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  Kính gửi:  

    - Sở Nội vụ; 

    - Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh; 

    - UBND huyện Lộc Hà. 
      

Qua kết quả giám sát của Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng 

quốc gia (NCSC) và theo dõi của đơn vị thường trực Đội ứng cứu sự cố an toàn 

thông tin mạng tỉnh đã nhận thấy một số tài khoản trên hệ thống của các đơn vị bị lộ 

lọt thông tin (có danh sách kèm theo). Nguyên nhân chủ yếu của việc lộ lọt thông 

tin tài khoản là do mật khẩu quá đơn giản, quá ít ký tự, không bảo đảm tính bảo 

mật. Để đảm bảo an toàn thông tin mạng của các cơ quan nhà nước trên địa bàn 

tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Sở Nội vụ, Ban quản lý Khu kinh tế 

tỉnh, UBND huyện Lộc Hà thực hiện một số nội dung sau: 

1. Khẩn trương thay đổi mật khẩu các tài khoản đã bị lộ nêu trên 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(!@#$%^&*()_+<>?~). 

2. 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 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); 

- Công an tỉnh (Phòng PA04); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, CNTT2, TTCNTT2. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Bùi Đắc Thế 
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DANH SÁCH 

Tài khoản trên hệ thống của của các đơn vị bị lộ lọt 

(Kèm theo Công văn số       /STTTT-TTCNTT ngày 09/10/2019 của Sở TTTT) 

 

TT Địa chỉ User Pass 

1 http://locha.hatinh.gov.vn/web/cong-thong-tin-loc-

ha/trang-chu 
admin 

  
xxxxxxx 

2 http://kktvungang-hatinh.gov.vn/forum/dangnhap.asp thienkel  xxxxxxx 

3 http://qlccvc.hatinh.gov.vn/index.php mncambinhcx xxxxxxx 

 


		2019-10-09T09:52:52+0700
	Việt Nam
	Sở Thông tin và Truyền thông
	Sở Thông tin và Truyền thông<sott_tt@hatinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




