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Sở Thông tin và Truyền thông) 

1. Thông tin lỗ hổng bảo mật 

TT CVE Mô tả 

1 CVE-2021-22005 

- Lỗ hổng tồn tại trong dịch vụ Analytics 

của vCenter Server, cho phép đối tượng tấn 

công không cần xác thực thực thi mã tùy ý. 

- Điểm CVSS: 9.8 (nghiêm trọng) 

2 CVE-2021-21991 

- Lỗ hổng trong vCenter Server, cho phép 

đối tượng tấn công đã xác thực thực hiện tấn 

công leo thang. 

- Điểm CVSS: 8.8 (cao) 

3 CVE-2021-22006 

- Lỗ hổng trong vCenter Server, cho phép 

đối tượng  tấn  công  không  cần  xác  thực  

bypass proxy, truy cập trái phép. 

- Điểm CVSS: 8.3 (cao) 

4 CVE-2021-22011 

-  Lỗ  hổng  trong  vCenter  Server  Content 

Library, cho phép đối tượng tấn công không 

cần xác thực truy cập một số API. 

- Điểm CVSS: 8.1 (cao) 

5 CVE-2021-22015 

-  Lỗ  hổng  trong  vCenter  Server  Content 

Library, cho phép đối tượng tấn công đã xác 

thực thực hiện tấn công leo thang. 

- Điểm CVSS: 7.8 (cao) 

6 CVE-2021-22012 

- Lỗ hổng trong vCenter Server, cho phép 

đối tượng tấn công không cần xác thực truy 

cập một số API và thu thập thông tin. 

- Điểm CVSS: 7.5 (cao) 



7 CVE-2021-22013 

- Lỗ hổng trong vCenter Server, cho phép 

đối tượng tấn công không cần xác thực thu 

thập thông tin từ một số API. 

- Điểm CVSS: 7.5 (cao) 

8 CVE-2021-22016 

- Lỗ hổng trong vCenter Server, cho phép 

đối tượng tấn công không cần xác thực thực 

hiện tấn công XSS. 

- Điểm CVSS: 7.5 (cao) 

9 CVE-2021-22017 

- Lỗ hổng tồn tại trong vCenter Server, cho 

phép đối tượng tấn công không cần xác thực 

thực hiện tấn công XSS. 

- Điểm CVSS: 7.3 (cao) 

10 CVE-2021-22014 

-  Lỗ  hổng  tồn  tại  trong  VAMI  (Virtual 

Appliance  Management  Infrastructure),  

cho phép đối tượng có quyền cao trên hệ 

thống thực hiện tấn công thực thi mã tùy ý. 

- Điểm CVSS: 7.2 (cao) 

11 CVE-2021-22018 

- Lỗ hổng tồn tại trong Vmware vSphere 

Life-cycle Manager plug-in, cho phép đối 

tượng tấn công không cần xác thực thực 

hiện xóa tệp tùy ý. 

- Điểm CVSS: 6.5 (cao) 

12 CVE-2021-21992 

- Lỗ hổng tồn tại trong quá trình xử lý XML 

của vCenter Server, cho phép đối tượng tấn 

công đã xác thực thực hiện tấn công từ chối 

dịch vụ. 

- Điểm CVSS: 6.5 (cao) 

13 CVE-2021-22007 

- Lỗ hổng tồn tại trong dịch vụ Analytics 

của vCenterServer, cho phép đối tượng tấn 

công đã xác thực thu thập thông tin nội bộ 



của máy chủ. 

- Điểm CVSS: 5.5 (trung bình) 

14 CVE-2021-22019 

- Lỗ hổng tồn tại trong dịch vụ VAPI 

(vCenter API) của vCenterServer, cho phép 

đối tượng tấn công không cần xác thực thực 

hiện tấn công từ chối dịch vụ. 

- Điểm CVSS: 5.3 (trung bình) 

15 CVE-2021-22009 

- Lỗ hổng tồn tại trong dịch vụ VAPI 

(vCenter API) của vCenterServer, cho phép 

đối tượng tấn công không cần xác thực thực 

hiện tấn công từ chối dịch vụ. 

- Điểm CVSS: 5.3 (trung bình) 

16 CVE-2021-22010 

- Lỗ hổng tồn tại trong dịch vụ VPXD 

(Virtual Provisioning X Daemon) của 

vCenterServer, cho phép đối tượng tấn công 

không cần xác thực thực hiện tấn công từ 

chối dịch vụ. 

- Điểm CVSS: 5.3 (trung bình) 

17 CVE-2021-22008 

- Lỗ hổng tồn tại trong dịch vụ VAPI 

(vCenter API) của vCenterServer, cho phép 

đối tượng tấn công không cần xác thực thực 

hiện tấn công thu thập thông tin. 

- Điểm CVSS: 5.3 (trung bình) 

18 CVE-2021-22020 

- Lỗ hổng tồn tại trong dịch vụ Analytics 

của vCenterServer, cho phép đối tượng tấn 

công đã xác thực thực hiện tấn công từ chối 

dịch vụ. 

- Điểm CVSS: 5.0 (trung bình) 

19 

 

CVE-2021-21993 

 

- Lỗ hổng tồn tại trong vCenter Server 

Content Library, cho phép đối tượng tấn 

công đã xác thực thực hiện tấn công SSRF. 

- Điểm CVSS: 5.0 (trung bình) 



- Ảnh hưởng: vCenter Server phiên bản 7.0/6.7/6.5 và vClound Foundation 

phiên bản 4.3.1/3.10.2.2. 

2. Hướng dẫn khắc phục 

Biện pháp tốt nhất để khắc phục là cập nhật bản vá cho các lỗ hổng bảo mật 

nói trên theo hướng dẫn của hãng. Thông tin các bản vá tham khảo tại: 

https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2021-0020.html 

3. Nguồn tham khảo 

https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2021-0020.html 


