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Số:           /SYT-NV Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày      tháng 12  năm 2021 

V/v bảo đảm an toàn thông tin trong 

dịp nghỉ Tết Dương lịch 2022 

 

 
 

 

 Kính gửi: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc. 
 

 

Sở Y tế nhận được Văn bản số 2403/STTTT-VTCNTT ngày 28/12/2021 

của Sở Thông tin và Truyền thông về việc bảo đảm an toàn thông tin trong dịp 

nghỉ Tết Dương lịch 2022; 

Nhằm chủ động , và  tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin dịp 

Tết Dương lịch 2022, Sở Y tế đề nghị các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện 

một số khuyến nghị về an toàn thông tin,  cụ thể như sau: 

Tăng cường triển khai các biện pháp quản lý và kỹ thuật nhằm bảo đảm 

an toàn thông tin cho hệ thống thông tin phục vụ hoạt động nội bộ của cơ quan, 

đơn vị, tổ chức và các hệ thống cung cấp dịch vụ trên mạng cho người sử dụng. 

Chủ động rà soát các điểm yếu, lỗ hổng trên hệ thống; cập nhật các bản vá 

lỗi, các bản nâng cấp mới nhất cho hệ điều hành, các phần mềm ứng dụng và các 

thiết bị mạng. 

Triển khai kiểm tra, rà soát tất cả các máy tính đang hoạt động tại cơ 

quan, đơn vị được cài đặt phần mềm diệt vi-rút có bản quyền và được cập nhật 

các phiên bản mới nhất của nhà cung cấp. 

Tăng cường triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ 

thống thông tin của cơ quan, đơn vị. Tăng cường theo dõi, giám sát 24/7, chủ 

động phát hiện sớm các nguy cơ, dấu hiệu tấn công mạng, kịp thời xử lý các vấn 

đề phát sinh. Cử cán bộ kỹ thuật trực theo dõi, giám sát thường xuyên hệ thống 

trong kỳ nghỉ. 

Các hoạt động thu thập, lưu trữ, xử lý, truyền gửi cần phải được áp dụng 

giải pháp kỹ thuật để mã hóa, tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật bảo 

đảm an toàn thông tin, tránh để lộ lọt thông tin cá nhân, ảnh hưởng đến quyền và 

lợi ích hợp pháp của người sử dụng. Trong trường hợp phát hiện nguy cơ, dấu 

hiệu lộ lọt thông tin cá nhân của người sử dụng, cần nhanh chóng khắc phục và 

kịp thời báo cáo cho các đầu mối liên hệ để phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh. 

Chủ động sao lưu (backup) dữ liệu theo đúng quy định. 

Thực hiện nghiêm túc các quy định tại các điều: 4, 5, 6, 7, 8 và 9 Chương 

II. Quy định về đảm bảo an toàn thông tin theo quy định tại Quyết định số 

22/2018/QĐ-UBND ngày 09/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy 

chế đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin 

của các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 



Trong trường hợp xảy ra sự cố, đề nghị thực hiện đúng theo Quy trình 

phối hợp ứng cứu sự cố về an toàn thông tin tại Điều 10 Chương II Quyết 

định số 22/2018/QĐ-UBND và liên hệ các đầu mối trong Danh sách thành 

viên Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tại 

Quyết định số 3280/QĐ-UBND ngày 15/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về 

thành lập Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng và Quy chế hoạt động của 

Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 

Các cơ quan, đơn vị khi phát hiện dấu hiệu của các chiến dịch tấn công 

mạng, thông báo về đầu mối tại Danh sách thành viên Đội Ứng cứu sự cố an 

toàn thông tin mạng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Cục An toàn thông tin, Trung tâm 

Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT/CC) và các cơ quan, 

đơn vị liên quan để có biện pháp xử lý kịp thời, giảm thiểu thiệt hại. 

1. Đầu mối điều phối ứng cứu sự cố quốc gia: 

+ Cục An toàn thông tin; Điện thoại: 0869100320; Email: 

ais@mic.gov.vn. 

+  Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam; Điện thoại: 

0243.2091616; Email: ir@vncert.gov.vn. 

2. Đầu mối Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu: 

+ Ông Trang Mạch Hoàng Nguyên, Phòng Viễn Thông - Công nghệ 

thông tin; Điện thoại: 0254.3512226, 0909813717; Email: 

nguyentmh@sotttt.baria-vungtau.gov.vn. 

+ Ông Phạm Huỳnh Quang Vinh, Trung tâm Công nghệ thông tin và 

Truyền thông tỉnh; Điện thoại: 0908380621; Email: vinhphq@sotttt.baria-

vungtau.gov.vn. 

3. Đầu mối Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu: 

+ Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Phòng Nghiệp vụ; Điện thoại: 0889033054; 

Email:nganntk@soyte.baria-vungtau.gov.vn. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị tổng hợp báo cáo về tình hình an toàn thông 

tin trong dịp Tết Dương lịch gửi về Sở Y tế trước ngày 03/01/2021 để tổng hợp, 

báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Lãnh đạo SYT; 

- Lưu: VT, NV.  

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 Phạm Minh An 
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