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Số: 3 (Uy /BTTTT-VNCERT
V/v hướng dẫn một sổ giải pháp tảng cưởng bào Hà Nội, ngày thảng f  năm 2016

đảin an toàn cho hệ thống thông tin

Kính gửi:
- Văn phòng Chủ tịch nuớc; Văn phòng Quốc hội;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- HĐND, ƯBND các tinh, thành phố trực thuộc Trung ương;

J ị/ t íi - Các Tập đoàn kinh tế, Tồng công ty nhà nước, Tồ chức tài
6  9  |b  chính và Ngân hàng, các doanh nghiệp hạ tầng Internet, viễn

thông.

Thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2016 
số 71/NQ-CP ngày 05/8/2016 của Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông 
(TTTT) ban hành hướng dẫn và đề nghị các cơ quan Trune ươne, các Bộ, 
Ngành, tình, thành phố và các cơ quan, tồ chức, doanh nghiệp liên quan chi đạo, 
đôn đốc sát sao các cơ quan, đơn vị trực thuộc và các đơn vị vận hành hệ thống 
thông tin nahiêm  túc, khần trương triển khai thực hiện một số giải pháp nhằm 
táng cường đảm bảo an toàn thông tin mạng cho các hệ thống thông tin, cụ thê 
như sau:

1. Tổ chức triển khai hoạt động tồng kiểm tra, rà soát, đánh giá bảo đảm 
an toàn thông tin m ạna cho các hệ thống thône tin. máy chủ, máy trạm, thiết bị 
mạng, phần cứng, phẩn mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng nhằm đánh giá tồng 
thề mức độ an toàn thông tin mạng, kịp thời phát hiện và xử lý sự cố, lỗ hổng, 
ngăn chặn, bóc gỡ mã độc tấn công vào hệ thống mạng theo quy trình tại Phụ 
lục 01 và 02. Đặc biệt chú trọng phát hiện và xử lý các mã độc, tấn công APT có 
tính chất nguy hiểm, tiềm ẳn sâu bên ưong hệ thống và có khả năng gây rủi ro 
cao.

2ế Chủ động xây đựng phương án, giái pháp kỹ thuật bào đảm an toàn hệ 
thống thông tin theo hướng dẫn tại Phụ lục 03.

3. Thường xuyên tổ chức huấn luyện, diền tập về ứng cứu sự cố, đảm bảo 
an toàn thông tin mạng cho các hệ thống thông tin theo quy trình tại Phụ lục 04, 
đặc biệt là trong các ngành, lĩnh vực hạ tầng trọng yếu quốc gia gồm: Chính 
phủ, chính quyền điện tử; thành phố thông minh; viễn thông; giao thông (đường 
sắt, đườne bộ, đường thủy, hàng không, bến cảng); tài chính, neản hàng; năng



lượng, điện, dầu, khí; thủy lợi, nước; thương mại điện tử và những ngành lĩnh 
vực trọne yếu khác.

Trường hợp xảy ra các sự cổ, phái hiện các tấn công hoặc mã độc nguy 
hiẻm cân kịp thời chủ động xử lý và thône báo cho các cơ quan chức năng cỏ 
liên quan. Đầu mối thông báo sự cố, hỗ trợ kỹ thuật và điều phối, ứng cứu sự cố 
quôc gia: Cục An toàn thông tin, Trune tâm ứ n g  cứu khân cấp máy tính Việt 
Nam (VNCERT), Bộ TTTT. 18 Nguyễn Du, Hà Nội; điện thoại: 04.3.640.4423, 
di động: 0934.424.009; thư điện từ: ir@vncert.gov.vn.

Trân trụng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTgCP Vũ Đửc Đam (để b/c);
- Bộ trường Trương Minh Tuần (để b/c);
- Các đơn vị chuyên trách về CNTT của các Bộ, cơ 
quan ngaộg Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Sở TT&TT của các Tinh, thảnh phố trực thuộc 
Trung ương;
- Bộ TTTT: Cục ATTT, Trune tám Thõng tin;
-Lưu: VT, VNCERT(04b).
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Phu luc 01• •

QƯY TRÌNH KIỀM TRA, RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ 
BÀO ĐÀM AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG

(Kèm theo Công văn số  ỊOĩtỷ /BTTTT-VNCERTngày 64 /&2016 
của Bộ Thông tin và Truyền thông)

1. Mục đích

Tài liệu này hướng dẫn các hoạt động thực hiện kiểm ưa, rà soát, đánh giá 
đảm bào an toàn thông tin m ạng tại các tổ chức, cơ quan đơn vị bao gồm:

- Kiểm tra, rà soát, đánh eiá bảo đảm an toàn thông tin mạng cho 
trang/cổng thông tin điện tử (W ebsite);

- Kiềm tra, rà soát, đánh giá bảo đảm an toàn thông tin mạng cho hệ thống 
ứng dụng công nghệ thông tin;

- Kiểm tra, rà soát, đánh giá bảo đảm an toàn thông tin mạng cho máy trạm;

- Kiểm tra, rà soát, đánh giá bảo đảm an toàn thông tin mạng cho máy chủ;

- Kiềm tra, rà soát, đánh giá bảo đảm an toàn thông tin mạng cho thiết bị
mạng.

- Kiềm tra, rà soát, đánh giá bảo đảm an toàn thông tin mạng cho các hệ 
thốne thông tin khác.

2ừ Phạm vi áp dụng

Áp dụng cho tất cả các tổ chức, cơ quan, đơn vị có nhu câu kiêm tra. rà 
soát, đánh giá đảm bảo an toàn thông tin mạng.

