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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày      tháng 5 năm 2020 

  Kính gửi:   - Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp; 

- Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương. 

 

Hiện nay, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, 

các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã thực hiện chuyển đổi nhiều hoạt 

động sang môi trường mạng, sử dụng các ứng dụng họp trực tuyến (như: Zoom 

Cloud Meeting, Micorsoft Team, Google Hangout, Facebook Workplace, 

TrueConf Online, GoToMeeting, Join.me, ClickMeeting, eMeeting.vn…) với các 

tính năng chia sẻ nội dung màn hình trên máy tính, cuộc gọi âm thanh/hình ảnh 

trực tuyến, chia sẻ tài liệu, thuyết trình, lên lịch họp,... Thời gian gần đây, nhiều 

chuyên gia, hãng bảo mật uy tín, cơ quan chuyên trách an toàn thông tin đã liên 

tiếp đưa ra các cảnh báo về việc mất an toàn thông tin như: tồn tại một số lỗ hổng 

bảo mật cho phép tin tặc có thể đánh cắp thông tin đăng nhập, chiếm quyền điều 

khiển hệ thống, chèn các nội dung không phù hợp gây mất an toàn thông tin. 

 Từ tình hình trên, để đảm bảo an toàn thông tin khi sử dụng ứng dụng họp 

trực tuyến, Cục Công nghệ thông tin đề nghị các đơn vị thực hiện một số biện 

pháp sau: 

- Sử dụng Hệ thống giao ban trực tuyến (Vmeet) của Bộ để họp trực tuyến. 

- Nếu cần sử dụng thêm giải pháp Hội nghị trực truyến của Bộ Thông tin 

và Truyền thông tại địa chỉ https://emeeting.mic.gov.vn/. Khi họp cần sử dụng 

phòng riêng, có mật khẩu mạnh để bảo vệ, xác thực người tham gia, không chia 

sẻ các thông tin về phòng họp trực tuyến.  

- Không sử dụng các ứng dụng họp trực tuyến đang bị cảnh báo tồn tại lỗ 

hổng, điểm yếu bảo mật. Không tải, mở các tệp tin, đường dẫn lạ không rõ nguồn 

gốc. 

Thường xuyên cập nhật thông tin về an toàn thông tin tại chuyên mục An 

toàn thông tin trên trang thông tin điện tử của Cục Công nghệ thông tin: 

http://cntt.moj.gov.vn. 

Thông tin liên hệ hỗ trợ: 

https://emeeting.mic.gov.vn/
http://cntt.moj.gov.vn/


Trung tâm thông tin  

Điện thoại: 0243.62739719 – Email: tttt@moj.gov.vn. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc (để b/c); 

- Lưu: VT. 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Dũng 
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