẾ HOẠCH 

Hoạt động Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng  

tỉnh Vĩnh Long năm 2023 

 

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 

1. Các hoạt động nổi bật  

- Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh (Đội ƯCSC) được kiện toàn 

với 31 thành viên (Quyết định số 1564/QĐ-UBND, ngày 23/6/2020 của UBND 

tỉnh). Trong đó, Sở Thông tin và Truyền thông có 14/31 công chức, viên chức là 

thành viên; 17/31 thành viên còn lại là công chức, viên chức của các Sở, ban, ngành 

tỉnh và UBND cấp huyện. 

- Đội ƯCSC đã cử thành viên tham gia tập huấn và diễn tập thành công về 

an toàn thông tin mạng năm 2022 với chủ đề “Tấn công mạng thực chiến vào Hệ 

thống thông tin ứng dụng Sở, ban, ngành tỉnh Vĩnh Long năm 2022” cụ thể, tấn 

công vào Hệ thống thư điện của tỉnh với mục đích diễn tập trên hệ thống thực. 

- Trong năm các thành viên Đội ƯCSC thuộc Trung tâm Công nghệ thông tin 

và Truyền thông đã tiếp nhận, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh xử lý sự 

cố; Hệ thống bảo mật của Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh đã phát hiện và ngăn 

chặn các sự kiện tấn công, thăm dò các ứng dụng, dịch vụ WEB; Hệ thống phòng 

chống mã độc được triển khai giám sát tập trung tốt, qua đó xử lý sớm các cảnh báo 

tấn công mạng nhằm hạn chế, ngăn chặn các sự cố nghiêm trọng có thể xảy ra. 

- Đội ƯCSC cũng đã phối hợp triển khai thực hiện kiểm tra việc tuân thủ quy 

định của pháp luật về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin, rà quét mã độc, lỗ hổng 

đối với hệ thống thông tin cấp độ 1 cho 24 đơn vị Sở, ban, ngành, UBND các huyện, 

thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh; kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin đối với 02 

đơn vị có hệ thống thông tin cấp độ 3. 

- Trong năm 2022 Đội ƯCSC đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông 

rà soát và xác định 193 đơn vị có HTTT cần xây dựng hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn 

thông tin để thẩm định, phê duyệt. 

- Các hoạt động hiệu quả của Đội ƯCSC góp 1 phần công sức làm cho tiêu 

chí về an toàn thông tin mạng trong Bộ Chỉ số Chuyển đổi số cấp tỉnh 2021 tăng 29 

bậc (năm 2021: 8/63; năm 2020: 37/63). 

2. Công tác tuyên truyền, thực hiện văn bản an toàn thông tin 

Đội ƯCSC đã phổ biến, quán triệt đến toàn thể thành viên các văn bản chỉ 

đạo công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về an toàn thông tin, công tác đảm 

bảo an toàn thông tin của UBND tỉnh cũng như Sở Thông tin và Truyền thông, cụ 



2 
 

 

 

thể là các văn bản triển khai thực hiện công tác đảm bảo an toàn thông tin; đào tạo 

phát triển nguồn nhân lực; diễn tập an toàn thông tin; kiểm tra, đánh giá an toàn 

thông tin; cảnh báo nguy cơ tấn công mạng và lỗ hổng bảo mật. 

3. Công tác quản lý, vận hành Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh và mạng 

diện rộng của tỉnh 

Hiện tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh do Sở Thông tin và Truyền thông 

quản lý đang vận hành ổn định, gồm các thành phần: máy chủ, thiết bị mạng chính 

(thiết bị tường lửa, thiết bị phòng chống tấn công, thiết bị giám sát, thiết bị định 

tuyến, chuyển mạch, lưu trữ, sao lưu dữ liệu, quét virus…). Các thành viên của Đội 

ƯCSC phối hợp quản lý, vận hành phục vụ tốt hoạt động của hệ thống cổng thông 

tin điện tử UBND cấp xã, hệ thống thư điện tử, nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu của 

tỉnh (LGSP) và các ứng dụng trong triển khai thí điểm dịch vụ đô thị thông minh 

bao gồm: nền tảng hỗ trợ lãnh đạo trong công tác chỉ đạo điều hành; hệ thống họp 

thông minh; hệ thống chỉ tiêu kinh tế - xã hội, ngành; hệ thống giám sát camera; 

dịch vụ tích hợp các ứng dụng dùng chung của tỉnh (hệ thống một cửa, thư điện 

tử,...), nền tảng phục vụ người dân (dịch vụ phản ánh hiện trường, thông tin chính 

quyền, thông tin khẩn cấp),… 

100% Sở, Ban, Ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tham gia mạng diện 

rộng của tỉnh và được triển khai đồng bộ thiết bị tường lửa bảo mật để bảo đảm an 

toàn thông tin cho hệ thống mạng nội bộ. 