3. Thuật ngử và định nghĩa

- Website: Trang/cổng thông tin điện tử

- CNTT: Công nghệ thông tin

4. Nội dung quy trình

4.1 Sơ đồ quy trình



T rình  tự  công việc T ài liệu liên quan

Lành đạo cơ 
quan, đơn vị

Yêu cầu ki ẻm ưa, rà soát, 
đảnh giá bảo đảm an toàn 

thòng ủn mạng

Lành đạo cơ 
quan, đcm vị

Phân công bộ phận kỳ thuật thực hiện 
hoặc lựa chọn đơn vị đủ năng lực đề 

triển khai

Bộ phận kỷ 
thuật/ Đơn vị 
tư vấn, irien 
khai

Lãnh đạo cơ 
quan, đơn vị

Bộ phận kỷ 
thuật'’ Đơn vị 
tư vấn, triển 
khai

;
Xây dựng kê hoạch kiêm tra, rà soát, 

đánh giá bão đảm ATTT mạng

Kế hoạch kiềm tra, rà soát, 
đánh giá bảo đàm ATTT 
mạng

Thực hiện kiêm tra, rà soát, đánh giá bảo 
đảm an toàn thông tin mạng

Bộ phận kỹ 
ihuậi Đcm vị 
tư vấn. triển 
khai

(J

X
JZu

<*-q
pu

Lập báo cáo nguy cơ, rủi ro, lô hông, mã 
độc gây mẩt an toàn thông tin mạng

Báo cáo nguy cơ, rủi ro, lỗ 
hồng, mă độc gây mất an 
toàn thông tin mạng

I

Hồ sơ bảo cảo nguy cơ, rủi 
ro, lỗ hồng, mă độc gáy 
mất an toàn thông tin
mạng

Bộ phận kỳ 
thuật/ Đơn vị 
tư vấn, triển 
khai

Tổng hợp báo cáo nguy cơ, rủi ro, lồ hồng, 
mã độc gây mất an toàn thông tin mạng và đề 

xuất phương án xử lý. gừi lãnh đạo dơn vị, 
thông báo/cảnh báo đển các đơn vị liên quan 
và Cơ quan điều phối quốc gia (VNCERT)

Báo cáo kết quà kiềm tra, 
rà soát, đánh giá bào đàm 
ATTT và đề xuất phương 
án xử l>ặ

Lành đạo cơ 
quan đơn vị

Phân công bộ phận kỹ ihuật thực hiện hoặc 
lựa chọn đơn \ễị đủ năng lực để triên khai các 

phương án xử lý đảm bảo ATTT

Kế hoạch thực hiện 
phương án xử lý

Lãnh đạo cơ 
quan đơn vị

Yêu cảu kiêm tra, rà soát, đánh giá lại 
sau thực hiện phương án xử lý
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Bộ phận kỷ 
thuật/ Đơn vị 
tư vấn, 
khai

triển

Bộ phận kỹ 
thuật/ Đơn vị 
tu  vấn, triển 
khai

oe-
08L•—»
s.♦<a>

Thực hiện kiêm tra, rà soát lại nguy cơ, 
rủi ro, lỗ hồng, mã độc đâ thực hiện 
_________phương án xử lý

____ ______ ầ m
Báo cáo lãnh đạo đom vị và cơ quan điều 

phối quốc gia (VNCERT)
-------

Báo cáo nguy cơ, rùi ro, lỗ 
hồng, mã độc sau khi đà 
thực hiện phương án xừ lý

4.2 Mô tả quy trình
4.2.1 Yêu cầu kiềm tra, rà soát, đánh giá bảo đàm an toàn thông tin

Căn cứ vào nhu cầu thực tế và tình hình an ninh, an toàn thông tin trong 
khu vực, Lành đạo cơ quan, đơn vị xác định yêu cầu kiểm tra, rà soát, đánh giá 
bảo đảm an toàn thông tin  mạng (bao gồm: đối tượng, phạm vi kiêm ưa, rà soát, 
đánh giá an toàn bảo mệt).

4.2.2 Phân công bộ phận kỹ thuật thực hiện hoặc lựa chọn đơn vị đù 
năng lực đê triển  khai

Lãnh đạo cơ quan, đơn vị xem xét năng lực kỹ thuật của nhân sự trong cơ 
quan, đơn vị đề phân công thực hiện hoặc có thể thuê đơn vị tư vấn phối hợp kiểm 
tra, rà soát, đánh giá bảo đàm an toàn thông tin.

4.2.3 Xây dựng kế hoạch kiểm tra, rà soát, đánh giá bào đảm ATTT
mạng

Bộ phận kỹ thuật /Đơn vị tư vấn, triển khai chịu trách nhiệm lập Kế hoạch 
kiểm tra, rà soát, đánh giá bào đảm an toàn thông tin theo yêu cầu của cơ quan, 
đơn vị. K.ế hoạch kiểm tra, rà soát, đánh giá bảo đảm an toàn thông tin mạng phải 
bao gồm tối thiểu các nội dung sau:

- M ục đích kiềm tra, rà soát, đánh giá bảo đảm an toàn thông tin mạng;
- Đối tượng kiểm tra, rà soát, đánh giá bảo đảm an toàn thông tin;
- Phạm vi, quy mô kiểm tra, rà soát, đánh giá bảo đảm an toàn thông tin

mạng;
- Tiêu chí, phương thức kiềm tra, rà soái, đánh giá bảo đảm an toàn thông

tin mạng;
- Nguồn lực kiềm tra, rà soát, đánh aiá bảo đàm an toàn thông tin mạng;
- Thời gian, kế hoạch thực hiện kiểm tra, rà soát, đánh giá bảo đảm an toàn 

thông tin mạng.
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4.2.4 Duyệt kế hoạch kiểm tra, rà soát, đánh giá bào đảm an toàn 
thông tin mạng

Lãnh đạo cơ quan, đơn vị xem xét và phê duyệt kế hoạch kiềm tra, rà soát, 
đánh giá bảo đảm an toàn thông tin mạng đê bộ phận kỹ thuật hoặc đơn vị rư vân 
tiến hành triển khai thực hiện.

