
     ỦY BAN NHÂN DÂN                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   SỞ Y TẾ   

      Số:              /SYT-NV                       Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày  07  tháng  11  năm 2019 

V/v rà quét, xử lý, bóc gỡ mã 

độc chiến dịch tấn công mạng 

có chủ đích 

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc. 

Ngày 04/11/2019, Sở Y tế nhận được Công văn số 489/STTTT-VTCNTT 

của Sở Thông tin và Truyền thông về việc rà quét, xử lý, bóc gỡ mã độc chiến dịch 

tấn công mạng có chủ đích. 

Sở Y tế triển khai đến các đơn vị trực thuộc các nhiệm vụ sau: 

- Chỉ đạo bộ phận Công nghệ thông tin/An toàn thông tin triển khai thực hiện 

tiến hành rà quét toàn bộ hệ thống máy tính trong toàn đơn vị theo Hướng dẫn thực 

hiện rà quét, diệt các mã độc của chiến dịch tấn công APT tại trang: 

https://www.ais.gov.vn/canh-bao-khuyen-nghi/lenh-dieu-phoi-ra-quet-xu-ly-boc-

go-chien-dich-tan-cong-mang-co-chu-dich-apt-quy-mo-lon.htm và tải công cụ rà 

quét, diệt các mã độc của chiến dịch APT theo đường dẫn: http://remove-

apt.vnpt.vn/download/tools/incident-response-v1.0.exe.  

- Giám sát nghiêm ngặt, ngăn chặn kết nối đến các máy chủ điều khiển mã 

độc APT theo danh sách đính kèm trong phục lục tại Công văn 1024/CATTT-

VNCERT. 

- Sau khi thực hiện, đề nghị các đơn vị tổng hợp và báo cáo tình hình  lây 

nhiễm và kết quả xử lý (nếu có) về Sở Y tế  trước ngày 12/11/2019 để tổng hợp Sở 

Thông tin và Truyền thông./. 

 Nơi nhận:          GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Các PGĐ SYT; 

- Các phòng chức năng SYT; 

- Lưu: VT, NV. 
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