4. Công tác bảo đảm an toàn thông tin 

Thành viên Đội ƯCSC thuộc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền 

thông đã phối hợp, vận hành hệ thống bảo đảm an toàn, an ninh mạng theo mô hình 

04 lớp tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh theo Quyết định số 1825/QĐ-UBND 

ngày 21/7/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai bảo đảm an 

toàn thông tin cho hệ thống thông tin theo mô hình 4 lớp; Triển khai thí điểm hệ 

thống giám sát an toàn thông tin mạng (SOC) tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh 

phục vụ hoạt động hỗ trợ giám sát, phòng chống tấn công mạng và điều phối ứng 

cứu sự cố an toàn thông tin, kết nối chia sẻ thông tin với Trung tâm giám sát an 

toàn không gian mạng Quốc gia. 

Trong năm 2022 hệ thống bảo mật của Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh đã 

phát hiện và ngăn 1.096.774 sự kiện (spam mail, thăm dò mật khẩu…); ngăn chặn 

412.678 sự kiện tấn công, thăm dò các ứng dụng, dịch vụ WEB; Hệ thống phòng 

chống mã độc tập trung triển khai giám sát 2.171 máy tính. Trong đó có 1.057 máy 

tính nhiễm mã độc, 455 máy tính có kết nối nguy hiểm, 943 máy tính có điểm yếu, 

lỗ hổng phần mềm; Ngoài ra, trong năm ghi nhận 55 lượt các đơn vị báo cáo kết 

quả triển khai thực hiện rà quét, khắc phục lỗ hổng về Sở Thông tin và Truyền 

thông, với hơn 188 máy tính có lỗ hổng được khắc phục, xử lý. 

Đội ƯCSC đã tiếp nhận, hỗ trợ các đơn vị xử lý sự cố tổng cộng: 72 lượt. 

Trong đó xử lý trực tiếp tại đơn vị: 33 lượt; hỗ trợ xử lý từ xa: 39 lượt (sự cố mạng, 

thiết bị mạng…). Kết quả, công tác giám sát được thực hiện tốt, qua đó xử lý sớm 
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các cảnh báo tấn công mạng nhằm hạn chế, ngăn chặn các sự cố nghiêm trọng có 

thể xảy ra. 

5. Công tác kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng 

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh và các Quyết định của Sở Thông 

tin và Truyền thông1 về việc kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin năm 2022. Đội 

ƯCSC đã phối hợp triển khai thực hiện kiểm tra việc tuân thủ quy định của pháp 

luật về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin, rà quét mã độc, lỗ hổng đối với 24 đơn 

vị Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và kiểm tra, đánh giá an 

toàn thông tin đối với 02 đơn vị có hệ thống thông tin cấp độ 3 trên địa bàn tỉnh. Kết 

quả có 364 thiết bị có lỗ hổng, với 908 lỗ hổng (634 mức cao, 274 mức trung bình) đã 

đề nghị khắc phục; 191 máy tính nhiễm mã độc (đã xử lý); 313 máy tính cài đặt 

Windows 7,8 (đã đề nghị nâng cấp, thay thế). 

6. Công tác Diễn tập và Hội thảo an toàn thông tin 

6.1. Diễn tập an toàn thông tin 

Tham mưu thực hiện Công văn số 4693/UBND-PVHCC ngày, 17/8/2022 

của UBND tỉnh về việc tập huấn và diễn tập an toàn thông tin mạng năm 2022, Đội 

ƯCSC đã cử thành viên tham gia tập huấn và diễn tập an toàn thông tin mạng năm 

2022 với chủ đề “Tấn công mạng thực chiến vào Hệ thống thông tin ứng dụng Sở, 

Ban, Ngành tỉnh Vĩnh Long năm 2022” do Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp 

Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam – chi nhánh thành phố 

Hồ Chí Minh (VNCERT/CC) thuộc Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và 

Truyền thông và Công an tỉnh tổ chức. Diễn tập thực chiến diễn ra vào sáng ngày 

21/10/2022 không có kịch bản trước, tấn công vào Hệ thống thư điện của tỉnh với 

mục đích diễn tập trên hệ thống thực. 

