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quản lý tiêm chủng COVID-19 

Hà Nội, ngày      tháng     năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Các Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế; 

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

-   Y tế các Bộ, Ngành. 

(Sau đây gọi tắt là các đơn vị) 
 

Căn cứ Quyết định số 3043/QĐ-BYT ngày 24/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19 toàn quốc; 

Căn cứ Quyết định số 1064/QĐ-BTTTT ngày 23/7/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch hoạt động của Tiểu ban 

Ứng dụng công nghệ thông tin quản lý tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và 

truyền thông; Công văn số 1938/THH-TTTV ngày 19/10/2021 của Cục Tin học 

hóa Bộ Thông tin và Truyền thông về việc các yêu cầu đảm bảo an toàn an ninh 

cho các thiết bị đầu cuối sử dụng Nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19. 

Nhằm tăng cường bảo đảm an toàn an ninh cho hệ thống quản lý tiêm chủng 

vắc xin phòng COVID-19, Cục Công nghệ thông tin trân trọng đề nghị các đơn vị 

thực hiện và chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền quản lý nghiêm túc thực hiện các yêu 

cầu đảm bảo an toàn an ninh cho các thiết bị đầu cuối (có kết nối với hạ tầng kỹ 

thuật và cơ sở dữ liệu) để sử dụng Nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19 (Yêu 

cầu chi tiết tại Phụ lục kèm theo công văn này). 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, xin liên hệ tổng 

đài hotline Bộ Y tế 19009095 hoặc bộ phận kỹ thuật Trung tâm dữ liệu y tế, Cục 

Công nghệ thông tin, Bộ Y tế; điện thoại: 0986185089; email: 

hotro@moh.gov.vn. 

Trân trọng./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thứ trưởng Trần Văn Thuấn (để b/c); 

- Cục Y tế dự phòng – Bộ Y tế; 

- Bộ TTTT: Cục Tin học hóa, Cục ATTT; 

- Cục trưởng (để b/c); 

- Các Phó Cục trưởng (để p/h); 

- Lưu: VT, DLYT.   

   

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trường Nam 

sy
t_

ph
ut

ho
_v

t_
So

 Y
 te

 P
hu

 T
ho

_2
0/

10
/2

02
1 

09
:4

1:
47



Phụ lục 

Yêu cầu đảm bảo an toàn an ninh cho các thiết bị  

          đầu cuối sử dụng Nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19 

 (Kèm theo Công văn số         /CNTT-DLYT ngày      tháng      năm 2021  

của Cục Công nghệ thông tin)  

 

I. Cài đặt thiết lập máy tính an toàn 

1. Máy tính người sử dụng phải được cài đặt phần mềm phòng, chống phần mềm 

độc hại và cập nhật thường xuyên. 

2. Không sử dụng tài khoản có quyền Administrator trong quá trình sử dụng. Chỉ 

dùng tài khoản có quyền này khi cài đặt, thay đổi cấu hình hệ điều hành. 

3. Thực hiện thiết lập cấu hình tường lửa hệ điều hành. 

4. Rà soát, gỡ cài đặt các phần mềm không sử dụng và không an toàn. 

5. Xóa tất cả các tài khoản người dùng không sử dụng và phân quyền phù hợp 

đối với từng tài khoản. 

6. Thiết lập và sử dụng chính sách mật khẩu mạnh như tối thiểu 08 ký tự; bao 

gồm chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt. Định kỳ 03 tháng thay đổi mật khẩu. 

7. Thiết lập chính sách cập nhật, bản vá hệ điều hành. 

II. An toàn, an ninh mạng trong quá trình sử dụng 

1. Không truy cập trang thông tin theo đường link, mở tệp tin đính kèm từ những 

thư điện tử không rõ nguồn gửi hoặc nghi ngờ có thể gây hại. 

2. Không truy cập các trang thông tin không rõ nguồn gốc hoặc có nội dung độc hại.  

3. Thiết lập chức năng tự động khóa máy tính khi tạm thời rời khỏi vị trí làm 

việc. Đóng các phiên làm việc của ứng dụng khi đã hoàn tất, trừ khi đã có cơ chế bảo 

vệ thích hợp. 
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