
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NÂNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỎ THÔNG TIN VẢ TRUYỀN THÔNG Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

SỐ: 6 /STTTT-CNTT Đà Nằng, ngày l l  tháng 01 năm 2019
V/v cảnh báo thư lừa đảo

Kính gửi:
- Văn phòng HĐND thành phố, Văn phòng ƯBND thành phố;
- Các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc ƯBND thành phố;
- Các cơ quan Đảng, Mặt trận, đoàn thể;
- ƯBND các quận huyện, phường xã.

Thực hiện chức năng theo dõi, giám sát an toàn thông tin trên địa bàn 
thành phố Đà Nằng, Sở Thông tin và Truyền thông kính gửi Quý cơ quan, đơn 
vị cảnh báo thư rác, thư lừa đảo đang phát tán đến các địa chỉ thuộc Hệ thống 
email công vụ của thành phố Đà Nang (danang.gov.vn). Nội dung thư lừa đảo 
được mô tả chi tiết tại Phụ lục Công văn này.

Kính đê nghị Quý cơ quan khuyến cáo cho tất cả các cán bộ, công chức, 
viên chức, người lao động thuộc cơ quan mình khi nhận được thư có nội dung 
tương tự thì thực hiện các bước sau:

1. Không mở liên kết có trong nội dung thư lừa đảo.

2. Thực hiện chuyền tiếp thư về chanthurac@danang.gov:vn đề Sở Thồng 
tin và Truyền thồng theo dõi, xử lý.

3. Xóa hẳn các thư này trong hộp thư của mình.

Sở Thông tin và Truyền thông kính đề nghị Quý cơ quan, đơn vị triển 
khai thực hiện. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ông Phạm Thanh Sơn, Chuyên 
viên Phòng Công nghệ thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông (Điện thoại IP
6207, điện thoại cố định 0236 3840125, 
sonpt2@danang.gov.vn)./$.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các phòng, đo-n vị thuộc Sở (để th/hiện);
- BBT Trang thông tin điện tử Sở;
- Lưu: VT, CNTT.

lộng 0384157558, email



Phụ lục

S
ÍG THỬ LỪA ĐẢO
TT-CNTTngàỵ 2 l /OẬ/2019 của Sở Thông tin 
ông thành phố Đà Nang)

ng giữ nguyên định dạng, phông chữ của Nội 
dung lừa đảo đế thuận tiện cho Quý cơ quan nhận biết:

From: ZIMBRA UPGRADE rmailto:m shokri@sbu.ac.irl 
Sent: Tuesday, January 22, 2019 12:00 AM 
To: Undisclosed recipients:
Subject: Nâng cấp tài khoản của bạn

TÀI KHOẢN WEBMASTER ADMIN EMAIL NÂNG CẤP.
CHÚ Ý TP TP Đà Nang.
Chúng tôi đang nâng cấp lên tài khoản trang web mới 
của mình, bạn sẽ đăng nhập vào tài khoản webmail 
Zimbra của mình để nâng cấp lẽn trang web mới, Đề 
nâng cấp tài khoản webmail mới của bạn, vui lòng nhấp 
vào liên kết bên dưới hoặc sao chép và dán vào trình 
duyệt mới và làm theo hướng dẫn để nâng cấp tài khoản 
ZIMBRA của bạn, việc không nâng cấp có thể khiến bạn 
mất tài khoản.

http://app.form2pay.com/publish/publish form/204664

Tài khoản của bạn sẽ vẫn hoạt động sau khi bạn xác 
nhận thành công tài khoản cùa mình.
Bản quyền © 2018 Đơn vị kiềm soát WEBMAIL • TẤT CẢ 
QUYỀN ĐƯỢC ĐẢM BẢO •
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