
1 

 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Số:         /STTTT-TTCNTT2 

V/v phòng tránh nguy cơ mất an toàn thông 

tin và khuyến cáo phần mềm họp trực tuyến 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Tĩnh, ngày      tháng 04 năm 2020 

   

 

Kính gửi:  

    - Văn phòng Tỉnh ủy; 

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

    - UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

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

 

    

Ngày 14/04/2020, Cục An toàn thông tin ban hành văn bản số 250/CATTT-

VNCERT/CC về việc cảnh báo nguy cơ mất an toàn thông tin từ phần mềm họp 

trực tuyến Zoom, với các lỗ hổng nghiêm trọng như: mã hóa dữ liệu đầu cuối kém, 

dễ dàng bị dò quét ID cuộc họp, lỗ hổng liên quan đến đường dẫn UNC (Universal 

Naming Convention), các mã lỗ hổng CVE-2020- 11500, CVE-2020-11469, CVE-

2020-11470,... với nhiều mức độ nguy hiểm khác nhau chưa được nhà cung cấp xử 

lý triệt để (có bản sao Công văn kèm theo). 

Trước đó, nhằm khuyến khích sử dụng phần mềm họp và làm việc trực tuyến 

phục vụ nhanh trong phòng chống dịch Covid-19, ngày 31/3/2020 Sở Thông tin và 

Truyền thông có văn bản số Số 372/STTTT-CNTT, trong đó có gợi ý sử dụng một 

số phần mềm họp trực tuyến và có phần mềm Zoom. Để phòng tránh các nguy cơ, 

bảo đảm an toàn thông tin mạng, đặc biệt là bảo vệ thông tin cá nhân, dữ liệu của 

các cơ quan, tổ chức 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. Quán triệt nội dung công văn số 250/CATTT-VNCERT/CC đến tất cả cán 

bộ công chức, viên chức và người lao động. 

2. Giao cán bộ chuyên trách CNTT (hoặc đơn vị, bộ phận chuyên trách CNTT) 

theo dõi, giám sát liên tục hệ thống thông tin; thực hiện đầy đủ các biện pháp được 

Cục An toàn thông tin khuyến cáo tại văn bản số 250/CATTT-VNCERT/CC. Trường 

hợp chưa có cán bộ chuyên trách CNTT cần bố trí cán bộ có chuyên môn thực hiện 

và liên hệ Thường trực Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của tỉnh  để được 

hỗ trợ. 

3. Xem xét lựa chọn các phần mềm trực tuyến do các doanh nghiệp trong nước 

cung cấp như: Viettel, VNPT, Mobifone, FPT, VNG, CMC, Nhan Hoa và hệ thống 

do Bộ Thông tin và Truyền thông cung cấp tại địa chỉ http://emeeting.mic.gov.vn. 

Thực hiện gỡ cài đặt phần mềm Zoom tại các máy tính và điện thoại nếu đã cài dùng 

thử (trừ trường hợp mua bản quyền và được nhà cung cấp dịch vụ bảo đảm ATTT 

trong hợp đồng). 

http://emeeting.mic.gov.vn/
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4. Khi phát hiện các vấn đề bất thường hoặc sự cố về an toàn thông tin, báo cáo 

ngay về Thường trực Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của tỉnh qua đơn vị 

chuyên trách là Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh.  

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

Trung tâm, điện thoại: 02393.606789, di động: 0914.237788, email: 

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

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Công an tỉnh (Phòng PA04); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, CNTT, TTCNTT2. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Bùi Đắc Thế 
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