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Số 82-TB/VPTU

THÔNG BÁO
Về việc tạm ngừng hoạt động hệ thống mạng công nghệ thông tin
của Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh hoạt động trên Internet
Nhằm đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng đối với Hệ thống
Thông tin tích hợp của Đảng bộ tỉnh hoạt động trên Internet có máy chủ đặt
tại Văn phòng Tỉnh ủy (sso.hatinh.dcs.vn), Văn phòng Tỉnh ủy tiến hành
nâng cấp hệ thống thiết bị và bảo trì các phần mềm tại Phòng máy chủ tập
trung của Đảng bộ tỉnh.
Để quá trình triển khai, thực hiện việc nâng cấp, bảo trì đúng yêu cầu kỹ
thuật và đảm bảo an toàn tuyệt đối các cơ sở dữ liệu dùng chung, hệ thống sẽ
tạm ngừng hoạt động, dự kiến từ 20 giờ ngày 22/3/2019 (Tối thứ 6) đến
khoảng 01 giờ ngày 25/3/2019 (Sáng thứ 2).
Văn phòng Tỉnh ủy xin thông báo để các cơ quan, địa phương, đơn vị
và các tổ chức, cá nhân sử dụng hệ thống mạng công nghệ thông tin của các
cơ quan Đảng tỉnh Hà Tĩnh biết, chia sẽ, phối hợp thực hiện và có kế hoạch
trao đổi thông tin bằng các phương tiện khác.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh,
- Các ban Đảng, UBKT Tỉnh ủy,
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh,
- Các huyện, thành, thị, ủy; đảng ủy trực thuộc,
- Lãnh đạo VPTU,
- Các phòng chuyên môn thuộc VPTU,
- Lưu.
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