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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Tĩnh, ngày 26  tháng 04 năm 2019 

  Kính gửi:   

    - Trường Đại học Hà Tĩnh; 

    - Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ Hà Tĩnh; 

    - Ngân hàng nhà nước chi nhanh tỉnh Hà Tĩnh. 

      

Qua kiểm tra, giám sát các hệ thống thông tin (Cổng/trang thông tin điện 

tử, các phần mềm chuyên ngành, hệ điều hành tác nghiệp) tại các đơn vị, Sở 

Thông tin và Truyền thông phát hiện một số lỗ hổng bảo mật (có phụ lục kèm 

theo). Các lỗ hổng này dễ bị tin tặc tấn công chèn mã độc, sau đó đánh cắp 

cookies, mật khẩu, cài đặt các loại virus, trojan, backdoor, thay đổi giao diện 

website, chiếm quyền điều khiển ứng dụng và đánh cắp cơ sở dữ liệu,... 

Đề nghị cơ quan chỉ đạo cán bộ phụ trách công tác An toàn thông tin khẩn 

trương rà soát, khắc phục các lỗ hổng được phát hiện nêu trên (rà lại source code 

của sản phẩm); thực hiện sao lưu dữ liệu định kỳ sang các thiết bị sao lưu an 

toàn, xây dựng phương án ứng cứu và khôi phục hệ thống trong trường hợp bị 

tấn công, đồng thời báo cáo về Sở trước ngày 10/05/2019. 

Quá trình thực hiện, có vấn đề chưa rõ, liên hệ ông Nguyễn Thanh Lâm, 

Phó GĐ Trung tâm (điện thoại: 02393.606789, di động: 0914237788, Email: 

ntlam.stttt@hatinh.gov.vn.) để được hướng dẫn thêm./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Công an tỉnh (phòng PA04); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, CNTT, TTCNTT2. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

(Đã ký) 

 

 

 

 

 

Bùi Đắc Thế 
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