
UBND TỈNH PHÚ THỌ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

Số:       /STTTT-TTCNTTTT 
V/v cảnh báo lỗ hổng nghiêm trọng trong 

các sản phẩm của Microsoft  

Phú Thọ, ngày      tháng 11 năm 2021 

       

   Kính gửi:   

- Các Sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành, thị; 

- Các cơ quan ngành dọc Trung ương. 
 

Thực hiện văn bản số 1582/CATTT-NCSC ngày 10/11/2021 của Cục An 

toàn thông tin về việc lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các 

sản phẩm của Microsoft công bố tháng 11/2021, Sở Thông tin và Truyền thông 

đề nghị các cơ quan, đơn vị chỉ đạo các bộ phận liên quan tiến hành rà soát, thực 

hiện cập nhật các bản vá theo hướng dẫn kèm theo (Văn bản số 1582/CATTT-

NCSC ngày 10/11/2021  của Cục An toàn thông tin) nhằm đảm bảo an toàn, an 

ninh thông tin, phòng tránh các nguy cơ lây nhiễm mã độc. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ 

Bộ phận an toàn thông tin - Sở Thông tin và Truyền thông để được hỗ trợ (Điện 

thoại: 02103.696.133;  Email: admin@phutho.gov.vn). 

Sở Thông tin và Truyền thông thông báo các cơ quan, đơn vị được biết và 

thực hiện./. 
  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ, PGĐ (Ô. Thắng); 

- P.CNTT, TTCNTTTT; 

- Lưu: VT, (PQ-55b). 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 

 
 

 

 

Lê Quang Thắng 
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