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Lần đầu tiên 17 đơn vị diễn tập xử lý 
tấn công mạng vào hệ thống công 
nghiệp, tài chính quan trọng

Tiếp theo Chuỗi Sự kiện Hội nghị 
và Diễn tập bảo đảm an toàn thông 
cho các lĩnh vực quan trọng đã triển 
khai như: Lĩnh vực Giao thông vận tải 
vào tháng 9/2017, lĩnh vực Y tế vào 
tháng 10/2017. Ngày 27/6/2018, Cục 
An toàn thông tin tổ chức chương 
trình diễn tập với tên gọi Diễn tập 
“Nâng cao năng lực xử lý tình huống 
tấn công mạng vào hệ thống công 
nghiệp và tài chính quan trọng” tại 
Sầm Sơn, Thanh Hóa.

Tham gia Diễn tập là cán bộ lãnh 
đạo, cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật 
của 17 cơ quan nhà nước, Tập đoàn 
kinh tế, Tổng công ty nhà nước, các 
tổ chức tài chính, ngân hàng TMCP và 
một số cơ quan có liên quan trong lĩnh 
vực SCADA/ICS và tài chính - ngân 
hàng, bao gồm: Bảo hiểm xã hội Việt 
Nam, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, 

Cục Công nghệ thông tin (Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam), Tập đoàn Điện 
lực Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt 
Nam, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam;, 
Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng 
sản Việt Nam, Tổng Công ty Quản 
lý bay Việt Nam, Tổng công ty Cảng 
hàng không Việt Nam, Trung tâm Điều 
khiển giao thông (Công an thành phố 
Hà Nội), Trung tâm Trung tâm quản lý 
đường hầm vượt sông Sài Gòn (Sở 
Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí 
Minh), Ngân hàng Vietcombank, Ngân 
hàng BIDV, Ngân hàng Vietinbank, 
Ngân hàng Agribank, Ngân hàng 
Mbbank, Ngân hàng SHB.

Song song với chương trình diễn 
tập, Cục An toàn thông tin cũng sẽ 
tổ chức Hội nghị “Bảo đảm an toàn 
thông tin cho hệ thống thông tin quan 
trọng” vào ngày 28/6/2018. Hội nghị 
được tổ chức với mục đích nhằm 
nâng cao nhận thức, kỹ năng và kinh 
nghiệm thực tế trong công tác bảo 
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đảm ATTT, phòng, chống tấn công 
mạng vào các hệ thống thông tin quan 
trọng của 11 lĩnh vực quan trọng, đặc 
biệt là các hệ thống SCADA/ICS và hệ 
thống thông tin quan trọng của các tổ 
chức tài chính - ngân hàng.

Trong khuôn khổ Hội nghị, Thứ 
trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành 
Hưng đã chính thức bấm nút khai 
trương “Hệ thống phân tích và chia 
sẻ nguy cơ tấn công mạng Việt Nam”. 
Hệ thống phân tích và chia sẻ nguy cơ 
tấn công mạng Việt Nam” do Cục an 
toàn thông tin (thuộc Bộ TT&TT) trực 
tiếp phụ trách, là hệ thống cho phép 
thu thập, phân tích và chia sẻ thông 
tin trực tiếp về dấu hiệu, nguy cơ và 
cuộc tấn công mạng đang xảy ra trên 
hệ thống của các cơ quan đơn vị. Mục 
tiêu của hệ thống nhằm tăng cường 
việc kết nối chia sẻ thông tin giữa các 
cơ quan, đơn vị, tổ chức khác nhau 
về các mối nguy cơ tấn công mạng 
đang diễn ra liên tục. Các thông tin 

này được chia sẻ trực tuyến tại địa 
chỉ: https://ti.khonggianmang.vn

Khi truy cập vào hệ thống, các 
cơ quan, đơn vị sẽ được chia sẻ các 
thông tin theo thời gian thực về: các 
dấu hiệu, hình thức tấn công mạng 
trên hệ thống thông tin của mình được 
Cục An toàn thông tin tổng hợp, phân 
tích và xử lý từ nhiều tổ chức trên thế 
giới; danh sách cập nhật các địa chỉ 
IP, máy chủ C&C, và các mạng botnet, 
APT tại Việt Nam; danh sách cập nhật 
các mẫu mã độc (mã hash, tên mã 
độc, báo cáo phân tích) trên thế giới 
và Việt Nam; thông tin cập nhật về 
các lỗ hổng, hiểm yếu bảo mật mới 
đối với các ứng dụng, các hệ thống 
CNTT; các thông tin cập nhật liên tục 
về tình tình an toàn thông tin của Việt 
Nam và thế giới.

Tọa đàm Nâng cao năng lực phòng, 
chống phần mềm độc hại

 Chiều ngày 11/6/2018, Cục An 
toàn thông tin - Bộ TT&TT phối hợp 
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cùng Hiệp hội An toàn thông tin Việt 
Nam (VNISA) tổ chức tọa đàm Nâng 
cao năng lực phòng, chống phần 
mềm độc hại theo Chỉ thị 14 ngày 
25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong phát biểu khai mạc tọa 
đàm, ông Nguyễn Thanh Hải, Cục 
trưởng Cục An toàn thông tin – Bộ 
TT&TT cho biết, thời gian vừa qua, 
các tổ chức, cá nhân tại Việt Nam đã 
và đang ứng dụng CNTT vào mọi mặt 
đời sống, góp phần nâng cao hiệu 
quả hoạt động, phục vụ phát triển 
kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, 
an ninh đất nước. Mạng Internet 
đang thâm nhập vào mọi ngõ ngách 
của cuộc sống, ngày càng có nhiều 
thiết bị thông minh kết nối vào mạng. 
Những thiết bị này khi bị lây nhiễm 
các loại phần mềm độc hại (gọi tắt 
là mã độc) sẽ gây mất an toàn thông 
tin, tiềm ẩn nguy cơ khó lường. Trong 

năm 2016 và năm 2017, một số cuộc 
tấn công mạng sử dụng mã độc làm 
thiệt hại nghiêm trọng cho cơ quan, 
tổ chức ở Việt Nam.

