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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:05/SYT-VP

Quảng Ninh, ngày 02 tháng 01 năm 2018

V/v sử dụng và tăng cường công
tác đảm bảo an toàn thông tin
Người ký: Sở Y
hộp thư công vụ
tế
Email:
syt@quangninh.g
ov.vn
Cơ quan: Tỉnh
Quảng Ninh
Chức vụ: Sở Y tế
tỉnh Quảng Ninh
Thời gian ký:
05.01.2018
11:12:44 +07:00

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

Theo Thông báo ngày 26/12/2016 của Cục An toàn thông tin - Bộ Thông
tin và Truyền thông “về việc lộ, lọt 41 GB dữ liệu liên quan đến các tài khoản thư
điện tử”. Trên cơ sở Công văn số 1528/STTTT-CNTT ngày 27/12/2016 của Sở
Thông tin và Truyền thông về việc bảo đảm cho hòm thư công vụ;
Thời gian gần đây, có hiện tượng nguồn dữ liệu chứa thông tin tài khoản
thư điện tử bị lộ, lọt với số lượng lớn. Tỉnh Quảng Ninh có 7 hộp thư công vụ bị
lộ, lọt thông tin, trong đó có 01 hòm thư cơ quan (xxx@quangninh.edu .vn), 06
hòm thư cá nhân (xxx@quangninh.gov.vn).
Để đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, chủ động phòng tránh nguy cơ gây
mất an toàn dữ liệu có thể xảy ra; iám đốc Sở Y tế yêu cầu các đơn vị thực hiện
một số việc sau:
1. Thực hiện nghiêm túc uyết định 1 1 1 Đ-U
ng y
1 của U
tỉnh về việc quản l sử dụng hệ thống tư điện tử tỉnh uảng
inh; ướng dẫn số 382/HD-STTTT ngày 24/10/2014 của Sở Thông tin và
Truyền thông về Quản lý và sử dụng Hệ thống thư điện tử tỉnh Quảng Ninh; và chỉ
đạo của Sở Y tế tại văn bản số 890/SYT-VP ngày 26/5/2014 về việc chấp hành
đúng quy chế sử dụng hệ thống thư điện tử tỉnh đảm bảo an toàn an ninh thông tin.
2. Tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dùng về chấp hành
sử dụng thư công vụ. Chủ động thay đổi mật khẩu tài khoản hộp thư công vụ
nhằm đảm bảo an toàn thông tin (lưu ý: khi thay đổi mật khẩu phải đủ dài 08 kí tự
trở lên, gồm cả chữ cái, số và các ký tự đặc biệt).
3. Yêu cầu người dùng tuyệt đối không sử dụng thư công vụ để đăng k v o
các mạng xã hội (facebook, gmail, twitter,...) và các trang thông tin trên Internet.
Đơn vị kiểm tra, rà soát các tài khoản thư công vụ mà đơn vị đã đăng k v o mạng
xã hội và các trang thông tin, chủ động khắc phục (đóng, huỷ đăng k , hoặc xoá,
đổi thư công vụ) đảm bảo an toàn…
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4. Đối với người dùng, đơn vị có hòm thư công vụ đã được cấp, quá trình sử
dụng phải thực hiện nghiêm việc gửi, nhận văn bản, tài liệu trao đổi phục vụ công
việc, tài liệu phục vụ cuộc họp, báo cáo, dự thảo văn bản của cơ quan... (không
phải l văn bản mật) qua hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh, không sử dụng các
hòm thư khác. (Sở Y tế gửi kèm theo Danh sách hộp thư công vụ không sử dụng tại
phụ lục để các đơn vị biết, đưa vào sử dụng thường xuyên).
5. Trường hợp có hộp thư công vụ bị khóa, yêu cầu đơn vị tổng hợp và báo
cáo về Sở Y tế để được cấp mật khẩu mới.
Yêu cầu các phòng ban, đơn vị nghiêm túc thực hiện. Tổng hợp, báo cáo kết
quả thực hiện nội dung chỉ đạo nêu trên về Sở Y tế (qua Văn phòng Sở - đồng chí
Thành, SĐT 0975013788), trước ngày 15/01/2018./.
Nơi nhận:
- hư trên;
- Các Phòng chức năng SYT;
- Phòng Y tế các huyện;
- Sở TT&TT (B/c);
- Lưu: VT, VP.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Người ký: Vũ Tuấn
Cường
Email:
vutuancuong@quangnin
h.gov.vn
Cơ quan: Sở Y tế,
UBND tỉnh Quảng Ninh
Chức vụ: Phó Giám Đốc
Thời gian ký: 05.01.2018
10:57:11 +07:00

Vũ Tuấn Cường
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PHỤ LỤC
Danh sách các tài khoản không truy cập sử dụng thư công vụ năm 2017
(Kèm theo công văn số
/SYT-VP ngày
/01/2018 của Sở Y tế)
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Thông tin Email
phamxuanphuc@quangninh.gov.vn
nguyenminhtuan.syt@quangninh.gov.vn
nguyenquythinh@quangninh.gov.vn
luongvantam.syt@quangninh.gov.vn
nguyenthilananh.syt@quangninh.gov.vn
phamngocdung.syt@quangninh.gov.vn
lythibichthuy@quangninh.gov.vn
tranthanhthuy.syt@quangninh.gov.vn
trantuananh.syt@quangninh.gov.vn
vuthithuha@quangninh.gov.vn
vuthuychung@quangninh.gov.vn
phamvanviet.syt@quangninh.gov.vn
nguyenthuyduong@quangninh.gov.vn
tranthihang.syt@quangninh.gov.vn
tranthihuong.bdt@quangninh.gov.vn
vuthihongnhung.syt@quangninh.gov.vn
nguyendangdang@quangninh.gov.vn
trankhacdiep@quangninh.gov.vn
nguyenthaccuong@quangninh.gov.vn
phamkhanhlinh.syt@quangninh.gov.vn
vuthithia@quangninh.gov.vn
vuthitham@quangninh.gov.vn
hoangthibichthuy@quangninh.gov.vn
vuthivan@quangninh.gov.vn
hoangvanhy@quangninh.gov.vn
nguyenthithanhbinh@quangninh.gov.vn
tathiminh@quangninh.gov.vn
nguyentheduong@quangninh.gov.vn
doanthixuanngoc@quangninh.gov.vn
luuvanphuc@quangninh.gov.vn
pkdkkvhoanhmo.syt@quangninh.gov.vn
tytcoto.syt@quangninh.gov.vn
tytdailuc.syt@quangninh.gov.vn
tytdongtam1.syt@quangninh.gov.vn
tytthanhsonbache.syt@quangninh.gov.vn
tyt.syt@quangninh.gov.vn

Ghi chú

Sở Y tế

Chi cục An toàn
vệ sinh thực phẩm

Chi cục Dân số - K

Đ

Trạm Y tế và phòng khám
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