
 UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Số:           /SYT-NV 
 

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày        tháng 4 năm 2021 

V/v cảnh báo lỗ hổng trong sản 

phẩm Vmware 

 

 
 

 

 Kính gửi: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc. 

 
 

 

Sở Y tế nhận được Công văn số 434//STTTT ngày 01/4/2021 của Sở 

Thông tin và Truyền thông về việc triển khai cảnh báo lỗ hổng nghiêm trọng 

trong sản phẩm VMware theo Công văn số 45/BCY-CNTTGSM ngày 

26/02/2021 của Ban Cơ yếu Chính phủ; 

Nhằm tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh cho các hệ thống có sử dụng 

những sản phẩm Vmware, Sở Y tế đề nghị các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực 

hiện một số khuyến nghị về an toàn thông tin được nêu trong Công văn số 

45/BCY-CNTTGSM ngày 26/02/2021 của Ban Cơ yếu Chính phủ và Công văn 

số 434//STTTT ngày 01/4/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông (kèm theo), 

cụ thể như sau: 

1. Khẩn trương rà soát, kiểm tra lại hiên bản VMware Cloud Foundation 

VMware ESXi và VMware vCenter để phát hiện các máy chủ bị ảnh hưởng và 

xử lý kịp thời;  

2.  Cập nhật các bản vá hoặc khắc phục lỗ hổng theo hướng dẫn tại Phụ 

lục kèm theo của Công văn số 45/BCY-CNTTGSM nêu trên (kèm theo). 

3. Tăng cường theo dõi giám sát hệ thống đồng thời thường xuyên theo 

dõi kênh cảnh báo của các cơ quan chuyên trách về an toàn thông tin để kịp thời 

phát hiện sớm các nguy cơ, dấu hiệu tấn công mạng, kịp thời xử lý các vấn đề 

phát sinh. - Bảo đảm duy trì, kết nối, kịp thời chia sẻ thông tin với Cục Công 

nghệ thông tin;  

Trong trường hợp cần hỗ trợ xử lý, ứng cứu và khắc phục sự cố, đề nghị 

liên hệ với các đầu mối sau:  

- Trung tâm CNTT&GSAN: Ông Khúc Hữu Hùng – Phòng Đánh giá An 

ninh mạng, điện thoại 09802.212.695; 

- Đầu mối Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu: Ông 

Trang Mạch Hoàng Nguyên, Phòng Viễn Thông - Công nghệ thông tin; điện 

thoại: 0254.3512226, 0909813717; thư điện tử: nguyentmh@sotttt.baria-

vungtau.gov.vn; 



-  Đầu mối Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu: Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, 

Phòng Nghiệp vụ; điện thoại 0907444378; thư điện tử:nganntk@soyte.baria-

vungtau.gov.vn. 

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

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ SYT; 

- Các Phó Giám đốc SYT; 

- Cổng TTĐT SYT; 

- Lưu: VT, NV.  

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lương Văn Quang 
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