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Thực hiện Công vãn sổ 4óHCa : " T  V: : -y tgày 16/8/21-18 sủa Cục An 
toàn thông tin -  Bộ Thông tin và h • ■ /ên thông về việc cung cấp danh sách lp/tên 
miên cho mục đích chia sẻ thông tin Iiguv cơ tân công mạng 7)ê; Nam, nhăm mục 
đích theo dõi, giám sát từ xa tôt hơn và tăng cường bào đảm an toàn thông tin cho 
các đơn vị trực thuộc Bộ đông thời cảnh bảo kịp thời khi có thông tin vế nguv cơ 
tấn công mạng liên quan đến các hệ thống thông tin (địa chi IP, tên miền) của Quv 
đơn vị, Trung tâm Công nghệ thông tin (TTCNTT) đề nghị Quý đơn vị thực hiện 
tổng họp danh sách các địa chỉ IP/Tên mien dans cong khai (public) trên Internet 
mà Quý đon vị quản ì y nheo máu trong Phụ lục kềm theo, bản mềm xin tai theo 
đưòĩĩg link https://www. most.gov. vn/vn/chuven-muc/603/an~toan-thong-tin. aspx) 
gửi vo TIC N T 1 • trước ngày 16/9/2018.

Khi cần hỗ trợ xin liên hệ Trung tâm Công nghệ thông tin, địa chỉ: phòng 
603, i \ ì  Trá'1 Duy B:ms, CT, Guy, Hả Nội, số điện thoại: 02439439060, thư
điện tử phongktlit@most.gov.vn. Cán bộ trực tiêp xử lý Anh Đặng Huỳnh Kim, 
số điện thoại: 096521 6.

Số: C Á r  /cv-TTCNTT

V/v cung cẩp danh sách IP/tỗĩi miên 
đang công khai trên Internet

y  ngàỵụp tháng 09 năm ¿('18

Kính gửi: Các đon vị trực thuộc Bộ

Trân trọng./. 1
Nơi nhận:
-  Như trên;
- Lưu: TTCNTT.

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIẢM ĐÓC
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Thông báo danh sách đia chỉ JP tĩnh 

L Thông tin chung về tổ chức

Tên tổ chức: ....................................................................... ...............................

Điện thoại: .............................................................................................. .......

Eniail: ...............................................................................................................

2. Đầu mối kỹ thuât liên hê để chia sẻ thông tin cảnh báo sóm qua Hê thống 
tLkhonggianmang.vn

Họ và tên: ........................................................... .............................................

Phòng, ban: ......................................................................................................

Chức danh:......................................................................................................

Di động: .............................................................................

Email:................................................................................

3. Danh sách địa chỉ 1P tĩnh tố chức đăng kv sử dung
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4. Danh sách tên miền tố chức đang quản iý, sử dụng

Tên miền Muc đích sử dụng
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Ghi chú

most. gov. vn Cống thông tin điện tủ

1
i

Ghi chú: Bản mêm văn bản gửi vê phongkthtCỳmost. gov. vn với tiêu đề [Đơn vị]: 
Danh sách địa chỉ ỈP/tên miên


