
UBND TỈNH TÂY NINH    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
SỞ CÔNG THƯƠNG   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   
Số:  248/SCT-VP  Tây Ninh, ngày 12  tháng 02  năm 2014 

V/v tăng cường áp dụng công nghệ 
thông tin và bảo đảm an toàn 

thông tin mạng 

  

 
Kính gửi:  

- Trưởng các phòng thuộc Sở; 
- Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường; 
- Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN. 

 
Thực hiện Công văn số 582-CV/TU ngày 19/12/2013 của Tỉnh ủy về việc 

nguy cơ mất an toàn, an ninh mang khi sử dụng hệ điều hành Windows XP; Công 
văn số 583-CV/TU ngày 19/12/2013 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ 
đạo phòng ngừa lộ bí mật nhà nước qua thiết bị di động thông minh; Kế hoạch số 
100-KH/TU ngày 22/01/2014 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, 
ngày 16/9/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường công 
tác bảo đảm an toàn thông tin mạng. 

Căn cứ tình hình thực tế áp dụng công nghệ thông tin và việc sử dụng hệ 
thống thư điện tử Tây Ninh (@tayninh.gov.vn), Sở Công Thương đề nghị lãnh đạo 
các phòng thuộc Sở; thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc thực hiện tốt 
các nội dung sau: 

1. Tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc liên quan 
đến nhiệm vụ được giao như: xử lý văn bản trên phần mềm Văn phòng điện tử 
(eOffice); chia sẽ thông tin, trao đổi công việc trên eOffice và mạng nội bộ của 
cơ quan.  

2. Chỉ sử dụng hệ thống thư điện tử mail Tây Ninh (@tayninh.gov.vn) đã 
được Sở Thông tin và Truyền thông cấp để trao đổi, gửi văn bản nhà nước giữa 
cán bộ, công chức, viên chức với cán bộ, công chức, viên chức trong và ngoài cơ 
quan; các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh nhằm đảm bảo an toàn thông tin vì 
hệ thống mail Tây Ninh được kiểm soát bởi Sở Thông tin và Truyền thông (trường 
hợp thật cần thiết cần sử dụng mail để trao đổi công việc nhưng mail Tây Ninh bị 
lỗi thì mới được sử dụng hệ thống mail khác để gửi file văn bản nhưng phải được 
sự đồng ý của Trưởng phòng, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc và Trưởng phòng, Thủ 
trưởng đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm theo dõi, báo cáo lại Ban Giám đốc 
biết). Việc thực hiện hệ thống mail Tây Ninh là một trong những tiêu chí để Sở 



Nội vụ đánh giá, xếp loại chỉ số cải cách hành chính của cơ quan, vì vậy đây cũng 
là tiêu chí để Sở xem xét, đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cá 
nhân và tập thể vào cuối năm. 

3. Nghiêm cấm các hành vi trao đổi thông tin có nội dung thuộc bí mật nhà 
nước qua mạng internet, mạng viễn thông không được bảo mật theo quy định, sử 
dụng máy tính kết nối internet, điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc máy 
tính kết nối mạng nội bộ chưa được bảo mật để soạn thảo, lưu trữ, trao đổi, xử lý, 
hiển thị thông tin có nội dung bí mật nhà nước; mang điện thoại di động, máy tính 
bảng, máy tính kết nối internet vào các cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước, các 
cuộc họp nội bộ. 

Đề nghị trưởng các phòng, trưởng các đơn vị trực thuộc và toàn thể cán bộ, 
công chức, viên chức thuộc Sở nghiêm túc thực hiện theo đúng nội dung công văn 
chỉ đạo này./. 

 
Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên; PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Lưu: VT, VP. Đã ký: Lê Thành Công 

 
  
  


