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C h u y en  
g tác dam bão an ninh mng, B Cong an phát hin các nguy co 

mt an ninh mng, an toàn thông tin khi si:r diing các irng ding trirc tuyn, cii th 
nhu sau: 

1. Hin nay, trong bi cãnh tInh hInh djch bnh Covid- 19 din bin phrc 
ttp, các ca quan, doanh nghip, t chüc, cá nhân dã thirc hin chuyn dôi nhiu 
hoat dng sang môi tru&ng mng, s1r dung các 1rng diing online (nhi.r: Zoom 
Cloud Meeting, Micorsoft Teams, Google Hangout, Facebook Workplace, 
TrueConf Online, GoToMeeting, Join.me, ClickMeeting, eMeeting.vn...) vri 
d.y dit các tInh näng chia sé ni dung man hInh trên may tInh, cuc goi am 
thanh!hInh ãnh trrc tuyn, chia sé tài 1iu, thuyt trInh, len ljch hçp, hçc tip... 
d hôi hp true tuyn, hc tp trirc tuyn... Theo thng ké truâc và sau khi phát 
hiên djch bnh Covid-19, chi tInh riêng i'rng diing Zoom Cloud Meeting so 
luçing ngi.thi dung dã tang tü 10 triu len 200 triu ngui, vôi trên 74.000 khách 
hang và 13 triu ngui dung hoat dng hang tháng, 90.000 truông hpc trén hmi 
20 quc gia dang si:r diing üng diing phiic vi hc tp trirc tuyên. 

Ben ctnh vic gia tang v& s luçmg nguii dung trong thai gian gn day, 
nhiu chuyên gia, hang bâo m,t uy tin... dâ lien tip dim ra các cánh báo, b&ng 
chi'rng v vic mt an ninh, an toàn thông tin khi si:r diing rng dçing Zoom Cloud 
Meeting nhu: (1)  IiT'ng dçing tir dng thu thp và bI mt chia sé dü lieu ngu1i dung 
cho Facebook ma không có sr cho phép cUa ngui dung, k cã nhüng ngithi 
dung không sü diing Facebook; (2)  Các tin tc dang k nhiu ten min giã mao 
"Zoom" nh.m phát tan các tp tin dc hai  giá  mao  1rng diing lüa nguii dung tãi 
và cài dt trên thit bj cUa mInh; (3)  Tn tai  mt s l hng bào m.t cho phép tin 
t.c có th dánh cp thông tin dàng nhp (thông tin cá nhân cüa 5 00.000 tài 
khoãn dA bj l lçt), chén các lien kt dc hai,  chim quyn diu khin, thay di, 
chén các ni dung không phü hqp, tn cong kim soát micro, camera, dánh cp 
các video trrc tuyn... (02 l hang bão mQt cüa Ung dicing Zoom Cloud Meeting 
phiên bàn dành cho h diu hành Windows và h diu hành MacOS dang duçic 
tin tc rao ban). 
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2. Tü tInh hInh trên, d dam báo an ninh mng, an toàn thông tin khi sir 

diing các irng diing tr1rc tuyn, B Cong an d nghi. các b, ban, ngãnh, dja 
phucmg chü dng thi,rc hin mt s bin pháp sau: 

(1) Cn nghiên ciiru k trong lira chQn sir ding các lrng dçtng, tránh cài dat, 

si'r dung các üng diing dang bj cânh báo tn tai  1 hng, dim yu bão met; tãi a 

cài d.t 1rng dicing tir các ngun chInh thng; thiRnig xuyên p nht ban vá 1 

hng cüa các irng ding và h diu hành. 

(2) Khi sir diing các img diing trirc tuyn cn sr dçing các kênh, phông 
riêng, có mt khu bão v, xác thirc ngi.thi tharn gia; không chia sé các thông tin 
v phông h9p (ID, mt kh.u, thai gian...) trên không gian mng; không tâi, m 

các tp tin, duông dn 'a không rô ngun gc... 

(3) Không s11 ding các trng diing trrc tuyn d trao di, g1ri nhn các dü 

1iu bI mt nhà nuOc, dü 1iu ni b. 

B Cong an xin thông báo./. 

Ncrinhin: 
- Die Bô tnr&ng To Lam 
- Các dong chI Thir tnrông BCA 
- Van phOng TW Dãng 
- Van phOng Tong BI thu 
- Van phông Chñ tjch rnró'c 
- Van phông Quôc hi 
- Van phông ChInh phü 
- Các b, ca quan ngang b, 
cci quan thuc ChInh ph 

- Tinh üy, Thành üy, UBND 
các tinh, TP trrc thuc TW 
-Tôaánnhândântôicao 
- Vin kim sat nhân dan tôi cao 
- Kiêm toán nhà nisàc 
- Ngân hang nhà mthc 
- Các Ciic, Bô Tr 1nh, don vj trrc thuc Bô 
- Cong an các tinh, thành phô trirc thuc TW 
- Luu: VT, A05(P8). 

(d thc hin); 

(d báo cáo); 

(d pMi hçp); 
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