
UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:            /STTTT-BCVTCNTT 

V/v kiểm tra, khắc phục lỗ hổng bảo mật 

mức cao và nghiêm trọng trong các  

sản phẩm Microsoft 

Trà Vinh, ngày      tháng 8 năm 2021 

Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành tỉnh (3 hệ); 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Ngày 13/8/2021, Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông 

ban hành Công văn số 1115/CATTT-NCSC về việc cảnh báo 10 lỗ hổng bảo 

mật mức 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 đảm bảo an toàn cho không gian mạng Việt Nam, Sở Thông tin 

và Truyền thông khuyến nghị các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tiến hành 

kiểm tra, rà soát các máy chủ, máy trạm sử dụng hệ điều hành Windows có khả 

năng bị ảnh hưởng. Thực hiện cập nhật bản vá bảo mật cho các máy bị ảnh 

hưởng theo hướng dẫn của Microsoft (Tham khảo hướng dẫn khắc phục tại Phụ 

lục kèm theo Công văn số 1115/CATTT-NCSC của Cục An toàn thông tin). 

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu cần hỗ trợ về mặt kỹ thuật, các cơ 

quan, đơn vị có thể liên hệ Sở Thông tin và Truyền thông (qua Phòng Bưu 

chính, Viễn thông - Công nghệ thông tin, điện thoại: 0294 3850 853) để được 

hướng dẫn. 

Sở Thông tin và Truyền thông thông báo đến các cơ quan, đơn vị để xử lý, 

khắc phục./. 

                         

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ Sở; 

- Các phòng, Trung tâm CNTTTT (t/h); 

- Cổng TTĐT của Sở; 

- Lưu: VT, BCVTCNTT. 

 

 
KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Bùi Thống Nhứt 
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