Tham gia diễn tập có 01 Đội phòng thủ (12 thành viên) và 09 Đội tấn công 

(32 thành viên). Kết quả: Giải nhất thuộc về Đội 4 – Liên minh Sở Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn – Chi cục Thuế – Sở Nội vụ – Văn phòng Hội đồng Nhân dân; 

Giải nhì thuộc về Đội số 2 – Công an tỉnh; Giải 3 thuộc về Đội số 6 – Trường Đại 

học Cửu Long (Chi tiết tại Báo cáo số 276/BC-STTTT, ngày 06/11/2022 của Sở 

Thông tin và Truyền thông). 

Ngoài ra, Đội ƯCSC cũng cử thành viên tham gia các cuộc diễn tập do Bộ 

Thông tin và Truyền thông và các cơ quan bên ngoài tỉnh tổ chức (Diễn tập ACID, 

Diễn tập APCERT, diễn tập ASEAN - JAPAN). 

 

                                                 

1 - Quyết định số 123/QĐ-STTTT, ngày 30/5/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc kiểm tra việc tuân 

thủ quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin, rà quét mã độc, lỗ hổng đối với các sở, ban, ngành, 

UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

- Quyết định số 184/QĐ-STTTT, ngày 05/9/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc kiểm tra, đánh giá 

đối với hệ thống thông tin cấp độ 3 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

- Quyết định số 252/QĐ-STTTT, ngày 26/10/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc kiểm tra, đánh giá 

an toàn thông tin đối với Mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II và Hệ thống Hội nghị Truyền hình tỉnh Vĩnh Long. 
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6.2. Hội thảo an toàn thông tin 

Tham mưu thực hiện Kế hoạch số 105/KH-STTTT, ngày 07/10/2022 của Sở 

Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức Hội thảo “An toàn thông tin trong 

chuyển đổi số năm 2022”, Đội ƯCSC cũng đã cử thành viên để cùng phối hợp thực 

hiện. Kết quả: Hội thảo được tổ chức với 160 đại biểu tham dự, tại hội thảo các diễn 

giả đến từ Hiệp hội an toàn thông tin Việt Nam, Cục A05 - Bộ Công An, Tập đoàn 

Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, Công ty Cổ phần BKAV báo cáo tham luận 

với nhiều chuyên đề như: “An toàn thông tin trong chuyển đổi số, những kỳ vọng 

và thách thức trước xu thế an ninh toàn cầu”, “Bảo vệ thông tin, dữ liệu người dùng 

Internet dùng trong quá trình chuyển đổi số”, “Giám sát an toàn thông tin đối với 

hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước”, “Phòng chống 

mã độc bảo vệ máy tính người dùng cuối, tăng cường bảo đảm an toàn thông tin 

trong chuyển đổi số”. 

7. Đào tạo, tập huấn an toàn thông tin 

Trong năm, Đội ƯCSC đã cử thành viên tham gia và phối hợp: 

- Tổ chức 40 lớp tập huấn cho 3.807 lượt CBCCVC2 các nội dung liên quan 

chuyển đổi số (kỹ năng chuyển đổi số, mạng xã hội, sử dụng ứng dụng Hóa đơn 

điện tử, Văn bản điện tử (TaxOffice) và Thuế điện tử trên thiết bị di động (eTax-

mobile)…). 

- Tổ chức 13 lớp tập huấn cho thành viên các Tổ CNSCĐ với 2.561 lượt 

người tham dự; phối hợp với Cục Chuyển đổi số quốc gia - Bộ Thông tin và Truyền 

thông tổ chức chương trình bồi dưỡng, tập huấn trực tuyến kỹ năng số cho Tổ 

CNSCĐ trên địa bàn tỉnh với 3.084 thành viên tham gia tập huấn; Phối hợp với 

UBND huyện Long Hồ tổ chức 02 lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số 

cho Tổ CNSCĐ, có 110 lượt người tham dự. 