4.2.5 Thực hiện kiềm tra, rà soát, đánh giá bào đảm an toàn thông tin

Bộ phận kỹ thuật hoặc đơn vị tư vấn, triển khai tiến hành kiềm tra, rà soát, 
đánh giá bảo đàm an toàn thông tin mạng các đôi tượng:

- Kiềm tra, rà soát, đánh giá bào đảm an toàn thông tin mạng cho 
trang/cồng thông tin điện tử  (Website);

- Kiểm tra, rà soát, đánh giá bảo đảm an toàn thông tin mạng cho hệ thống 
ứng dụng công nghệ thông tin;

- Kiềm tra, rà soát, đánh giả bảo đảm an toàn thông tin mạng cho máy trạm;
- Kiểm tra, rà soát, đánh giá bảo đàm an toàn thông tin mạng cho máy chủ;
- Kiểm tra, rà soát, đánh giá bảo đảm an toàn thông tin mạng cho thiết bị

mạng.
- Kiềm tra, rà soát, đánh giá bảo đảm an toàn thông tin mạng cho các hệ 

thống thông tin khácề

4.2ằ6 Phân tích xác minh

Bộ phận kỹ thuật hoặc đơn vị tư vấn, triền khai lập báo cáo nguy cơ, rủi ro, 
lỗ hổng, mã độc gây mất an toàn thông tin mạng.

Chuyên gia kỹ thuật đọc phân tích,xem xét báo cáo nguy cơ, rủi ro, lô 
hồng, mã độc gây mất an toàn thông tin mạng để xác nhận lại có đúng nguy cơ 
mất an toàn thông tin không. Neu không đúng tiến hành loại bỏ cảc dử liệu sự 
kiện không chính xác. N eu đúng tiến hành tông hợp báo cáo nguy cơ, lô hông, mã 
độc gây mất an toàn thông tin mạn £ và đề xuất phưcmg án xử lý.

4Ễ2.7 Tổng hợp báo  cáo nguy cơ, lỗ hồng, mã độc gây m ất an toàn 
thông tin mạng và đề xuất phương án xử lý

Bộ phận kỹ thuật hoặc đơn vị tư vấn, triển khai tồng hợp kết quả dựa trên 
kế hoạch kiểm tra, rà soát, đánh giá bào đảm an toàn thông tin mạng, tồng hợp 
báo cáo nguy cơ, lỗ hổng, mã độc gây mất an toàn thông tin m ạng và đề xuất 
phương án xử lý, gửi lânh đạo đơn vi, đồng thời thông báo/cảnh báo đên các đơn 
vị liên quan và báo cáo Cơ quan điều phối quốc gia VNCERT.



4.2.8 Phân công bộ phận kỹ thuật thực hiện hoặc lựa chọn đơn vị đù 
năng liễrc đề trien khai các phương án xử lý đảm bào an toàn thông tin mạng

Cơ quan, đơn vị sau khi nhặn báo cáo sè xem xét két quả kiềm tra, rà soát, 
đánh giá bảo đảm an toàn thông tin mạng , nếu cơ quan chủ quản còn có nhừng 
vấn đề vướng mấc thì liên hệ với Bộ phận kỹ thuật hoặc đơn vị tư vấn, triển khai 
để làm rõ kết quả. Nếu không vướng mắc tiến hành phản công bộ phận kỹ thuật 
hoặc lựa chọn đom vị đủ năng lực để tiến hành khắc phúc các biện pháp nhằm 
đảm bảo an toàn thông tin.

4.2.9 Yêu cầu kiểm tra, rà soát, đánh giá lại sau thực hiện phương án
xử lý

Lãnh đạo cơ quan đơn vị yêu cầu bộ phận kỹ thuật hoặc đơn vị tư vấn ưiển 
khai tiến hành kiềm tra, rà soát, đánh giá lại các nguy c a  mất an toàn thông tin sau 
khi thực hiện phương án xử lý.

4.2.10 Kiểm tra lại

Bộ phận kỹ thuật hoặc đơn vị tư vấn thực hiện kiềm tra, rà soát lại nguy cơ, 
lỗ hồng, mã độc đã thực hiện phương án xử lý đề đảm bảo an toàn bảo mật các 
đối tượng được kiềm tra, rà soát đánh giá như kế hoạch.

Sau khi rà soát tiến hành báo cáo cho lânh đạo đơn vị, các đom vị liên quan 
và cơ quan điều phối quốc gia VNCERT về kết quả kiểm tra, rà soát, đánh giá.

4.2.11 Lưu hồ sơ

Toàn bộ các hồ sơ trona quá trình kiêm tra, rà soát, đánh giá bảo đảm an 
toàn thône tin m ạng được lưu trừ phục vụ các hoạt động quản lý và theo dõi định
kỳ.

5. Hồ sơ lưu trữ

stt T en 'hồ  sơ Đon vị lưu trừ
1. Kê hoạch kiêm tra, rà soát, đánh giá bảo đảm 

an toàn thông tin mạng

Bộ phận kỹ thuật/Đơn vị 
tư vấn, triển khai

2. Báo cáo nguy cơ, lô hông, mã độc gây mât an 
toàn thông tin mạng

3. Hô sơ báo cáo nguy cơ, lô hông, mã độc gây 
mất an toàn thông tin mạng

4. Báo cáo kêt quả kiêm tra, rà soát, đánh giá 
bảo đảm ATTT và đề xuất phương án xử lý

5. Báo cáo nguy cơ, lô hông, mâ độc sau khi đã 
thực hiện phương án xử lý



Phụ lục 02

QUY TRÌNH XỬ  LÝ s ự  c ố  
AN TOÀN THÔNG T L \ MẠNG

(Kèm theo Công văn sổ Ịữ V f /BTTTT-VNCERTngày 0Ậ Ổỵ2016 
của Bộ Thông tin và Truyền thông)

1. Mục đích■

Tài liệu này hướng dẫn các bước thực hiện xử lý sự cố an toàn thông tin 
tại các tồ chức, cơ quan, đơn vị khi có phát sinh.

2. Phạm vi áp dụng

Áp dụng cho tất cả các tồ chức, cơ quan, đơn vịế

3. Thuật ngữ và định nghĩa

- C E R T : Com puter Emergency Response Team (Đội ứng cửu sự cô 
khẩn cấp).

