
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

TỈNH TUYÊN QUANG 

 

Số:          /CTHADS-VP 

V/v thực hiện Văn bản số 343/CNTT-

HTKT&ATTT của Cục Công nghệ thông tin  

về cảnh báo các lỗ hổng bảo mật  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

        Tuyên Quang, ngày 20 tháng 7 năm 2021 

  Kính gửi: Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố 

 

 Thực hiện Văn bản số 343/CNTT-HTKT&ATTT ngày 16/7/2021 của Cục 

Công nghệ thông tin - Bộ Tư pháp về cảnh báo các lỗ hổng bảo mật, Cục trưởng 

yêu cầu Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố thực 

hiện một số nội dung sau:   

  1. Tổ chức quán triệt, triển khai tới toàn thể công chức, người lao động 

trong đơn vị nội dung Văn bản số 343/CNTT-HTKT&ATTT của Cục Công 

nghệ thông tin (văn bản đã đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Cục).  

 2. Thường xuyên thực hiện kiểm tra, rà soát các máy tính sử dụng hệ điều 

hành Windows có khả năng bị ảnh hưởng. Thực hiện cập nhật bản vá bảo mật 

cho các máy bị ảnh hưởng theo hướng dẫn của Microsoft (yêu cầu các đơn vị cài 

đặt hệ điều hành từ windows 8 trở lên). Kiểm tra, rà soát máy tính, thiết bị của 

hãng Dell có khả năng bị ảnh hưởng bởi các lỗ hổng để có phương án xử lý, 

khắc phục kịp thời. Cập nhật bản vá tương ứng theo phát hành của hãng Dell.  

 3. Trong trường hợp chưa có bản vá cần có phương án ngăn chặn việc 

khai thác lỗ hổng, các đơn vị tham khảo theo hướng dẫn chi tiết tại mục Thông 

tin điều hành/Thông tin cần lưu ý trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp tại địa 

chỉ: https://moj.gov.vn.; trường hợp cần thiết có thể liên hệ đầu mối hỗ trợ của 

Cục, đ/c Nguyễn Hoàng Minh-Thư ký, SĐT 0912.068.269 để được hướng dẫn.  

 Nhận được văn bản này yêu cầu Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân 

sự các huyện, thành phố tổ chức thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên (thực hiện); 

- Lãnh đạo Cục; 

- Lưu: VT, VP(Minh). 

 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tuyên  
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