Trước tình hình đó, ngày 
25/5/2018, Thủ tướng Chính phủ đã 
ký ban hành Chỉ thị 14 về nâng cao 
năng lực phòng, chống phần mềm 
độc hại. Chỉ thị đã nhận định, các cơ 
quan, tổ chức ở Việt Nam đã và đang 
thực hiện nhiều giải pháp khác nhau 
trong việc xử lý mã độc. Tuy nhiên, 
hiệu quả đạt được chưa cao. Thực 
trạng lây nhiễm mã độc tại Việt Nam 
hiện nay là rất đáng báo động. Đặc 
biệt, cơ quan chức năng ghi nhận 
nhiều trường hợp tấn công mã độc 
mà giải pháp đã có không phản ứng 
kịp thời trong việc phát hiện, phân 
tích và gỡ bỏ.

Ông Nguyễn Thanh Hải cũng cho 
hay, có 2 nguyên nhân chính dẫn đến 
tình trạng lây nhiễm mã độc đáng báo 
động tại Việt Nam hiện nay, trong đó 
có nguyên nhân là do tỷ lệ phần mềm 
bản quyền nói chung, phần mềm diệt 
virus có bản quyền nói riêng còn thấp.

Nhấn mạnh Chỉ thị 14 về nâng cao 
năng lực phòng, chống phần mềm 
độc hại là một văn bản chỉ đạo hết sức 
quan trọng của Thủ tướng Chính phủ 
nhằm giải quyết vấn nạn mã độc tại 
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Việt Nam, đại diện Cục An toàn thông 
tin cũng điểm lại các nhóm nhiệm vụ, 
giải pháp đã được Thủ tướng giao 
cho các cơ quan, đơn vị.

Cụ thể, 4 nhóm nhiệm vụ được 
giao cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ, 
cơ quan Chính phủ, các tỉnh, thành 
phố gồm: Phân loại xác định cấp độ 
an toàn hệ thống thông tin, thời gian 
hoàn thành với hệ thống cấp độ 4 
và 5 là tháng 11/2018; 100% máy 
tính, máy chủ, thiết bị đầu cuối phải 
có các giải pháp phòng chống phần 
mềm độc hại với thời hạn hoàn  thành 
là tháng 12/2018, đồng thời tăng 
cường sử dụng chữ ký số cho văn 
bản điện tử; Trong các dự án đầu tư 
ứng dụng CNTT phải có cấu phần 
về an toàn thông tin, phòng chống 
mã độc; các thiết bị điện tử có kết 
nối Internet cần phải rà soát kiểm tra 
an toàn thông tin trước khi đưa vào 
sử dụng; tăng cường tuyên truyền 
phổ biến, tập huấn nâng cao nhận 
thức và kỹ năng..; Định kỳ kiểm tra, 
đánh giá tổng thể về an toàn thông 
tin theo Nghị định 85 và Thông tư 03; 
tổ chức theo dõi, thống kê tình hình 
lây nhiễm mã độc tại đơn vị mình và 
hàng quý gửi báo cáo về Bộ TT&TT 
trước ngày 20 của tháng cuối cùng 
trong quý.

Nâng cao nhận thức cho cán bộ kỹ 
thuật, cộng đồng về an toàn thông 
tin mạng

Chiều ngày 29/6, đã diễn ra hoạt 
động Diễn tập (trong khuôn khổ Hội 
thảo - Diễn tập ứng cứu sự cố an 
toàn thông tin mạng đầu tiên tại khu 
vực miền Trung và Tây Nguyên năm 
2018, với chủ đề: “Phòng chống tấn 
công APT vào hạ tầng thông tin quan 
trọng quốc gia”.

Chương trình diễn tập được các 
đơn vị tham gia đánh giá là hết sức 
thiết thực. Kịch bản diễn tập tấn công 
có chủ đích (APT) được giả lập các 
pha tấn công hết sức thực tế nhưng lại 
khó lường: Một máy tính người dùng 
trong cơ quan nắm giữ hạ tầng quan 
trọng quốc gia, bị lừa đảo (phishing) 
và nhiễm mã độc tưởng chừng như 
vô hại.

Nhưng thực tế, đã trở thành bàn 
đạp để hacker tấn công leo thang 
sang các hệ thống nội bộ khác, từng 
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bước khai thác thông tin (bao gồm 
cả các dữ liệu mật và tối mật) để rồi 
kiểm soát và chiếm quyền điều khiển 
hệ thống.

Hệ thống kỹ thuật cơ quan nhà 
nước sẽ kết nối để chia sẻ thông 
tin về mã độc

Ngày 20/6, ông Nguyễn Huy 
Dũng - Phó Cục trưởng Cục An toàn 
thông tin (Bộ TT&TT) chủ trì cuộc 
họp với các doanh nghiệp đang 
cung cấp sản phẩm phòng, chống 
mã độc tại Việt Nam như Bkav, 
CMC InfoSec, F-Secure, Trend Micro 
Việt Nam, Vietsunshine, Kaspersky, 
Bitdefender, HTech để thông tin và 
lấy ý kiến góp ý cho dự thảo hướng 
dẫn kết nối, trao đổi, chia sẻ thông 
tin, dữ liệu về mã độc hiện đang 
được Cục này xây dựng.

