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Thành lập Trung tâm Giám sát an 
toàn không gian mạng quốc gia 
(NCSC)

Ngày 5/10/2018, Bộ TT&TT đã ban 
hành Quyết định 1616/QĐ-BTTTT quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giám 
sát an toàn không gian mạng quốc gia 
trực thuộc Cục ATTT, trên cơ sở Trung 
tâm Tư vấn và hỗ trợ nghiệp vụ ATTT.

Là đơn vị sự nghiệp công lập trực 
thuộc Cục ATTT, Trung tâm Giám sát 
an toàn không gian mạng quốc gia 
thực hiện chức năng giám sát trung 
tâm, là đầu mối kỹ thuật về giám sát, 
hỗ trợ bảo đảm ATTT cho người dân, 
doanh nghiệp và các hệ thống thông 
tin của Đảng, Nhà nước theo quy định 
của pháp luật; quản lý, vận hành các 
hệ thống số liệu, cơ sở dữ liệu về ATTT, 
hệ thống kỹ thuật bảo đảm ATTT mạng 
quốc gia phục vụ công tác quản lý nhà 
nước và thực thi pháp luật về ATTT.

Có tên giao dịch quốc tế là National 
Cyber Security Center - NCSC, Trung 

tâm Giám sát an toàn không gian 
mạng quốc gia có tư cách pháp nhân, 
có con dấu và tài khoản riêng để giao 
dịch theo quy định của pháp luật và 
có trụ sở chính đặt tại TP.Hà Nội.

Cũng theo Quyết định 1616/QĐ-
BTTT, Trung tâm Giám sát an toàn 
không gian mạng quốc gia có các 
nhiệm vụ như: Thực hiện giám sát 
ATTT trên toàn bộ không gian mạng 
Việt Nam; thiết lập mạng lưới giám 
sát ATTT mạng trên toàn quốc, bảo 
đảm liên kết, liên thông, phối hợp 
chặt chẽ, hiệu quả giữa giám sát tập 
trung của Trung tâm Giám sát an toàn 
không gian mạng quốc gia với giám 
sát của Trung tâm VNCERT, giám sát 
của các doanh nghiệp cung cấp dịch 
vụ viễn thông, Internet (ISP) và giám 
sát của chủ quản các hệ thống thông 
tin; triển khai giám sát cho các lĩnh 
vực quan trọng cần ưu tiên bảo đảm 
an ATTT mạng và hệ thống thông tin 
quan trọng của các cơ quan Đảng, 
Nhà nước và đô thị thông minh;

Định kỳ thực hiện kiểm tra, rà 
quét, đánh giá mức độ ATTT đối với 
toàn bộ hạ tầng mạng Internet Việt 
Nam nhằm xác định các điểm yếu, 
lỗ hổng, nguy cơ mất ATTT; theo dõi, 
rà quét phát hiện mã độc trên không 
gian mạng Việt Nam; tổ chức phát 
động, chỉ đạo các chiến dịch bóc gỡ 
mã độc trên diện rộng với sự tham gia 
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của các doanh nghiệp cung cấp dịch 
vụ viễn thông, Internet và các tổ chức, 
doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh 
vực CNTT và ATTT; Thu thập thông 
tin, tổng hợp, phân tích, theo dõi và 
dự báo, cảnh báo sớm xu hướng về 
các hoạt động, diễn biến trên không 
gian mạng Việt Nam.

Bên cạnh đó, Trung tâm Giám sát 
an toàn không gian mạng quốc gia còn 
là đầu mối tập trung về mặt kỹ thuật, chỉ 
đạo các doanh nghiệp cung cấp dịch 
vụ viễn thông, Internet thực hiện các 
các hoạt động, nhiệm vụ bảo đảm an 
toàn, an ninh mạng; xây dựng nguyên 
tắc, hệ thống, mạng lưới chia sẻ và 
phân tích các mối nguy hại về ATTT; 
là đầu mối tiếp nhận, chia sẻ thông tin 
với các tổ chức quốc tế và giữa các cơ 
quan, tổ chức tại Việt Nam; thu thập 
thông tin, phân tích, đánh giá, trao đổi, 
cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình 
ATTT trong nước và quốc tế…

Về cơ cấu tổ chức, Trung tâm Giám 
sát an toàn không gian mạng quốc gia 
có Giám đốc và các Phó Giám đốc, với 
bộ máy gồm 5 phòng: Tổng hợp; Kỹ 
thuật nghiệp vụ; Điều tra, phân tích và 
cảnh báo sớm; Giám sát ATTT; Nghiên 
cứu, phát triển. Chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và mối quan hệ công tác 
của các phòng thuộc Trung tâm do 
Giám đốc Trung tâm quy định.

