
  
 

 TRƯỜNG ĐAỊ HOC̣ Y KHOA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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THÔNG BÁO  

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

Phòng An ninh Chính trị nội bộ – CATP. Hồ Chí Minh vừa cảnh báo một loại mã 

độc có tên Ransomware. Mã độc này có tính nguy hiểm cao, nó sẽ mã hóa toàn bộ file 

word, excel và các tập tin khác trên máy tính bị nhiễm, đồng thời yêu cầu người có máy 

bị nhiễm phải trả một số tiền nhất định qua ngân hàng hoặc bằng tiền ảo (như Bitcon) để 

giải mã. 

  Phương pháp lây lan chủ yếu của mã độc Ransomware:  

- Người dùng kích hoạt tệp tin bị nhiễm mã độc đính kèm thư điện tử. 

- Truy cập vào các đường dẫn đến phần mềm bị giả tạo và vô ý tự cài đặt mã độc 

lên máy tính.  

- Ngoài ra máy tính còn bị nhiễm thông qua các thiết bị lưu trữ, cài đặt phần 

mềm, sao chép dữ liệu,… 

Để phòng ngừa mã độc Ransomware xâm hại máy tính Phòng Công nghệ Thông 

tin đề nghị cán bộ công nhân viên của Trường: 

- Không kích hoạt tệp tin, đường link lạ nhận được từ một địa chỉ không rõ ràng 

hoặc nghi ngờ có nhiễm mã độc. 

- Không truy cập, download và cài đặt phần mềm từ các trang web không có 

nguồn gốc rõ ràng. 

- Khi bị nhiễm mã độc Ransomware không chuyển tiền tới bất kỳ tài khoản nào. 

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

loại mã độc trên nhằm đảm bảo an toàn cho hệ thống máy tính của Trường trong thời 

gian tới./.  
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