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Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố. 

Căn cứ Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 của Chính phủ về việc nâng cao 

năng lực phòng chống phần mềm độc hại; 

Thực hiện Công văn số 1024/CATTT-VNCERT ngày 30/10/2019 của Cục An 

toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông về việc rà quét, xử lý, bóc gỡ mã độc 

chiến dịch tấn công mạng có chủ đích; 

Nhằm tăng cường nâng cao năng lực phát hiện, phòng chống phát tán mã độc, 

bóc gỡ mã độc chiến dịch tấn công mạng có chủ đích, Sở Thông tin và Truyền 

thông đề nghị các cơ quan thực hiện: 

- Hướng dẫn người dùng tải công cụ rà quét, diệt các mã độc của chiến dịch 

APT theo đường dẫn: http://remove-apt.vnpt.vn/download/tools/incident-response-

v1.0.exe. 

- Chỉ đạo cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin của cơ quan giám sát 

nghiêm ngặt, ngăn chặn kết nối đến các máy chủ điều khiển mã độc APT (theo 

danh sách trong phụ lục của Công văn số 1024/CATTT-VNCERT) tại cơ quan. 

Sau khi thực hiện, đề nghị các cơ quan báo cáo tình hình lây nhiễm và kết quả xử 

lý (nếu có) về Sở Thông tin và Truyền thông tin trước ngày 07/11/2019 để tổng hợp.  

Đây là loại mã độc nguy hiểm. Tin tặc có thể đánh cắp thông tin, tấn công 

mạng leo thang đặc quyền gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng. Sở Thông tin và 

Truyền thông đề nghị các cơ quan nghiêm túc thực hiện. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ: Phòng Bưu 

chính - Viễn thông - Công nghệ thông tin (Đ/c Trinh, điện thoại: 091.686.2333). 

Công văn số 1024/CATTT-VNCERT được đăng tải tại mục Văn bản hướng 

dẫn trên Cổng con của Sở Thông tin và Truyền thông./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c) 

- Lưu VT. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
Nguyễn Đức Cường 
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