Nguồn: Cục ATTT

Kiểm tra công tác bảo đảm an toàn 
thông tin tại tỉnh Bắc Ninh và Bộ 
Giao thông vận tải

Chiều ngày 10/10/2018, tại Bắc 
Ninh, Ban điều hành 898 do Bộ TT&TT 
chủ trì đã có buổi làm việc với Ủy ban 
nhân dân tỉnh Bắc Ninh về công tác 
bảo đảm an toàn thông tin (ATTT) 
mạng. Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn 
Thành Hưng, Trưởng Ban điều hành 
898 và Phó Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh 
Nguyễn Tiến Nhường đã đồng chủ 
trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm 
việc còn các thành viên của Ban điều 
hành là các đơn vị thuộc Bộ TT&TT, 
Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các 
đơn vị liên quan thuộc Ủy ban nhân 
dân tỉnh Bắc Ninh.

Sở Thông tin và Truyền thông 
Bắc Ninh, đơn vị chuyên trách, đầu 
mối ATTT của tỉnh Bắc Ninh đã báo 
cáo với đoàn kiểm tra về công tác 
bảo đảm ATTT mạng của tỉnh. Theo 
đó, triển khai thực hiện Luật An toàn 
thông tin mạng; Nghị định số 85/2016/
NĐ-CP; Quyết định số 898/QĐ-TTg 
ngày 27/5/2016 của Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt phương hướng, mục 
tiêu, nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông 
tin mạng giai đoạn 2016-2020, UBND 
tỉnh Bắc Ninh đã xây dựng và lồng 
ghép các nhiệm vụ bảo đảm an toàn 
thông, bảo mật cho các hệ thống 
thông tin của tỉnh trong kế hoạch 
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ứng dụng công nghệ thông tin của 
tỉnh Bắc Ninh. Triển khai công tác xác 
định cấp độ hệ thống thông tin, triển 
khai áp dụng hệ thống quản lý an toàn 
thông tin mạng theo tiêu chuẩn, quy 
chuẩn tối thiểu đối với hệ thống thông 
tin. Thực hiện kiểm tra đánh giá về 
an toàn thông thông tin mạng đối với 
các hệ thống thông tin thuộc phạm 
vi quản lý đối với các hệ thống dùng 
chung và một số hệ thống khác.

UBND tỉnh Bắc Ninh trong thời gian 
vừa qua đã có sự quan tâm, chỉ đạo 
của các cấp Lãnh đạo, có sự ưu tiên 
trong công tác đầu tư triển khai ứng 
dụng công nghệ thông tin nói chung 
và an toàn thông tin nói riêng. Thường 
xuyên chỉ đạo bảo đảm an toàn thông 
tin theo quy định của pháp luật và đặc 
biệt là các hướng dẫn của Bộ TT&TT, 
luôn phối hợp chặt chẽ với các đơn vị 
chuyên môn của Bộ để kịp thời xử lý 
các tình huống ứng cứu, khắc phục 
khi có sự cố mất an toàn thông tin.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, 

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành 
Hưng đánh giá cao sự quan tâm của 
tỉnh Bắc Ninh đối với công tác ứng 
dụng CNTT trên địa bàn nói chung và 
công tác đảm bảo ATTT nói riêng đã 
đạt được nhiều kết quả tích cực, từng 
bước đáp ứng nhu cầu trong tình hình 
mới. Thứ trưởng đề nghị UBND tỉnh 
Bắc Ninh tiếp tục quan tâm xây dựng 
đội ngũ cán bộ chuyên trách CNTT 
có đủ năng lực, trình độ để kịp thời 
giải quyết sự cố xảy ra, đồng thời, 
quan tâm xây dựng các phương án 
bảo vệ thông tin, quy trình vận hành, 
bảo trì hạ tầng thông tin, phân loại, 
xác định cấp độ theo hướng dẫn của 
Bộ TT&TT. Thứ trưởng cũng yêu cầu 
Sở TT&TT Bắc Ninh nghiên cứu, tham 
mưu UBND tỉnh xây dựng Trung tâm 
giám sát an ninh mạng để phục vụ tốt 
việc triển khai xây dựng thành phố 
thông minh.

Chiều ngày 23/10, tại Hà Nội, 
đoàn công tác của Ban Điều hành 
triển khai Quyết định 898/QĐ-TTg do 
Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành 
Hưng - Trưởng Ban Điều hành đã có 
buổi kiểm tra công tác bảo đảm an 
toàn thông tin tại Bộ Giao thông Vận 
tải. Tham dự buổi làm việc có đại diện 
Bộ Khoa học Công nghệ, Văn phòng 
Chính phủ, một số đơn vị liên quan 
của Bộ TT&TT. Về phía Bộ GTVT có 
Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cùng 
đại diện các đơn vị liên quan.
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Tại buổi làm việc, đại diện Bộ Giao 
thông vận tải (GTVT) cho biết, về ứng 
dụng CNTT phục vụ người dân, doanh 
nghiệp, Bộ GTVT đang cung cấp 255 
dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) 
mức độ 3, 4 (165 DVCTT mức 3 và 
90 DVCTT mức 4). Trong số các dịch 
vụ này có các nhóm dịch vụ công tiêu 
biểu được triển khai trên hệ thống 
CNTT của Bộ Giao thông Vận tải tham 
gia cơ chế một cửa quốc gia và cơ 
chế một cửa ASEAN, hệ thống cung 
cấp DVCTT trên Cổng TTĐT của Bộ 
Giao thông Vận tải. “DVCTT của Bộ 
GTVT không phải là nhiều so với các 
Bộ, ngành, địa phương khác nhưng 
lại phát sinh nhiều hồ sơ trực tuyến 
và rất hiệu quả”, đại diện Cục Tin học 
hóa, Bộ TT&TT nhận định.