Theo Cục An toàn thông tin, thời 
gian vừa qua, tình hình an toàn thông 
tin Việt Nam tiếp tục diễn biến phức 
tạp. Trong năm 2016 và 2017, một số 
cuộc tấn công mạng sử dụng phần 

mềm độc hại (mã độc) làm thiệt hại 
nghiêm trọng cho nhiều cơ quan, tổ 
chức ở Việt Nam. Tính đến hết tháng 
4/2018, Cục An toàn thông tin ghi 
nhận có hơn 13 triệu lượt địa chỉ IP 
của Việt Nam truy cập đến các tên 
miền hoặc IP phát tán, điều khiển mã 
độc trên thế giới; trên 380.000 địa chỉ 
IP của Việt Nam thường xuyên nằm 
trong danh sách đen của các tổ chức 
quốc tế.

Đầu tháng 5/2018, chỉ vài ngày 
sau khi 2 lỗ hổng nguy hiểm có mã lỗi 
quốc tế là CVE-2018-10561 và CVE-
2018-10562 nằm trong thiết bị định 
tuyến (Home router) sử dụng công 
nghệ GPON được công bố, chúng 
đã được sử dụng để khai thác kiểm 
soát các thiết bị bởi ít nhất 5 mạng 
botnet bao gồm Mettle, Muhstik, 
Mirai, Hajime và Satori. Trong đó, 
mạng botnet Mettle được cho là 
đang sử dụng công cụ kiểm soát, 
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điều khiển mã độc và rà quét mạng 
Internet lưu trữ trên máy chủ có địa 
chỉ IP tại Việt Nam.

Phó Cục trưởng Cục An toàn 
thông tin Nguyễn Huy Dũng cũng 
nhấn mạnh, phần mềm độc hại đang 
là vấn đề nhức nhối. Việt Nam thường 
nằm trong danh sách những nước có 
tỷ lệ lây nhiễm phần mềm độc hại cao 
trên thế giới. Trong bối cảnh đó, tại 
Quyết định 898 ngày 27/5/2016, Thủ 
tướng Chính phủ đã đặt ra mục tiêu 
từ nay đến năm 2020 đưa Việt Nam 
ra khỏi Top 20 quốc gia có tỷ lệ lây 
nhiễm phần mềm độc hại cao trên thế 
giới theo xếp hạng của các tổ chức 
quốc tế.

“Thời gian vừa qua, Cục An 
toàn thông tin đã tiến hành khảo 
sát, đánh giá và nhận thấy mặc dù 
nhiều cơ quan tổ chức, đặc biệt là 
các cơ quan, tổ chức nhà nước, 
tập đoàn, tổng công ty đã quan tâm 
đầu tư các giải pháp phòng, chống 
phần mềm độc hại song chưa đạt 
được hiệu quả như mong muốn. 
Việt Nam cũng đã chi ra một số tiền 
không nhỏ để mua bản quyền phần 
mềm độc hại của các hãng nhưng 
tỉ lệ lây nhiễm phần mềm độc hại 
không được cải thiện nhiều. Những 
sự cố gần đây xảy ra đều có liên 

quan đến phần mềm độc hại”, ông 
Dũng cho hay.

Bày tỏ mong muốn các doanh 
nghiệp đang cung cấp sản phẩm 
phòng, chống mã độc tại Việt Nam sẽ 
tham gia góp ý cho dự thảo hướng 
dẫn ngay từ đầu, ông Dũng nhấn 
mạnh: “Quan điểm, mục tiêu cuối cùng 
trong công tác quản lý nhà nước của 
Cục An toàn thông tin là thúc đẩy thị 
trường phát triển một cách lành mạnh, 
tạo ra sân chơi công bằng giữa các 
doanh nghiệp; nhưng đồng thời cũng 
phải nâng cao hiệu quả đầu tư sử 
dụng, đặc biệt là hiệu quả xử lý, phòng 
chống phần mềm độc hại tại Việt Nam 
mà trước mắt là tập trung vào khối các 
cơ quan, tổ chức nhà nước”.

Chia sẻ tại cuộc họp, đại diện 
CMC InfoSec khẳng định chủ trương 
nâng cao năng lực phòng, chống 
phần mềm độc hại tại Việt Nam, đặc 
biệt là các cơ quan nhà nước là rất 
cần thiết. Bởi lẽ việc triển khai các 
giải pháp phòng chống mã độc của 
các cơ quan, tổ chức còn rất manh 
mún; không có phòng chống quản trị 
tập trung cũng như hỗ trợ kỹ thuật 
chưa kịp thời, dẫn đến việc tỷ lệ lây 
nhiễm mã độc trong khối cơ quan nhà 
nước thời gian qua khá cao.

Nguồn: Tổng hợp
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Facebook xuất hiện lỗi làm 14 triệu 
tài khoản đăng bài riêng tư thành 
công khai

Công ty Facebook thừa nhận 
sự cố hệ thống này ảnh hưởng tới 
khoảng 14 triệu người dùng trong 
khoảng thời gian từ 18/5 đến 27/5, 
cũng là thời điểm Facebook đang thử 
nghiệm một tính năng mới. 

Facebook cho phép người sử 
dung lựa chọn đối tượng chia sẻ các 
bài viết, hình ảnh hay videoclip…, và 
tính năng này chỉ thay đổi khi người 
sử dụng chỉnh sửa chúng.

Tuy nhiên, đã có một lỗi tự động 
mặc định người xem của 14 triệu tài 
khoản Facebook là công khai, ngay cả 
khi người sử dụng chỉ chia sẻ chúng 
với bạn bè của mình và những nhóm 
người xem nhỏ hơn.

