
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

            
Số: 341/UBND-VHTT Văn Quan, ngày 12 tháng 4  năm 2019 

V/v phòng ngừa các nguy cơ lây nhiễm 

mã độc qua lỗ hổng trên phần mềm 

Winrar chưa cập nhật. 

 

 

           Kính gửi:   

 - Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

 - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

Thực hiện Công văn số 346/STTTT-CNTT ngày 21 tháng 3 năm 2019 của Sở 

Thông tin và Truyền thông về việc nguy cơ lây nhiễm mã độc qua lỗ hổng trên phần 

mềm Winrar chưa cập nhật, UBND huyện Văn Quan thông tin đến các cơ quan, đơn 

vị nội dung sau: 

Trong thời gần đây, Trung tâm giám sát an toàn thông tin mạng quốc gia 

(NCSC) thuộc Cục An toàn thông tin ghi nhận nhiều chiến dịch phát tán mã độc, tấn 

công qua lỗ hổng trên phần mềm Winrar (CVE 2018-20250). Lỗ hổng này cho phép 

đối tượng tấn công cài cắm mã độc vào máy người dùng và ảnh hưởng đến tất cả các 

phiên bản của Winrar phát hành trong thời gian qua. Hình thức phổ biến để phát tán 

mã độc được đối tượng tấn công đã thực hiện như sau: 

- Lựa chọn những tập tin tài liệu có độ tin cậy cao, thường sử dụng tài liệu của 

chương trình, hội nghị được nhiều người quan tâm; 

- Sử dụng phần mềm Winrar để nén tập tin tài liệu này và tập tin mã độc. Phát 

tán tập tin nén bằng phần mềm Winrar qua nhiều kênh khác nhau: thư điện tử, các tập 

tin tài liệu trên mạng (tài liệu hội nghị, hội thảo…). Người dùng mở tập tin nén này sẽ 

chỉ nhìn thấy tập tin tài liệu thông thường; 

- Khi người dùng giải nén bằng phần mềm Winrar có chứa lỗ hổng thì mã độc 

cũng được giải nén vào thư mực StartUp của Windows để thực thi trong lần khởi 

động tiếp theo của máy tính. 

Nhằm đảm bảo an toàn thông tin, phòng tránh các nguy cơ lây nhiễm mã độc 

thông qua lỗ hổng trên trên địa bàn huyện Văn Quan, Ủy ban nhân dân huyện Văn 

Quan đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện các công việc sau: 

1. Rà soát và kiểm tra phiên bản phần mềm Winrar đang được cài đặt và sử 

dụng trên toàn bộ máy tính, máy chủ. 

2.  Máy tính nào đang sử dụng các phiên bản cũ cần loại bỏ phần mềm khỏi 

máy tính; cập nhật liên phiên bản Winrar mới nhất (Winrar 5.7.0). Chú ý chỉ tải phần 
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mềm từ trang chủ Winrar hoặc tổ chức tin cậy.  

Đường dẫn tải phiên bản Winrar mới nhất: http://www.win-

rar.com/download.html hoặc http://www.rarlab.com.  

(Gửi kèm một số hình ảnh minh họa và hướng dẫn gỡ bỏ cập nhật theo Công 

văn số 251/CATTT-NCSC ngày 18/3/2019 của Cục An toàn thông tin để hướng dẫn 

thực hiện) 

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan liên hệ với 

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn, điện thoại : 

0253.818.657 /0912.210.111 để được hỗ trợ. 

Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, 

thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 KT. CHỦ TỊCH 
Nơi nhận:  

- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng VH&TT huyện;  

- CVP HĐND và UBND huyện; 
- Lưu: VT,VHTT.    

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 
(Đã ký) 

 

 

 

   Đổng Tiến Dũng 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 

http://www.win-rar.com/download.html
http://www.win-rar.com/download.html
http://www.rarlab.com/
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THÔNG TIN VỀ MÃ ĐỘC GANDCRAB 

(Kèm theo công văn số 341/UBND-PVHTT  ngày 12/4/2018  

của UBND huyện Văn Quan) 

 

I. Danh sách các máy chủ điều khiển mã độc GandCrab (C&C Server)  

 

TT Địa chỉ C&C 

1 politiaromana.bit 

2 malwarehunterteam.bit 

3 gdcb.bit 

 

II. Danh sách mã băm (Hash SHA-256) 

 

TT SHA-256 

1 966a0852c8adbea0b7b7aada7c2c851ee642c7bca7da3b29ee143f47ddeb90a5 

 

 

 

 

 