- LĐĐV: Lãnh đạo đơn vị.
- Phishing: là hành vi giả mạo như là một thực thè đảng tin cậy (website 

của các cơ quan, tổ chức, các website xã hội phổ biến, các trung tâm chi trả trực 
tu y ến ,...)  đề lấy cắp thông tin nhạy cảm như tên nsười dùng, mật khẩu, các chi 
tiết thẻ tín dụng ... thông qua các giao tiếp trên mạng.

- Deface: Là tấn công thay đồi nội dung website của nạn nhân thông qua 
lỗ hông bảo mật.

- Phát tán Malware: là hành vi phát lán các phần mềm độc hại (virus, 
ưojan, backdoor...) qua môi trường internet.

- DoS (Denial o f  Service) - tấn công từ chối dịch vụ bằng cách chiếm 
dụng m ột lượng lớn tài nguyên mạng, tài nguyên hệ thống như băng thông, bộ 
nhớ, khả nàng xừ lý ... và làm mất khả năng đáp ứng yêu cầu dịch vụ từ các 
khảch hàne khác.

4. Nội dung quy trình

4.1 Sơ đồ quy trình



Người chịu 
trách nhiệm

CERT tại cơ 
quan, đơn vị

CERT lại cơ 
quan, đơn vị/ 
Đưn vị tu  vẩn, 
triền khai

Trình tự công việc

CERT tại ca  
quan, đơn vị/ 
Đơn vị tu vấn, 
triển khai

Lânh đạo đơn vị 
(LĐĐY)

CERT tại cơ 
quan, đơn vị/ 
Đơn vị tư vấn, 
triển khai

Thu thập thóng tin để phục 
vụ phản tích sự cố

T à i liệu liên quan

- Cảnh báo sự cô (Công vân. 
email, điện thoại, website)
- Phát hiện sự cố thông qua 
kiếm tra, rà soát, đánh giá

- Xem xét tình trạng, mửc độ, 
phạm vi và độ ưu tiên xử lý

- Sự cô vê tân công thay đôi 
giao diện (defacc)
- Sự cố về tắn công lừa đảo
- Sự cố về tấn CÔĨ12 phái tán 
mã độc (malware)
- Sự cố về một số tấn công 
mạng
- Sự cố cỏ yếu tố nước ngoài
- Sự cố tẩn công khác

- Chi đạo xử lý và phản còng 
irách nhiêm xử lý

- Thõng tin vê đâu môi liên 
hệ
- Thu thập thòng tin hệ thỏng
- Thu thập chức năng của hệ 
thống
- Thu thập c iu  hinh của hệ 
thống (OS, servise, version, 
netw ork ,...)
- Thu thập chứng cứ,
- Thu thập bộ nhớ
- Thu thập trạng thái network 
và các kết nối
- Thu thập các tiến trình đang 
chạy
- Thu thập hard drive media
- Thu thập removeble media
- Thu thập log file__________

CERT tại ca  
quan, đơn vị/ 
Đơn vị tư vấn. 
triển khai

Phân tích sự co

- Phân lích dòng thời gian
- Thời gian bị sửa đỏi, truy 
cập, tạo hoặc thay đồi.
- Thời tdan thực hiện các cập 

nhật lớn đối với hệ ihỏng
- Thời điểm mà hệ thông sử 
dụng lân cuôi cùng
- Phàn tích dừ liệu



- Gỡ bỏ sự cô
- Xảc định và gỡ bỏ các 
backdoors
- Phân tích và kiềm tra lỗ 
hỗng sau khi thực hiện các 
bản vá lỗi
- Khôi phục dữ liệu
- Thu thập các tập tin, hình 
ảnh, email, ... bị xóa, thcri 
gian bị xóa
- Tìm kiêm các tập tin không 
thề khôi phục
- Khôi phục các tập tin phủ
J?2E_________ _____ _____
- Báo cáo kẽt quả phân tích sự
cố: mô tả chi tiết các bước 
quan trọng khi thực hiện xử lý 
sự cố.
- Tổng hợp báo cáo gửi Lãnh 
đạo cơ quan, tồ chức và cảc 
bên liên quan đến sự cô
- Rút kinh nghiệm và ứng 
dụng cho các sự cổ tương tự

CERT tại cơ 
quan, đcm vị/ 
Đơn vị tư vấn, 
triền khai

Xử lý sự cô

Tồng hợp báo cáo LĐĐV và Cơ 
quan điều phối quốc gia 

(VNCERT)

CERT tại cơ 
quan, đơn vị/ 
Đơn vị tư vấn, 
triển khai

CERT tại cơ 
quan, đơn vị, 
VNCERT, Các 
bẽn liên quan

4.2 M ô tà quy trình
4.2.1 Tiếp nhận sự cố

Đội CERT của cơ quan, đơn vị tiếp nhận thông tin về sự cố qua các 
phương thức: Email, điện thoại, công văn ... Bên cạnh đó CERT nhặn được các 
thông báo sự cố từ các hệ thống giám sát của các cơ quan nhà nước có thẳm 
quyền (VNCERT) hoặc các đơn vị quản lý ISP.

4.2.2 Xác minh/xác nhận sự cố

Đội CERT cùa cơ quan, đơn vị hoặc Đơn vị tư vấn, triến khai tiến hành 
Xác minh/xác nhận sự cố bao gồm các thông tin như sau:

- Tình trạng (Sự cố sẽ xãy ra; Sự cố đang xảy ra; Sự cố đã xảy ra);
- Mức độ (Sự cố nghiêm trọng; Sự cổ bình thường);
- Phạm vi (Sự cổ diện rộng; Sự cố mạng máy tính; Sự cố một máy tínhjệ,
- Và địa điểm xảy ra sự cố.

4.2ế3 Phân loại sự cố

Sau khi xác nhận được sự cố, Đội CERT của cơ quan, đơn vị hoặc Đơn vị 
tư vấn, triển khai có trách nhiệm phân loại các sự cố theo hình thức như sau
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- Sự cố về tấn cônc thay đổi giao diện (deface);
- Sự cố về tấn công lừa đào (phishing);
- Sự cố về tấn công phát tán mã độc (malware);
- Sự cố về tấn công từ chối dịch vụ (DoS/DDoS);
- Sự cố có yếu tổ nước ngoài (hợp tác quốc tế);
- Sự cố tấn công khác.

