ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ PHAN THIẾT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 6174 /UBND-VX

Phan Thiết, ngày 21 tháng 8 năm 2019

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v đảm bảo an toàn thông tin khi
sử dụng thư điện tử công vụ.

Kính gửi:
- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố;
- UBND các phường, xã.
Thực hiện Công văn số 707/STTTT-TTCNTT&TT ngày 12/8/2019 của
Sở Thông tin và Truyền thông về việc đảm bảo an toàn thông tin khi sử dụng
thư điện tử công vụ. UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị
thuộc UBND thành phố và Chủ tịch UBND các phường, xã triển khai thực hiện
một số nội dung sau:
1. Phổ biến rộng rãi đến cán bộ, công chức, viên chức cần cảnh giác với
những thông tin từ Email lạ gửi vào tài khoản người dùng (có tên người gửi không
rõ ràng, nội dung yêu cầu nhấp vào đường link gửi kèm theo trong Email), người
dùng không được nhấp chuột vào các đường link kèm theo (vì hầu hết các link này
là các trang web có chứa mã độc hoặc trang web giả mạo yêu cầu cung cấp mật
khẩu để lấy cắp thông tin tài khoản). Lưu ý, Quản trị hệ thống hộp thư điện tử công
vụ tỉnh không bao giờ yêu cầu người dùng cung cấp thông tin tài khoản, mật khẩu.
Đối với các hộp thư phát tán thư rác, hệ thống sẽ thực hiện tạm khóa tài khoản đó
(tài khoản sẽ được mở lại khi có yêu cầu từ người dùng).
2. Các cơ quan, đơn vị, cá nhân được cấp tài khoản thư công vụ kiểm tra dung
lượng lưu trữ và thực hiện việc xóa những thư Nhận và Gửi đã cũ ra khỏi hệ thống
nhằm đảm bảo không gian lưu trữ an toàn cho tài khoản.
3. Ngày 30/8/2019, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ thực hiện xóa tất cả
dữ liệu toàn bộ Email đã gửi trong Hộp thư đã gửi ra khỏi hệ thống có thời
gian gửi từ ngày 31/12/2017 trở về trước (nếu các cơ quan, đơn vị, cá nhân có
thư điện tử đã gửi quan trọng trong khoảng thời gian này cần lưu trữ lại trên
máy tính cá nhân trước ngày 30/8/2019). Sau thời gian này, Sở Thông tin và
Truyền thông không chịu trách nhiệm về dữ liệu Email đã gửi của cơ quan, đơn
vị và người dùng.
Thông tin liên hệ để được hỗ trợ: Ông Nguyễn Duy Tâm - Quản trị mạng Văn
phòng HĐND và UBND thành phố.
Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố và Chủ tịch
UBND các phường, xã triển khai thực hiện./.
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT. UBND tp;
- Mặt trận và các đoàn thể tp;
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- Lưu: VT, QTM, VX (L).
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