UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
SỞ THÔNG TIN
VÀ TRUYỀN THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 186 /STTTT-TTCNTT&TT

Đồng Tháp, ngày 28 tháng 02 năm 2022

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v rà quét, kiểm soát thông tin trên
các trang/cổng thông tin điện tử của
các Sở, ban, ngành, địa phương

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố.
Tiếp nhận thông tin cảnh báo an toàn, an ninh thông tin từ các cơ quan
chuyên môn, cụ thể, thời gian qua đã phát hiện nhiều trang tin/cổng thông tin
điện tử của các Sở, ban, ngành tại một số tỉnh/thành phố trên cả nước bị các đối
tượng xấu lợi dụng đăng tải thông tin, bài viết có nội dung xấu như quảng cáo
lô đề, cờ bạc…Theo đó, các đối tượng khai thác lỗ hổng trong quản lý, kiểm
duyệt bài viết tại các chuyên mục “Hỏi đáp”, “Góp ý”, “Tin tức” của trang
mạng có tên miền “.gov.vn”, “edu.vn”, “.vn” để chèn bài viết có nội dung quảng
cáo vi phạm pháp luật. Bên cạnh, các đối tượng xấu triệt để khai thác lỗ hổng
bảo mật của webiste nhằm mục đích chiếm quyền điều khiển, tạo trang nhánh
và chèn nội dung quảng cáo cờ bạc trực tuyến như: VN88, 123B.com, nhacai.tv,
xoso.club, ee88.com, 88vin, R365…
Các đối tượng đã sử dụng phương pháp đặt liên kết trên website để tối
ưu hoá công cụ tìm kiếm (còn gọi là kỹ thuật đặt backlink để cải thiện thứ hạng
tìm kiếm) hoạt động này tiềm ẩn nguy cơ bị các thế lực thù địch, phản động lợi
dụng đăng tải, tán phát tin, bài viết xuyên tạc, công kích, vu cáo làm hạ uy tín
của Đảng, Nhà nước gây mất niềm tin trong quần chúng nhân dân.
Từ tình hình trên, để tăng cường bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông
tin, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các Sở, ban, ngành, địa phương trên
địa bàn Tỉnh thường xuyên rà quét, chủ động kiểm soát thông tin trên các
website do mình quản lý để phát hiện các nội dung quảng cáo vi phạm pháp
luật, kịp thời thông báo cho Sở Thông tin và Truyền thông nắm thông tin và xử
lý.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các sở, ban, ngành, địa
phương liên hệ Phòng Hạ tầng - An toàn thông tin thuộc Trung tâm Công nghệ

thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông (điện thoại:
0277.3856113) để phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Các PGĐ Sở;
- Lưu: VT, CNTT, TTCNTT&TT.
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