Theo giám đốc bảo mật của 
Facebook, Erin Egan, nhóm Facebook 
đã sửa lỗi trong vòng 4 ngày vào ngày 
22/5 và thay đổi cài đặt đối tượng 
mặc định trở lại cài đặt trước đó của 
người dùng bị ảnh hưởng. Vì vậy, các 

bài đăng người dùng chia sẻ với bạn 
bè sau ngày 22/5 sẽ không bị ảnh 
hưởng.

Tuy nhiên, nếu bạn đã chia sẻ nội 
dung giữa khoảng thời gian bị ảnh 
hưởng, tức là từ ngày 18/5 đến ngày 
22/5, công ty đã tự động công khai 
cài đặt bảo mật cho những bài đăng 
đó trước ngày 27/5 và hiện thông báo 
cho tất cả người dùng bị ảnh hưởng.

Nguồn: tổng hợp

Vé World Cup giả xuất hiện trên 
mạng Internet

Các chuyên gia Kaspersky Lab đã 
xác định được email lừa đảo từ những 
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kẻ chuyên cung cấp “vé mời” cho 
người hâm mộ đến FIFA World Cup 
2018 với mức giá cao hơn so với mức 
họ có thể chi trả. Một số vé được bán 
gấp mười lần giá gốc, trong khi vé có 
thể không sử dụng được do thủ tục 
đăng ký và chuyển nhượng nghiêm 
ngặt. Theo các chuyên gia, kẻ gian 
lận đang lấy tiền và thu thập dữ liệu 
cá nhân của người dùng, bao gồm 
thông tin thanh toán, để đánh cắp tiền 
từ nhiều nguồn hơn nữa.

Các sự kiện lớn luôn thu hút sự 
chú ý của kẻ lừa đảo, càng dễ để 
kẻ gian tấn công các ‘con mồi’ thiếu 
cảnh giác. Người nhận sẽ bị thu hút 
bởi các email có vẻ hợp pháp tập 
trung vào giải vô địch thể thao toàn 
cầu. World Cup sắp tới cũng không 
ngoại lệ.

Vé xem các trận bóng đá tại World 
Cup chỉ được mua trên website chính 
thức của FIFA và phải qua nhiều thủ tục 

phức tạp vì lý do bảo mật. Đặt vé qua 3 
bước và mỗi người chỉ được mua 1 vé. 
Còn vé khách mời là trường hợp ngoại 
lệ, cho phép người mua mua thêm tối 
đa 3 vé. Tuy nhiên, chúng được đăng kí 
với tên cụ thể và chỉ được thay đổi khi 
chủ sở hữu uỷ quyền chuyển nhượng 
vé cho người khác. Mặc cho quy trình 
phức tạp, kẻ gian vẫn biến điều này 
thành lợi thế cho chúng.

Khi vé bắt đầu được mở bán, 
trang web chính thức đã có một số 
lượng lớn người dùng cố gắng đặt 
vé, gây ra vấn đề về kết nối mạng. 
Trong suốt quá trình này, kẻ gian cố 
gắng mua nhiều vé nhất có thể để 
bán vé cho những người không có cơ 
hội đặt mua. Khi vé đã bán hết, nhiều 
người bị bỏ lại mà không có sự lựa 
chọn nào khác ngoài việc tìm đến các 
người chào vé hoặc bên thứ ba để có 
mặt trong trận đấu.

Kẻ gian đã thiết lập hàng trăm tên 
miền có từ ngữ liên quan đến World 
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Cup  để bán vé mời. Nhiều kẻ tăng 
giá lên gấp đôi, có kẻ lại tăng giá lên 
gấp 10, theo Kaspersky Lab. Với yêu 
cầu phải thanh toán trước 100%, sẽ 
không có gì đảm bảo rằng kẻ gian sẽ 
giao vé và vé mời sẽ hợp lệ tại sân 
vận động. Chỉ chắc chắn một điều 
rằng thông tin thanh toán của người 
dùng dùng để mua vé khi đưa cho kẻ 
gian sẽ bị khai thác nhiều hơn nữa 
trong tương lai.

Một số bước đơn giản mà người 
hâm mộ bóng đá có thể làm theo để 
giữ cho bản thân và túi tiền an toàn 
trong kỳ World Cup:

Hãy cảnh giác, chỉ mua vé từ các 
trang chính thức và luôn kiểm tra địa 
chỉ trang web và đường dẫn bạn 
muốn theo dõi.

Không truy cập vào đường dẫn 
trong email, tin nhắn văn bản, tin 
nhắn hoặc các bài đăng trên phương 
tiện truyền thông nếu nó đến từ một 
người hoặc tổ chức mà bạn không 
biết đến, hoặc có gì đó đáng ngờ 
hoặc bất thường.

Có một thẻ ngân hàng riêng và tài 
khoản với số tiền giới hạn, đặc biệt 
là với các giao dịch online. Điều này 
sẽ giúp tránh khỏi các thất thoát tài 
chính khi tài khoản ngân hàng của 
bạn bị đánh cắp.

Loại bỏ các dữ liệu rủi ro. Nên cài 
đặt một giải pháp bảo vệ đáng tin cậy 
được cập nhật liên tục dữ liệu về các 
trang web độc hại hoặc lừa đảo.

Nguồn: tổng hợp

Google trao thưởng 36.000 USD 
cho người tìm ra lỗ hổng bảo mật

Ezequiel Pereira - chàng thanh 
niên người Uruguay, vừa được gã 
khổng lồ tìm kiếm Google thưởng hơn 
36.000 USD do đã phát hiện ra lỗi bảo 
mật có thể ảnh hưởng đến hệ thống 
nội bộ của hãng.