 

 

                                                 
2 Lớp Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng chuyển đổi số theo Công văn số 869-CV/TU, ngày 24/12/2021 của Tỉnh ủy: 

1.451 lượt người tham dự; Lớp Tập huấn hướng dẫn sử dụng các ứng dụng CNTT và mạng xã hội hỗ trợ công tác 

tuyên truyền: 200 lượt người tham dự; Lớp bồi dưỡng về chuyển đổi số: 222 lượt người tham dự; Lớp Tập huấn kỹ 

năng chuyển đổi số: 20 lượt người tham dự; Lớp Tập huấn, hướng dẫn sử dụng Hệ thống thông tin một cửa điện tử 

của tỉnh: 132 lượt người tham dự; Lớp Đào tạo an toàn thông tin (3 lớp): 87 lượt người tham dự; Lớp Tập huấn diễn 

tập thực chiến an toàn thông tin năm 2022: 68 lượt người tham dự; Lớp triển khai Nghị định 42: 20 lượt người tham 

dự; Lớp Tập huấn an toàn thông tin và chuyển đổi số: 90 lượt người tham dự; Lớp Tập huấn triển khai xử lý văn bản 

trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành tỉnh Vĩnh Long: 40 lượt người tham dự; chương trình đào tạo và phát triển 

nguồn nhân lực an toàn thông tin theo Quyết định số 21/QĐ-TTg ngày 06/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ: 10  lượt 

người tham dự; Tham gia khóa đào tạo 100 chuyên gia về Chính phủ điện tử: 01 lượt người tham dự; Lớp Tập huấn 

sử dụng PM QLCBCCVC: 600 lượt người tham dự; Lớp Tập huấn PM dạy học cho trường ĐHSPKT: 45 lượt người 

tham dự; Lớp Đào tạo kỹ năng về thương mại điện tử: 30 lượt người tham dự; Lớp Nâng cao năng lực ứng dụng 

CNTT CĐS trong hoạt động xúc tiến thương mại: 45 lượt người tham dự; Lớp Tập huấn CĐS gắn với quảng bá sản 

phẩm nông nghiệp địa phương: 50 lượt người tham dự; Lớp Tập huấn theo đề cương đề tài NCKH cấp tỉnh: 288 lượt 

người tham dự; Lớp Tập huấn quản trị vận hành và khai thác sử dụng hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh: 54 lượt 

người tham dự; Lớp Tập huấn cập nhật thông tin, quản lý kiểm duyệt tin bài cho Cổng thông tin điện tử UBND cấp 

huyện, UBND cấp xã: 115 lượt người tham dự; Lớp Tập huấn thực hiện tiếp nhận và xử lý hồ sơ trực tuyến trên Cổng 

dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử: 48 lượt người tham dự; Lớp Tập huấn Ứng dụng CNTT trong 

chuyển đổi số: 112 lượt người tham dự; Tập huấn về nhận thức và kỹ năng về chuyển đổi số; quản lý, đầu tư ứng 

dụng công nghệ thông tin: 79 lượt người tham dự. 
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8. Công tác xây dựng, phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin  

Thực hiện Quyết định số 3382/QĐ-UBND, 07/12/2021 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch xác định, thẩm định, phê duyệt cấp độ an toàn hệ 

thống thông tin (HTTT) và công tác thực thi bảo đảm an toàn HTTT theo cấp độ 

trong cơ quan nhà nước giai đoạn 2021 - 2022. Trong năm 2022 Đội ƯCSC đã cử 

thành viên thuộc Tổ thẩm định Hồ sơ cấp độ an toàn thông tin phối hợp với Sở 

Thông tin và Truyền thông rà soát và xác định 193 đơn vị có HTTT cần xây dựng 

hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn thông tin để thẩm định, phê duyệt. Kết quả cụ thể đã 

thẩm định và phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn thông tin cho 141 HTTT, nâng 

tổng số HTTT đã phê duyệt đến thời điểm hiện tại là 346 HTTT (160 HTTT cấp độ 

1, 168 HTTT cấp độ 2, 18 HTTT cấp độ 3). 

9. Nhận xét, đánh giá 

9.1. Ưu điểm 

Công tác bảo đảm an toàn thông tin nhận được sự quan tâm, chỉ đạo từ Lãnh 

đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, Lãnh đạo tỉnh, Cục An toàn thông tin. 

Cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin được nâng cao, có tâm huyết trong 

thực hiện nhiệm vụ. Thường xuyên tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, 

nghiệp vụ. 

Tình hình an toàn thông tin mạng của Vĩnh Long cơ bản được đảm bảo, 

không phát sinh các sự cố nghiêm trọng. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh phối 

hợp tốt với Sở Thông tin và Truyền thông trong việc cử đầu mối phối hợp thực hiện 

các nhiệm vụ bảo đảm an toàn cho người dùng. 

