
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:             /SYT-VP   Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày        tháng        năm 2018 

V/v cảnh báo nguy cơ mất an toàn  thông tin 

cho các đơn vị trong ngành Y tế 

 

 

 

              Kính gửi:  Các đơn vị trực thuộc. 

 
                                 

Sở Y tế nhận được văn bản số 268/CNTT-CSHT ngày 16/5/2018 về việc 

cảnh báo nguy cơ mất an toàn thông tin cho các đơn vị trong ngành Y tế; 

  Để đảm bảo an toàn thông tin cho các hệ thống Công nghệ thông tin trong 

ngành Y tế, Sở Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm các công việc sau đây: 

1. Khuyến cáo các cán bộ, nhân viên không cài đặt, sử dụng các phần 

mềm không rõ nguồn gốc trên điện thoại di động. 

2. Cập nhật bản nâng cấp mới của hệ điều hành. 

3. Rà soát các thiết bị CPE của đơn vị (nếu có) hoặc phối hợp các ISP rà 

soát các CPE (do các ISP cung cấp), trường hợp phát hiện CPE có sử dụng máy 

chủ ACS có địa chỉ IP nước ngoài thì phải vô hiệu hóa tính năng TR-069 hoặc 

cập nhật firmware xử lý từ ISP (nếu có). 

4. Tăng cường giám sát an ninh mạng, kịp thời ngăn chặn hoạt động lợi 

dụng giao thức TR-069 để xâm nhập, đánh cắp thông tin bí mật nhà nước, phá 

hoại hệ thống mạng. 

5. Tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước, tuyên truyền, phổ biến 

kiến thức bảo mật cho cán bộ, nhân viên. 

Trong quá trình thực hiện, nếu phát hiện các sự cố liên quan an toàn, an 

ninh thông tin mạng, đề nghị các đơn vị khẩn trương liên hệ CN. Nguyễn Thị 

Kim Ngân – Văn phòng Sở Y tế theo SĐT: 0907.444.378  /  0933.731.244  để 

phối hợp xử lý ./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Các PGĐ SYT (để biết); 

- Các phòng chức năng SYT (th/hiện); 

- Lưu: VT, VP. 

         GIÁM ĐỐC 
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