Về ứng dụng CNTT trong quản lý 
chuyên ngành, Bộ GTVT đã xây dựng 
và đưa vào sử dụng nhiều hệ thống 
CNTT tại các Tổng cục/ Cục quản lý 
chuyên ngành để phục vụ công tác 
quản lý nhà nước của Bộ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ 
trưởng Nguyễn Thành Hưng nhận 
định, công tác bảo đảm ATTTM của 
Bộ GTVT trong thời gian gần đây đã 
có những kết quả đáng khích lệ. Bộ 
GTVT là một trong số không nhiều 
các bộ đã xác định được cấp độ 
ATTTM của các hệ thống thông tin do 
Bộ quản lý.

Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng 
cũng ghi nhận những khó khăn trong 
quá trình triển khai công tác bảo đảm 
ATTTM mà đại diện Bộ GTVT đã nêu. 
Tuy nhiên, Thứ trưởng cho rằng đây 
cũng là khó khăn chung của các Bộ, 
ngành, địa phương. Thứ trưởng chỉ 
đạo Cục ATTT - Bộ TT&TT phải hỗ trợ 
tối đa cho các Bộ ngành, đặc biệt là 
công tác diễn tập về bảo đảm ATTT 
với sự tham gia của các cán bộ chuyên 
trách về ATTT đến từ các Bộ, ngành. 
Cần phải thay đổi cách thức diễn tập 
sao cho người tham gia diễn tập phải 
cảm thấy nội dung diễn tập hấp dẫn.

Thứ trưởng đánh giá cao công 
tác kiểm tra, giám sát ATTTM của Bộ 
GTVT. Thứ trưởng lưu ý trong quá 
trình kiểm tra nếu phát hiện lỗ hổng, 
đội chuyên trách cần phải xử lý ngay.

Thứ trưởng nhận định, hơn 90% 
sự cố an ninh mạng là do lỗi của con 
người, do đó cần phải tập trung xây 
dựng tiêu chuẩn, quy trình vận hành hệ 
thống thông tin, đặc biệt là tuyên truyền, 
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nâng cao nhận thức về bảo đảm ATTT. 
Việc tuyên truyền cũng không thực hiện 
đại trà mà cần tập trung vào lãnh đạo 
đơn vị và những người trực tiếp vận 
hành hệ thống thông tin.

Nguồn: Cục ATTT

Diễn tập bảo đảm an toàn thông tin 
phục vụ phát triển chính phủ điện 
tử khu vực Tây Nguyên 

Theo nguồn tin từ Sở TT&TT Lâm 
Đồng, tại TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, 
Cục An toàn thông tin phối hợp với Sở 
TT&TT các tỉnh, thành phố thuộc khu 
vực Tây Nguyên tổ chức diễn tập bảo 
đảm an toàn thông tin phục vụ phát 
triển chính phủ điện tử và chính quyền 
điện tử trong khu vực. Tham dự buổi 
diễn tập có Lãnh đạo Cục An toàn 
thông tin, Lãnh đạo Sở TT&TT tỉnh Lâm 
Đồng, cùng các cán bộ, công chức, 
viên chức chuyên trách CNTT các tỉnh 
khu vực Tây Nguyên. Công tác diễn tập 
bảo đảm an toàn thông tin phục vụ phát 
triển chính phủ điện tử và chính quyền 
điện tử khu vực Tây Nguyên.

Nội dung diễn tập tập trung chú 

trọng vào việc trải nghiệm thực tế 
các hình thức tấn công, từ đó tiến 
hành các phương thức phòng thủ 
trên không gian mạng. Buổi diễn tập 
giúp trang bị cho cán bộ kỹ thuật kiến 
thức, kỹ năng, kinh nghiệm thực tế 
và sự nhanh nhạy, ứng phó xử lý tình 
huống khi xảy ra tấn công mạng, nguy 
cơ, mối đe dọa về an toàn đối với các 
hệ thống thông tin, bên cạnh mục tiêu 
tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận 
thức và trách nhiệm của các cơ quan, 
tổ chức và người sử dụng về an toàn 
thông tin. Qua đó, giúp cán bộ kỹ 
thuật có kinh nghiệm thực tiễn để tự 
tin hơn khi ứng phó, xử lý trước các 
cuộc tấn công mạng.

