
UBND TỈNH SÓC TRĂNG 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Số: …......... /STTTT-BCVTCNTT 

V/v cảnh báo mạo danh phát tán thư điện tử có 

nội dung lừa đảo 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Sóc Trăng, ngày …… tháng 12 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Các Sở, ngành tỉnh; 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Ban Quản lý các Khu công nghiệp; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố, 

                                                                        tỉnh Sóc Trăng. 

 

Trong thời gian gần đây Hệ thống bảo mật tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu 

tỉnh đã phát hiện các thành phần xấu mạo danh các cơ quan chức năng Đảng, 

Nhà nước thông qua Hệ thống thư điện tử tỉnh để phát tán nội dung lừa đảo đến 

hộp thư điện tử của một số cá nhân, đơn vị với nội dung như trong ảnh kèm 

theo: 
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Để tránh nguy cơ bị lấy cắp thông tin, dữ liệu và đảm bảo an toàn thông 

tin khi sử dụng Hệ thống thư điện tử tỉnh. Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị 

Quý cơ quan, đơn vị tuyệt đối không bấm vào đường dẫn “Bấm vào đây để cập 

nhật địa chỉ email của bạn” hoặc “Bấm vào đây” khi nhận được thư có nội 

dung như trên, đồng thời không cung cấp thông tin cá nhân khi các địa chỉ hộp 

thư này yêu cầu. 

Trong quá trình sử dụng hộp thư điện tử công vụ, nếu nhận được nội dung 

nghi ngờ đề nghị Quý cơ quan, đơn vị chuyển tiếp nội dung thư điện tử qua địa 

chỉ mail tvthe@soctrang.gov.vn. để kiểm tra, xử lý hoặc liên hệ Ông Trần Văn 

Thể, Chuyên viên phòng Nghiệp vụ tổng hợp, Trung tâm Công nghệ thông tin 

và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng để được hỗ trợ, điện thoại: 0299.3626800./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT.CNTT&TT (P/h); 

- Lưu: VT, BCVTCNTT. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Dương Văn Nhân 
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