
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Số:          /STTTT-TTCNTT 

V/v lỗ hổng bảo mật CVE-2022-30190 

trong Microsoft Support Diagnostic Tool 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Tĩnh, ngày      tháng 06 năm 2022 

Kính gửi:  

    - Văn phòng Tỉnh ủy; 

    - Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

    - Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; 

    - UBND các huyện, thành phố, thị xã. 

 

Ngày 01/6/2022, Cục An toàn thông tin đã có Công văn số 786/CATTT-

NCSC về việc cảnh báo lỗ hổng bảo mật CVE-2022-30190 trong Microsoft 

Support Diagnostic Tool (MSDT), ảnh hưởng đến Microsoft Office phiên bản 

Office 2013/2016/2019/2021 và các phiên bản Professional Plus; Windows 

Server 2008/2012/2016/2019/2022, Windows 7/8.1/10/11. Lỗ hổng này cho 

phép đối tượng tấn công thực thi mã tùy ý; từ đó có quyền xem, thay đổi hoặc 

xóa dữ liệu,…. (có bản chụp Công văn và thông tin chi tiết lỗ hổng kèm theo). 

Để đảm bảo an toàn thông tin mạng trong các cơ quan nhà nước trên địa 

bàn tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện 

một số nội dung sau: 

1. Giao cán bộ chuyên trách CNTT, đơn vị, bộ phận chuyên trách CNTT của 

các đơn vị kiểm tra, rà soát hệ thống thông tin có khả năng bị ảnh hưởng bởi lỗ 

hổng trên. Nếu có, đơn vị cần thực hiện các biện pháp tại Công văn số 

786/CATTT-NCSC để giảm thiểu nguy cơ tấn công. Trường hợp đơn vị chưa có 

cán bộ chuyên trách CNTT cần bố trí cán bộ có chuyên môn thực hiện và liên hệ 

Cơ quan thường trực của Đội ứng cứu sự cố ATTT mạng của tỉnh để được hỗ trợ. 

2. Sau khi thực hiện, báo cáo số liệu, kết quả xử lý lỗ hổng (Số máy đã xử 

lý) về Đội ứng cứu sự cố ATTT mạng tỉnh và Cơ quan thường trực của Đội ứng 

cứu sự cố ATTT mạng của tỉnh (Trung tâm CNTT và Truyền thông).   

Cán bộ đầu mối tiếp nhận thông tin: Ông Nguyễn Thanh Lâm, Phó 

Giám đốc phụ trách Trung tâm, điện thoại: 0914.237788, email: 

ntlam.stttt@hatinh.gov.vn./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Công an tỉnh (PA05); 
- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, TTCNTT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PH  GIÁM ĐỐC 
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