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THÔNG BÁO  

V/v Phòng ngừa mã độc Ransomware xâm hại máy tính 

 

Hiện tại Công nghệ Thông tin thế giới đang chứng kiến 1 đợt tấn công mạng 

(Cyber Attack) cực lớn với mã độc Ransomware có tên là WannaCrypt. Một khi xâm 

nhập được vào máy tính, WannaCrypt sẽ khóa các tập tin của người dùng và thu thập các 

thông tin của họ để yêu cầu một khoản tiền chuộc. Hiện tại, hệ thống Y tế của Anh đã bị 

ảnh hưởng nghiêm trọng bởi Ransomware này; ở Việt Nam cũng đã ghi nhận nhiều 

trường hợp bị ảnh hưởng và mã hóa dữ liệu trên server lẫn client.  

 Để bảo vệ hệ thống máy tính, hệ thống mạng của chính mình thì Microsoft đã đưa 

ra những hướng dẫn kèm các security patch từ tháng 3/2017 như link chính thống 

của Microsoft được nêu bên dưới: 

https://blogs.technet.microsoft.com/msrc/2017/05/12/customer-guidance-for-

wannacrypt-attacks/ 

 Microsoft Recommend là khách hàng và đối tác update bản Win mới nhất (cả 

Windows Client 10 và Windows 10) để tránh rủi ro.  

 Cần chú ý là đối tượng trong đợt tung ra bản security patch này thì Microsoft cũng 

đang hỗ trợ luôn cho người dùng Windows XP, Win 7, Win 8 dù hệ điều hành 

Windows XP trên lý thuyết đã hết được Microsot support kỹ thuật.   

Phòng Công nghệ Thông tin đề nghị các Đơn vị của Trường đề cao cảnh giác với 

loại mã độc trên khi mở những file có phần mở rộng: .ppt, .doc, .docx, .xlsx, .zip, .rar, 

.mp4, .key, …. nhằm đảm bảo an toàn cho máy tính cá nhân và hệ thống máy tính của 

Trường. 

Trân trọng cảm ơn./.  
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