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Số:          /SYT-NV
V/v rà soát, khắc phục các lỗ hổng
bảo mật của Microsoft Sharepoint.

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 396/STTTT-VTCNTT  ngày 19/3/2020
của Sở Thông tin và Truyền thông về việc rà soát, khắc phục các lỗ hổng bảo mật
của Microsoft Sharepoint,

Theo Công văn số 153/CATTT-NCSC ngày 13/3/2020 của Cục An toàn
thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông về rà soát, khắc phục các lỗ hổng bảo
mật của Microsoft Sharepoint,  Trung tâm Giám sát  an toàn không gian mạng
Quốc gia (NCSC) đã ghi nhận trong năm 2019 có 40 lỗ hổng liên quan đến nền
tảng Microsoft Sharepoint, trong đó có lỗ hổng mã CVE-2019-0604 được đánh
giá là nghiêm trọng và 15 lỗ hổng khác được đánh giá là ở mức cao. Các lỗ hổng
này cho phép đối tượng tấn công thu thập thông tin nhạy cảm trên hệ thống, thực
thi mã lệnh và tấn công leo thang.

Nhằm bảo đảm an toàn thông tin và phòng tránh lợi dụng lỗ hổng để thực
hiện tấn công thu thập thông tin, Sở Y tế đề nghị các đơn vị có máy chủ có cài đặt
Microsoft Sharepoint triển khai thực hiện các hướng dẫn được nêu trong Công
văn số  153/CATTT-NCSC ngày 13/3/2020 của  Cục An toàn thông tin  (Kèm
theo).

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

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

GIÁM ĐỐC

Phạm Minh An
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