
ỦY BAN NHẬN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

SỞ  Y TẾ

Số:          /SYT-NV
V/v cảnh báo nguy cơ tấn công APT

vào các cơ quan, tổ chức của Việt Nam.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày        tháng 5   năm 2020

                               

Kính gửi:  Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.

             

Sở Y tế nhận được Văn bản số 682/STTTT-VTCNTT  ngày 08/5/2020 của
Sở Thông tin và Truyền thông về việc nguy cơ tấn công APT vào các cơ quan, tổ
chức của Việt Nam,

Nhằm triển khai Văn bản số 324/CATTTNCSC ngày 05/5/2020 của Cục
An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông về nguy cơ tấn công APT vào
các cơ quan tổ chức Việt Nam; 

Trong đó có nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin, chủ động phòng chống
nguy cơ mất an toàn thông tin trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh; Sở Y
tế đề nghị các đơn vị trực thuộc nghiên cứu, triển khai Văn bản số 324/CATTT-
NCSC ngày 05/5/2020 của Cục An toàn thông tin (kèm theo) để nắm được nguy
cơ tấn công APT vào các cơ quan, tổ chức của Việt Nam do lợi dụng tình hình
dịch bệnh Covid-19, thực hiện các hướng dẫn về đảm bảo an toàn thông tin của
Cục An toàn thông tin, nâng cao cảnh giác, kịp thời phát hiện dấu hiệu và ngăn
chặn sớm các nguy cơ tấn công mạng nguy hiểm. Khi phát hiện dấu hiệu tấn công
mạng, kịp thời thông báo về các bộ phận Công nghệ thông tin, an toàn thông tin
và các cơ quan chức năng liên quan, như: Cục An toàn thông tin, Trung tâm Ứng
cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam - Bộ Thông tin và Truyền thông, Sở
Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh,
Sở Y tế... để kịp thời có biện pháp xử lý, giảm thiểu thiệt hại. 

Đầu mối điều phối, ứng cứu sự cố: 

-  Trung  tâm  Ứng  cứu  khẩn  cấp  không  gian  mạng  Việt  Nam
(VNCERT/CC),  Cục An toàn thông tin,  Bộ Thông tin và Truyền thông; điện
thoại: 0243.2091616; email: ir@vncert.gov.vn. 

- Sở Thông tin và Truyền thông: 

+ Ông Trang Mạch Hoàng Nguyên, Chuyên viên Phòng Viễn thông - Công
nghệ  thông  tin;  điện  thoại:  0254.3512226,  0909813717;  email:
nguyentmh@sotttt.baria-vungtau.gov.vn. 

+ Ông Nguyễn Bảo Bình, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Công nghệ
thông tin và Truyền thông tỉnh; điện thoại: 0254.3600111, 0913863263; email:
binhnb@sotttt.baria-vungtau.gov.vn.
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- Sở Y tế:

+ Bà Lê Bích Thương Thương, kỹ sư CNTT phòng Nghiệp vụ; điện thoại:
02543.853.573, 0983.390.059; email: thuonglbt@soyte.baria-vungtau.gov.vn.

+ Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, chuyên viên CNTT phòng Nghiệp vụ; điện
thoại:  0254.3853.573,  0907.444.378;  email:  nganntk@soyte.baria-
vungtau.gov.vn.

Đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Các Phó Giám đốc SYT;
- Các phòng chức năng SYT;
- Đăng tải Cổng TTĐT ngành Y tế;
- Lưu: VT, NV.

    GIÁM ĐỐC

 Phạm Minh An  
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