
UBND HUYỆN THANH HÀ
PHÒNG VĂN HOÁ VÀ THÔNG TIN

Số:         /CV-VHTT
V/v lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và 

nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Thanh Hà, ngày 19 tháng 10 năm 2021

Kính gửi:

- Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện;
- UBND các xã, thị trấn.

Thực hiện Công văn số 1168/STTTT-BCVTCNTT của Sở Thông tin và 
Truyền thông ngày 15 tháng 10 năm 2021 về việc lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao 
và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft, 

Nhằm đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống thông tin của các cơ quan, 
đơn vị, góp phần bảo đảm an toàn cho không gian mạng Việt Nam, Phòng Văn 
hóa và Thông tin huyện khuyến nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch 
UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau:   

1. Kiểm tra, rà soát, xác định máy sử dụng hệ điều hành Windows có khả 
năng bị ảnh hưởng. Thực hiện cập nhật bản vá kịp thời để tránh nguy cơ bị tấn 
công (tham khảo (tham khảo theo hướng dẫn tại Phụ lục Công văn số 
1411/CATTT-NCSC của Cục An toàn thông tin kèm theo).

2. Tăng cường giám sát và sẵn sàng phương án xử lý khi phát hiện có dấu 
hiệu bị khai thác, tấn công mạng; đồng thời thường xuyên theo dõi kênh cảnh báo 
của các cơ quan chức năng và các tổ chức lớn về an toàn thông tin để phát hiện 
kịp thời các nguy cơ tấn công mạng. Trong quá trình thực hiện, có vướng mắc đề 
nghị các cơ quan, đơn vị liên hệ trực tiếp:

- Đầu mối hỗ trợ của Cục An toàn thông tin: Trung tâm Giám sát an toàn 
không gian mạng quốc gia (NCSC), điện thoại 02432091616, thư điện tử: 
ais@mic.gov.vn.

- Đầu mối hỗ trợ của Sở Thông tin và Truyền thông: Ông Vũ Văn Huy - 
Trưởng phòng Quản trị và An ninh mạng, Trung tâm CNTT&TT, Sở Thông tin 
và Truyền thông; điện thoại: 0908466189, email:vuvanhuy@haiduong.gov.vn./.

Trân trọng!
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh;
- Lưu: VH&TT. 

TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Văn Vịnh
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