
UBND TỈNH AN GIANG 
SỞ Y TẾ 

 

Số: 3187/SYT-NVY 

V/v xử lý nguy cơ mất an ninh, 

an toàn thông tin phần mềm 

báo cáo thống kê y tế 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 An Giang, ngày 04 tháng 10 năm 2021 

 

Kính gửi: 

 - Các đơn vị Y tế tuyến tỉnh, huyện/thị/thành phố; 

 - Các bệnh viện tư nhân; 

 - Phòng Y tế huyện/thị/thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 718/CNTT-DLYT, ngày 24/9/2021 cùa Cục Công 

nghệ thông tin – Bộ Y tế về việc xử lý nguy cơ mất an ninh, an toàn thông tin một 

số phần mềm; 

Qua kiểm tra, rà soát, hiện có 121 tài khoản của phần mềm Thống kê y tế 

(đường dẫn https//baocao.tkyt.vn) của các đơn vị Trạm Y tế xã/phường/thị trấn, 

Trung tâm Y tế huyện, các bệnh viện tuyến tỉnh và 02 Chi cục trực thuộc Sở Y tế 

vẫn sử dụng mật khẩu mặc định mặc dù khi bàn giao tài khoản cho các đơn vị Sở Y 

tế đã yêu cầu các đơn vị đổi mật khẩu ngay sau khi tiếp nhận. (đính kèm danh sách 

tài khoản) 

Sở Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện thay đổi mật khẩu mặc định trên phần 

mềm Thống kê y tế hoàn thành trước ngày 10 tháng 10 năm 2021. Sau ngày này, 

đơn vị nào không đổi mật khẩu mặc định Cục Công nghệ thông tin sẽ tạm khóa tài 

khoản sử dụng các phần mềm trên.  

Đề nghị các đơn vị khẩn trương thay đổi mật khẩu theo đúng thời gian qui 

định. Riêng các Trung tâm Y tế tuyến huyện có công văn gửi các Trạm Y tế chưa 

đổi mật khẩu được biết để thay đổi mật khẩu ngay.  

Thông tin liên hệ: Ks. Nguyễn Thành Lợi, số điện thoại: 0907.010200./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu VT-NVY. 

(đính kèm danh sách TK) 

 

    GIÁM  ĐỐC 
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		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-10-04T20:08:35+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Y tế<soyte@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




