
UBND TỈNH QUẢNG BÌNH  

 SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Số: 358/STTTT-CNTT 
 

V/v hướng dẫn theo dõi, ngăn chặn  

xử lý mã độc WannaCry 

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Quảng Bình, ngày 15 tháng 5 năm 2017 

 
Kính gửi: 

- Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- Các huyện, thành, thị ủy; 

- Các UBND huyện, thị xã, thành phố; 

- Các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh. 
 

 

Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp sự cố máy tính Việt Nam đã có Công văn số 

144/VNCERT-ĐPƯC ngày 13/5/2017 thông báo về việc theo dõi, ngăn chặn kết 

nối máy chủ điều khiển mã độc WannaCry; đây là mã độc rất nguy hiểm, có thể 

đánh cắp thông tin và mã hóa toàn bộ máy chủ của hệ thống; tin tặc khai thác và 

tấn công gây hậu quả nghiêm trọng. 

Vào lúc 8 giờ 00 ngày 15/5/2017, Tổ ứng cứu sự cố máy tính trên địa bàn 

tỉnh Quảng Bình đã kịp thời gửi cảnh báo và hướng dẫn theo dõi, ngăn chặn kết 

nối máy chủ điều khiển mã độc WannaCry đến 42 thành viên của Tổ (qua hệ 

thống thư điện tử công vụ) giúp các cơ quan, đơn vị kịp thời ứng phó, vận hành 

an toàn hệ thống máy tính đơn vị mình. 

Để tiếp tục có biện pháp phòng tránh, ngăn chặn kịp thời, bảo vệ an toàn 

hệ thống thông tin của cơ quan, đơn vị và cá nhân; Sở Thông tin và Truyền 

thông Quảng Bình đề nghị các cơ quan, đơn vị chỉ đạo cán bộ phụ trách công 

nghệ thông tin thực hiện khẩn cấp các công việc sau: 

  1. Theo dõi, ngăn chặn kết nối đến các địa chỉ máy chủ điều khiển mã độc 

WannaCry (Bao gồm 33 địa chỉ IP các máy chủ điều khiển mã độc, 10 tệp tin và 

22 mã băm theo phụ lục đính kèm).  

  2. Nhanh chóng chóng rà soát và cập nhật các bản vá lỗi được cảnh báo 

trên website  chính thức của Mircosoft cho các hệ thống sử dụng hệ điều hành 

Windows, từ Windows Server 2000 tới Windows Server 2012, Windows XP, 

Windows Vista, Windows 7/8/10; cập nhật vào các hệ thống bảo vệ như: 

IDS/IPS, Firewall … những thông tin nhận dạng về loại mã độc WannaCry này. 

 3. Các cơ quan, đơn vị nếu phát hiện đã có mã độc WannaCry trên máy, 

cần nhanh chóng cô lập vùng/máy đã phát hiện và báo cáo gấp về Sở Thông tin 

và Truyền thông để phối hợp xử lý. 



Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, gửi văn bản hoặc 

liên hệ trực tiếp đến Sở Thông tin và Truyền thông để cùng phối hợp xử lý. Địa 

chỉ liên hệ: Số 02 Hương Giang- Đồng Hới- Quảng Bình, điện thoại: 

0232.3856696, hộp thư: ungcuusuco@quangbinh.gov.vn. 
 

  Nơi nhận:                     
- Như trên;                                                                                                  
- Lưu: VT, CNTT.  

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

       

 

Nguyễn Phi Khanh 
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PHỤ LỤC 

1. Danh sách địa chỉ các máy chủ điều khiển mã độc WannaCry 

 
 

2. Danh sách các tập tin  chứa mã độc WannaCry. 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

3. Danh sách các mã băm 
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