Cụ thể, hồi đầu năm nay, Ezequiel 
đã tìm ra một lỗ hổng nghiêm trọng, 
có thể ảnh hưởng đến hệ thống nội 
bộ của Google. Tuy nhiên cho đến 
nay lỗ hổng này mới được công bố, 
bởi Google cần một khoảng thời gian 
để tiến hành kiểm chứng và xác thực 
rằng “đã khắc phục được vấn đề”. 

Kết quả của việc tìm ra lỗ hổng 
trên hệ thống của Google đã đem 
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về cho Ezequiel khoản tiền thưởng 
36.337 USD, theo chương trình săn 
tìm lỗ hổng mà Google đã công bố. 

 Đây cũng là lỗi bảo mật thứ 5 mà 
Ezequiel đã tìm thấy trên hệ thống 
của Google kể từ khi anh đầu quân 
cho Google.

 Với khoản tiền thưởng vừa nhận 
được, Ezequiel cho biết rằng anh sẽ 
dành nó cho việc mua sắm các thứ 
cần thiết, đồng thời Ezequiel còn lựa 
chọn cách tiết kiệm nó bằng cách chi 
dần cho các chương trình tự học lên 
cao của mình.

  Pereira Ezequiel cũng cho biết, 
anh hy vọng sẽ có được tấm bằng 
thạc sĩ về bảo mật máy tính và đến 
lúc đó, anh ta sẽ tiếp tục săn tìm các 
lỗi/lỗ hổng bảo mật trong thời gian 
rảnh rỗi. 

Nguồn: tổng hợp

Nhiều smartphone Android giá rẻ có 
sẵn mã độc bên trong, nguy hiểm 
cho người mua

Hãng bảo mật Avast vừa phát 
hiện ra nhiều điện thoại Android giá rẻ 
(không được chứng nhận bởi Google) 
trên thị trường đã bị “đính kèm” một 
loại mã độc bên trong, có thể gửi cho 
người dùng nhiều ứng dụng mà họ 
không có ý định tải về.

Malware này có tên gọi là 
“Cosiloon” và nó sẽ hiển thị các quảng 
cáo trên màn hình hệ điều hành nhằm 
quảng cáo cho các ứng dụng “ma 
mãnh”, thậm chí là dụ dỗ người dùng 
tải về các ứng dụng đó. 

Các smartphone bị ảnh hưởng bởi 
malware «Cosiloon» đến từ các hãng 
điện thoại ZTE, Archos và myPhone.

Avast cho biết hãng đã phát hiện 
thấy người dùng tại 90 quốc gia đã bị 
ảnh hưởng bởi loại mã độc Cosiloon, 
trong đó các quốc gia có lượng người 
dùng bị ảnh hưởng nhiều nhất bao 
gồm Nga, Đức, Ý, Anh, Ukranaine, 
Venezuela...
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Mã độc này được cài đặt trực 
tiếp vào firmware của các mẫu 
smartphone bị nhiễm nên rất khó để 
có thể gỡ bỏ chúng ra khỏi thiết bị. 
Dù vậy, theo Avast, người dùng có 
thể kiểm tra xem thiết bị của mình có 
bị nhiễm loại mã độc Cosiloon hay 
không bằng cách truy cập vào danh 
sách các ứng dụng đã cài đặt trên 
thiết bị, kiểm tra xem có các ứng dụng 
có tên gọi “CrashService”, “ImeMess” 
hay “Terminal” hay không, nếu có hãy 
lập tức gỡ bỏ chúng ra khỏi thiết bị 
của mình.

Trên thực tế đây không phải là lần 
đầu tiên phát hiện thấy mã độc hoặc 
cửa hậu được cài đặt sẵn trên các 
thiết bị di động trước khi bán ra thị 
trường. Trước đó nhiều thiết bị công 
nghệ, bao gồm smartphone, máy tính 
bảng, máy tính... có xuất xứ từ Trung 
Quốc cũng đã phát hiện thấy cài đặt 

sẵn các phần mềm độc hại và có khả 
năng gián điệp, trong đó có nhiều sản 
phẩm được bán tại Việt Nam.

Nguồn: tổng hợp

Cảnh bảo game Fortnite fake trên 
ứng dụng Android

“Fortnite: Battle Royale” đang 
là một trong những trò chơi điện tử 
phổ biến nhất thế giới. Trò chơi trực 
tuyến có sẵn miễn phí trên hầu hết 
mọi nền tảng và thiết bị, đem về 100 
triệu đô la doanh thu trong 90 ngày 
đầu tiên trên các thiết bị iOS của 
Apple cho nhà sản xuất. Tuy nhiên, 
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game này hiện chưa có trên nền tảng 
của Android.

Epic Games đã xác nhận về việc ra 
mắt Fortnite chính thức trên Android 
vào mùa hè năm nay. Tuy nhiên trong 
khi chờ đợi, rất nhiều ứng dụng 
không chính thống, ứng dụng chứa 
mã độc đã càn quét Play Store lấy tên 
“Fortnite”. Google, về phần mình, lại 
chẳng thể làm gì nhiều để ngăn cản 
điều đó. Nathan Collier, một chuyên 
viên nghiên cứu an toàn mạng di động 
tại  Malwarebytes  cho hay trong một 
bài đăng blog phân tích về ứng dụng 
Fortnite “nhái”:

Trong một bài đăng trên blog cá 
nhân của mình, Collier giải thích rằng 
các ứng dụng giả này sử dụng nhiều 
hình ảnh và màn hình tải giống nhau 
được tìm thấy trong ứng dụng iOS, 
làm cho chúng trông rất thực tế khi 
bạn mở chúng lần đầu tiên.