4.2.4 Báo cáo LĐĐV, xin ý kiến chỉ đạo

Ngay sau khi phân loại được sự cố Đội ứng cứu sự cố có trách nhiệm báo 
cáo Lãnh dạo đơn vị đề xem xét loại sự cố và tuỳ theo đối tượng sẽ tiến hành 
phàn công cho các thành viên trong tô ứng cửu sự cô và báo cáo Cơ quan điẻu 
phối Q uốc gia (V N CERT)ễ

Các trường hợp phức tạp không tự xử lý được, gửi công văn nhờ sự hỗ trợ 
của các dơn vị quản lý ISP và CƯ quan quản lý nhà nước về Ư ng cứu và điêu 
phổi sự cổ an toàn thông tin mạng như VNCERT (Bộ Thông tin truyền thông)

4 Ễ2.5 Thu thập thông tin phục vụ phấn tích sự cố

Đội CERT cùa c a  quan, đơn vị hoặc Đơn vị tư vấn, triển khai phối hợp 
các đơn vị liên quan tiến hành thu thập các thông tin:

- Thông tin về đầu mối liên hệ

- Thu thập thông tin hệ thống

- Thu thập chức nãna của hệ thông

- Thu thập cấu hình của hệ thống (OS, servise, version, network, . ề.)

- Thu thập chứng cứ

- Thu thập bộ nhớ

- Thu thập trạng thải network và các kêt nối

- Thu thập các tiến trình đang chạy

- Thu thập hard drive media

- Thu thập rem oveble media

- Thu thập Log file

4.2ẳ6 Phân tích sự  cố

Đội CERT của cơ quan, đơn vị hoặc Đơn vị tư vấn, triền khai tiến hành 
phân tích sự cố, bao gồm các thông tin sau:

- Phân tích dòng thời gian



- Thời gian bị sửa đổi, truy cập, tạo hoặc thay đôi

- Thời gian thực hiện các cập nhật lớn đối với hệ thống

- Thời điểm mà hệ thống sử dụng lần cuối cùng

- Phân tích dữ liệu

- Kiểm tía sự thay đồi cấu hình

- Kiềm tra hệ thống tập tin có bị mã độc

- Kiềm tra tặp tin Internet history và các tập tin history khác

- Kiểm tra Registry và tiến ưình

- Quan sát các tập tin, tiến trình lúc khởi động

- Phân tích log file

4.2.7 Xử lý sự cố

Đội CERT của cơ quan, đơn vị hoặc Đơn vị tư vấn, triền khai tiến hành 
xử lý sự cố bao gồm các bước:

- Gỡ bỏ sự cố

- Xác định và gờ bỏ các backdoors

- Phân tích và kiểm tra lỗ hổng sau khi thực hiện các bản vá lồi

- Khôi phục dừ liệu

- Thu thập các tập tin, hình ảnh, e m a il,... bị xóa, thời gian bị xóa

- Tìm kiếm các tập tin không thể khôi phục

- Khôi phục các tập tin phù hợp

4.2.8 Tổng hợp báo cáo

Đội CERT của cơ quan, đơn vị hoặc Đơn vị tư  vấn, triển khai tiến hành 
tổng hợp kết quả phân tích và báo cáo két quả với lành đạo, ưong đó mô tả chi 
tiết các bước thực hiện, giải pháp xử lý sự  cố, két quả khắc phục hiện tại.

Đội ử n g  cứu sự cố tiến hành tổng hợp toàn bộ các báo cáo phân tích có 
liên quan đến sự có để báo cáo với lãnh đạo đcm vị và Cơ quan điều phối Quốc 
gia (VNCERT). Họp phân tích nguyên nhân, rút kinh nghiệm trong hoạt động 
xừ lý sự cố và đề xuất các biện pháp ứng dụng cho các sự cố tương tự.

4.2.9 Lưu hồ sơ

Toàn bộ các hồ sơ trong quá trình xử lý sự cố được lưu trữ phục vại các 
hoạt động quản lý và theo dõi định kỳ.



5. Hồ SO’ lưu trữ

i s » Ten hô soế • Đon vị lưu trữ

[Y Thông báo sự cố

2. Ke hoạch xử lý sự cố
Đội CERT tại cơ quan, 

đơn vị
3. Hồ sơ xử lý sự cố

4. Báo cáo phân tích kết quả điều tra xử lý sự cố

5. Báo cáo thống kê hàng năm
J



Phụ lục 03

HƯỚNG DÃN XẢY DỰNG PHƯƠNG ÁN, GIẢI PHÁP KỸ THƯẬT BẢO 
ĐẢM  AN TOÀN HỆ THÓNG THÔNG TIN

(Kèm theo Công văn số /BTTTT-VNCERTngccyOi /3/2016 
của Bộ Thông tin và Trưyên thông)

1. Giải thích từ ngừ

- C hủ quản  hệ thống  thông tin là ca  quan, tổ chức, cá nhân có thẳm quyền 
quàn lý trực tiếp đối với hệ thống thông tin. Đối với cơ quan, tổ chức nhà nước, 
chù quản hệ thống thông tin là các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chinh 
phủ, ủ y  ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc là cấp có 
thẩm quyền quyết định đầu tư  dự án xây dựng, thiết lập, nâng cấp, mở rộng hệ 
thống thông tin  đó.

- Đ ơn vị vận  hành hệ thống thông tin là cơ quan, tồ chức được chủ 
quản hệ thống thông tin giao nhiệm vụ vận hành hệ thống thông tin. Trong 
trường hợp chủ quản hệ thống thông tin thuê ngoài dịch vụ công nghệ thông tin, 
đơn vị vận hành hệ thống thông tin là bên cung cấp dịch vụ

- Đưn vị chuyên trách về công nghệ thông tin là đơn vị chuyên trách về 
công nghệ thông tin của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
Sở Thông tin và Truyền thôns các tinh, thành phô trực thuộc trung ương hoặc 
đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin của chủ quản hệ thống thông tin do 
chủ quản hệ thống thông tin chi định.

