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Số:          /CNTT-KHCN Hà Nội, ngày      tháng 6 năm 2022 

V/v cảnh báo 75 điểm yếu bảo mật trong các sản 

phẩm của hãng Microsoft 
 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường 

Chỉ trong tháng 5/2022 và đầu tháng 6/2022, đã có tới 75 điểm yếu bảo mật được 

tìm thấy trong các sản phẩm của hãng Microsoft, trong đó có những điểm yếu nghiêm 

trọng, cho phép tin tặc có thể tấn công không cần xác thực, từ đó nâng cao đặc quyền để 

chiếm quyền điều khiển hệ thống. Các điểm yếu này tồn tại trong các bản Windows mới 

nhất, cũng như bộ sản phẩm văn phòng phổ biến là Microsoft Office các phiên bản 

2013/2016/2019/2021. Một số điểm yếu nghiêm trọng bao gồm: 

- Điểm yếu bảo mật CVE-2022-26925 trong Windows LSA cho phép đối tượng 

tấn công không cần xác thực có thể thực hiện tấn công giả mạo (spoofing). Trong thực 

tế, lỗ hổng này đang được sử dụng kết hợp với NTLM relay attack, từ đó giúp đối tượng 

tấn công nâng cao đặc quyền trong hệ thống mục tiêu.  

- Điểm yếu bảo mật CVE-2022-26937 trong Windows Network File System cho 

phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa. 

- Điểm yếu bảo mật CVE-2022-29972 trong Magnitude Simba Amazon Redshift 

ODBC Driver cho phép đối tượng thực thi mã từ xa. 

- Điểm yếu bảo mật CVE-2022-30190 trong Microsoft Support Diagnostic Tool 

(MSDT), ảnh hưởng đến Microsoft Office phiên bản Office 2013/2016/2019/2021 và 

các phiên bản Professional Plus, cho phép đối tượng tấn công thực thi mã tùy ý; từ đó 

có quyền xem, thay đổi hoặc xóa dữ liệu,… 

Do mức độ nguy hiểm của các điểm yếu bảo mật này, Cục Công nghệ thông tin 

và Dữ liệu tài nguyên môi trường đề nghị các đơn vị trực thuộc Bộ chỉ đạo và đôn đốc 

các đơn vị, bộ phận đảm bảo an toàn thông tin thực hiện ngay các biện pháp sau: 

- Nghiêm túc thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin, gỡ bỏ hoặc tắt 

các dịch vụ không sử dụng đến, không cài các phần mềm không cần thiết, đặc biệt trên 

các máy chủ. 

- Tiến hành cập nhật ngay các sản phẩm của Microsoft như hệ điều hành 

Windows, Windows Server, Exchange Server, Microsoft Office. Hiện tại, điểm yếu 

CVE-2022-30190 còn chưa có bản vá, các đơn vị có thể tham khảo các biện pháp xử lý 

điểm yếu trong Phụ lục kèm theo. 

- Tăng cường giám sát các hệ thống thông tin để phòng ngừa và sẵn sàng phương 

án xử lý khi các hệ thống bị tấn công và khai thác các điểm yếu bảo mật. 
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- Thường xuyên theo dõi và cập nhật thông tin tại địa chỉ http://attt.dinte.gov.vn 

và nhóm tương tác ứng cứu sự cố của Bộ. Khi có dấu hiệu bị tấn công, cần thông báo 

ngay cho các đầu mối ứng cứu sự cố để triển khai các biện pháp ứng cứu. Trong quá 

trình thực hiện, nếu cần thông tin gì hỗ trợ thêm, đề nghị liên hệ với đầu mối kỹ thuật 

ứng cứu sự cố Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường, đại diện ông 

Nguyễn Huyền Quang, điện thoại 0932238181, địa chỉ mail: 

nhquang2@monre.gov.vn./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cục trưởng (để b/c); 

- Các TT trực thuộc Cục (để t/h); 

- Lưu VT, KHCN. 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 
 

 

 

Trần Văn Đoài 

http://attt.dinte.gov.vn/
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PHỤ LỤC 

(kèm theo công văn số ……./CNTT-KHCN ngày ………/6/2022 của Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường) 

STT CVE Mô tả Link tham khảo 

1 CVE-2022-26925 

- Điểm CVSS: 9.8 (Nghiêm trọng) 

- Lỗ hổng trong Windows LSA cho phép đối tượng 

tấn công không cần xác thực có thể thực hiện tấn 

công giả mạo (spoofing) kết hợp với NTLM relay 

attack từ đó nâng cao đặc quyền trong hệ thống mục 

tiêu.   

