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      Số: 35/SVHTT-VP     

V/v về lộ 1,4 tỉ tài khoản và mật 

khẩu từ các trang mạng xã hội, dịch 

vụ trực tuyến. 
 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 09 tháng 01 năm 2018 

  

 Kính gửi: 

- Các phòng chuyên môn; 

- Các đơn vị sự nghiệp trự c thuộc. 

 

Căn cứ công văn số 16/STTTT-CNTT ngày 04/1/2018 về việc lộ 1,4 tỉ tài 

khoản và mật khẩu từ các trang mạng xã hội, dịch vụ trực tuyến. 

Việc lộ các thông tin tài khoản sử dụng thư điện tử và mật khẩu sẽ tạo điều 

kiện cho tin tặc sử dụng tài khoản, mật khẩu đó để dò thông tin và đăng nhập 

nhiệu hệ thống thông tin nhằm chiếm đoạt tài khoản và sử dụng vào việc tấn 

công, đánh cắp phá hủy hệ thống thông tin, dữ liệu. 

Nhằm đảm bảo an toàn an ninh thông tin nói chung, thông tin tài khoản điện 

tử cá nhân nói riêng, Sở  Văn hóa và Thể thao đề nghị tất cả CB, CC, VC và người 

lao động ngành Văn hóa và Thể thao thực hiện khẩn cấp các công việc sau:   

1. Thường xuyên kiểm tra, rà soát hệ thống thiết bị CNTT, viễn thông (cá 

nhân đang sử dụng: máy tính, điện thoại, Ipad…) khi sử dụng thông tin tài 

khoản điện tử, mật khẩu để sử dụng, giao dịch qua mạng internet: đề nghị tăng 

cường chính sách mật khẩu và giải pháp xác thực nhiều lớp khi sử dụng thông 

tin các tài khoản điện tử trực tuyến. 

2. Thường xuyên thay đổi mật khẩu các tài khoản đăng nhập sau mỗi lần 

hoàn thành việc giao dịch điện tử, online trên mạng Internet…. 

3. Khuyến cáo không sử dụng email của cá nhân, đơn vị, thông tin cá nhân xác 

thực để đăng ký tài khoản cá nhân sử dụng trên mạng xã hội, dịch vụ trực tuyến. 

4. Việc để lộ thông tin tài khoản sử dụng thư điện tử, tài khoản điện tử và mật 

khẩu cá nhân tạo ra các nguy cơ nguy hiểm, đề nghị CB, CC, VC và người lao 

động ngành Văn hóa nghiêm túc thực hiện để đảm bảo an toàn không gian mạng. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắt, liên hệ về Văn 

phòng Sở Văn hóa và Thể thao để phối hợp với các cơ quan chuyên môn có liên 

quan hướng dẫn giải quyết. 

 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC  

- Như trên;    PHÓ GIÁM ĐỐC 

- BGĐ (b/c); 

- Website Sở VHTT; 

- Lưu VT, VP, CNTT. 
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