
 

 

UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:           /STTTT-CNTT 

V/v cảnh báo lộ lọt thông tin tài khoản thư 

điện tử và quản trị các hệ thống thông tin 

Đà Nẵng, ngày       tháng       năm 2017 

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành;  

- UBND các quận, huyện, phường, xã; 

- Các cơ quan Đảng, Mặt trận, tổ chức chính trị - xã hội; 

- Các cơ quan Trung ương trên địa bàn thành phố; 

- Các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố; 

- Trung tâm Phát triển hạ tầng CNTT Đà Nẵng; 

- Trung tâm CNTT-TT Đà Nẵng. 

Thực hiện chức năng theo dõi, giám sát an toàn thông tin mạng trên địa 

bàn thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông thông báo khẩn cấp đến Quý cơ 

quan, đơn vị về rủi ro mất an toàn thông tin liên quan lộ lọt thông tin tài khoản 

thư điện tử và mật khẩu như sau: 

Hiện nay, qua theo dõi các sự cố trên không gian mạng, Trung tâm Ứng 

cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) đã ghi nhận và phát hiện có 1,4 tỷ 

tài khoản thư điện tử và mật khẩu quản trị hệ thống thông tin trên toàn Thế giới 

đã bị lộ lọt; trong đó số tài khoản thư điện tử tại Việt Nam có đuôi “.vn” là 

437.664 tài khoản, bao gồm 930 tài khoản thư điện tử của cơ quan nhà nước 

có đuôi “gov.vn” và rất nhiều tài khoản thư điện tử của các doanh nghiệp hạ 

tầng quan trọng của Việt Nam. 

Để hạn chế các rủi ro mất an toàn thông tin từ sự cố trên, đề phòng tin tặc 

chiếm đoạt tài khoản và quyền sử dụng, tấn công, đánh cắp, phá hủy hệ thống 

thông tin, dữ liệu; Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị 

thực hiện khẩn cấp các công việc như sau: 

1. Cảnh báo khẩn cấp về nguy cơ mất an toàn thông tin do sự cố trên cho 

toàn thể cán bộ, nhân viên của cơ quan, đơn vị để biết và phòng tránh. 

2. Yêu cầu cán bộ, nhân viên của đơn vị mình:  

- Thực hiện nghiêm túc Quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống thư điện tử 

thành phố Đà Nẵng tại Quyết định số 3712/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 

2017 của UBND thành phố. Không sử dụng thư điện tử công vụ được cấp để 

đăng ký tài khoản cá nhân sử dụng trên mạng xã hội và dịch vụ trực tuyến. 
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- Khẩn trương thay đổi mật khẩu tài khoản thư điện tử công vụ và tài 

khoản quản trị các hệ thống thông tin. Mật khẩu thư điện tử phải có độ phức tạp 

cao, độ dài tối thiểu 12 ký tự và chứa đầy đủ các loại ký tự: ký tự in hoa, ký tự in 

thường, ký tự số và ký tự đặc biệt. Không sử dụng một số thông tin dễ đoán (họ, 

tên, ngày sinh của cá nhân và người thân, số điện thoại, số nhà,...) để đặt mật 

khẩu.  

3. Giao Trung tâm Phát triển hạ tầng CNTT Đà Nẵng, Trung tâm CNTT-

TT Đà Nẵng kiểm tra, rà soát và triển khai theo yêu cầu như trên đối với Hệ 

thống thông tin chính quyền điện tử thành phố theo phạm vi được giao vận hành. 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương 

thực hiện các công việc trên, hoàn thành chậm nhất vào ngày 29 tháng 12 năm 

2017. Mọi thông tin, hướng dẫn vui lòng liên hệ ông Phạm Thanh Sơn, Phòng 

Công nghệ thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông điện thoại cố định 

0236.3840125; di động 01684157558; email sonpt2@danang.gov.vn 

Sở Thông tin và Truyền thông kính đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai 

thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- UBND thành phố (để b/c); 

- Giám đốc Sở (để b/c); 

- Trung tâm Tin học – VP Thành ủy; 

- Lưu: VT, CNTT. 
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