
ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

 
Số: 1006 /UBND-VHTT 

V/v cảnh báo thư giả mạo trên hệ thống 
thư điện tử công vụ tỉnh Lạng Sơn 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
TP. Lạng Sơn, ngày  06  tháng 5  năm 2019 

              
   Kính gửi: 

 
 
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố; 
- UBND các phường, xã. 

 

Thực hiện Công văn số 548/STTTT-CNTT ngày 26/4/2018 của Sở Thông tin 
và Truyền thông Lạng Sơn, về việc cảnh báo thư giả mạo trên hệ thống thư điện tử 
công vụ tỉnh Lạng Sơn, 

Qua theo dõi, giám sát, Sở Thông tin và Truyền thông Lạng Sơn phát hiện 
có một số thư điện tử trên hệ thống bị giả mạo địa chỉ thư người dùng để gửi đến 
chính địa chỉ thư người dùng đó trên hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Lạng Sơn 
với nội dung tài khoản thư bị lộ mật khẩu và đòi tiền chuộc các địa chỉ thư và nội 
dung thư đó là giả mạo. 

Khi sử dụng hộp thư điện tử công vụ nếu phát hiện trường hợp nêu trên, 
người sử dụng cần kiểm tra, xác minh và xử lý thư giả mạo. UBND thành phố đề 
nghị các cơ quan, đơn vị tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức 
có sử dụng hộp thư điện tử công vụ kiểm tra, làm theo hướng dẫn, phát hiện và xử 
lý thư giả mạo (theo hướng dẫn gửi kèm). 

 Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, cần hỗ trợ, đề nghị các cơ 
quan, đơn vị liên hệ với Trung tâm Công nghệ thông tin (thuộc Sở Thông tin và 
Truyền thông tỉnh) điện thoại: 02053.818.657 để được hỗ trợ kịp thời và xử lý các 
vấn đề phát sinh. 

UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quan tâm, chỉ đạo 
thực hiện các nội dung trên./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Sở TT&TT tỉnh (b/c); 
- CT, PCT UBND TP;         
- Như kính gửi; 
- Trang TTĐT TP;           
- CPVP, CVVP, QTM; 
- Lưu: VT.   

 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Nông Bích Diệp 
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