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KẾ HOẠCH 

đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng năm 2020 
----- 

 Thực hiện kế hoạch 205-KH/TU, ngày 05/06/2020 của Tỉnh ủy Bình Thuận về 

việc ban hành Kế hoạch bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng năm 2020; 

Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận xây dựng kế hoạch bảo đảm an toàn, an ninh 

thông tin mạng năm 2020 như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

Nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công nghệ thông tin (viết tắt 

là CNTT) trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của 

Đảng, Nhà nước về ứng dụng, phát triển CNTT. Tạo sự chuyển biến sâu sắc trong 

nhận thức của cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng của công tác bảo đảm an ninh 

thông tin mạng, coi đây là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên. 

 Tăng cường an toàn, an ninh thông tin cho hệ thống mạng, chống các nguy 

cơ tấn công, xâm nhập hệ thống; khắc phục kịp thời các sự cố an toàn thông tin 

trên mạng máy tính; ngăn chặn tình trạng lộ, lọt thông tin kịp thời ứng phó với 

những nguy cơ đến từ thông tin mạng. 

Đảm bảo an toàn thông tin, dữ liệu của đơn vị, tăng cường công tác phòng 

ngừa để hạn chế tối đa những lỗ hổng, khắc phục kịp thời các sự cố an toàn thông 

tin mạng. Khai thác mạng thông tin diện rộng của Đảng một cách liên tục, tin cậy, 

an toàn, đáp ứng yêu cầu hoạt động của đơn vị. 

II. Nội dung, thực hiện 

1. Tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị số 41-CT/TW, ngày 24/3/2020 của Ban 

Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường phối hợp và triển khai đồng bộ các biện 

pháp đảm bảo an toàn, an ninh mạng gắn với việc thực hiện Quyết định số 1596-

QĐ/TU, ngày 27/01/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định về đảm bảo an 

toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT của các cơ quan Đảng, 

Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội. 

2. Quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công 

tác phòng chống mã độc, các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; thường 

xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở công chức, viên chức thực hiện nghiêm túc các 

quy định về bảo vệ bí mật nhà nước; các máy tính tham gia vào mạng thông tin 

diện rộng của các cơ quan đảng tỉnh tuyệt đối không được kết nối vào mạng 
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Internet dưới mọi hình thức; không sử dụng các giải pháp kết nối không dây để kết 

nối với mạng thông tin diện rộng của Đảng. 

3. Rà soát các điểm yếu, lỗ hổng trong hệ thống mạng nội bộ của cơ quan, 

đơn vị. Tăng cường triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin cho các hệ 

thống thông tin của trường. 

4. Định kỳ sao lưu dữ liệu đối với Hệ thống thư mục dùng chung, dữ liệu 

của ứng dụng Lotus Notes và dữ liệu của các phòng khoa; phối hợp với đơn vị liên 

quan kiểm tra an toàn, an ninh các thiết bị CNTT mua sắm mới trước khi đưa vào 

sử dụng. 

5. Trang bị phần mềm diệt virus có bản quyền bảo đảm an toàn, an ninh 

thông tin; định kỳ kiểm tra, qu t virus xâm nhập, đảm bảo hệ thống mạng nội bộ, 

Internet của Trường được thông suốt. Thường xuyên thực hiện nâng cấp, bổ sung 

trang thiết bị CNTT ưu tiên đầu tư thiết bị đảm bảo an toàn thông tin mạng.  

III. Tổ chức thực hiện  

1. Tổ Công nghệ thông tin tham mưu Ban Giám hiệu đầu tư trang thiết bị 

phần cứng, phần mềm bảo mật, thiết bị sao lưu dữ liệu an toàn, phần mềm diệt 

virus có bản quyền cho tất cả các máy tính của đơn vị; trang bị thiết bị lưu giữ an 

toàn DC-02 để sao ch p dữ liệu giữa mạng thông tin diện rộng của Đảng và mạng 

Internet. 

2. Thường xuyên cập nhật các bản vá lỗi hệ điều hành, phần mềm diệt virus. 

Tạo điều kiện cho cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin tham gia lớp bồi 

dưỡng, tập huấn đào tạo chuyên sâu về an toàn, an ninh thông tin, bảo mật hệ 

thống do cơ quan quản lý chuyên ngành tổ chức.  

3. Tổ CNTT phối hợp cùng Hội đồng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp 

luật của nhà trường tuyên truyền, phổ biến các văn bản về lĩnh vực an toàn, an ninh 

thông tin cho công chức, viên chức và học viên nâng cao nhận thức về ứng dụng 

công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. 

 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Tỉnh ủy, 

- Ban Giám hiệu, 

- Các phòng, khoa, 

- Lưu VT, TCHCTTTL, Tùng. 

 

K/T HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Dụng Văn Duy  
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