9.2. Khó khăn, vướng mắc 

- Số lượng các thành viên nhiều, tuy nhiên việc xử lý công việc của Đội 

ƯCSC còn hạn chế do các hệ thống phân tán và các nhiệm vụ chủ yếu tập trung vào 

số ít các thành viên. Các thành viên Đội ƯCSC chưa có điều kiện tham gia nhiều 

chương trình huấn luyện, diễn tập về các kỹ năng bảo vệ hệ thống thông tin. Chưa 

có chuyên gia an toàn thông tin đáp ứng chuẩn kỹ năng về an toàn thông tin do Bộ 

Thông tin và Truyền thông quy định. Nguồn nhân lực có trình độ chuyên sâu về an 

toàn thông tin còn thiếu về số lượng và hạn chế chất lượng. 

- Số lượng máy tính của cơ quan nhà nước cấp tỉnh, huyện, xã được cài đặt 

phần mềm phòng chống mã độc và kết nối, chia sẻ thông tin mã độc về Trung tâm 

Tích hợp dữ liệu tỉnh còn thấp, chiếm 42,62% số lượng máy tính trong cơ quan nhà 

nước trên địa bàn tỉnh, chưa đảm bảo theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 

50/KH-UBND ngày 27/6/20223.  

- Công tác kiểm tra an toàn thông tin mạng chưa được thường xuyên. Các 

đơn vị chưa thực hiện giám sát, chia sẻ thông tin giám sát an toàn thông tin do đó 

khó khăn cho việc phối hợp xử lý. 

                                                 
3 Báo cáo số 370/BC-STTTT, ngày 30/12/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về Kết quả bảo đảm an toàn thông 

tin phòng, chống phần mềm độc hại 
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- Việc ứng cứu, xử lý sự cố chủ yếu do nhân sự của Trung tâm Công nghệ 

Thông tin và Truyền thông tự giám sát, thực hiện xử lý, báo cáo kết quả. Các sự cố, 

cảnh báo về an toàn thông tin chủ yếu là tự giám sát, phát hiện, chưa tiếp nhận 

nhiều thông tin xử lý sự cố của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Việc tiếp nhận, xử lý sự cố chủ yếu đối với hạ tầng, ứng dụng công nghệ thông tin, 

Đội ƯCSC chưa tiếp nhận, xử lý đối với mạng xã hội. 

- Tỉnh chưa thống 01 hạ tầng CNTT phục vụ triển khai ứng dụng CNTT, 

chuyển đổi số và bảo đảm ATTT (có 02 hạ tầng CNTT: Trung tâm Tích hợp dữ liệu 

tỉnh, phòng máy chủ Văn phòng UBND tỉnh), chưa thống nhất đầu mối tham mưu 

triển khai nhiệm vụ ứng dụng CNTT, chuyển đổi số, bảo đảm ATTT (có 02 đơn vị 

sự nghiệp: Trung tâm CNTT&TT và Trung tâm Tin học - Công báo) nên tỉnh gặp 

khó khăn trong công tác triển khai hạ tầng CNTT tập trung; triển khai giải pháp bảo 

đảm ATTT, kết nối giám sát ATTT và chia sẻ dữ liệu ATTT với Trung tâm giám 

sát an toàn không gian mạng quốc gia; điều phối, ứng cứu sự cố ATTT mạng trên 

địa bàn tỉnh. 

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 

1. Tuyên truyền, phổ biến các văn bản về an toàn thông tin, hoạt động 

ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng  

Nội dung thực hiện: Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt tới tất cả thành viên 

Đội ƯCSC, cán bộ, công chức viên chức, các tổ chức, cá nhân nguyên tắc “Ứng cứu 

sự cố an toàn thông tin mạng là hoạt động quan trọng nhằm phát hiện, ngăn chặn, 

xử lý và khắc phục kịp thời sự cố an toàn thông tin mạng”; các văn bản về an toàn 

thông tin, hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng.  

Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

2. Kiện toàn Đội ƯCSC của tỉnh  

Nội dung thực hiện: Tham mưu thực hiện kiện toàn nhân sự Đội ƯCSC theo 

hướng chuyên nghiệp, cơ động, đáp ứng chuẩn kỹ năng về an toàn thông tin do Bộ 

Thông tin và Truyền thông quy định.  

Thời gian thực hiện: Quý II/2023. 

3. Đào tạo nâng cao kiến thức chuyên môn cho Đội ƯCSC 

Nội dung thực hiện: Tham mưu tổ chức các lớp tập huấn; Cử thành viên Đội 

ƯCSC tham gia các lớp tập huấn, đào tạo về an toàn thông tin do Cụm ứng cứu số 9, 

Cục An toàn thông tin và các cơ quan chuyên môn tổ chức. 

