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  Kính gửi:  

    - Văn phòng Tỉnh ủy; 

    - Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

    - UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

    - Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh. 

      

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), một số hệ thống mạng đang bị lợi dụng tham gia hệ thống bonet (danh 

sách IP kèm theo) và một số tài khoản có nguy cơ bị lộ do đặt mật khẩu yếu 

(danh sách tài khoản kèm theo)    

Để đảm bảo an toàn thông tin mạng trong các cơ quan nhà nước trên địa 

bàn tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện 

một số nội dung sau: 

1. 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; Rà soát lại hệ thống mạng của cơ quan, đơn vị, tìm và 

diệt mã độc tham gia hệ thống botnet tại các máy trạm, đặt lại địa chỉ ip tại các 

máy trạm thuận lợi cho việc theo dõi, quản lý. 

2. Cảnh báo và yêu cầu tất cả các cán bộ có tài khoản trong các hệ thống các 

phần mềm CSDL chuyên ngành; Cổng/trang thông tin điện tử; Cổng dịch vụ công 

trực tuyến; Gửi nhận văn bản; Email Hà Tĩnh; Phần mềm quản lý công chức 

viên chức... kiểm tra lại tài khoản cá nhân, đặt lại mật khẩu đủ mạnh, đảm bảo 

an toàn (Tối thiểu 8 ký tự, bao gồm đầy đủ các thành phần: Chữ cái in hoa (A-

Z); Chữ cái thường (a-z); Chữ số (0-9) và ký tự đặc biệt(!@#$%^&*()_+<>?~) 

3. Sau khi thực hiện, đề nghị các đơn vị báo cáo tình hình về Thường trực 

Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng và Đơn vị chuyên trách về đảm bảo kỹ 

thuật an toàn thông tin mạng của tỉnh (Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền 

thông Hà Tĩnh).  

Cán bộ đầu mối tiếp nhận thông tin:  

- Ông Lê Văn Dũng, Trưởng phòng CNTT, điện thoại: 0985.992525, 

email: lvdung.stttt@hatinh.gov.vn;  

mailto:lvdung.stttt@hatinh.gov.vn


- Ông Nguyễn Thanh Lâm, Phó GĐ Trung tâm, điện thoại: 

02393.606789, di động: 0914.237788, email: ntlam.stttt@hatinh.gov.vn./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Thường trực BCĐ CNTT cơ quan Đảng; 

- 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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