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Lạng Sơn, ngày  06  tháng 5 năm 2019 
 

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

tỉnh Lạng Sơn 

 

 

 

Kính gửi: Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc. 

 

 Thực hiện Công văn số 548/STTTT-CNTT ngày 26/4/2019 của Sở Thông 
tin và Truyền thông về việc cảnh báo thư giả mạo trên hệ thống thư điện tử công 
vụ tỉnh Lạng Sơn. Theo đó, qua theo dõi, giám sát hệ thống thư điện tử công vụ 
tỉnh Lạng Sơn, bộ phận kỹ thuật của Sở Thông tin và Truyền thông đã phát hiện 
có một số thư điện tử trên hệ thống bị giả mạo địa chỉ thư người dùng để gửi đến 
chính người dùng đó trên hệ thống thư điện tử công vụ với nội dung tài khoản bị 
lộ mật khẩu và đòi tiền chuộc, các địa chỉ thư và nội dung đó đều là giả mạo. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị công chức, viên chức và 
người lao động các phòng, ban, đơn vị: Khi sử dụng hộp thư điện tử công vụ nếu 
phát hiện trường hợp trên cần kiểm tra, xác định và xử lý thư giả mạo theo 
hướng dẫn (được gửi kèm theo công văn này hoặc tải trên giao diện trang đăng 
nhập của hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Lạng Sơn 
http://mail.langson.gov.vn/.) 

 Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, cần hỗ trợ đề nghị các đơn 
vị, cá nhân liên hệ với Phòng kỹ thuật – Nghiệp vụ, Sở thông tin và truyền thông 
(Điện thoại : 02053. 818.657) để được hỗ trợ và giúp đỡ xử lý. 

 Đề nghị các phòng, ban, đơn vị tuyên truyền đến toàn thể công chức, viên 
chức và người lao động trong ngành thực hiện./. 
 

 
 Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, VP. 

                                                       

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 

 
Lý Việt Hưng 
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