Qua buổi diễn tập bảo đảm an 
toàn thông tin lần này, các cơ quan, 
đơn vị liên quan, đặc biệt là cán bộ kỹ 
thuật trực tiếp sẽ được trang bị thêm 
kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm 
thực tiễn để triển khai công tác bảo 
đảm an toàn cho các hệ thống thông 
tin đã, đang và sẽ triển khai phục vụ 
phát triển chính phủ điện tử và chính 
quyền điện tử các cấp.

Nguồn: tổng hợp
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Dữ liệu bảo hiểm y tế của Mỹ bị tin 
tặc tấn công

Theo TechCrunch, tin tặc đã tấn 
công một hệ thống chăm sóc sức 
khỏe của chính phủ Mỹ hồi đầu tuần 
này, ảnh hưởng đến dữ liệu cá nhân 
của 75.000 người.

Theo Trung tâm Dịch vụ Medicare 
và Medicaid (hay CMS - Cơ quan điều 
phối chương trình bảo hiểm y tế cho 
người cao tuổi và người nghèo của 
Chính phủ Mỹ), các dữ liệu của trung 
tâm này bị vi phạm thông qua một hệ 
thống được sử dụng bởi các đại lý và 
môi giới bảo hiểm.

CMS cho biết vào ngày 13/10, cơ 
quan này đã phát hiện “hoạt động bất 
thường trong Sở giao dịch liên bang 
- FFE,” một hệ thống được các đại lý 
và môi giới sử dụng để giúp người 
nộp đơn xin bảo hiểm y tế.

CMS nói rằng “khoảng 75.000 
tệp dữ liệu cá nhân đã bị truy cập” 
và sau khi vụ vi phạm được xác minh 
vào ngày 16/10, cơ quan này đã thực 
hiện các bước để bảo mật hệ thống 
cần thiết.

Quản trị viên của CMS Seema 
Verma cho biết hệ thống này khác 
với trang web Healthcare.gov - nơi 
người tiêu dùng phổ thông có thể 
đăng ký trực tiếp bảo hiểm y tế. Quản 
trị viên này cũng cho biết vụ vi phạm 
sẽ không ảnh hưởng đến đợt đăng 
kýbắt đầu từ 01/11.

Nguồn: tổng hợp

WhatsApp - sử dụng cuộc gọi điện 
video có thể cho phép tin tặc lấy 
cắp tài khoản của bạn

Theo nghiên cứu gần đây, người 
dùng WhatsApp (một ứng dụng nhắn 
tin đa nền tảng) có nguy cơ bị đánh 
cắp tài khoản của mình nếu họ trả 
lời các cuộc gọi video ẩn danh từ tin 
tặc. Lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng đến 
iPhone và Android.

Người dùng WhatsApp có nguy 
cơ bị đánh cắp tài khoản của họ nếu 
họ trả lời các cuộc gọi video ẩn danh 
từ tin tặc, theo nghiên cứu bảo mật 
mạng mới.

Lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng đến 
8
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phiên bản WhatsApp của iPhone và 
Android, mặc dù có thể tránh được 
nếu người dùng cập nhật lên phiên 
bản mới nhất của ứng dụng nhắn tin.

Lỗi cho phép tin tặc xâm nhập 
điện thoại của người dùng bằng cách 
thực hiện cuộc gọi video cho họ trên 
WhatsApp. Lỗi này được phát hiện 
bởi nhà nghiên cứu bảo mật của 
Google, Natalie Silvanovich.

Nó cho phép tin tặc làm hỏng điện 
thoại thông minh của người dùng chỉ 
bằng cách gửi cho họ một cuộc gọi 
điện video bị hỏng kèm các tệp độc hại.

Rất may, WhatsApp vá lỗ hổng hồi 
đầu tháng này trong các bản cập nhật 
cho các phiên bản ứng dụng Android và 
iPhone, bên cạnh đó nền tảng WhatsApp 
Web chưa bao giờ bị ảnh hưởng.

Nguồn: tổng hợp

Dữ liệu 35 triệu cử tri tại Mỹ bị rao 
bán trên Web đen

Khoảng hơn 35 triệu dữ liệu của 
cử tri của 19 bang tại Mỹ đã bị rao 
bán trên diễn đàn chợ đen có giá từ 

$150 (khoảng hơn 3 triệu đồng) đến 
$12.500 (khoảng hơn 250 triệu đồng).

Thông tin này được các nhà nghiên 
cứu của Anomali Labs làm việc cùng 
với Intel 471 báo cáo hồ sơ chứa dữ 
liệu cử tri bao gồm tên đầy đủ, số điện 
thoại, địa chỉ vật lý, lịch sử biểu quyếvt 
và dữ liệu bỏ phiếu không xác định 
khác. Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng 
23 triệu hồ sơ đến từ 03 tiểu bang, mà 
họ không nêu tên, với 12 triệu còn lại 
chia cho 16 tiểu bang còn lại.

