
  SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ 

THÀNH PHỐ CAO LÃNH 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Số:        /TTYT-HCTH 

V/v rà soát, ngăn chặn nguy cơ  

tấn công APT 

 

TP Cao Lãnh, ngày       tháng 7 năm 2022 

 

 

 

                            Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc  

                                         

 Thực hiện Công văn số 2662/SYT-VP ngày 04 tháng 7 năm 2022 của Sở 

Y tế Đồng Tháp về việc rà soát, ngăn chặn nguy cơ tấn công APT.  

 Nhằm hạn chế, ngăn chặn, xử lý sớm các nguy cơ tấn công APT vào hệ 

thống thông tin của các đơn vị, Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh đề nghị các 

đơn vị triển khai một số nội dung sau: 

1. Rà soát, giám sát và thống kê các kết nối đến các địa chỉ IP/tên miền 

độc hại (kèm Công văn của Cục An toàn thông tin, có danh sách các địa chỉ 

IP/tên miền độc hại).  

2. Ngăn chặn toàn bộ kết nối đến và đi liên quan đến các địa chỉ IP/tên 

miền độc hại này (thiết lập chính sách ngăn chặn tất cả các kết nối đến và đi trên 

thiết bị tường lửa của các đơn vị).   

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị liên hệ  

Phòng Hạ tầng - An toàn thông tin thuộc Trung tâm Chuyển đổi số tỉnh  

Đồng Tháp (điện thoại: 02773.856.113). 

 Đề nghị các đơn vị triển khai, thực hiện./. 

 

Nơi nhận:         
- Như trên; 

- BGĐ TTYT (b/c);                                                                                          

- Website TTYT TPCL; 

- Lưu: VT. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

Trương Quốc Dũng 
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