- Đ on vị chuyên trách  về an toàn thông tin là đơn vị có chức năng, nhiệm 
vụ bảo đảm an toàn thông tin của chủ quản hệ thống thông tinẻ

- Bộ phận chuyên trách về an toàn thông tin là bộ phận do chủ quàn hệ 
thống thông tin thành lập hoặc chi định đề thực thi nhiệm vụ bảo đảm an toàn 
thòne tin và ứng cứu sự cố an toàn thông ủn mạng.

2. Xây dựng phương án, giài pháp kỹ thuật bảo đám an toàn cho HTTT

a. Chủ quàn hệ thống thông tin chi đạo các đơn vị chuyên môn tham mưu, 
phối hợp với các tồ chức tư vấn, cung cấp dịch vụ để trién khai các biện pháp 
bảo đảm an toàn cho các hệ thống thône tin sau đây:

+ Xác định các hệ thống thông tin quan trọng và có thể trở thành mục tiêu 
tấn công của tin tặc cần được quan lâm bảo vệ.
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+ Khảo sát và lặp kế hoạch kiếm tra, rà quét, đánh giá an toàn thòng tin cho 
các hệ thông thông tin  quan ưọns hoặc có neuy cơ bị tấn công cao. Các cơ quan 
nhà nước cân lưu ý các hệ thông thông tin cung cấp dịch vụ sau đây: cồ n g  
thông tin điện tử, thư điện từ, dịch vụ công trực tuyến v.v...

+ Thực hiện kế hoạch kiểm tra, rà quét, đánh giá an toàn thône tin theo 
hướng dẫn tại Phục lục 01 kèm theo công văn này để phát hiện ra các điểm yếu 
an toàn ihôns tin đang tồn tại, khà năns xảy ra các sự cố an toàn thông tin 
mạng.

+ Xảy dựng và triển khai các phương án khắc phục điềm yếu (nếu có), bảo 
vệ hoặc phòng ngừa đề giảm thiểu thiệt hại khi có tấn cône, sự cố an toàn thông 
tin mạns.

+ Kiểm tra rà quét đề phát hiện, xử lý hoặc loại bò mã độc hoặc phần mềm 
độc hại đang có trong hệ thống mạng, máy tính.

+ Thường xuyên cặp nhặt các bản vá, phiên bản mới để hạn chế bị tẩn côn° 
và khai thác lồ hong “Zero day” cho thiết bị mạng, máy tính, máy chủ. Chỉ cài 
đặt và sử  dụng các phần mềm đúng bản quyền, nguồn gốc rõ rảns, thực sự cần 
thiết. Không sử dụng cảc phần mềm đă được cảnh báo không an toàn hoặc 
không được nhà sản xuất hỗ trạ  kỹ thuật khi không thực sự cằn thiết.

+ Triển khai các biện pháp sao lưu dự phòns để nâng cao khả năng phục hồi 
hoạt động khi xảy ra sự  cố;

-  Thiết lặp, các biện pháp quản lý truy cặp an toàn, phù hợp, hạn che toi đa 
việc sử dụng tài khoản vượt quyền hạn so với nhu cầu. Sừ dụng và quản lý mặt 
khâu an toàn theo huớng dẫn của Trung tâm VNCERT (xem tại: 
http://ww\vẽvncert.govẾvn/fĩles/Huong_dan su_dune_mat_kliau_an toan.pdf).

+ Thực hiện cảu hình hoạt động hệ thống thư điện tử theo hướng dẫn số 
4 3 0 /B T n T -C A lT T  ngày 09 tháng 02 năm 2015 của Cục Ễ\ n  toàn thône. tin 
“về việc hướng dẫn bão đàm ATTT cho hệ thống thư điện tử của cơ quan, tồ 
chức nhà nước*' và sử dụna an toàn hòm thư điện tử công vụ theo hưởng dẫn tại 
công văn số 244/VNCERT-KTHT ngày 12/9/2013 cùa Trung tàm VNCERT 
(xem tại:

\v^-\vễvncert.govỄvn/fìles;,huongdansud»ngantoanứiudientucongvu.pdfi.

+ Việc triên khai các hệ thông thông tin, thiết bị, phần mềm cân tuân thủ 
theo các hướng dẫn và quy định về bảo đảm an toàn do nhà sản xuất công bố.

http://ww/v%e1%ba%bdvncert.gov%e1%ba%bevn/f%c4%a9les/Huong_dan


+ Rà soát, cập nhật các quy định, quy trình về bảo đảm an toàn thông tin đê 
phát hiện ra các sai sót, bất cập, điều chỉnh bồ sung phù họp. Xem xét áp dụng 
các tiêu chuẩn về quản lý rủi ro an toàn thông tin như: tiêu chuân TCVN 
ISO/1EC 27001:2009 và bộ tiêu chuẩn ISO/IEC 27001Ể

b. Các đơn vị vận hành hệ thống thông tin cần nâng cao tinh thân cảnh giác, 
chủ động thực hiện các nhiệm vụ sau:

+ Tăng cường theo dõi, giảm sát các hoạt động cùa hệ thống thông tin đề 
phát hiện ra các vấn đề bất thường, dấu hiệu tấn công, sự cố an toàn thông tin 
mạng. Khi phát hiện sự  cố an toàn thông tin, thực hiện xử lý quy trình xử lý 
được hướng dẫn tại Phụ lục 02.

+ Thực hiện đúng công tác thông báo sự cố theo điều 7 Thông tư số 
27/2011/TT-BTTTT ngày 4/10/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc 
“Quy định về điều phổi các hoạt động ứng cứu sự cố mạng Internet Việt Nam” .

b. Đơn vị chuyên ưách về an toàn thông tin có trách nhiệm:

- T ồ  chức kiểm tra đánh giá trình độ của bộ phận chuyên trách về an toàn 
thông tin. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ kỹ thuật và tồ chức đào lạo, 
huấn luyện nâng cao trình độ ctể có thề đáp ứng yêu cầu thực tế.

