
UBND TỈNH TRÀ VINH 
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số: 1292/STTTT-BCVTCNTT 

V/v rà soát, ngăn chặn nguy cơ  

tấn công APT  

Trà Vinh, ngày 29  tháng 6 năm 2022 

Kính gửi:  
- Các Sở, ban, ngành tỉnh (3 hệ); 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 
 

Ngày 27/6/2022, Cục An toàn thông tin phát hành Công văn số 941/CATTT-

NCSC về việc rà soát, ngăn chặn nguy cơ tấn công APT, theo đó Cục An toàn 
thông tin thông tin về công tác giám sát an toàn trên không gian mạng và hoạt 
động hợp tác, chia sẻ thông tin với các tổ chức lớn về an toàn thông tin trong và 

ngoài nước, phát hiện thời gian gần đây, nhiều nhóm tấn công có chủ đích (APT) 
đang tích cực hoạt động, để thực hiện tấn công vào hệ thống thông tin của nhiều 

quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Với kết quả thống kê sơ bộ, trong 06 
tháng đầu năm 2022 vừa qua Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc 

gia (NCSC) phát hiện có nhiều nhóm tấn công APT đang mở rộng hạ tầng điều 
khiển để triển khai các hoạt động tấn công, nổi bật như nhóm Aoqin Dragon, 

Stone Panda, Mustang Panda, Lazarus. 

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

thông tin của các cơ quan, đơn vị, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị quý cơ 

quan, đơn vị quan tâm, thực hiện một số nội dung như sau: 

- Tiến hành rà soát các kết nối đến các địa chỉ IP/tên miền độc hại. Báo cáo 

gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trong trường hợp phát hiện có kết nối đến 

các địa chỉ độc hại  

- Thực hiện ngăn chặn toàn bộ kết nối đến và đi liên quan đến các địa chỉ 

IP/tên miền độc hại nêu trên. 

Thông tin danh sách chi tiết về IoC của các nhóm tấn công APT có tại phụ 

lục kèm theo Công văn số 941/CATTT-NCSC của Cục An toàn thông tin. 

Trong quá trình thực hiện, nếu cần hỗ trợ, các cơ quan, đơn vị liên hệ Sở 

Thông tin và Truyền thông (qua Phòng Bưu chính, Viễn thông - Công nghệ thông 

tin, điện thoại: 0294 3850 853) để được hướng dẫn./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- BGĐ Sở; 
- Trung tâm CNTT&TT (t/h); 
- Ban Biên tập Sở TTTT (đăng VB); 

- Lưu: VT, BCVTCNTT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 
 

 
 

 
 

Bùi Thống Nhứt 



 


		2022-06-29T12:45:05+0700


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh - Phone: 0294.3850853 - Email: ckstravinh@travinh.gov.vn
	2022-06-29T13:26:27+0700
	Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh
	Sở Thông tin và Truyền thông<stttt@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




