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Số: 1383 /STTTT-CNTT

Đồng Tháp, ngày 17 tháng 12 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v thông báo tổ chức tập huấn công tác
rà quét, khắc phục một số lỗ hổng bảo mật
và Diễn tập rà soát, khắc phục sự cố hệ
thống AD và thư điện tử công vụ của tỉnh

XEM LIỀN

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Thành viên Đội ứng cứu sự cố ATTT mạng của tỉnh.

Nhằm nâng cao kỹ năng đảm bảo an toàn thông tin cho đội ngũ công chức,
viên chức phụ trách CNTT của các địa phương, đơn vị và thành viên Đội ứng cứu
sự cố an toàn thông tin mạng của tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tập
huấn công tác rà quét, khắc phục một số lỗ hổng bảo mật và Diễn tập rà soát, khắc
phục sự cố hệ thống AD và thư điện tử công vụ của tỉnh, cụ thể như sau:
1. Tập huấn công tác rà quét, khắc phục một số lỗ hổng bảo mật
- Thời gian: 04 ngày (ngày 21/12/2021 đến ngày 24/12/2021, buổi sáng bắt
đầu lúc 08 giờ 30 phút; buổi chiều bắt đầu lúc 14 giờ).
- Hình thức tập huấn: Trực tuyến.
- Đối tượng:
+ Thành viên Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của tỉnh; Công
chức Phòng công nghệ thông tin, Viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin và
Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông.
+ Công chức, viên chức phụ trách CNTT của các địa phương, đơn vị. Số
lượng: Mỗi đơn vị tối thiểu 01 người, tối đa 02 người.
2. Diễn tập rà soát, khắc phục sự cố hệ thống AD và thư điện tử công
vụ của tỉnh
- Thời gian: 01 ngày (ngày 27/12/2021), buổi sáng bắt đầu lúc 08 giờ 30
phút; buổi chiều bắt đầu lúc 14 giờ).
- Đối tượng:
+ Tham gia diễn tập: Thành viên Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng
của tỉnh.

+ Quan sát viên: Đại diện lãnh đạo và công chức (viên chức) phụ trách
CNTT của các địa phương, đơn vị được đánh giá an toàn thông tin năm 2021,
gồm: Huyện Châu Thành, huyện Tháp Mười, huyện Lấp Vò, TP. Cao Lãnh; Sở
VHTT&DL, Sở NN&PTNT, Sở GTVT, Sở KH&ĐT, Sở LĐ-TB&XH, Sở Tài
chính.
- Địa điểm: Phòng hợp trực tuyến Sở Thông tin và Truyền thông (Số 12,
Trần Phú, phường 1, thành phố Cao Lãnh).
Danh sách đăng ký, các địa phương, đơn vị vui lòng gửi về Sở Thông tin
và Truyền thông trước ngày 21/12/2021 để tổng hợp.
Thông tin liên hệ: Ông Châu Văn Tiền - Chuyên viên Phòng Công nghệ
Thông tin (điện thoại: 0917 116189)./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Như trên;
- GĐ và PGĐ Sở;
- Trung tâm CNTT&TT;
- Lưu: VT, CNTT.

Đoàn Thanh Bình