Nếu dữ liệu này được kết hợp với 
thông tin có nguồn gốc từ các cơ sở dữ 
liệu vi phạm khác thì có khả năng nó có 
thể được sử dụng để phá vỡ quy trình 
bầu cử hoặc theo đuổi hành vi đánh 
cắp thông tin cá nhân có quy mô lớn.

Các Bang này bao gồm: Georgia, 
Idaho, Iowa, Kansas, Kentucky, 
Louisiana, Minnesota, Mississippi, 
Montana, New Mexico, Oregon, South 
Carolina, South Dakota, Tennessee, 
Texas, Utah, West Virginia,Wisconsin, 
Wyoming.

Nguồn: tổng hợp
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Hacker tấn công Lầu Năm Góc
Vụ tấn công Lầu Năm Góc của 

chính phủ Mỹ được chính các quan 
chức Bộ Quốc phòng nước này tiết lộ. 
Theo đó, đây được xem là một trong 
những vụ vi phạm dữ liệu kỷ lục, kéo 
theo nguy cơ rò rỉ thông tin của các 
quân nhân, nhân viên tại đây. Nguyên 
nhân xuất phát từ nhà thầu thứ ba và 
có thể ảnh hưởng tới khoảng 30.000 
nhân viên.

Trung tá Joseph Buccino, một 
trong số các phát ngôn viên cho biết 
cơ quan đang thu thập chi tiết về quy 
mô cũng như kẻ tấn công có liên quan 
tới vụ tấn công Lầu Năm Góc. Ông 
cho biết thêm, vi phạm bắt đầu từ lỗi 
của một nhà thầu thương mại, đồng 
thời khẳng định dữ liệu quân nhân chỉ 
chiếm một phần rất nhỏ trong số dữ 
liệu có khả năng bị lộ.

Cuộc tấn công mạng này được 
báo cáo từ hôm 4/10 nhưng có thể đã 
xảy ra trước đó. Cơ quan này đang 
liên hệ với những người trong diện 
bị ảnh hưởng để cung cấp các biện 
pháp bảo vệ cần thiết. Chi tiết cuộc 

tấn công Lầu Năm Góc lần này không 
được thông báo cụ thể nhằm phục vụ 
quá trình điều tra.

Đây không phải lần xâm phạm dữ 
liệu lớn nhất vào một cơ quan chính 
quyền cấp cao của Mỹ. Năm 2015, 
tin tặc đã thực hiện một vụ tấn công 
mạng nhắm vào Văn phòng Quản lý 
nhân sự Mỹ, tiếp cận được dữ liệu 
của 21 triệu nhân viên Liên bang, đã 
gồm cả những người đang làm việc 
tại Lầu Năm Góc. 

Là cơ quan đầu não của cường 
quốc số một thế giới, mạng lưới kỹ 
thuật số của Lầu Năm Góc là mục 
tiêu hàng đầu cho các cuộc tấn công 
an ninh mạng. Theo Bộ Quốc phòng 
Mỹ, mỗi ngày cơ quan này phải chống 
chọi với hàng nghìn lần tấn công.

Nguồn: tổng hợp

Facebook bị phạt nửa triệu Bảng 
tại Anh

Văn phòng Ủy viên thông tin 
(ICO) của Chính phủ Anh đã đưa ra 
quyết định chính thức phạt Facebook 
500.000 Bảng vì vụ rò rỉ thông tin 
người dùng liên quan đến Cambridge 
Analytica.

10
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Theo Telegraph, trải qua nhiều 
cuộc điều tra, ICO chính thức đưa ra 
mức phạt đối với scandal rò rỉ thông 
tin của Facebook hôm thứ tư này là 
500.000 Bảng. Tại Anh, ICO cho biết 
có khoảng ít nhất một triệu người 
dùng bị ảnh hưởng. Thông tin về mức 
phạt vốn đã được dự đoán từ nhiều 
tháng trước.

Hành vi thu nhập thông tin người 
dùng của Cambridge Analytica đã bắt 
đầu từ rất lâu. Công ty tạm dừng mọi 
hoạt động vào năm 2015 sau khi bị tờ 
Guardian phanh phui.

Tuy nhiên, đến năm 2018, 
Facebook và Cambridge Analytica 
lại gây ra một trong những vụ bê bối 
dữ liệu người dùng lớn nhất từ trước 
đến nay. Cambridge Analytica được 
Facebook cấp quyền sử dụng thông 
tin người dùng nhưng lại dùng sai mục 
đích. Những số liệu này được dùng 
để nhắm đối tượng các quảng cáo 
chính trị, tác động mạnh mẽ lên kết 
quả cuộc bầu cử năm 2016 của Mỹ.

