
UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Số:        /STTTT-BCVTCNTT 

V/v nguy cơ tấn công APT                                     

vào các cơ quan, tổ chức Việt Nam 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nam, ngày       tháng 5 năm 2020 

 

  

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

Thực hiện Công văn số 324/CATTT-NCSC ngày 05/5/2020 của Cục An toàn 

thông tin về việc nguy cơ tấn công APT (tấn công có chủ đích) vào các cơ quan, tổ 

chức Việt Nam; 

Nhằm bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong các cơ quan hành chính Nhà 

nước, góp phần bảo đảm an toàn cho không gian mạng Việt Nam, Sở Thông tin và 

Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị: 

- Thực hiện theo hướng dẫn của Cục An toàn thông tin tại Công văn số 

324/CATTT-NCSC. 

- Khi phát hiện có dấu hiệu bị tấn công liên quan đến các nhóm APT, cần 

nhanh chóng, xử lý và kịp thời thông báo về Sở Thông tin và Truyền thông và Cục 

An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông để phối hợp xử lý. 

Đầu mối liên hệ, phối hợp: 

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

thông - Bộ phận thường trực Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Hà 

Nam). Điện thoại: 0226.3846333. Email: ttcntt@hanam.gov.vn. 

- Cục An toàn thông tin: Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc 

gia, điện thoại 0243.209.1616, thư điện tử: ais@mic.gov.vn. 

(Công văn số 324/CATTT-NCSC được đăng tải tại mục Văn bản hướng dẫn 

trên Cổng con của Sở Thông tin và Truyền thông)./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Lưu VT. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
Nguyễn Đức Cường 
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