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

  

Số: 197 /SKHCN-QLCN 
V/v ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm mã 

độc qua lỗ hổng trên phần mềm 
Winrar chưa cập nhật. 

Lạng Sơn, ngày 22  tháng 3  năm 2019 

 
Kính gửi: 

 
 
- Các phòng chuyên môn; 
- Các đơn vị trực thuộc Sở 
 

 
 

 

Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) nhận được Công văn số 346/STTTT-
CNTT ngày 21/3/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông về nguy cơ lây nhiễm mã 
độc qua lỗ hổng trên phần mềm Winrar chưa cập nhật, để kịp thời ngăn chặn nguy cơ 
trên, Sở KHCN thông báo như sau: 

1. Phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc thông báo đến tất cả các cán bộ công 
chức, viên chức, người lao động trong đơn vị dừng các hoạt động có liên quan đến 
hoạt động giải nén sử dụng phần mềm Winrar trên các máy tính cho đến khi được cài 
đặt phần mềm Winrar phiên bản mới nhất (Winrar 5.7.0).  

2. Các máy tính thuộc Khối văn phòng Sở sẽ được cài đặt, nâng cấp phần mềm 
Winrar phiên bản mới nhất trong ngày thứ hai, ngày 25/3/2019. 

3. Các máy tính thuộc các đơn vị trực thuộc, đề nghị bộ phần CNTT có phương 
án cài đặt nâng cấp trong thời gian sớm nhất. 

4. Yêu cầu tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động  nghiên cứu 
Công văn số 251/CATTT-NCSC ngày 18/3/2019 của Cục An toàn thông tin (gửi kèm 
theo đường eOffice) để thực hiện đối với các máy tính cơ quan cũng như máy tính cá 
nhân. 

Trên đây là thông báo của Sở KHCN, đề nghị Phòng chuyên môn, đơn vị trực 
thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, QLCN. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 

(Đã ký) 
 
 
 

Trần Hữu Đắc 
 


		2019-03-22T17:08:09+0700
	Việt Nam
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Sở Khoa học và Công nghệ<khcn@langson.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