“Facebook đã phụ mọi kỳ vọng 
của người dùng. Mạng xã hội lớn nhất 

thế giới lẽ ra phải có những chính 
sách bảo mật phù hợp”, Elizabeth 
Denham, Ủy viên bảo mật thông tin 
thông báo.

Theo BBC, số tiền phạt mà 
Facebook phải chịu có thể sẽ lớn 
hơn gấp nhiều lần nếu vụ scandal bị 
đem ra ánh sáng vào tháng năm, khi 
bộ luật Bảo vệ dữ liệu mới được ban 
hành tại Châu Âu. Cụ thể, số tiền có 
thể lên đến 18 triệu Bảng Anh.

“Đáng ra chúng tôi sẽ phạt 
Facebook nặng hơn. Nhưng bộ luật 
GDPR lại có hiệu lực chính thức vào 
tháng 5”, bà Denham trả lời.

Mặt khác, phát ngôn viên của 
Facebook cho rằng Facebook tôn trọng 
ý kiến của ICO, đồng thời bác bỏ một 
vài thông tin cho rằng Facebook can 
thiệp vào scandal bê bối dữ liệu cá nhân 
trước năm 2015. Bên phía Facebook 
còn cho rằng ICO không có đủ bằng 
chứng để kết luận rằng dữ liệu cá 
nhân của công dân Anh bị Cambridge 
Analytica dùng cho mục đích xấu.

11
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“Lẽ ra chúng tôi phải tiến hành điều 
tra sớm hơn. Chúng tôi vui mừng vì 
ICO chấp nhận sự hợp tác của chúng 
tôi nhằm làm sáng tỏ vụ việc”, phát 
ngôn viên của Facebook nói.

Tại Mỹ, Ủy ban Thương mại Liên 
bang Mỹ (FTC) đang xem xét việc 
Facebook có phải bồi thường thiệt 
hại khi xâm phạm quyền riêng tư của 
87 triệu người dùng hay không. Theo 
FTC, Facebook sẽ phải đối mặt với số 
tiền phạt khổng lồ vì đã lừa dối hàng 
chục triệu người dùng.

Sau vụ bê bối tại Mỹ, Facebook 
đã bị giám sát chặt chẽ hơn tại Châu 
Âu. Trong số 87 triệu người dùng bị 
lộ thông tin có khoảng 2,7 triệu là cư 
dân của Châu Âu. Vì vậy, nghị viện 
châu Âu đã yêu cầu CEO Facebook 
điều trần.

Nguồn: tổng hợp

Tấn công Ddos và nhiều tựa game 
nổi tiếng

Rất nhiều các cuộc tấn công DDoS 
đã cản trở một loạt các nhà xuất bản 

trò chơi bao gồm cả các tựa game nổi 
tiếng như Final Fantasy XIV, Square 
Enix và nhà xuất bản tựa game Creed 
hay gần nhất có Ubisoft với tựa game 
Assassin.

Ubisoft đã bắt đầu gặp phải sự cố 
kết nối vào khoảng ngày 4/10 khi các 
quan chức đăng thông báo cho người 
dùng thông báo về các sự cố và các 
cuộc tấn công thực sự bắt đầu xuất 
hiện vào khoảng 7 giờ 48 phút sáng 
ngày 5/10/2018 và ảnh hưởng đến 
các trò chơi Ubisoft như Rainbow Six 
Siege và For Honor.

“Chúng tôi hiện đang trải qua một 
loạt các cuộc tấn công DDoS, tiếc là 
một sự xuất hiện phổ biến cho hầu 
hết các nhà cung cấp dịch vụ trực 
tuyến”, Ubisoft đăng trên một diễn 
đàn chính thức giải quyết vụ việc. 
“Điều này có thể ảnh hưởng đến 
các kết nối với trò chơi của chúng 
tôi cũng như độ trễ của máy chủ và 
chúng tôi đang thực hiện các bước 
để giảm thiểu vấn đề này.”

Nguồn: tổng hợp
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Bộ Thông tin và Truyền thông ban 
hành Thông tư về danh mục sản 
phẩm an toàn thông tin mạng 

Bộ trưởng Bộ TT&TT đã ban hành 
Thông tư số 13/2018/TT-BTTTT quy 
định Danh mục sản phẩm an toàn 
thông tin mạng nhập khẩu theo giấy 
phép và trình tự, thủ tục hồ sơ cấp 
Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an 
toàn thông tin mạng. 

Thông tư số 13/2018/TT-BTTTT 
của Bộ TT&TT áp dụng với các doanh 
nghiệp đã được cấp giấy phép kinh 
doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn 
thông tin mạng (ATTTM) thực hiện 
hoạt động nhập khẩu sản phẩm 
ATTTM thuộc Danh mục và sẽ có hiệu 
lực từ ngày 1/12/2018,

Theo đó, sản phẩm ATTTM nhập 
khẩu theo giấy phép là thiết bị hoàn 
chỉnh có đặc tính kỹ thuật, mô tả 
hàng hóa theo đúng chỉ tiêu kỹ thuật, 
cấu trúc thiết kế, có thể hoạt động 
độc lập; không áp dụng đối với linh 
kiện hoặc phụ kiện hoặc bộ phận của 
sản phẩm.

