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TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

SỞ  Y TẾ
Số:          /SYT-NV

V/v hướng dẫn vá lỗ hổng CVE 2014-
0263, CVE 2014-4148, CVE 2015-0078.

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

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày        tháng  03  năm 2020

                               
Kính gửi:  Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.

Sở Y tế nhận được Công văn số 395/STTTT-VTCNTT  ngày 19/3/2020
của Sở Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn vá lỗ hổng CVE 2014-
0263, CVE 2014-4148, CVE 2015-0078,

Theo báo cáo kỹ thuật tình hình an toàn thông tin tháng 02/2020 của Trung
tâm Giám sát an toàn Không gian mạng Quốc gia (NCSC); Thực hiện công tác
đầu mối tiếp nhận, điều phối ứng cứu sự cố, giám sát an toàn thông tin trên địa
bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; Sở Y tế triển khai đến các đơn vị 03 cảnh báo lỗ hổng
an toàn thông tin được đánh giá ở mức độ cao và hướng dẫn kỹ thuật khắc phục,
cụ thể như sau:

1. Điểm yếu, lỗ hổng an toàn thông tin:

STT Tên lỗ hổng Mô tả Điểm lỗ hổng

1
CVE 2014-0263 

(MS14-007)

Lỗ hổng trong Microsoft
Windows cho phép đối tượng
tấn công chèn và thực thi mã

từ xa.

9.3 - Cao

2
CVE 2014-4148 

(MS14-058)

Lỗ hổng trong Kernel-Mode
Driver của Microsoft cho

phép đối tượng tấn công chèn
và thực thi mã từ xa.

9.3 - Cao

3
CVE 2015-0078 

(MS15-023)
Lỗ hổng trong Microsoft

Windows.
7.2 - Cao

2. Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo bộ phận, cá nhân làm công tác
CNTT/an toàn thông tin tham khảo hướng dẫn kỹ thuật vá 03 lỗ hổng nêu trên
(kèm theo) để rà soát, thực hiện và hướng dẫn người dùng thực hiện vá lỗ hổng
cho các máy vi tính tại đơn vị mình.

 (Đính kèm Công văn số  395/STTTT-VTCNTT  ngày 19/3/2020 của Sở
Thông tin và Truyền thông)./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Các Phó Giám đốc SYT;
- Lưu: VT, NV.

    GIÁM ĐỐC

 Phạm Minh An  
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