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V/v tăng cường công tác bảo đảm 

ATTT trong dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch 

và Tết Kỷ Hợi 2019 

 

 

   
Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc. 

                                                

Ngày 24/12/2018, Sở Y tế nhận được Công văn số 1443/STTTT-VTCNTT 

ngà  24/12/2018 củ  Sở Thông tin và Tru  n thông v  việc bảo đảm ATTT 

trong dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch và Tết Kỷ Hợi 2019. 

Nhằm tăng cường bảo đảm  n toàn thông tin và sẵn sàng ứng phó sự cố đối 

với các hệ thống, dịch vụ CNTT trong dịp dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch và Tết Kỷ 

Hợi 2019, đ  nghị Thủ trưởng các đơn vị chỉ đ o thực hiện các nội  dung sau: 

- Tăng cường triển kh i các biện pháp quản lý và kỹ thuật nhằm bảo đảm 

 n toàn thông tin (ATTT) cho hệ thống thông tin phục vụ ho t động nội bộ củ  

đơn vị và các hệ thống cung cấp dịch vụ trên m ng cho người sử dụng. 

- Chủ động rà soát các điểm  ếu, lỗ hổng trên hệ thống; tăng cường triển 

kh i các giải pháp bảo đảm  n toàn thông tin cho các hệ thống thông tin củ  đơn 

vị. 

- Tăng cường theo dõi, giám sát 24/7 chủ động phát hiện sớm các ngu  cơ, 

dấu hiệu tấn công m ng, kịp thời xử lý các vấn đ  phát sinh. Cử cán bộ kỹ thuật 

trực theo dõi, giám sát liên tục hệ thống trong kỳ nghỉ. 

- Chủ động s o lưu (backup) dữ liệu theo đúng qu  định. 

- Các ho t động thu thập, lưu trữ, xử lý, tru  n gửi cần phải được áp dụng 

giải pháp kỹ thuật để mã hó , tuân thủ các tiêu chuẩn, qu  chuẩn kỹ thuật bảo 

đảm ATTT tránh để lộ lọt thông tin cá nhân, ảnh hưởng đến qu  n và lợi ích 

hợp pháp củ  người sử dụng. Trong trường hợp phát hiện ngu  cơ, dấu hiệu lộ 

lọt thông tin cá nhân củ  người sử dụng, cần nh nh chóng khắc phục và kịp thời 

báo cáo cho các đầu mối liên hệ bên dưới để phối hợp xử lý các vấn đ  phát 

sinh. 

- Thực hiện nghiêm túc các qu  định t i các Điều: 4, 5, 6, 7, 8 và 9  

Chương II. Quy định về đảm bảo an toàn thông tin theo qu  định củ  Quyết 

định số 22/2018/QĐ-UBND ngà  09 tháng 8 năm 2018 củ  UBND tỉnh v  b n 

hành Qu  chế đảm bảo  n toàn thông tin trong ho t động ứng dụng công nghệ 

thông tin củ  các cơ qu n nhà nước thuộc tỉnh Bà Rị  - Vũng Tàu. 

- Trong trường hợp xả  r  sự cố đ  nghị thực hiện đúng theo Quy trình 

phối hợp ứng cứu sự cố về an toàn thông tin t i Điều 10, Chương II củ  
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Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND và liên hệ theo các đầu mối t i Danh sách 

thành viên đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu t i Qu ết định số 3280/QĐ-UBND ngà  15/11/2018 củ  Chủ tịch UBND 

tỉnh Bà Rị  - Vũng Tàu v  Thành lập đội ứng cứu sự cố  n toàn thông tin m ng 

và Qu  chế ho t động củ  Đội ứng cứu sự cố  n toàn thông tin m ng tỉnh Bà 

Rị -Vũng Tàu. 

- Đầu mối điều phối ứng cứu sự cố Quốc gia: 

+ Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp má  tính Việt N m - VNCERT. 

+ Đị  chỉ: Tầng 5, Tò  nhà 115 Trần Du  Hưng,Cầu Giấ , Hà Nội. 

+ Điện tho i: 024 36404423; Đường dâ  nóng 0934424009;  

+ Hòm thư điện tử tiếp nhận báo cáo sự cố: ir@vncert.gov.vn.  

- Trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC): Điện 

tho i 0243.209.1616. Em il:  is@mic.gov.vn 

- Sở Thông tin và Truyền thông: 

+ Ông Tr ng M ch Hoàng Ngu ên,  ĐT: 0254.3512226 - 0909813717 

Phòng Viễn Thông - Công nghệ thông tin; 

+ Ông Ngu ễn Bảo Bình, ĐT: 0254.3600111, Trung tâm Công nghệ 

thông tin và Tru  n thông. 

- Tổ chuyên trách về an toàn, an ninh thông tin mạng ngành Y tế tỉnh 

BRVT: 

+ Ông Trần Văn Hùng – Qu  n Trưởng phòng CNTT Bệnh viện Bà Rị , 

Tổ phó thường trực; 

+ Bà Ngu ễn Thị Kim Ngân – Chuyên viên CNTT VP Sở Y tế, Tổ phó 

để được phối hợp, hỗ trợ. 

Đ  nghị các đơn vị tổng hợp báo cáo v  tình hình  n toàn thông tin trong 

dịp Tết Dương lịch gởi v  Sở Y tế trước 09 giờ 00 ngày 02/01/2019 để tổng hợp 

báo cáo theo qu  định. 

    nh   m   ng văn    1443 STTTT-VT  TT ngày 24 12 201    a S  

Th ng tin và Truyền th ng và Quyết định    22 201  Q -UBND ngày 09 tháng 

  năm 201    a UB D tỉnh)./. 
    

Nơi nhận : 
- Như trên; 

- B n Lãnh đ o Sở Y tế; 

- Lưu: VT, KHTC. 

 

GIÁM ĐỐC 
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