- Chi đạo và cử cán bộ tham gia đầy đủ và nghiêm túc các hoạt động diễn 
tập và huấn luyện về an toàn thông tin do các đơn vị chức năng thuộc Bộ Thông 
tin và Truyền thông tổ chửcỀ

- Tuyên truyền, phổ biến và nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức và 
người lao động về an toàn thông tin mạng. Tăng cường đào tạo, hướng dẫn các 
kỹ năng sử dụng máy tinh an toàn cho người sử dụng máy tính.

- Tăng cường chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm ưong công tác bảo đảm an toàn
ihông tin.

r>
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Phụ lục 04

QUY TRÌNH HƯỚNG DÁN DIẺN TẬP AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG
(Kèm theo Công văn số Ị  6Vf /BTTTT- VNCERTngày M  9/2016 

của Bộ Thông tin và Truyền thông)

1. Mục đích

Tài liệu này hướng dẫn các bước thực hiện diễn tập an toàn thông tin tại 
các tổ chức, cơ quan, đơn vị có ứng dụng Công nghệ thông tin trong các hoạt 
động.

2ẽ Phạm vi áp dụng

Áp dụng cho lất cả các tổ chức, cơ quan, đơn vị.

3. Thuật ngữ và định nghĩa

- C E R T : Com puter Emergency Response Team (Đội ứng cứu sự cố khẩn 
cấp/Tổ phản ứng nhanh an toàn thông tin m ạng)ẻ

- LĐ: Lành đạo.

- Phish ing  là hành vi giả mạo như là một thực thể đáng tin cậy (website 
của các cơ quan, tổ chức, các website xã hội phổ biến, các trung tâm chi trả trực 
tuyến ,...) để lấy cắp thông tin nhạy cảm như tên người dùng, mặt khẩu, các chi 
tiết thẻ tín dụng ... thông qua các giao tiếp trẽn mạng.

- Deface là tấn công thay đổi nội dune website của nạn nhân thông qua lỗ 
hồng bào mật.

- Phát tán Malware là hành vi phát tán các phần mềm độc hại (virus, 
trojan, backdoor...) qua môi trường internet.

- DoS (Denial o f  Service) - tấn công từ chối dịch vụ bàng cách chiếm 
dụng một lượng lớn tài nguyên mạng, tài nguyên hệ thống như bãng thông, bộ 
nhớ, khả năng xử lý ... và làm mất khả năng đáp ứng yêu cẩu dịch vụ từ các 
khách hàng khác.

4. Nội dung quy trình

4.1 Sơ đồ quy trìn h



Xây dựng kê hoạch diễn tập

Lành đạo Ký duyệt kê hoạch

Kiêm ưa kênh liên lạc trước 
diền tập

Bộ phận kỳ 
thuật'CHRT Huân luyện, diễn tập theo kịch 

bảncủa cơ quan, 
đơn vị hoặc 
đơn vị tư  vấn, 
triền khai

- : - \ . ■
._______ _________ __

Tỏng họp. đánh giá

Đe xuất chủ đề, nội dung 
diễn tập

Tài lifü  liên quan

- Quy trình xử lý sự  co (neu 
có)

Bộ phận kỳ 
thuậƯCERT 
của cơ quan, 
đơn vị hoặc 
đơn vị rư vấn, 
trien khai

Lảnh đạo

Bộ phận kỳ 
ihuậƯCERT 
của cơ quan.

1 đơn vị __

T rinh  tự  công việc

- Xây dựng kịch bản diên tập, 
nội dung huấn luyện truởc điền 
tập và tài liệu liên quan
- Lựa chọn hình thửc diễn tập
- Thời gian diễn tập
- Kênh liên lạc: web, mail, 
chat

- Kênh liên lạc sừ dụng ưong 
diễn tập
- Quy tấc ưong diễn tập ___
- Thanh phan Tô chức
- Thảnh phần Giám sát,điều 
phối người chơi
- Thành phân tham gia diỗn 
tập.

- Kịch bảnrphãn ứng với từng 
tình huông của cán bộ tham gia 
diễn lập
- Đánh giá, phản hồi của cán 
bộ tham gia diễn tập__________

Người chịu 
trách

Bộ phận kỳ 
thuậƯCERT 
của cơ quan, 
đơn vị
Bộ phận kỳ 
thuật/CERT 
của cơ quan, 
đơn vị hoặc 
đơn vị tư vấn, 
triển khai

Lãnh đạo

- Xác định mục liêu diền tập
- Đối tượng diễn tập

- Thông tin về đầu mối
- Địa điểm \ếà thời gian xử lý



4 .2Mô tả quy trình

4.2.1 Nhận biết nguy cơ tấn công mạng

- Tất cả các sự cố có thề xảy ra với hệ thống thông tin của đơn vị;

- Những nguy cơ tấn công mạng có thê xảy ra.

4.2.2Xác định nhu cầu thực tiễn

Bộ phận kỹ thuật/CERT của cơ quan, đơn vị có trách nhiệm nhận biết 
nguy cơ, rủi ro tấn công mạng từ đó xác nhu cầu thực tiền phải tiến hành chương 
trình diễn tập như sau:

- Các sự cố có thể xảy ra đối với hệ thống thông tin của cơ quan tô chức:

+ Sự cố về tấn công thay đổi giao diện (Deface);

+ Sự cố về tấn công lừa đảo (Phishing);

+ Sự cố về tấn công phát tán mâ độc (Malware);

+ Sự cố về một số tấn công từ  chối dịch vụ (DoS, DDoS);

+ Sự cố tấn công mạng khác.

- Hậu quả, mức độ thiệt hại nếu sự cố xảy ra;

- Nếu có chuẩn bị trước thì có thể giảm được thiệt hại đến mức nào.