 

Ngoài ra, Thông tư cũng nêu rõ, 
thời hạn hiệu lực của Giấy phép nhập 
khẩu sản phẩm ATTTM là 2 năm hoặc 
bằng thời hạn hiệu lực của Giấy phép 
kinh doanh sản phẩm, dịch vụ ATTTM 
của doanh nghiệp trong trường hợp 
thời hạn hiệu lực của Giấy phép kinh 
doanh sản phẩm, dịch vụ ATTTM còn 
ít hơn 2 năm.
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Doanh nghiệp nhập khẩu sản 
phẩm ATTTM có nghĩa vụ nộp lệ phí 
cấp, cấp lại Giấy phép nhập khẩu theo 
quy định tại Thông tư số 269/2016/TT-
BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định mức thu, chế 
độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và 
lệ phí thuộc lĩnh vực an toàn thông tin.

Bộ TT&TT (Cục An toàn thông 
tin) là cơ quan cấp Giấy phép nhập 
khẩu sản phẩm ATTTM. Hồ sơ đề 
nghị cấp Giấy phép nhập khẩu, theo 
hướng dẫn tại Thông tư, phải được 
lập thành 1 bộ, bao gồm: đơn đề 
nghị cấp Giấy phép nhập khẩu theo 
Mẫu số 1 tại Phụ lục II của Thông tư 
này; giấy phép kinh doanh sản phẩm, 
dịch vụ ATTTM (bản sao); giấy chứng 
nhận hoặc công bố hợp chuẩn, hợp 
quy (bản sao có chứng thực, trường 
hợp bản sao không có chứng thực 
thì mang bản chính để đối chiếu); tài 
liệu kỹ thuật mô tả chức năng của sản 
phẩm đề nghị nhập khẩu (bản sao, 
bằng tiếng Việt và tiếng Anh).

Doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị 
cấp Giấy phép nhập khẩu có thể nộp 

trực tiếp; nộp thông qua dịch vụ bưu 
chính công ích theo quy định của Thủ 
tướng Chính phủ, qua thuê dịch vụ 
của doanh nghiệp, cá nhân hay qua 
ủy quyền theo quy định của pháp 
luật; hoặc nộp trực tuyến. Địa chỉ tiếp 
nhận đối với hồ sơ nộp trực tiếp hoặc 
sử dụng dịch vụ bưu chính là Cục An 
toàn thông tin, Tầng 8, tòa nhà Cục 
Tần số vô tuyến điện, số 115 Trần Duy 
Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu 
Giấy, TP.Hà Nội.

Với hồ sơ nộp trực tiếp, ngày nhận 
hồ sơ là ngày Cục An toàn thông tin 
nhận được hồ sơ do doanh nghiệp 
trực tiếp nộp. Còn với hồ sơ nộp thông 
qua dịch vụ bưu chính, ngày nhận hồ 
sơ là ngày Cục An toàn thông tin nhận 
được hồ sơ do doanh nghiệp cung 
cấp dịch vụ bưu chính chuyển tới. 
Riêng với hình thức nộp trực tuyến, 
Cục An toàn thông tin triển khai theo 
lộ trình cung cấp dịch vụ công trực 
tuyến của Bộ TT&TT.

Doanh nghiệp nhận Giấy phép 
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nhập khẩu sản phẩm ATTTM trực tiếp 
tại trụ sở Cục An toàn thông tin hoặc 
qua dịch vụ bưu chính. Giấy phép 
nhập khẩu cấp cho doanh nghiệp 
được công khai trên Cổng thông tin 
điện tử một cửa quốc gia, Cổng dịch 
vụ công quốc gia và Cổng thông tin 
điện tử của Bộ TT&TT.

Thông tư 13/2018/TT-BTTTT của 
Bộ TT&TT nêu rõ, trong thời hạn 2 
ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, 
Cục An toàn thông tin kiểm tra và gửi 
thông báo cho doanh nghiệp về tính 
đầy đủ của hồ sơ theo quy định tại 
Điều 7 của Thông tư này bằng văn 
bản hoặc hình thức điện tử.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, 
doanh nghiệp có trách nhiệm thực 
hiện bổ sung theo yêu cầu của Cục 
An toàn thông tin. Trong thời hạn 7 
ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ hợp 
lệ, Cục An toàn thông tin thẩm định, 
hoàn thiện và trình hồ sơ cấp Giấy 
phép nhập khẩu cho Bộ TT&TT.

