
     ỦY BAN NHÂN DÂN                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   SỞ Y TẾ   

      Số:              /SYT-NV                       Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày        tháng  11  năm 2019 

V/v cảnh báo lỗ hỏng trên 

trình duyệt Chrome 

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc. 

 

Ngày 07/11/2019, Sở Y tế nhận được Công văn số 1512/STTTT-VTCNTT 

của Sở Thông tin và Truyền thông về việc cảnh bào lỗ hổng trên trình duyệt 

Chrome ; 

Căn cứ Công văn số 1038/CATTT-NCSC ngày 04/11/2019 của Cục An toàn 

Thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông về việc cảnh báo lỗ hổng trên trình duyệt 

Chrome. Qua công tác theo dõi thông tin trên không gian mạng, và hoạt động hợp 

tác, chia sẻ thông tin với các tổ chức lớn về an toàn thông tin trong và ngoài nước, 

Cục An toàn thông tin ghi nhận xu hướng khai thác lỗ hổng (CVE-2019-13720) 

trong trình duyệt Google Chrome. Lỗ hổng này ảnh hưởng tới hầu hết các hệ điều 

hành (Microsoft Windows, Apple macOS và Linux) sử dụng trình duyệt Chrome 

trước phiên bản 78.0.3904. 

Lỗ hổng CVE-2019-13720 cho phép đối tượng tấn công chèn và thực thi mã 

lệnh từ xa một cách tự động. Do vậy tội phạm mạng có thể cài cắm mã khai thác 

vào các trang web người dùng hay truy cập hoặc lừa người dùng truy cập vào các 

trang này, người dùng truy cập các trang web này thì máy tính/thiết bị của người 

dùng sẽ bị tấn công, cài cắm mã độc. Lỗ hổng này đã được Google vá trong phiên 

bản Chrome 78.0.3904.87. 

Nhằm đảm bảo an toàn thông tin và phòng tránh việc đối tượng tấn công lợi 

dụng điểm yếu an toàn thông tin để thực hiện những cuộc tấn công mạng nguy 

hiểm, Sở Y tế triển khai đến các đơn vị trực thuộc các nhiệm vụ sau: 

1. Hạn chế truy cập các trang web, đường dẫn lạ đặc biệt là các trang web có 

trong phụ lục kèm theo đã bị cài cắm mã khai thác. 

2. Rà soát và kiểm tra phiên bản trình duyệt Chrome đang được cài đặt và sử 

dụng trên các máy tính, máy chủ; 

3. Máy tính, máy chủ nào đang sử dụng trình duyệt Chrome phiên bản trước 

78.0.3904.87 cần cập nhật lên phiên bản mới nhất (hiện tại là 78.0.3904.87) từ 

trang chủ của Google Chrome hoặc tổ chức tin cậy, theo đường dẫn sau: 

https://www.google.com/intl/vi_vn/chrome/. 

Mọi thông tin chi tiết và đề nghị hỗ trợ kỹ thuật vui lòng liên hệ đầu mối của 

Cục Công nghệ thông tin: KS. Nguyễn Viết Hưng – Phó trưởng Phòng Hạ tầng và 

https://www.google.com/intl/vi_vn/chrome/
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An ninh mạng – Trung tâm Dữ liệu Y tế; email: hungnv.cntt@moh.gov.vn; điện 

thoại: 098 353 9556./. 

 Nơi nhận:        GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Các PGĐ SYT; 

- Các phòng chức năng SYT; 

- Lưu: VT, NV. 
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