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Thực hiện Công văn số 649/STTTT-TTCNTT&TT ngày 08/07/2021 của Sở 
Thông tin & Truyền thông về việc cảnh báo lỗ hổng bảo mật mới trong WinRAR 
và Công văn số 709/STTTT-TTCNTT&TT ngày 27/7/2021 của Sở Thông tin & 
Truyền thông về việc cảnh báo lỗ hổng bảo mật mới ảnh hưởng đến hệ điều hành 
Windows 10 và Windows Server. 

 Nhằm tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng cho hệ thống 
thông tin, bảo mật an toàn thông tin của Trường. Trường đề nghị các đơn vị, cá 
nhân thuộc trường thực hiện các việc như sau: 

1. Thường xuyên quét và cập nhật mới phần mềm diệt virus nhằm hạn chế sự 
tấn công từ môi trường mạng, đảm bảo an toàn an ninh thông tin, không mở các 
các email, trang thông tin điện tử và cài đặt các phần mềm lạ, không rõ nguồn gốc. 
Khi nghi ngờ máy tính bị nhiễm mã độc, hay bị tấn công cần thông báo ngay về 
phòng Hành chính - Quản trị để kiểm tra, xử lý kịp thời. 

2. Phòng Hành chính – Quản trị đặc biệt kiểm tra, khắc phục cập cho các 
windows server đang chạy trên các máy chủ của Trường. Rà soát máy tính đang sử 
dụng có khả năng bị ảnh hưởng bởi lỗ hổng trên để có phương án xử lý, khắc phục 
lỗ hổng. Cập nhật lên các bản vá theo phát hành của hãng; 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. 

Trường thông báo đến các đơn vị thuộc trường được biết để phối hợp thực 
hiện. 

Trân trọng./. 
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