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Chuỗi hoạt động trong khuôn khổ 
sự kiện thường niên “Ngày ATTT 
Việt Nam” năm 2018

Trong thông báo khởi động 
chương trình bình chọn “Sản phẩm 
ATTT chất lượng cao”, “Dịch vụ ATTT 
tiêu biểu” năm 2018 vừa phát ra ngày 
21/8/2018, Hiệp hội ATTT Việt Nam - 
VNISA cho biết, cũng như các năm 
trước, chương trình bình chọn năm 
nay được Hiệp hội triển khai trên phạm 
vi toàn quốc với đối tượng tham gia 
là những sản phẩm, dịch vụ bảo đảm 
ATTT; sản phẩm CNTT và ứng dụng 
CNTT có tính năng an toàn, bảo mật 
cao. Đây là những sản phẩm, dịch vụ 
hoàn chỉnh, xuất xứ từ Việt Nam, do 
doanh nghiệp, tổ chức Việt Nam (đã 
được cấp giấy phép kinh doanh sản 
phẩm, dịch vụ ATTT) sở hữu và làm 
chủ công nghệ, có khả năng sản xuất 
hàng loạt, đã được thương mại hóa 
hoặc cung cấp cho thị trường.

Chương trình bình chọn nhằm 
phát hiện, tôn vinh các sản phẩm, dịch 
vụ ATTT có chất lượng tốt để hỗ trợ 
quảng bá, xúc tiến thương mại, góp 
phần thúc đẩy phát triển sản phẩm, 
dịch vụ ATTT nội địa. Qua đó, chương 
trình cũng tuyên truyền quảng bá, 
nâng cao nhận thức về ATTT, thúc 
đẩy ứng dụng các sản phẩm, dịch vụ 
ATTT trong các ngành kinh tế, xã hội; 
thiết thực hỗ trợ các doanh nghiệp 
sản xuất, phát triển sản phẩm an toàn 
thông tin mở rộng thị trường.

Trước đó ngày 10/8, Hội đồng bình 
chọn “Sản phẩm ATTT chất lượng 
cao” và “Dịch vụ ATTT tiêu biểu” năm 
2018 đã họp phiên đâu tiên tại Hà 
Nội dưới sự chủ trì của ông Lê Nam 
Thắng, Chủ tịch Hội đồng. Trong phiên 
họp, Hội đồng đã trao đổi, thống nhất 
về Bộ tiêu chí bình chọn sản phẩm, 
dịch vụ ATTT năm nay; thống nhất một 
số nguyên tắc đánh giá năng lực của 
tổ chức, doanh nghiệp có sản phẩm, 
dịch vụ tham gia bình chọn. Đặc biệt, 
việc tuân thủ Bộ Quy tắc đạo đức 
nghề nghiệp ATTT (do VNISA ban 
hành) của các tổ chức, doanh nghiệp 
cũng là một tiêu chí được Hội đồng 
nhất trí cao sẽ đưa vào nội dung đánh 
giá, bình chọn năm nay. 

Tiếp theo Chuỗi Sự kiện mới đây 
Hiệp hội An toàn thông tin (ATTT) Việt 
Nam - VNISA đã gửi thư mời các 
trường đại học, cao đẳng, học viện 
có đào tạo ngành CNTT, ATTT trong 
cả nước giới thiệu, tạo điều kiện cho 
sinh viên tham gia cuộc thi “Sinh viên 
với ATTT” năm nay. 
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Là năm thứ chín cuộc thi được tổ 
chức trên phạm vi cả nước, năm nay, 
cuộc thi kiến thức và kỹ năng ATTT 
này tiếp tục được Bộ GD&ĐT bảo trợ 
và do VNISA chủ trì, phối hợp cùng 
Cục CNTT của Bộ GD&ĐT tổ chức.

Cuộc thi nhằm mục đích tuyên 
truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức 
và trách nhiệm về ATTT ở các trường 
đại học, cao đẳng, học viện; đẩy 
mạnh phong trào nghiên cứu, học 
tập, trao đổi kinh nghiệm, cập nhật 
kiến thức công nghệ hiện đại trong 
lĩnh vực ATTT; góp phần thực hiện. 
Đồng thời, tôn vinh trí tuệ, phát hiện 
tài năng, tăng cường khả năng giao 
lưu, trao đổi khoa học giữa sinh viên 
các trường trong cả nước; tạo điều 
kiện cho việc thúc đẩy đào tạo nguồn 
nhân lực có trình độ cao về ATTT.

