
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÔ LƯƠNG 

Số:         /UBND.VX 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đô Lương, ngày        tháng       năm 2022 

V/v triển khai công tác phòng, ngừa lỗ hổng 

bảo mật nghiêm trọng trong Microsoft  
 

 

Kính gửi:  

- Các phòng, ban, ngành thuộc UBND huyện; 

- Công an huyện; 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; 

- UBND các xã, thị trấn. 
 

 

 

Thực hiện Công văn số 2397/CAT-PA05 ngày 19/9/2022 của Công an tỉnh 

Nghệ An về việc phòng ngừa lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng trong Microsoft 

Office. Cụ thể: 

Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một số lỗ hổng bảo mật tồn tại trong các 

sản phẩm của Microsoft. Trong đó, đáng chú ý các lỗ hổng bảo mật rất nghiêm 

trọng cụ thể như sau: 

- Lồ hổng bảo mật CVE-2022-34713 trong Microsoft Windows Support 

Diagnostic Tool (MSDT) cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa. Lỗ hổng 

này đang được khai thác rộng rãi trên Internet. Các đơn vị cần đặc biệt quan tâm và 

có phương án khắc phục, xử lý kịp thời nếu bị ảnh hưởng bởi lỗ hổng bảo mật này. 

- 04 lỗ hổng bảo mật CVE-2022-21980, CVE-2022-24477, CVE-2022- 

24516, CVE-2022-30134 trong Microsoft Exchange Server cho phép đối tượng tấn 

công thu thập thông tin và thực hiện leo thang đặc quyền. 

- Lỗ hổng bảo mật CVE-2022-35804 trong SMB Client and Server cho phép 

đối tượng tấn công thực thi mã từ xa trên phiên bản Windows 11. 

- Lồ hổng bảo mật CVE-2022-34715 trong Windows Network File System 

cho phép đối tượng tấn công chưa xác thực có thể thực thi mã từ xa. 

- Lỗ hổng bảo mật CVE-2022-35742 trong Microsoft Outlook cho phép đối 

tượng tấn công thực hiện tấn công từ chối dịch vụ. 

Để làm tốt công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, kịp thời phòng ngừa, 

ngăn chặn hoạt động lợi dụng vào các lỗ hổng nêu trên để tấn công mạng và thực 

hiện các mục đích xấu. UBND huyện Đô Lương yêu cầu các phòng, ban, ngành 

thuộc UBND huyện, Công an huyện, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền 

thông, UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung cụ thể như sau: 



 

2 
 

1. Kiểm tra, rà soát, xác định máy sử dụng hệ điều hành Windows có khả 

năng bị ảnh hưởng. Thực hiện các giải pháp phòng, ngừa tạm thời và cập nhật bản 

vá kịp thời để tránh nguy cơ bị tấn công (tham khảo thông tin tại văn bản kèm 

theo). 

2. 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. 

3. Cài đặt và cập nhật thường xuyên các phần mềm diệt virus. Khi phát hiện 

máy tính bị tấn công và khai thác bởi lỗ hổng trên thì tiến hành cách ly vật lý khỏi 

hệ thống thông tin và đồng thời báo cáo về UBND huyện qua Phòng Văn hóa và 

Thông tin để hướng dẫn xử lý. 

4. Trong trường hợp cần thiết có thể liên hệ đầu mối hỗ trợ của Cục An toàn 

thông tin: Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia, điện thoại 

02432091616, thư điện tử: ais@mic.gov.vn hoặc qua Đ/c Bùi Huy Châu, Sđt: 

0977.579.430, cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng 

công nghệ cao tỉnh Nghệ An. 

5. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Đăng tải toàn bộ nội dung công văn này lên Cổng thông tin điện tử huyện. 

- Hướng dẫn cho các đơn vị có liên quan trong việc thực hiện phòng, ngừa 

và cập nhật bản vá lỗ hổng bảo mật này; kịp thời có phương án xử lý khi gặp sự cố. 

(Gửi kèm theo Công văn này là Công văn số 2397/CAT-PA05 ngày 

19/9/2022 của Công an tỉnh Nghệ An) 

Nhận được Công văn này, UBND huyện Đô Lương đề nghị các đơn vị liên 

quan triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- CT, các PCT UBND huyện (b/c); 

- Lưu: VT. 

TL. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Anh Quang 
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