- Ảnh hưởng: Windows 7/8.1/10/11, Windows 

Server 2022/2019/2016/2012/2008. 

https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerabil-

ity/CVE-2022-26925 

2 CVE-2022-26923 

- Điểm CVSS: 8.8 (Cao) 

- Lỗ hổng trong Active Directory Domain Services 

cho phép đối tượng tấn công thực hiện nâng cao đặc 

quyền. 

- Ảnh hưởng: Windows 8.1/10/11, Windows 

Server 2012/2016/2019/2022. 

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerabil-

ity/CVE-2022-24491 

3 CVE-2022-26937 

- Điểm CVSS: 9.8 (Nghiêm trọng) 

- Lỗ hổng trong Windows Network File System 

cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa. 

- Ảnh hưởng: Windows Server 

2008/2012/2016/2019/2022. 

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerabil-

ity/CVE-2022-26937 
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4 CVE-2022-29972 

- Lỗ hổng trong Magnitude Simba Amazon Red-

shift ODBC Driver cho phép đối tượng thực thi 

mã từ xa. 

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerabil-

ity/CVE-2022-29972 

https://msrc-blog.microsoft.com/2022/05/09/vulnerability-

mitigated-in-the-third-party-data-connector-used-in-azure-

synapse-pipelines-and-azure-data-factory-cve-2022-29972 

5 CVE-2022-21978 

- Điểm CVSS: 8.2 (Cao) 

- Lỗ hổng trong Microsoft Exchange Server cho 

phép đối tượng tấn công thực hiện nâng cao đặc 

quyền.  

- Ảnh hưởng: Windows Server 2013/2016/2019. 

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerabil-

ity/CVE-2022-21978 

6 CVE-2022-22017 

- Điểm CVSS: 8.8 (Cao) 

- Lỗ hổng trong Remote Desktop Protocol Client 

cho phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa. 

- Ảnh hưởng: Windows 11, Windows Server 

2022. 

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerabil-

ity/CVE-2022-22017 

7 CVE-2022-29110 

- Điểm CVSS: 7.8 (Cao) 

- Lỗ hổng trong Microsoft Excel cho phép đối 

tượng tấn công thực thi mã từ xa. 

- Ảnh hưởng: Microsoft Office Web Apps Server 

2013, Microsoft Excel 2013/2016. 

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerabil-

ity/CVE-2022-29110 

8 CVE-2022-29108 - Điểm CVSS: 7.8 (Cao) 
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerabil-

ity/CVE-2022-29108 

https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-29972
https://msrc.microsoft.com/update-guide/vulnerability/CVE-2022-29972
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- Lỗ hổng trong Microsoft SharePoint Server cho 

phép đối tượng tấn công thực thi mã từ xa. 

- Ảnh hưởng: Microsoft SharePoint Server 

2016/2019, Microsoft SharePoint Foundation 

2013. 

 

9 CVE-2022-30190 

- Điểm CVSS: 7.8 (Cao) 

- Lỗ hổng tồn tại trong Microsoft Windows Sup-

port Diagnostic Tool (MSDT) cho phép đối tượng 

tấn công thực thi mã tùy ý. 

- Ảnh hưởng: Windows Server 2008/2012/2016/ 

2019/2022, Windows 7/8.1/10/11. 

https://msrc.microsoft.com/update-guide/en-US/vulnerabil-

ity/CVE-2022-30190 

https://msrc-blog.microsoft.com/2022/05/30/guidance-for-

cve-2022-30190-microsoft-support-diagnostic-tool-vulnera-

bility/ 

Thời điểm hiện tại hãng chưa phát hành bản vá cho lỗ hổng 

bảo mật này. Quý đơn vị cần thực hiện các biện pháp khắc 

phục thay thế để giảm thiểu nguy cơ tấn công bằng cách vô 

hiệu hóa giao thức URL MSDT. Cụ thể như sau: 

Bước 1: Chạy Command Prompt với quyền Admin. 

Bước 2: Để sao lưu registry key, chạy lệnh: 

reg export HKEY_CLASSES_ROOT\ms-msdt filename 

Bước 3: Chạy lệnh  

reg delete HKEY_CLASSES_ROOT\ms-msdt /f 
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