- Thời gian thực hiện: Quý III/2023. 

4. Thực hiện rà soát, phát hiện và khắc phục các lỗ hổng, điểm yếu 

Nội dung thực hiện: Tham mưu thực hiện rà soát, phát hiện và khắc phục các 

lỗ hổng, điểm yếu theo cảnh báo của cơ quan chức năng; chủ động theo dõi, phát 

hiện sớm các nguy cơ mất an toàn thông tin mạng để kịp thời xử lý, khắc phục. Xây 

dựng biện pháp kiểm soát nguy cơ mất an toàn thông tin mạng gây ra bởi bên thứ ba 

và các chuỗi cung ứng công nghệ thông tin và truyền thông. Thực hiện các quy định 
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về báo cáo sự cố an toàn thông tin mạng; đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân về 

việc báo cáo, cung cấp thông tin về sự cố. Công bố thông tin đầu mối (số điện thoại, 

thư điện tử hoặc các kênh liên lạc khác) để tiếp nhận thông báo sự cố. 

Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

5. Hoạt động ứng cứu sự cố 

Nội dung thực hiện: Hỗ trợ các đơn vị chủ động thực hiện săn lùng mối nguy 

hại và rà quét lỗ hổng trên các hệ thống thông tin trong phạm vi quản lý tối thiểu 01 

lần/6 tháng; ban hành phương án, kịch bản ứng cứu sự cố cho hệ thống thông tin và 

cập nhật kịp thời khi có thay đổi; tổ chức diễn tập thực chiến tối thiểu 01 lần/năm 

đối với hệ thống thông tin cấp độ 3 trở lên nhằm đánh giá khả năng phòng ngừa 

xâm nhập và khả năng phát hiện kịp thời các điểm yếu về quy trình, công nghệ, con 

người. Trường hợp phát hiện điểm yếu, lỗ hổng bảo mật cho phép xâm nhập và 

kiểm soát hệ thống thì thực hiện đồng thời khắc phục điểm yếu, lỗ hổng và săn lùng 

mối nguy hại. Thực hiện làm đầu mối tiếp nhận, quản lý sự cố; ứng cứu, xử lý sự cố 

và săn lùng mối nguy hại; nghiên cứu, theo dõi các nguy cơ tấn công mạng, thông 

tin về lỗ hổng, điểm yếu; luyện tập các kỹ năng bảo vệ hệ thống thông tin và tham 

gia các chương trình huấn luyện, diễn tập do Cơ quan điều phối quốc gia chủ trì. 

Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

6. Hoạt động kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin 

Nội dung thực hiện: Tham mưu kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin đối với 

các Hệ thống thông tin trên địa bàn tỉnh theo quy định. 

Thời gian thực hiện: Quý III/2023. 

7. Diễn tập an toàn thông tin 

Nội dung thực hiện: Tham mưu xây dựng kế hoạch và thực hiện hoạt động 

diễn tập thực chiến an toàn thông tin mạng; tham gia các chương trình huấn luyện, 

diễn tập do Cơ quan điều phối quốc gia chủ trì.  

Thời gian thực hiện: Quý III/2023. 

8. Tham gia hỗ trợ xử lý mạng xã hội 

Nội dung thực hiện: Hỗ trợ xử lý các thông tin tiếp nhận về mạng xã hội của 

các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân. 

Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

9. Xây dựng kinh phí cho hoạt động ứng cứu sự cố 

Nội dung thực hiện: Dự thảo kinh phí bảo đảm hoạt động của Đội ƯCSC của 

tỉnh theo quy định; đề xuất giải pháp, chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao 

vào làm công tác ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của tỉnh. 

Thời gian thực hiện: hàng năm. 
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Giao Đội Phó thường trực Đội ƯCSC chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện kế 

hoạch này; Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch và tổng hợp báo cáo 

kết quả thực hiện về Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo UBND tỉnh./. 

 

Nơi nhận: 
- Trưởng Ban CĐ CĐS tỉnh (b/c); 

- Cục ATTT – Bộ TT&TT (b/c); 

- VNCert phía Nam (b/c); 

- Sở, ban, ngành tỉnh (để biết); 

- UBND huyện, thị xã, thành phố(để biết); 
- Các thành viên Đội ƯCSC; 
- Lưu:VT, ĐƯCSC. 

ĐỘI TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TT&TT 

Đoàn Hồng Hạnh 
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