ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 5150 /UBND-NC

Lào Cai, ngày 09 tháng 11 năm 2020

V/v tăng cường kiểm tra hoạt
động tấn công mạng

Kính gửi: - Các sở, ngành: Công an tỉnh, Sở Thông tin và
Truyền thông;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.
UBND tỉnh Lào Cai nhận được văn bản số: 47/TB-BCA-A05 ngày
03/11/2020 của Bộ Công an thông báo về hoạt động tấn công mạng, khai thác lỗ
hổng bảo mật trên thiết bị DrayTek; vấn đề này, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ
đạo như sau:
1. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, UBND
các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh tăng cường giám
sát an ninh mạng, kịp thời phát hiện hoạt động tấn công mạng, phối hợp với Công
an tỉnh trong điều tra, xác minh, xử lý đối tượng thực hiện tấn công mạng.
2. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, UBND
các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, rà soát các
thiết bị DrayTek được sử dụng trong hệ thống mạng; kiểm tra cấu hình, cập nhật
phiên bản firmware mới nhất; xóa bỏ các tài khoản lạ; tắt tính năng quản trị từ xa
qua mạng Internet (nếu không cần thiết).
- Giao Công an tỉnh tổng hợp kết quả kiểm tra, rà soát, dự thảo báo cáo của
UBND tỉnh, gửi về UBND tỉnh trước ngày 25/11/2020 để gửi Bộ Công an theo
quy định.
Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện./.
(Gửi kèm văn bản số: 47/TB-BCA-A05 ngày 03/11/2020 của Bộ Công an)
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- TT. TU, UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP;
- Phòng TCHC;
- BBT Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu VT, TH2, NC1.
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