ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN YÊN CHÂU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 106/KH-UBND

Yên Châu, ngày 18 tháng 3 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Thực hiện Kế hoạch số 04-KH/HU ngày 15/10/2020 của Ban Thường vụ huyện
ủy về thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường
phối hợp và triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng
Thực hiện Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 03/3/2021 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Sơn La về thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí
thư về tăng cường phối hợp và triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an
toàn, an ninh mạng;
Thực hiện Kế hoạch số 04-KH/HU ngày 15/10/2020 của Ban Thường vụ
huyện ủy về thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về
tăng cường phối hợp và triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an toàn, an
ninh mạng.
Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu ban hành Kế hoạch triển khai thực
hiện, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Chỉ thị số 41CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư; Kế hoạch 01-KH/TU ngày 26/9/2020
của Ban Thường vụ tỉnh ủy; Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 03/3/2021 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La; Kế hoạch số 04-KH/HU ngày 15/10/2020 của
Ban Thường vụ huyện ủy về thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 24/3/2020
của Ban Bí thư về tăng cường phối hợp và triển khai đồng bộ các biện pháp
đảm bảo an toàn, an ninh mạng tạo sự chuyển biến mạnh mẽ nhận thức về an
toàn thông tin trong toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
- Các cơ quan, đơn vị trong huyện phải quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đối với
nhiệm vụ bảo đảm an toàn, an ninh mạng, coi đây là nhiệm vụ quan trọng trong
việc giữ vững ổn định chính trị, xã hội, gắn liền với thúc đẩy tiến trình chuyển
đổi số, phát triển chính quyền điện tử.
- Đảm bảo các nguồn lực và các điều kiện cần thiết để sẵn sàng triển khai
kịp thời, hiệu quả các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng.
2. Yêu cầu
- Việc triển khai kế hoạch được thực hiện đảm bảo đồng bộ từ huyện đến
cơ sở theo lộ trình chung của tỉnh.
- Triển khai đầy đủ các giải pháp về an toàn thông tin, an toàn dữ liệu trên
môi trường mạng, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
1. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực thi về an toàn, an ninh mạng
- Triển khai có hiệu quả các quy định về tiếp nhận, phối hợp trong việc
triển khai xử lý các nguồn phát tán thông tin, đối tượng phát tán thông tin phá
hoại nền tảng tư tưởng của Đảng, vi phạm pháp luật trên không gian mạng.
- Tăng cường công tác phối hợp theo quy định giữa các lực lượng tuyên
giáo, quân đội, công an, văn hóa và thông tin trong thực hiện chức năng đảm
bảo an toàn, an ninh mạng trên địa bàn huyện.
2. Nâng cao vai trò, năng lực quản lý nhà nước về an toàn, an ninh
mạng
- Chỉ đạo các cơ quan phát thanh, các cổng/trang thông tin điện tử tăng
cường thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên
và nhân dân về nhiệm vụ bảo đảm an toàn an ninh mạng; thường xuyên tuyên
truyền về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm
vụ phát triển công nghệ thông tin và bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng;
bồi dưỡng kỹ năng sử dụng internet, mạng xã hội cho cán bộ, đảng viên, công
chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.
- Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực của cơ quan quản lý nhà
nước trong việc đảm bảo an toàn an ninh thông tin mạng.
3. Triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng
- Triển khai sử dụng có hiệu quả các hệ thống thông tin, phần mềm, cơ sở
dữ liệu dùng chung của tỉnh được giám sát an toàn, an ninh mạng đồng bộ tại
các cơ quan đơn vị.
- Nâng cao năng lực giám sát, kịp thời phát hiện các sự cố về an ninh
mạng, xử lý triệt để các thông tin chống phá Đảng, Nhà nước, thông tin giả,
thông tin vi phạm pháp luật trên không gian mạng.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Văn hóa và Thông tin
- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện trong chỉ đạo, đôn đốc, điều
phối triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch.
Định kỳ hàng năm tổng hợp, báo cáo và đánh giá mức độ bảo đảm an
toàn thông tin mạng của huyện, tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo
xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ
đảm bảo an toàn thông tin mạng.
-

2. Các cơ quan, đơn vị; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu
trách nhiệm chính trong việc tổ chức triển khai về công tác đảm bảo an toàn, an
ninh mạng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao phụ trách.
- Thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc phát hiện

các sự cố về an ninh mạng, xử lý triệt để các thông tin chống phá Đảng, Nhà
nước, thông tin giả, thông tin vi phạm pháp luật trên không gian mạng.
- Định kỳ hàng năm (trước ngày 15/12), các cơ quan, đơn vị; Ủy ban nhân
dân các xã, thị trấn tổng hợp, báo cáo tình hình triển khai thực hiện các nhiệm
vụ của Kế hoạch này (lồng ghép thành một mục trong báo cáo ứng dụng CNTT,
phát triển Chính quyền số tại cơ quan, đơn vị) gửi về UBND huyện (qua phòng
Văn hóa và thông tin) tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.
3. Phòng Tài chính - Kế hoạch Chủ trì, phối hợp với phòng Văn hóa và
Thông tin bố trí kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ về bảo đảm an toàn thông
tin mạng.
4. Công an huyện, Ban chỉ huy quân sự huyện
Căn cứ chức năng nhiệm vụ của đơn vị chủ động có phương án thường
xuyên phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc phát hiện các sự cố về an
ninh mạng, xử lý triệt để các thông tin chống phá Đảng, Nhà nước, thông tin
giả, thông tin vi phạm pháp luật trên không gian mạng.
5. Đề nghị Ban tuyên giáo huyện ủy
- Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan hướng dẫn, định hướng công tác
tuyên truyền, phổ biến thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban
Bí thư và Kế hoạch của Ban Thường vụ huyện uỷ.
- Tăng cường công tác phối hợp với quân đội, công an, văn hóa và thông
tin trong thực hiện chức năng đảm bảo an toàn, an ninh mạng trên địa bàn
huyện.
Trên đây là Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 04-KH/HU ngày 15/10/2020
của Ban Thường vụ huyện ủy về thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW ngày
24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường phối hợp và triển khai đồng bộ các
biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị; Ủy ban
nhân dân các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Sở TTTT tỉnh;
- TT huyện ủy;
- TT UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, VHTT, Hưng 70b.
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