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UBND TỈNH QUẢNG NINH 
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Số: 1528/STTTT-CNTT 
V/v bảo đảm an toàn cho cán hòm thư công vụ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

          Quảng Ninh, ngày 27 tháng 12 năm 2017 

 

Kính gửi:  

 - Các Ban Đảng thuộc Tỉnh ủy; 

- Văn phòng Tỉnh ủy; Văn phòng Đoàn Đại biểu 

Quốc hội tỉnh; Văn phòng HĐND tỉnh; Văn phòng 

UBND tỉnh;  

 - Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Trung tâm hành chính công tỉnh; 

 - UBND các huyện, thị xã, thành phố. 
 

  

 Ngày 26/12/2017, Sở Thông tin và Truyền thông nhận được thông tin của 

Cục An toàn thông tin (Cục ATTT) - Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo: 

Đầu tháng 12/2017, thông qua hệ thống của Cục An toàn thông tin và một số kênh 

thông tin, Cục ATTT đã phát hiện thông tin về việc lộ, lọt 41 GB dữ liệu liên quan 

đến các tài khoản thư điện tử. Đây là nguồn dữ liệu chứa thông tin tài khoản thư 

điện tử bị lộ, lọt lớn nhất từ trước đến nay, bao gồm cả những dữ liệu đã lộ, lọt 

trước đây. Qua các biện pháp kỹ thuật ban đầu, Cục An toàn thông tin đã phát 

hiện và xác định có rất nhiều thông tin tài khoản thư điện tử của nhiều cơ quan tổ 

chức tại Việt Nam bao gồm: có 473.770 thông tin tài khoản thư điện tử của Việt 

Nam trong đó có 1056 tài khoản tên miền .gov.vn; 806 tài khoản của các ngân 

hàng. Tỉnh Quảng Ninh có 7 hộp thư công vụ bị lộ, lọt thông tin trong đó có 1 

hòm thư cơ quan, 6 hòm thư cá nhân (5 hòm thư xxx@quangninh.gov.vn, 1 hòm 

thư xxx@quangninh.edu.vn).  

Qua kiểm tra, Sở Thông tin và Truyền thông nhận thấy đây là những tài 

khoản thư điện tử đang được sử dụng, tài khoản đăng ký trên các ứng dụng mạng 

xã hội, tài khoản ngân hàng .v.v… Đặc biệt, do thói quen người dùng thường dùng 

chung tên đăng nhập và mật khẩu trên các ứng dụng khác nhau bao gồm thư điện 

tử, mạng xã hội, tài khoản ngân hàng nên nguy cơ mất an toàn thông tin là rất lớn. 

Để đảm bảo an toàn thông tin và phòng tránh nguy cơ gây mất an toàn thông 

tin có thể xảy ra, Sở Thông tin và Truyền thông yêu cầu các đơn vị triển khai một 

số nhiệm vụ sau :  

- Các đơn vị tổ chức tuyên truyền và nâng cao nhận thức cho người dùng 

về sử dụng thư công vụ, nhanh chóng thay đổi mật khẩu tài khoản thư công vụ 



2 
 

đảm bảo an toàn thông tin hơn; không sử dụng thư công vụ để đăng ký vào các 

mạng xã hội (facebook, gmail, twitter,…) và các trang thông tin trên mạng 

internet. Chủ động rà soát các tài khoản thư công vụ của đơn vị, địa phương đã 

đăng ký vào mạng xã hội và các trang thông tin để tiến hành đóng, huỷ đăng ký 

hoặc xoá/đổi thư công vụ. 

- Đối với người dùng có hòm thư công vụ bị lộ, lọt thông tin, hòm thư sẽ bị 

khóa, khi có nhu cầu sử dụng liên hệ với Trung tâm CNTT&TT theo số điện thoại 

0203.3533338 để được cấp mật khẩu mới. 

-  Giao Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông - Sở Thông tin và 

Truyền thông tiến hành kiểm tra, rà soát, thiết lập chính sách để yêu cầu người 

dùng trên hệ thống đổi mật khẩu thư điện tử 03 tháng/lần (theo hướng dẫn số 

382/HD-STTTT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Sở Thông tin và Truyền thông). 

Đối với các hòm thư đã bị lộ, lọt thông tin (Có danh sách gửi riêng cho Trung 

tâm) đề nghị Trung tâm thay đổi ngay mật khẩu, thông báo trực tiếp cho từng cá 

nhân, đơn vị và tổ chức cấp lại khi cá nhân, tổ chức có yêu cầu. 

 Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Các PGĐ Sở; 

- Trung tâm CNTT&TT (t/h); 

- Lưu: VT, CNTT. 

GIÁM ĐỐC 

 
        

 

 

 

Vũ Công Lực 
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