4.2.3 Đề xuất diễn tập

Bộ phận kỹ thuậƯCERT của cơ quan, đơn vị và đơn vị tư vấn (nếu có) có 
trách nhiệm đề xuất chương trình diễn tặp với Lành đạo đom vị gồm ít nhất 
nhừng nội dung như sau:

- Mục tiêu cùa diễn tập;

- Đối tượng tham gia chương trình diễn tập;

- M ong muốn đạt được sau chương trình diễn tập;

- Mức độ cẩn thiết phải thực hiện chương trình diễn tập;

- Bước đầu xác định chủ đề diễn tậpế

4.2.4 Xây dựng kế hoạch diễn tặp

Ngay sau khi được Lãnh đạo đồng ý, bộ phận kỹ thuậƯCERT của cơ 
quan, đơn vị và đơn vị tư vấn, triên khai (nếu có) phải lên kê hoạch chi tiết đê 
thực hiện chương trinh diễn tập gồm tối thiều những nội dung sau:

ct) Xác định chủ đề và thiết kế kịch bản diễn tập:

- Lựa chọn chủ đề;
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- Thiết kế và  xây dựng kịch bản diền tập: kịch bản diền tập chia thành các 
phần nhỏ và nối tiếp nhau để mỏ tả tình huống, sự cố sát với thực te. Thông 
thường kịch bản của một chương trinh diễn tập có từ 8-10 pha/tình huống mỏ tà 
các giai đoạn tân công mạng với mức độ táng dânế

- M ột số sự cố có thể xây dựng kịch bản diễn tập gồm:

+ Sự cố tấn công từ chối dịch vại vào trang, cồng thông tin điện từ
(DDoS);

+ Sự cố tấn công thay đồi giao diện website (Deface);

+ Sự cố tấn công lừa đào (Phishing);

+■ Sự cố tấn công mã độc trên hệ thống mạng nội bộ của các đơn vị;

+ Sự cố tẩn công mạng khác.

Các sự cố tấn công trona thực té thường kết hợp nhiều hình thức tấn công 
nên trong quá trình thiết kế kịch bản diền tập cần phải có những tình huông kêt 
hợp eiừa các tấn công này.

b) Aợ/ệ dung huấn luyện theo kịch bản
0

Đẻ kết quả diễn tập được hiệu quả, cần xây dựng nội dung huân luyện 
theo nguyên tắc: nội dune diễn tập như nào thì nội dung huấn luyện như vậyề

c) Xác định các khung thời gian diên tập

- Thời gian đăng ký diễn tặp;

- Thời gian thử  nghiệm kênh liên lạc;

- Thời gian huấn luyện theo kịch bản;

- Thời eian diễn tập chính thức;

- Thời gian báo cáo sau diễn tập.

c) Lên danh sách cản bộ tham qia diễn tập

- Gửi thôns báo về chương trình diễn tập tới các đơn vị:

+ Thời gian;

+ Chủ đề;

+ Quy tấc.

- Tồng hợp danh sách cán bộ tham gia diễn tập.

Thông thường các đơn vị có thể phối hợp với các đon vị liên quan đèn 
việc xừ lý sự cố đê thực hiện chương ưình diền tập như: đơn vị quản lý ISP.
Cône ty hostine, công ty, doanh nehiệp làm về an toàn thông tin và cơ quan
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quản lý nhà nước về ứ n g  cứu và điều phối sự cố an toàn thông tin mạng như
VNCERT;

4.2ế5 Kiểm tra kênh liên lạc trước diễn tập

- Kênh thư điện tử:

+ Gửi email cho các đơn vị theo mẫu: tiêu điều, nội dung, chừ kỷ...

+ Hỗ trợ và xác nhận các đơn vị phản hoi mail

- Kênh web:

+ Gửi thông tin website và tài khoản đăng nhập 

+ Hỗ trợ và xác nhận các đơn vị đăng nhập và phản hồi trên web.

- Kênh chat:

+ Gửi thông tin để đăng nhập kênh chat qua email 

+ Hỗ trợ  và xác nhận các đơn vị đăng nhập và sử dụng kênh chat

4.2.6 Diễn tập theo kịch bản

Thông trường trons diễn tập có các vai trò sau được thề hiện r õ ẩ.

Thành phần Tổ chức (Excon): Là một nhóm thực hiện các thực hiện 
nhiệm vụ để điều khiển chương trình diễn tập như lên kế hoạch thời gian, kịch 
bản và hỗ trợ trong suốt quá trình diễn tặpẾ Tùy thuộc vào tình huống của diễn 
tập họ có thể là M ục tiêu của tấn công, ISP, Cơ quan chính phủ để đảm bào tinh
huống trong diễn tập sát với thực tế.

Thảnh phần Điều phổi - Giám sát người chơi (Observers) của mỗi đội: 
thường là người có vai ư ò  quản lý, điều phối hoạt động của Người chơi ưong 
đội cùa mình. Thành phần này chịu trách nhiệm tương tác trực tiếp với thành 
phần Tổ chức và trao đổi thông tin với các nhóm khác về mọi vấn đề trong đội 
của mình như: kịch bản tình huốns. thời gian, tiến độ và kết quả phản ứng tình 
huống trong suốt diễn tập.

Thành phần Người tham gia diền tập(Player): tham  gia trực tiếp vào diễn 
tập, tiếp nhận kịch bàn cho từng tình huống và đưa ra phản ứng dưới kiềm soát 
của người điều phôi - giám sát

4.2.7 Tồng hợp đánh giá

Bộ phận kỹ thuật/CERT của cơ quan, đơn vị có trách nhiệm phối hợp với 
đơn vị tu vấn (nếu có) thực hiện tổng họp đánh giá kết quả diễn tập, và áp dụng các 
kết quà, rút kinh nghiệm trong hoạt động xử lý sự cố và đề xuất các biện pháp
ứng dụns cho các sự cố tương tự.
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4.2.8 Lưu hồ sơ

Toàn bộ các hồ sơ  trong quá trình diễn tập được lưu trừ phục vụ các hoạt 
độns quản lý và theo dõiẽ

5. Hồ sơ  liru trử

lưu trừ

Bộ phận kỹ thuật/CERT cùa 
cơ quan, đơn vị

Ten hồ sơ
——..— t ' SB  ■ -  E— ' .— ■—----- - — .—

Ke hoạch diễn tập

Tông hợp,đánh giá sau diễn tặp


