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  Kính gửi:  

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

    - UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

    - Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh. 

      

Ngày 15/11/2017, Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam 

(VNCERT) có Công văn số 383/VNCERT-ĐPƯC về việc phát hiện, ngăn 

chặn mã độc “đào” tiền ảo bất hợp pháp (có bản chụp kèm theo). Công văn 

nêu rõ cơ chế tấn công, truy nhập trái phép vào máy tính người dùng nhằm 

mục đích “đào” tiền ảo Bitcoin, Monero,.... của mã độc Coinhive.  

Để phát hiện, ngăn chặn kịp thời mã độc này đảm bảo an toàn, an ninh 

thông tin trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, Sở Thông tin và 

Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị: 

1. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung VNCERT đã yêu cầu 

trong Công văn số 383/VNCERT-ĐPƯC ngày 15/11/2017. 

2. Trong quá trình xử lý, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị liên 

lạc với đơn vị chuyên trách an toàn thông tin của tỉnh (Trung tâm CNTT và 

Truyền thông Hà Tĩnh) để cùng phối hợp xử lý; đồng thời báo cáo kết quả xử 

lý của đơn vị về Trung tâm CNTT và Truyền thông Hà Tĩnh trước ngày 

26/11/2017. 

Cán bộ đầu mối tiếp nhận thông tin: Ông Nguyễn Thanh Lâm, Phó GĐ 

Trung tâm, điện thoại: 02393.606789, di động: 0888.119989, Fax: 

02393.853962, E-mail: ntlam.stttt@hatinh.gov.vn./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Thường trực BCĐ CNTT cơ quan Đảng (để chỉ đạo); 

- Trung tâm VNCERT (để phối hợp); 

- Trung tâm CNTT và TT Hà Tĩnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, CNTT. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Bùi Đắc Thế 
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