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Số:            /CV-CNTT 
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Chỉ thị số 14/CT-TTG năm 2018. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2019 

  

 

Kính gửi: ……………………………….. 

 

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Công nghệ thông tin của Trung 

tâm Công nghệ thông tin tại Quyết định số 2746/QĐ-BVHTTDL ngày 

25/7/2018 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung 

tâm Công nghệ thông tin; 

Thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại; 

Thực hiện công văn số 902/CATTT-TĐQLGS của Cục An toàn Thông tin - 

Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đôn đốc các cơ quan, tổ chức nhà nước  

thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 25/5/2018, cụ 

thể: 

Cục An toàn thông tin đề nghị các đơn vị chuyên trách về công nghệ thông 

tin của các Bộ, ngành thiết lập, cài đặt phần mềm phòng, chống mã độc trên 

100% máy chủ, máy trạm, thiết bị đầu, cuối liên quan; Ưu tiên sử dụng phần 

mềm phòng, chống mã độc đã được Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá đáp 

ứng yêu cầu kỹ thuật về phòng, chống mã độc tại Thông báo số 71/TB-CATTT 

ngày 26/9/2019 về việc công bố lần 3 Danh mục sản phẩm phòng, chống phần 

mềm độc hại đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 

25/5/2018 và có trách nhiệm tổng hợp và cung cấp các thông tin liên quan phục 

vụ công tác quản lý nhà nước. 

Vì vậy, Trung tâm Công nghệ thông tin đề nghị các đơn vị thuộc và trực 

thuộc Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch cung cấp thông tin tại Phụ lục (kèm theo) 

gửi về Trung tâm Công nghệ thông tin để tổng hợp báo cáo theo quy định, thông 

tin gửi về trước ngày 16/11/2019.  

Thông tin liên hệ: Ông Dương Anh Quân, Phó Trưởng phòng Quản lý hạ 

tầng & Dữ liệu số, Trung tâm Công nghệ thông tin; Điện thoại: 0915.091.580; 

Thư điện tử: quanda@cntt.gov.vn; 

mailto:quanda@cntt.gov.vn


Đầu mối kỹ thuật chia sẻ, xử lý thông tin về mã độc: Vũ Hải Đăng, Chuyên 

viên Quản lý hạ tầng & Dữ liệu số,, Trung tâm Công nghệ thông tin; Điện thoại: 

0932.346.388; Thư điện tử: vuhaidang@cntt.gov.vn ; 

Trung tâm Công nghệ thông tin cảm ơn sự phối hợp, hợp tác của Quý cơ 

quan, đơn vị. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- GĐ Nguyễn Thanh Liêm (để báo cáo); 

- Lưu: VT, QTHTDLS, DAQ.70. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Huyền 
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PHỤ LỤC 

THÔNG TIN CUNG CẤP PHỤC VỤ TRIỂN KHAI CHỈ THỊ SỐ 14/CT-TTG NĂM 2018 
 

1. Thông tin chung: 

 Tên đơn vị cung cấp thông tin: 

 Điện thoại:        Email: 

 Tổng số đơn vị trực thuộc: 

 Số lượng hệ thống thông tin trực thuộc: 

 Tổng số máy chủ:      - Tổng số máy chủ được cài đặt phần mềm AV: 

 Tổng số máy trạm:      - Tổng số máy trạm được cài đặt phần mềm AV: 

 Số lượng hệ thống thông tin đã kết nối, chia sẻ thông tin giám sát với Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng Quốc gia 

 Đề xuất triển khai thí điểm phần mềm AV đáp ứng Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018:  Có.    Không. 

Trường hợp đăng ký triển khai thí điểm, đề nghị liệt kê danh sách các phần mềm đăng ký. Danh sách các phần mềm phòng, 

chống phần mềm độc hại đáp ứng yêu cầu theo Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 được Bộ Thông tin Truyền thông công bố 

tại Công văn số 71/TB-CATTT ngày 26/9/2019. 

2. Thông tin đối với các hệ thống thông tin trực thuộc: 

3.  
STT Tên hệ thống thông tin Đơn vị vận hành Cài đặt phần 

mềm AV cho 

máy chủ 

Cài đặt phần 

mềm AV cho 

máy trạm 

Phần mềm AV 

sử dụng trong 

hệ thống 

Đầu mối hỗ trợ kỹ 

thuật bên cung cấp 

sản phẩm AV 

Đầu mối liên hệ về 

kỹ thuật của Đơn vị 

vận hành 

        

        

 

Chú ý: - Thông tin cài đặt phòng, chống phần mềm độc hại (phần mềm AV) cho máy chủ cung cấp thông tin số lượng máy chủ/số lượng máy chủ 

được cài đặt phần mềm AV, tương tự đối với máy trạm. 

- Phần mềm AV sử dụng trong hệ thống: Trường hợp hệ thống sử dụng phần mềm của nhiều hãng khác nhau thì liệt kê đầy đủ và cung cấp 

đầu mối hỗ trợ kỹ thuật tương ứng. 
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