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THÔNG BÁO 
Về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin 

của Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận 
 
 
 

Trong thời gian qua, tình hình mất an toàn thông tin trong nước cũng như trên 

địa bàn tỉnh diễn ra hết sức phức tạp, có chiều hướng gia tăng và để lại nhiều hậu quả 

nghiêm trọng. Trong đó, nhiều trang thông tin điện tử của các tổ chức, cơ quan nhà 

nước bị tin tặc tấn công thay đổi giao diện, làm sai lệch nội dung thông tin; lợi dụng 

môi trường thuận lợi Internet để tuyên truyền phá hoại tư tưởng, kích động xúi giục 

nhân dân thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật nhằm chống phá Đảng và Nhà 

nước; ngoài ra, còn sử dụng các kỹ thuật, thiết bị công nghệ cao nhằm thu thập, phá 

hoại thông tin, đánh cắp dữ liệu, chiếm đoạt tài khoản người dùng;… gây nên nhiều 

bức xúc cho cơ quan, đơn vị và trong toàn xã hội. Trước tình hình đó, ngày 

06/9/2016 UBND tỉnh đã có Công văn số 3205/UBND-TTTT về việc tăng cường 

đảm bảo an toàn thông tin. Để góp phần đẩy mạnh công tác phòng ngừa, nâng cao 

nhận thức và trách nhiệm về đảm bảo an toàn an ninh thông tin; Trường đề nghị các 

đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau: 

1. Phòng Tổ chức-Hành chính-Quản trị (TC-HC-QT) 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyền truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và 

trách nhiệm về an toàn thông tin, Luật an toàn thông tin mạng cho viên chức, người 

lao động thuộc Trường; đặc biệt là quy định về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin 

trong hoạt động ứng dụng CNTT của Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận theo 

Quyết định số 341/QĐ-TCĐN ngày 28/7/2016. 

- Tiến hành kiểm tra, rà soát và triển khai các giải pháp bảo mật về an toàn 

thông tin mạng, đặc biệt là trang thông tin điện tử (website) và cơ sở dữ liệu phần 

mềm dùng chung của Trường nhằm phòng chống, giảm thiểu các nguy cơ gây nguy 

hại đến hệ thống thông tin nội bộ Trường, nhất là mã độc mã hóa dữ liệu 

Ransomware. 

- Thường xuyên thực hiện việc theo dõi bản ghi nhật ký hệ thống Logfile và 

các sự kiện khác có liên quan để tăng khả năng quan sát, đánh giá mức an toàn an 

ninh cho hệ thống thông tin. 

- Chủ động phối hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ hosting website nhằm kiểm 

tra, xây dựng các biện pháp bảo vệ hữu hiệu để khắc phục các lỗ hỏng bảo mật 

thường xuyên xảy ra. Đồng thời, thường xuyên theo dõi hoạt động trang thông tin 



điện tử của Trường nhằm phát hiện, xử lý kịp thời nếu thông tin, giao diện website bị 

thay đổi. 

- Kiểm soát chặt chẽ các phần mềm, ứng dụng được vận hành, cài đặt vào hệ 

thống máy chủ; thực hiện việc giám sát, xóa bỏ các tập tin hoặc ứng dụng phần mềm 

lạ có nguy cơ ẩn chứa mã độc để ngăn chặn, vô hiệu hóa kịp thời khả năng lây 

nhiễm, phá hoại thông tin của mã độc. 

- Thực hiện chặt chẽ việc quản lý, cấp phát và thu hồi các tài khoản truy cập hệ 

thống thông tin nội bộ Trường; tiến hành thay đổi mật khẩu cho toàn hệ thống, đặc 

biệt là mật khẩu quản trị Trang thông tin điện tử và mật khẩu truy cập mạng nội bộ từ 

xa của người dùng. 

2. Các đơn vị, cá nhân thuộc Trường 

- Trưởng các đơn vị quán triệt đầy đủ và cụ thể cho viên chức, người lao động 

của đơn vị thực hiện nghiêm túc các nội dung quy định về đảm bảo an toàn, an ninh 

thông tin tại Quyết định số 341/QĐ-TCĐN ngày 28/7/2016 và các văn bản hướng 

dẫn theo thông báo số 30/TB-TCĐN ngày 01/8/2016 về việc đẩy mạnh ứng dụng 

CNTT trong hoạt động Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận, thông báo số 31/TB-

TCĐN ngày 02/8/2016 về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt 

động cung cấp và sử dụng thông tin trên mạng Internet và thông báo số 63/TB-

TCHCQT ngày 11/4/2016 về việc cảnh báo hình thức lây nhiễm mới của mã độc mã 

hóa dữ liệu Ramsomware. 