Nhưng sau đó, nhiều ứng dụng 
phần mềm độc hại sẽ chuyển hướng 
người dùng đến trình duyệt, với mục 
đích cho người chơi biết rằng họ 
phải tải xuống một số ứng dụng và 
trò chơi nhất định trước khi họ có thể 
chơi «Fortnite». Trên thực tế, cho dù 
có bao nhiêu ứng dụng khác được 
tải xuống, trò chơi sẽ không bao giờ 
được mở khóa.

“Những kẻ phát triển phần mềm 
độc hại được trả tiền cho mọi chuyển 
hướng dẫn đến tải xuống. Thật không 
may, lời hứa mở khóa Fortnite không 
bao giờ được lưu giữ”, Collier cho 
biết trong một bình luận được cung 
cấp cho Business Insider.

Nói chung, người chơi cần hết 
sức cảnh giác trong việc tải các ứng 
dụng trên Play Store không do nhà 
phát hành cung cấp nhằm tránh việc 
bị thu thập, đánh cắp các dữ liệu, 
thông tin cá nhân sử dụng vào mục 
đích xấu.

Nguồn: tổng hợp
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Công bố Lệnh của Chủ tịch nước 
về Luật an ninh mạng

Sáng 28/6,  Văn phòng Chủ tịch 
nước đã họp báo công bố Lệnh của 
Chủ tịch nước về 7 luật vừa được 
Quốc hội thông qua, gồm: Luật Quốc 
phòng; Luật Cạnh tranh; Luật Tố cáo; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Thế dục, thể thao; Luật Đo đạc 
và bản đồ; Luật An ninh mạng; Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 
luật có liên quan đến quy hoạch.

Đại diện Bộ Công an, Trung tướng 
Hoàng Phước Thuận, Cục trưởng Cục 
An ninh mạng, đã trình bày một số nội 
dung nổi bật của Luật an ninh mạng.

Theo Trung tướng Hoàng Phước 
Thuận, Luật an ninh mạng được 
thông qua với tỉ lệ 86,86%, Luật gồm 
7 chương, 43 điều quy định những nội 
dung cơ bản về bảo vệ an ninh mạng 
đối với hệ thống thông tin quan trọng 
về an ninh quốc gia, phòng ngừa, xử 
lý hành vi xâm phạm an ninh mạng, 
triển khai hoạt động bảo vệ an ninh 
mạng và quy định trách nhiệm của cơ 
quan, tổ chức, cá nhân.

Theo trung tướng Hoàng Phước 
Thuận, hiện nay, dữ liệu của người 
sử dụng Việt Nam trên không gian 
mạng đã và đang bị sử dụng tràn lan 
với mục đích thu lợi nhuận, thậm chí 
bị sử dụng vào các âm mưu chính trị 
hoặc vi phạm pháp luật. Trong khi đó, 
nhà nước chưa có đủ hành lang pháp 
lý để quản lý.

Nhằm quản lý chặt chẽ, bảo vệ 
nghiêm ngặt dữ liệu của nước ta trên 
không gian mạng, Luật An ninh mạng 
đã quy định doanh nghiệp trong và 
ngoài nước cung cấp dịch vụ trên 
mạng viễn thông, Internet và các dịch 
vụ gia tăng trên không gian mạng tại 
Việt Nam có hoạt động thu thập, khai 
thác, phân tích, xử lý dữ liệu về thông 
tin cá nhân, về mối quan hệ của người 
sử dụng dịch vụ, dữ liệu do người sử 
dụng dịch vụ tại Việt Nam tạo ra phải 
lưu trữ dữ liệu này tại Việt Nam trong 
thời gian theo quy định của Chính 
phủ.

Nguồn: tổng hợp
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Chính sách về bảo vệ dữ liệu thông 
tin cá nhân của Singapore

1. Dữ liệu cá nhân là gì?
Dữ liệu cá nhân là dữ liệu về một 

cá nhân có thể xác định được từ dữ 
liệu đó; hoặc từ dữ liệu đó và thông tin 
khác mà tổ chức có khả năng truy cập. 
Nhằm bảo vệ những dữ liệu cá nhân 
đó, Singapore đã ban hành Đạo luật 
về bảo vệ thông tin cá nhân (Personal 
Data Protection Act 2012 – PDPA).

PDPA quy định việc bảo vệ dữ liệu 
bao gồm các quy tắc khác nhau về 
việc thu thập, sử dụng, tiết lộ và nắm 
giữ các dữ liệu cá nhân. PDPA công 
nhận cả quyền của cá nhân để bảo 
vệ dữ liệu cá nhân của họ, bao gồm 
quyền truy cập và sửa chữa, và nhu 
cầu của các tổ chức để thu thập, sử 
dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân cho 
các mục đích hợp pháp và hợp lý.

Theo kế hoạch, một Ủy ban Bảo 
vệ Dữ liệu Cá nhân sẽ được thành lập 

nhằm mục đích đảm bảo việc thực thi 
và giám sát các vấn đề liên quan tới 
luật mới.

Ủy ban này có thể áp dụng khoản 
phạt lên tới 1 triệu đôla Singapore 
(800.000 USD) đối với bất cứ hành vi 
xâm phạm dữ liệu cá nhân và 10.000 
đôla Singapore (8.000 USD) đối với 
bất cứ cuộc gọi hoặc tin nhắn không 
chính đáng tới số điện thoại thuộc 
diện đăng ký “cấm gọi.” 

