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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v thông báo 19 lỗ hổng bảo mật trong
VMware và lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng
trong Camera IP Hikvision

Kính gửi:
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế;
- Các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh.
Thực hiện công văn số 1286/CATTT-NCSC ngày 22/9/2021 của Cục An
toàn thông tin về việc 19 lỗ hổng bảo mật trong VMware và công văn số
1287/CATTT-NCSC ngày 22/9/2021 của Cục An toàn thông tin về việc lỗ hổng
bảo mật nghiêm trọng trong Camera IP Hikvision, Sở Thông tin và Truyền
thông kính thông báo các thông tin liên quan đến văn bản đã được Cục An toàn
thông tin ban hành như sau:
Các cơ quan, tổ chức căn cứ vào hướng dẫn tại văn bản số 1286/CATTTNCSC ban hành ngày 22/9/2021 làm cơ sở để kiểm tra, rà soát, xác minh hệ
thống thông tin có khả năng bị ảnh hưởng bởi lỗ hổng trên để có phương án xử
lý, khắc phục lỗ hổng. Thực hiện cập nhật bản vá phù hợp với phiên bản sản
phẩm VMware đang sử dụng.
Các cơ quan, tổ chức căn cứ vào hướng dẫn tại văn bản số 1287/CATTTNCSC ban hành ngày 22/9/2021 làm cơ sở để kiểm tra, rà soát và xác định hệ
thống thông tin có sử dụng và những hệ thống thông tin có kết nối với thiết bị
Camera IP Hikvision; nếu sử dụng cần thực hiện cập nhật firmware, tách riêng
dải mạng dùng cho camera và hạn chế truy cập đến các dải mạng khác.
Qua đây, Sở Thông tin và Truyền thông kính đề nghị các cơ quan, tổ chức
tăng cường giám sát và sẵn sàng phương án xử lý khi phát hiện có dấu hiệu bị
khai thác, tấn công mạng; đồng thời thường xuyên theo dõi kênh cảnh báo của
các cơ quan chức năng và các tổ chức lớn về an toàn thông tin để phát hiện kịp
thời các nguy cơ tấn công mạng. Chi tiết các văn bản xem tại công văn
1286/CATTT-NCSC và công văn 1287/CATTT-NCSC đính kèm.
Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng thông báo đến quý đơn vị để biết
và thực hiện nhằm đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống của quý đơn vị./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, CNTT, IOC.
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