UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HỮU LŨNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 891 /UBND-CAH

Hữu Lũng, ngày 13 tháng 6 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v ngăn chặn hoạt động đăng tải
nội dung quảng cáo cá độ, đánh
bạc trực tuyến, mại dâm trên các
trang, cổng thông tin điện tử

Kính gửi:
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn;
- Các ban, ngành, đơn vị trên địa bàn huyện Hữu Lũng.
Theo thông báo của Bộ Công an, qua công tác bảo vệ an ninh hệ thống
mạng thông tin quốc gia, Bộ Công an phát hiện hoạt động lợi dụng đăng tải nội
dung quảng cáo cá độ, đánh bạc trực tuyến, mại dâm trên các trang mạng thông
tin điện tử (TTĐT) thuộc cơ quan Nhà nước, gây ảnh hưởng đến uy tín của các
cơ quan Nhà nước, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh mạng, an toàn thông tin, gia
tăng tội phạm cá độ, đánh bạc trực tuyến, mại dâm. Qua rà soát trên không gian
mạng, Bộ Công an phát hiện hàng trăm trang TTĐT thuộc quản lý của cơ quan
Nhà nước (có tên miền .gov.vn) bị chèn hàng nghìn liên kết chứa nội dung quảng
cáo, kèm theo đường dẫn tới các website cá độ, đánh bạc trực tuyến, mại dâm;
đồng thời sử dụng các công cụ quảng cáo của công tác tìm kiếm (Google, Bing,
Yahoo...) để nhằm quảng bá, tăng uy tín cho website cá độ, đánh bạc trực tuyến,
mại dâm trái phép.
Thực trạng này có thể xuất phát từ các nguyên nhân sau: (1) Các tên miền
thuộc cơ quan Nhà nước (có tên miền .gov.vn) là mục tiêu hàng đầu các đối
tượng tin tặc nhắm tới; (2) Cơ quan chủ quản các trang TTĐT không kiểm soát
nội dung mà người dùng đăng tải (như các nội dung phần bình luận, hỏi đáp,
phản ánh); (3) Trang TTĐT tồn tại lỗ hổng bảo mật, bị tin tặc tấn công, khai
thác, chiếm quyền điều khiển máy chủ, từ đó đăng tải các nội dung quảng cáo cá
độ, đánh bạc trực tuyến, mại dâm; (4) Quản trị viên một số trang TTĐT cố tình
đăng tải các nội dung quảng cáo nhằm mục đích cá nhân.
Nhằm bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin, ngăn chặn hoạt động
đăng tải nội dung quảng cáo cá độ bóng đá, đánh bạc trực tuyến, mại dâm; thực
hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Hồ Tiến Thiệu - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng
Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Lạng Sơn. UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị địa
phương trên địa bàn huyện chỉ đạo bộ phận chức năng thực hiện các biện pháp
sau:
1. Tổ chức rà soát, bóc gỡ các bài viết có nội dung quảng cáo cá độ bóng
đá, mại dâm, đánh bạc trực tuyến trên trang TTĐT của đơn vị chủ quản (có phụ
lục hướng dẫn kèm theo).

2. Tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin, chủ
động rà soát, khắc phục điểm yếu lỗ hổng bảo mật còn tồn tại (nếu có); xây
dựng quy chế quản trị, vận hành trang TTĐT, trong đó quy định rõ việc kiểm
tra, kiểm duyệt nội dung người dùng đăng tải trước khi cho phép hiển thị lên
trang TTĐT; bổ sung tính năng lưu trữ địa chỉ IP của người dùng khi đăng tải
nội dung lên trang TTĐT phục vụ xác minh trong trường hợp cần thiết.
UBND huyện đề nghị Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, các ban, ngành,
đơn vị trên địa bàn huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện. Mọi thông tin, vướng mắc
trong quá trình thực hiện đề nghị trao đổi về Ban Chỉ đạo 138 huyện (qua Công
an huyện, đ/c Vũ Quốc Trưởng - SĐT 0862.456.389) để tập hợp chung./.
Nơi nhận:
- Như trên (Thực hiện);
- Công an tỉnh (Báo cáo);
- Lưu: VT.
.
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