Nguồn: tổng hợp

Bộ TT&TT làm việc với VTV về công 
tác bảo đảm an toàn thông tin

Ngày 14/8/2018, tại Hà Nội, Bộ 
TT&TT đã có buổi làm việc với Đài 
Truyền hình Việt Nam (VTV) về công 
tác bảo đảm an toàn thông tin tin 
mạng (ATTT). Thứ trưởng Bộ TT&TT 
Nguyễn Thành Hưng, Trưởng Ban 
điều hành 898 về ATTT mạng làm 
trưởng đoàn công tác, cùng với phó 
Tổng giám đốc VTV - ông Đinh Đắc 
Vĩnh, đồng chủ trì buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, bên cạnh công 
tác đảm bảo an toàn thông tin mạng 
cho các hệ thống thông tin của VTV, 
một nội dung quan trọng khác cũng 
đã được các thành viên Ban điều 
hành 898 và đại diện các đơn vị của 
VTV tập trung bàn thảo là vấn đề làm 
sao để phối hợp tuyên truyền hiệu 
quả về an toàn thông tin mạng.

Theo đại diện lãnh đạo Trung tâm 
Tin học và Công nghệ Truyền hình của 
VTV, thời gian qua, công tác phổ biến, 
tuyên truyền nâng cao nhận thức và 
trách nhiệm về an toàn thông tin luôn 
được VTV đặc biệt quan tâm.

Cụ thể, Trung tâm Tin học và 
Công nghệ truyền hình thường xuyên 
cập nhật bản tin về an toàn thông tin 
trong nước và quốc tế, về tình trạng 
bảo đảm an ninh mạng tại VTV trên 
Cổng thông tin nội bộ và hệ thống 
mạng xã hội nội bộ; đồng thời hướng 
dẫn, khuyến cáo các đơn vị thuộc 
VTV thực hiện các biện pháp đảm 
bảo an toàn thông tin, góp phần nâng 
cao nhận thức cho toàn bộ cán bộ, 
viên chức của Đài, tuân thủ các quy 
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định của pháp luật cũng như quy chế 
nội bộ trong việc khai thác, vận hành, 
sử dụng hệ thống thông tin.

Cùng với đó, xác định rõ việc thực 
hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, 
nâng cao nhận thức và trách nhiệm về 
an toàn thông tin đến năm 2020 (Đề 
án 893) là một nhiệm vụ quan trọng, 
từ năm 2015 cho đến nay, VTV đã 
phối hợp chặt chẽ cùng các Bộ, ban, 
ngành liên quan để nắm bắt thông 
tin, xây dựng kế hoạch tuyên truyền 
phù hợp. Công tác tuyên truyền đã 
được VTV thể hiện đa dạng, dưới 
nhiều hình thức, từ các tin, bài trong 
bản tin Thời sự, bản tin Chuyển động 
24h, Cuộc sống thường ngày, đến 
các chuyên mục, chuyên đề chuyên 
sâu như: Quốc hội với cử tri, Sự kiện 
- Bình luận, Công nghệ - Đời sống, 
Nhịp sống Công nghệ..; các chương 
trình phổ biến kiến thức, kỹ năng như 
Kỹ năng sống, Sống đẹp.... cho đến 
các clip tuyên truyền, quảng bá.

Trao đổi tại buổi làm việc, khẳng 
định vai trò đặc biệt quan trọng của 
công tác tuyên truyền, nâng cao nhận 

thức, Thứ trưởng Nguyễn Thành 
Hưng nhấn mạnh: “90% các lỗi liên 
quan đến an ninh bảo mật là ở yếu tố 
con người, do vấn đề nhận thức an 
toàn thông tin mạng của những người 
sử dụng các hệ thống thông tin còn 
hạn chế. Do đó, tuyên truyền bao giờ 
cũng là vấn đề quan trọng nhất trong 
đảm bảo an toàn thông tin. Các nước 
trên thế giới cũng tập trung nhiều tiền 
của cho công tác tuyên truyền, nâng 
cao nhận thức”.

Thứ trưởng yêu cầu Cục An toàn 
thông tin, cơ quan phụ trách triển khai 
Đề án 893 thực hiện đánh giá hiệu 
quả của công tác tuyên truyền, nâng 
cao nhận thức và trách nhiệm về an 
toàn thông tin theo Đề 893 trong thời 
gian qua: phương thức tuyên truyền 
cho các đối tượng nhất là sinh viên, 
học sinh, giới trẻ sử dụng Internet 
nhiều đã hiệu quả, thu hút chưa, có 
đi vào được cuộc sống không? Bên 
cạnh đó, cũng cần nghiên cứu, học 
tập kinh nghiệm của các nước để đổi 
mới phương pháp, cách thức tuyên 
truyền về an toàn thông tin. “Có như 
vậy mới, chúng ta mới có thể làm tốt 
công tác đảm bảo an toàn thông tin”, 
Thứ trưởng lưu ý.

Đánh giá cao vai trò của VTV trong 
công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng 
cao nhận thức và trách nhiệm về an 
toàn thông tin, Thứ trưởng đề nghị 
Cục An toàn thông tin, VNCERT và 
VTV nghiên cứu, bàn bạc để có cơ 
chế hợp tác chặt chẽ, hiệu quả hơn 

5



TIN TRONG NƯỚC

trong thời gian tới; đồng thời chuyển 
biến cách làm, nhận thức trong công 
tác tuyên truyền về an toàn thông tin.

