
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 748/UBND-VHTT Văn Quan, ngày 27 tháng 8 năm 2018 

V/v hướng dẫn kết nối, chia sẻ thông 

tin, dữ liệu về mã độc giữa các  

hệ thống kỹ thuật 

 

 

                          Kính gửi:  

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

 - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

Thực hiện Công văn số 868/STTTT-CNTT, ngày 07 tháng 8 năm 2018 của 

Sở Thông tin và Truyền thông, về việc hướng dẫn kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu 

về mã độc giữ các hệ thống kỹ thuật. 

Việc kết nối, chia sẻ thông tin về mã độc giữa các hệ thống kỹ thuật để phục 

vụ theo dõi, tổng hợp, đánh giá chỉ số lây nhiễm phần mềm độc hại và là một trong 

những tiêu chí để Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá mức độ đảm bảo an toàn 

thông tin của các Bộ, ngành, địa phương. Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan gửi 

đến các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn tài liệu 

hướng dẫn kết nối, trao đổi, chia sẻ thông tin, dữ liệu về mã độc giữa các hệ thống 

thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

(Tài liệu hướng dẫn gửi kèm theo công văn trên hệ thống eOffice, đăng tải 

trên trên Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân  huyện Văn Quan tại địa chỉ 

http://vanquan.langson.gov.vn ). 

Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan  đề nghị các phòng, ban, ngành, đoàn thể 

huyện, UBND các xã, thị trấn tuân thủ theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo 

hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng./. 

 KT. CHỦ TỊCH 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 
- Phòng VH&TT;  

- CVP, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT,VHTT. 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Đổng Tiến Dũng 

 

 

 

http://vanquan.langson.gov.vn/