2. Mục tiêu của PDPA là gì?
Ngày nay, một lượng lớn dữ liệu 

cá nhân được thu thập, sử dụng và 
thậm chí được chuyển giao cho các 
tổ chức của bên thứ ba vì nhiều lý do 
khác nhau. Xu hướng này được dự 
báo sẽ tăng theo cấp số nhân khi việc 
xử lý và phân tích một lượng lớn dữ 
liệu cá nhân trở nên khả thi với công 
nghệ ngày càng phức tạp.

Với xu hướng như vậy, các mối 
quan tâm ngày càng tăng từ các cá 
nhân về cách dữ liệu cá nhân của họ 
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đang được sử dụng như thế nào. Do 
đó, quy định về bảo vệ dữ liệu nhằm 
chi phối việc thu thập, sử dụng và tiết 
lộ dữ liệu cá nhân là cần thiết để giải 
quyết các mối quan tâm này và để 
duy trì lòng tin của cá nhân trong các 
tổ chức quản lý dữ liệu.

Bằng cách điều chỉnh lưu lượng 
dữ liệu cá nhân giữa các tổ chức, 
PDPA cũng nhằm tăng cường và 
củng cố khả năng cạnh tranh và vị trí 
của Singapore như một môi trường 
đáng tin cậy, đẳng cấp thế giới cho 
các doanh nghiệp.

3. PDPA hoạt động như thế nào?
PDPA sẽ đảm bảo tiêu chuẩn bảo 

vệ cơ sở cho dữ liệu cá nhân trên 
toàn nền kinh tế bằng cách bổ sung 
các khung pháp lý và quy định cụ thể 
theo từng ngành. Điều này có nghĩa 
là các tổ chức sẽ phải tuân thủ PDPA 

cũng như luật chung và các luật liên 
quan khác được áp dụng cho ngành 
cụ thể mà họ thuộc về, khi xử lý dữ 
liệu cá nhân do họ nắm giữ.

PDPA đưa ra các khái niệm sau:
- Chấp thuận (Consent) - Các tổ 

chức chỉ có thể thu thập, sử dụng 
hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân với khi 
có sự đồng ý của cá nhân (với một số 
trường hợp ngoại lệ);

- Mục đích (Purpose) - Các tổ 
chức có thể thu thập, sử dụng hoặc 
tiết lộ dữ liệu cá nhân một cách thích 
hợp cho các trường hợp và chỉ khi 
họ đã thông báo cho cá nhân về mục 
đích thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ 
thông tin đó; và

- Tính hợp lý (Reasonableness) - 
Các tổ chức chỉ có thể thu thập, sử 
dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân cho 
các mục đích được coi là phù hợp 
với một người trong các trường hợp 
nhất định.

4. Áp dụng Đạo luật bảo vệ dữ liệu 
cá nhân

PDPA bao gồm dữ liệu cá nhân 
được lưu trữ dưới dạng điện tử và 
phi điện tử.

Các điều khoản bảo vệ dữ liệu 
trong PDPA (phần III và IV) không áp 
dụng cho:
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- Cá nhân đại diện một người 
hoặc tổ chức nội địa khác.

- Nhân viên đại diện cho người 
tuyển dụng thuộc một tổ chức.

- Bất kỳ cơ quan công cộng hoặc 
tổ chức nào trong quá trình hành 
động thay mặt cho một cơ quan 
công quyền liên quan đến việc thu 
thập, sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá 
nhân. Bạn có thể tham khảo Thông 
báo Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân (Các 
Cơ quan Theo luật định) năm 2013 
để biết danh sách các cơ quan công 
cộng được chỉ định.

Thông tin liên hệ của doanh 
nghiệp. Điều này đề cập đến tên, tên 
hoặc chức danh, số điện thoại doanh 
nghiệp, địa chỉ doanh nghiệp, địa chỉ 
thư điện tử doanh nghiệp hoặc số 
fax doanh nghiệp và bất kỳ thông tin 
tương tự nào khác về cá nhân, không 
được cá nhân cung cấp cho mục đích 
cá nhân của họ.

Những quy tắc này được dự định 

là luật cơ sở hoạt động như một phần 
của luật pháp Singapore. Nó không 
thay thế các đạo luật hiện hành, chẳng 
hạn như Đạo luật ngân hàng và Đạo 
luật bảo hiểm nhưng sẽ làm việc cùng 
với chúng và luật chung.

5. Phát triển Đạo luật bảo vệ dữ liệu 
cá nhân

Trong quá trình xây dựng luật này, 
các tham chiếu đã được thực hiện đối 
với các chế độ bảo vệ dữ liệu của các 
khu vực pháp lý đã thiết lập các luật 
bảo vệ dữ liệu toàn diện, bao gồm 
EU, Anh, Canada, Hồng Kông, Úc và 
New Zealand, cũng như các Nguyên 
tắc OECD về Bảo vệ quyền riêng tư 
và lưu lượng Transborder của dữ liệu 
cá nhân và Khung bảo mật APEC. 
Những tài liệu tham khảo này hữu ích 
cho việc xây dựng một đạo luật cho 
Singapore có liên quan đến nhu cầu 
của các cá nhân và tổ chức.

Ba cuộc tham vấn cộng đồng 
được tiến hành từ năm 2011 để tìm 
kiếm phản hồi về chế độ bảo vệ dữ liệu 
được đề xuất. Chính phủ Singapore 
cũng đã khảo sát quan điểm của công 
chúng về các chủ đề bao gồm phạm 
vi của luật được đề xuất, các quy tắc 
quản lý dữ liệu được đề xuất và các 
thỏa thuận chuyển tiếp cho các tổ 
chức tuân thủ luật mới.

