
ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN LỘC NINH                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /UBND-VX            Lộc Ninh, ngày      tháng  11 năm 2019 
 V/v cảnh báo lỗ hổng  

trên trình duyệt Chrome 
 

 

          Kính gửi:  

       - Phòng Văn hóa và Thông tin;                       

        - Các phòng, ban chuyên môn thuộc huyện;  

               - UBND các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Công văn số 909/STTTT-BCVTCNTT ngày 07/11/2019 của Sở 

Thông tin và Truyền thông về việc cảnh báo lỗ hổng trên trình duyệt Chrome; 

Lỗ hổng này ảnh hưởng tới hầu hết các hệ điều hành (Microsoft Windows, 

Apple macOS và Linux) sử dụng trình duyệt Chrome trước phiên bản 

78.0.3904.87. Đây là lỗ hổng cho phép đối tượng tấn công chèn và thực thi mã 

lệnh từ xa một cách tự động. Do vậy, tội phạm mạng có thể cài cắm mã khai thác 

vào các trang web người dùng hay truy cập hoặc lừa người dùng truy cập vào các 

trang này, người dùng truy cập các trang web này thì máy tính, thiết bị của người 

dùng sẽ bị tấn công, cài cắm mã độc. 

Để tăng cường chủ động phòng ngừa các rủi ro do hình thức tấn công trên có 

thể xảy ra, Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo như sau: 

1. Yêu cầu các phòng, ban chuyên môn thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn: 

Khẩn trương kiểm tra hệ thống máy tính của đơn vị, tiến hành cập nhật lên bản vá 

Chrome mới nhất (phiên bản 78.0.3904.97) theo yêu cầu của Cục An toàn thông 

tin (gửi kèm theo Công văn số 1038/CATTT-NCSC ngày 04/11/2019 của Cục an 

toàn thông tin). 

2. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin: Phối hợp với các cơ quan liên quan tăng 

cường theo dõi, kịp thời tham mưu UBND huyện xử lí các tình huống tấn công 

mạng của tin tặc vào các hệ thống thông tin của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn 

huyện. 

Nhận được Công văn này, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan 

và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn căn cứ tổ chức thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- LĐVP, CVVP; 

- Lưu: VT. 

                   KT. CHỦ TỊCH 
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