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Về việc cảnh báo lỗ hổng bảo 

mật trên sản phẩm FortiWeb 
 

 

KHẨN                                 

           Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế. 
   

 

Thực hiện nội dung Công văn số 56/STTTT-VTCNTT ngày 18/01/2021 

của Sở Thông tin và Truyền thông về việc cảnh báo lỗ hổng bảo mật trên sản 

phẩm FortiWeb.  

Nhằm bảo đảm an toàn thông tin và phòng tránh lợi dụng lỗ hổng để thực 

hiện các cuộc tấn công chèn và thực thi mã từ xa, tấn công SQL injection, làm 

tràn bộ đệm, đánh cắp thông tin nhạy cảm, chiếm quyền kiểm soát hệ thống, 

v.v... Sở Y tế đề nghị các đơn vị trực thuộc đang sử dụng giải pháp FortiWeb 

thực hiện kiểm tra, rà soát hệ thống để kịp thời phát hiện, xử lý và cập nhật các 

bản vá lỗ hổng bảo mật theo phụ lục hướng dẫn. 

 Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, liên hệ với các 

chuyên viên để được hỗ trợ:   

- Bà Lê Bích Thương Thương        - P.KH-TC              - ĐT 0983390059.   

- Bà Nguyễn Thị Kim Ngân           - P.Nghiệp vụ          - ĐT 0907444378.   

- Ông Trang Mạch Hoàng Nguyên - Phòng VT-CNTT - ĐT 0909813717. 

- Ông Phạm Huỳnh Quang Vinh    - TT CNTT&TT     - ĐT 0908380621.  

Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên;   

- Các PGĐ SYT; 

- Lưu: VT, NV. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Phạm Minh An 

 

 

 

 



 

Phụ lục 

Thông tin các lỗ hổng 

(Kèm theo Công văn số …/SYT-NV ngày …/02/2021) 

 

1. CVE-2020-29015  

- Mức độ: trung bình (CVSS: 6.4)  

- Lỗ hổng tồn tại trong giao diện người dùng của FortiWeb, cho phép đối tượng 

tấn công chèn và thực thi mã từ xa, tấn công SQL injection.  

Khai thác lỗ hổng bảo mật này cho phép đối tượng tấn công đọc, xóa, sửa 

đổi dữ liệu, chiếm quyền kiểm soát hệ thống ứng dụng mục tiêu.  

- Ảnh hưởng: FortiWeb phiên bản 6.3.8 và >6.2.4  

- Giải pháp: nâng cấp lên phiên bản >6.3.8 và >6.2.4 

Truy cập tại: https://support.fortinet.com/  

2. CVE-2020-29019  

- Mức độ: trung bình (CVSS:6.4)  

- Lỗ hổng trong FortiWeb cho phép đối tượng tấn công chèn và thực thi mã từ 

xa, làm tràn bộ đệm.  

- Ảnh hưởng: phiên bản 6.3.8 và >6.2.4  

- Giải pháp: nâng cấp lên phiên bản > 6.3.8 và >6.2.4 

Truy cập tại: https://support.fortinet.com/  

3. CVE-2020-29018  

- Mức độ: trung bình (CVSS: 5.3)  

- Lỗ hổng cho phép đối tượng tấn công chèn và thực thi mã tùy ý, đánh cắp 

thông tin dữ liệu nhạy cảm.  

- Ảnh hưởng: phiên bản < 6.3.5  

- Giải pháp: nâng cấp lên phiên bản > 6.3.6  

Truy cập tại: https://support.fortinet.com/  

4. CVE-2020-29016  

- Mức độ: trung bình (CVSS: 6.4)  

- Lỗ hổng cho phép đối tượng tấn công chèn và thực thi mà tùy ý, làm tràn bộ 

đệm.  

Truy cập tại: https://support.fortinet.com/ 

https://support.fortinet.com/
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