Nguồn: tổng hợp
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1. Tình hình tấn công gây nguy hại trên các trang web tại Việt Nam
Qua theo dõi, trích xuất thông tin từ hệ thống kỹ thuật thời gian qua, Cục 

ATTT nhận thấy trên mạng đang tồn tại nhiều trang web Việt Nam (bao gồm cả 
những trang web sử dụng dịch vụ máy chủ nước ngoài) bị tấn công, lợi dụng 
để thực hiện các hành vi gây mất an toàn thông tin như: phát tán thư rác; tấn 
công từ chối dịch vụ; cài đặt và phát tán các loại mã độc (gần đây nhất là cài 
đặt và phát tán mã độc để đào tiền ảo); lưu trữ các mã khai thác điểm yếu lỗ 
hổng một cách tự động (như lỗ hổng trên trình duyệt hay các thành phần mở 
rộng của trình duyệt mà người dùng sử dụng .v.v…).

Trong tháng 6, Cục ATTT ghi nhận số lượng lớn đường dẫn (URL) trên các 
trang web tại Việt Nam bị tấn công, lợi dụng để thực hiện các hành vi gây mất 
an toàn thông tin. Trong đó, thống kê, phân loại các đường dẫn này theo loại 
ứng dụng máy chủ web (IIS, Apache …) và nhà cung cấp cụ thể như sau:
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2. Tình hình tấn công lừa đảo (Phising) trong tháng 6
2.1. Qua thu thập, theo dõi, trích xuất từ hệ thống kỹ thuật, Cục ATTT còn 

ghi nhận được rất nhiều trang web đặt tại Việt Nam bị lợi dụng để thực hiện 
tấn công Phising trong tháng 6.

2.2. Trên thế giới có nhiều các trang web giả mạo các tổ chức, doanh 
nghiệp, nhà cung cấp dịch vụ lớn như Facebook, Paypal…
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Hiện nay, Việt Nam có nhiều người dùng các dịch vụ, ứng dụng nước 
ngoài (cả có phí và có phí) như Facebook, Dropbox… vì vậy người dùng cần 
phải hết sức cảnh giác với những trang web giả mạo để ăn trộm tài khoản.

3. Hoạt động của một số mạng botnet, APT, mã độc tại Việt Nam
Mạng botnet Sality hay còn gọi là KuKu, là tập hợp của nhiều loại vi-rút, trojan 

cùng hoạt động. Loại mã độc này tấn công vào các máy tính sử dụng hệ điều 
hành Windows, lần đầu tiên bị phát hiện vào ngày 04/6/2003. Thời điểm đó, mã 
độc Sality hoạt động bằng cách lây nhiễm vào hệ thống qua các đoạn mã chèn 
vào đầu tập tin host để giúp mở cửa hậu và lấy trộm thông tin bàn phím.

Đến năm 2010, xuất hiển biến thể Sality nguy hiểm hơn và trở thành một 
trong những dòng mã độc phức tạp và nguy hiểm nhất đối với an toàn hệ 
thống. Máy tính bị nhiễm mã độc sẽ trở thành một điểm trong mạng ngang 
hàng để tiếp tục phát tán mã độc sang các máy tính khác. Mạng botnet Sality 
chủ yếu để phát tán thư rác, tạo các proxy, ăn cắp thông tin cá nhân, lây 
nhiễm vào các máy chủ web để biến các máy chủ này thành máy chủ điều 
khiển của mạng botnet để tiếp tụng mở rộng mạng botnet.

Theo thống kê về mạng botnet của Cục An toàn thông tin trong tháng 6, 
đặc biệt tuần từ 11/6/2018 đến 17/6/2018 có nhiều IP tại Việt Nam vẫn nằm 
trong mạng botnet Sality.
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Danh sách các IP/tên miền độc hại có nhiều kết nối từ Việt Nam

TT Tên miền/IP
1 8to8b5hebw.ru
2 kukutrustnet777.info
3 gu2tcqt0v.ru
4 104.244.14.252
5 init.icloud-analysis.com
6 u6p6odiac.ru
7 g.omlao.com
8 kukutrustnet888.info
9 mk.omkol.com

10 u.amobisc.com

4. Khuyến nghị đối với các cơ quan, đơn vị

Nhằm bảo đảm an toàn thông tin trong hệ thống mạng của các cơ quan, 
tổ chức, Cục ATTT khuyến nghị:

- Nhằm tránh việc bị các đối tượng tấn công lợi dụng các trang web để 
thực hiện các hành vi gây mất an toàn thông tin như đã nêu trong mục 2, các 
cơ quan tổ chức cần phải thường xuyên kiểm tra, rà soát máy chủ web để kịp 
thời phát hiện và cập nhật các điểm yếu, lỗ hổng trên các máy chủ web thuộc 
cơ quan, tổ chức mình.

- Người dùng cần phải hết sức cảnh giác với những trang web giả mạo 
để ăn trộm tài khoản.

- Theo dõi và cập nhật bản vá cho các lỗ hổng.

- Chủ động kiểm tra, rà soát, bóc gỡ mã độc ra khỏi hệ thống mạng. Cục 
ATTT sẵn sàng phối hợp với các cơ quan tổ chức tiến hành kiểm tra và bóc 
gỡ mã độc botnet trên hệ thống của cơ quan đơn vị. Để xác minh các máy 
tính bị nhiễm mã độc botnet, Quý đơn vị có thể liên hệ với Cục ATTT để phối 
hợp thực hiện.

- Kiểm tra và xử lý các thiết bị trong toàn bộ hệ thống mạng nếu có dấu 
hiệu kết nối đến các tên miền độc hại đã chia sẻ phía trên.
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