- Tuyệt đối không được phép sử dụng các hộp thư điện tử miễn phí công cộng 

như Gmail, Yahoo,… để thực hiện việc trao đổi thông tin trong công vụ hoặc sử 

dụng thư điện tử công vụ để đăng ký, khai báo, cung cấp thông tin trên các trang 

mạng xã hội, rao vặt, mua bán online. Nâng cao cảnh giác hoặc đánh dấu spam (biểu 

tượng (!) trên thanh tác vụ của hòm thư điện tử công vụ) đối với các thư điện tử có 

chủ đề, nội dung không liên quan đến công tác chuyên môn hoặc thư gửi từ những 

người xa lạ không rõ danh tính, nhất là những tập tin đính kèm không rõ nguồn gốc 

cần chủ động quét virus trước khi mở các tập tin đính kèm nhằm ngăn ngừa giảm 

thiểu mã độc, phần mềm gián điệp xâm nhập lây nhiễm phá hoại hệ thống thông tin. 

- Không được phép lưu trữ, cung cấp các tin, bài, hình ảnh mang yếu tố chính 

trị, thời sự “nhạy cảm” khi tham gia các trang mạng xã hội nhằm tránh kẻ xấu lợi 

dụng lôi kéo, kích động, xuyên tạc, tuyên truyền, phổ biến. 

- Thường xuyên kiểm soát nội dung thông tin Diễn đàn Học sinh-sinh viên 

Trường tại chuyên mục đã được phân công quản lý để kịp thời phát hiện, xử lý những 

nội dung thông tin, đường dẫn liên kết (link) của người gửi mang tính không lành 

mạnh, sử dụng ngôn ngữ thô tục, khiêu khích hoặc vi phạm nội quy diễn đàn. Ngoài 

ra, nếu bài viết mang tính chất vi phạm nghiêm trọng thì lập tức thông báo trực tiếp 

về phòng TC-HC-QT để kịp thời xử lý, xóa bỏ tài khoản (nếu cần thiết). 



- Không được phép tự ý cài đặt các phần mềm, ứng dụng không rõ nguồn gốc 

cũng như không phục vụ cho công tác chuyên môn nghiệp vụ của Trường; không 

truy cập, nhấp chuột vào các đường dẫn liên kết (link) lạ hoặc các nội dung gợi tính 

tò mò, quảng bá,… nhằm tránh kẻ xấu lợi dụng truyền tải, kích hoạt mã độc gây nguy 

hại đến an toàn thông tin. 

- Khi sử dụng các thiết bị lưu trữ thông tin (USB, ổ cứng gắn ngoài, thẻ nhớ,...) 

cần phải đảm bảo an toàn và đúng cách; thường xuyên quét, diệt virus toàn bộ thiết bị 

lưu trữ để ngăn chặn, phòng ngừa mã độc xâm nhập, kích hoạt lây lan, phá hoại hệ 

thống thông tin và máy tính người dùng. 

- Định kỳ ít nhất 03 tháng/01 lần hoặc thường xuyên thay đổi mật khẩu tài 

khoản truy cập hệ thống thông tin nội bộ Trường và kể cả máy tính người dùng. 

Ngoài ra, mật khẩu truy cập phải luôn được đảm bảo thiết lập với mức độ chính sách 

phức tạp cao (ít nhất từ 08 ký tự trở lên, bao gồm cả chữ hoa, chữ thường, số và các 

ký tự đặc biệt). 

3. Trong trường hợp xảy ra sự cố hoặc phát hiện dấu hiệu khả nghi bị tấn công, 

lây nhiễm mã độc; đề nghị các cá nhân, đơn vị thông báo ngay cho đơn vị thường 

trực Ban Chỉ đạo ứng dụng và phát triển CNTT của Trường (Phòng TC-HC-QT) để 

kịp thời phối hợp, xử lý. 

Trên đây là nội dung thông báo về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn 

thông tin của Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận. Đề nghị các đơn vị triển khai 

thực hiện nghiêm túc nội dung Thông báo này./. 

Nơi nhận: 
- Ban Giám hiệu (b/c); 
- Các đơn vị thuộc Trường; 
- Lưu: VT, TCHCQT (Đ.Khoa). 

HIỆU TRƯỞNG 
 
 
 

 
 

Nguyễn Thanh Tâm 
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