Trường hợp đáp ứng đủ các điều 
kiện theo quy định tại khoản 3 Điều 
48 Luật ATTTM, Bộ TT&TT cấp giấy 

phép nhập khẩu cho doanh nghiệp 
theo mẫu số 3 tại Phụ lục II của Thông 
tư này. Trường hợp không đáp ứng 
đủ các điều kiện theo quy định, Bộ 
TT&TT (Cục An toàn thông tin) thông 
báo bằng văn bản cho doanh nghiệp, 
trong đó nêu rõ lý do không cấp phép.

Về cấp lại Giấy phép nhận khẩu 
sản phẩm ATTTM, theo hướng dẫn 
của Bộ TT&TT, đối với Giấy phép nhập 
khẩu còn hiệu lực và bị mất hoặc hư 
hỏng, doanh nghiệp gửi đơn đề nghị 
cấp lại Giấy phép nhập khẩu theo 
Mẫu số 2 tại Phụ lục II của Thông tư 
này tới Bộ TT&TT (Cục An toàn thông 
tin). Trong thời hạn 3 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận được đơn hợp lệ, 
Bộ TT&TT xem xét cấp lại Giấy phép 
nhập khẩu cho doanh nghiệp.

Bộ TT&TT cũng hướng dẫn cụ 
thể về điều khoản chuyển tiếp, doanh 
nghiệp chưa phải nộp Giấy chứng 
nhận hoặc công bố hợp chuẩn, hợp 
quy được quy định tại khoản 3 Điều 
7 của Thông tư này khi nộp hồ sơ đề 
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nghị cấp Giấy phép nhập khẩu sản 
phẩm ATTTM cho đến khi Bộ TT&TT 
ban hành danh mục tiêu chuẩn hoặc 
quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản 
phẩm ATTTM.

Điều 48 của Luật ATTTM 2015 đã 
quy định rõ, khi nhập khẩu sản phẩm 
an toàn thông tin mạng thuộc Danh 
mục sản phẩm ATTTM nhập khẩu 
theo giấy phép do Chính phủ quy 
định, doanh nghiệp phải có Giấy phép 
nhập khẩu sản phẩm ATTTM do cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền cấp; 
tổ chức, doanh nghiệp nhập khẩu sản 
phẩm ATTTM phải thực hiện chứng 
nhận, công bố hợp quy trước khi 
nhập khẩu theo quy định tại Điều 39 
của Luật này. Tổ chức, doanh nghiệp 
được cấp Giấy phép nhập khẩu sản 
phẩm ATTTM khi đáp ứng đủ các 
điều kiện: có Giấy phép kinh doanh 
sản phẩm ATTTM; sản phẩm ATTTM 
phải thực hiện chứng nhận, công bố 
hợp quy theo quy định tại Điều 39 của 
Luật ATTTM; đối tượng và mục đích 

sử dụng sản phẩm ATTTM không gây 
phương hại đến quốc phòng, an ninh 
quốc gia và trật tự, an toàn xã hội. Bộ 
TT&TT là cơ quan chịu trách nhiệm 
quy định chi tiết về trình tự, thủ tục, 
hồ sơ cấp Giấy phép nhập khẩu sản 
phẩm ATTTMg theo giấy phép.

Tiếp đó, tại Điều 4 Nghị định 108 
ngày 1/7/2016 quy định chi tiết điều 
kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ 
an toàn thông tin mạng, Chính phủ 
quy định cụ thể sản phẩm ATTTM 
theo giấy phép bao gồm: sản phẩm 
kiểm tra, đánh giá ATTTM; sản phẩm 
giám sát ATTTM; sản phẩm chống tấn 
công, xâm nhập. Chính phủ giao Bộ 
TT&TT xây dựng Danh mục chi tiết 
các sản phẩm ATTTM nhập khẩu theo 
giấy phép quy định tại khoản 1 Điều 
này. Doanh nghiệp nhập khẩu sản 
phẩm ATTTM không thuộc quy định 
tại khoản 1 Điều này thì không yêu 
cầu Giấy phép nhập khẩu sản phẩm 
ATTTM.

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 không gian 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…).

Trong tháng 10, 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 10
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.
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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…

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 còn gọi là hay 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 04/6/2003. Thời điểm đó mã 
độc Sality được tìm thấy là một mã độc 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 hiện 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 của 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 ra 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 tục mở rộng mạng botnet.
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Theo thông kê về mạng botnet Sality của Cục An toàn thông tin trong 
tuần có nhiều IP tại Việt Nam vẫn nằm trong mạng botnet Sality.

Danh sách các IP/tên miền độc hại có nhiều kết nối từ Việt Nam
TT Tên miền/IP
1 disorderstatus.ru
2 differentia.ru
3 atomictrivia.ru
4 104.244.14.252
5 mua7p5u4.ru
6 ycjqm7ahg.ru
7 kt00quqt.ru
8 mmj93rnfk.ru
9 kukutrustnet777.info
10 75ulqnwb.ru

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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