SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ
THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 74 /TTCNTT&TT-KT

Đồng Tháp, ngày28 tháng09 năm 2021

V/v kiểm tra thay đổi mật khẩu
cho địa chỉ email công vụ

Kính gửi:

Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

- Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành và Đoàn thể tỉnh;
- UBND các Huyện, Thành phố.

Căn cứ Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng
Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ
quan nhà nước.
Căn cứ Quyết định số 613/QĐ-UBND.HC ngày 21 tháng 7 năm 2011 của
Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành quy chế quản lý, sử dụng thư điện tử trong
hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Đồng Tháp.
Thực hiện việc kiểm tra, rà soát các tài khoản email công vụ định kỳ 06
tháng/lần của các đơn vị trên địa bàn Tỉnh, Trung tâm Công nghệ Thông tin và
Truyền thông ghi nhận một số hạn chế như sau:
1. Các địa chỉ email được cấp cho người dùng rất nhiều theo yêu cầu của
các đơn vị, nhưng thực tế chưa được sử dụng rộng rãi và thường xuyên khi trao
đổi công việc.
2. Các tài khoản email đa số đều chưa thay đổi mật khẩu mặc định hoặc có
thay đổi nhưng mật khẩu chưa đạt mức bảo mật cao, đây là một trong những nguy
cơ cho việc chiếm quyền sử dụng tài khoản sử dụng cho mục đích xấu.
3. Người dùng sử dụng tài khoản email công vụ để đăng ký thành viên trên
một số trang website, diễn đàn của các tổ chức không nằm trong bộ máy nhà nước,
vì vậy hệ thống thường xuyên nhận các thư rác từ bên ngoài gửi vào hệ thống, gây
ra tình trạng tràn bộ nhớ tài khoản của người dùng.
Để nâng cao hiệu quả việc sử dụng email công vụ trong thực hiện nhiệm
vụ được giao, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn
vị yêu cầu các cá nhân, tổ chức được cấp tài khoản:
1. Thay đổi mật khẩu định kỳ 6 tháng một lần và đặt mật khẩu có độ phức
tạp cao. (Tài liệu hướng dẫn sử dụng có trên website: https://mail.dongthap.gov.vn
bao gồm việc sử dụng email thông qua outlook, điện thoại và máy tính bảng).
2. Hạn chế sử dụng email công vụ để đăng ký thành viên các diễn đàn vào
mục đích cá nhân.
3. Ngoài việc sử dụng các tài khoản email công vụ để đăng nhập các ứng
dụng dùng chung của tỉnh (Dịch vụ công trực tuyến, Một cửa điện tử, Phần mềm

quản lý văn bản, …) người dùng cần sử dụng email công vụ thường xuyên khi
trao đổi công việc.
Trong quá trình sử dụng, nếu có vướng mắc, đơn vị vui lòng liên hệ Phòng
Kỹ thuật - Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, chuyên viên phụ trách
ông Nguyễn Thiện Bình, số điện thoại: 0277.3856.113, di động: 0907.874.864
Email: binhnt@dongthap.gov.vn.
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- PGĐ Sở đ/c Nguyễn Tấn Hoàng;
- Lưu: VT, P.KT.

GIÁM ĐỐC

Trần Nghĩa Phương