Đáng chú ý, tại buổi làm việc, Thứ 
trưởng Nguyễn Thành Hưng đã chỉ 
đạo Cục An toàn thông tin kết hợp nội 
dung, chương trình, kế hoạch của Đề 
án 893 và Đề án 99 (Đề án đào tạo và 
phát triển nguồn nhân lực an toàn, an 
ninh thông tin đến năm 2020 - PV) để 
tổ chức lớp đào tạo về an toàn thông 
tin cho phóng viên, biên tập viên của 
một số cơ quan báo chí quan trọng, 
như VTV trong năm 2019. “Việc này 
một mặt tăng cường, giúp cho các 
phóng viên, biên tập viên có năng lực 
nhận thức tốt hơn về an toàn thông 
tin, mặt khác cũng để đội ngũ các 
phóng viên, biên tập viên này truyền 
đạt, tuyên truyền cho xã hội về các 
nội dung, vấn đề về an toàn thông tin 
một cách hiệu quả hơn”, Thứ trưởng 
nhận định

Nguồn: tổng hợp

Vòng loại cuộc thi an toàn thông 
tin mạng toàn cầu WhiteHat Grand 
Prix 2018 với chủ đề Truyền thuyết 
Việt Nam

Từ 09h00 thứ Bảy ngày 
18/08/2018 đến 09h00 Chủ nhật ngày 
19/08/2018, đã diễn ra vòng loại cuộc 
thi an toàn thông tin mạng toàn cầu 
WhiteHat Grand Prix 2018 với chủ đề 
Truyền thuyết Việt Nam (Legends of 
Vietnam) theo hình thức Online CTF - 
Jeopardy với các chủ đề: 

(1) Reverse engineering (Dịch 
ngược mã nguồn phần mềm, 
unpack…);

(2) Web Security (Các kỹ thuật tấn 
công vào ứng dụng web);

(3) Cryptography (Lý thuyết mật 
mã và ứng dụng, phá mã)

(4) Pwnable (Khai thác lỗ hổng 
phần mềm);

(5) Miscellaneous (Hỗn hợp).
Tham gia vòng loại có 720 đội, 

đến từ 79 quốc gia, trong đó có nhiều 
đội quốc tế có thứ hạng cao trên 
thế giới tham dự (5/10 đội đứng đầu 
trên bảng xếp hạng các đội tham gia 
ctftime.org).

Vòng Chung kết đối kháng trực 
tiếp, sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 
10/2018 tại Hà Nội. Đây là cuộc đua 
kéo dài liên tục trong 8 tiếng giữa 10 
đội.

WhiteHat Grand Prix 2018 do 
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Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin 
và Truyền thông phối hợp cùng Diễn 
đàn WhiteHat.vn tổ chức. Từ năm 
2014, dưới sự bảo trợ của Cục An 
toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền 
thông và sự đóng góp về kinh phí của 
Bkav, Diễn đàn WhiteHat đã tổ chức 
thành công cuộc thi WhiteHat Grand 
Prix mà không dùng ngân sách nhà 
nước. Đặc biệt, từ năm 2015, đây 
là cuộc thi duy nhất do Việt Nam tổ 
chức thu hút được sự tham gia của 
nhiều đội trên phạm vi toàn cầu. Bên 
cạnh ý nghĩa về mặt chuyên môn, đây 
là cơ hội quảng bá một Việt Nam mến 
khách, giàu văn hóa đến bạn bè khắp 
năm châu

Nguồn: tổng hợp

Hội thảo Trà Đá Hacking lần 7 thảo 
luận về ATTT mạng tại VN

Gần 300 khách mời là các chuyên 
gia bảo mật hàng đầu đến từ các 
công ty như FPT IS, Viettel, VSEC, 
PWC, VNG... đã cùng tham dự hội 
thảo Trà Đá Hacking lần thứ 7 (Trà đá 
Hacking #7) do VNSecurity và Trung 
tâm An ninh mạng FPT (trực thuộc 
FPT IS) phối hợp tổ chức hôm 26/8. 
Tại sự kiện, các chuyên gia đã cùng 
thảo luận về các vấn đề bảo mật 
trong kỷ nguyên 4.0 và cùng tìm ra 
các phương án để tăng cường sức 
mạnh ATTT mạng cho Việt Nam. 

Các chủ đề chính của Trà Đá 
Hacking #7 được các diễn giả đề 
cập đến như Kỹ thuật tấn công hệ 
thống Active Directory; Tấn công tên 
miền hiện đại; Kết hợp tấn công Java 
Deserialize và EL injection trong thực 
tế; Các vấn đề bảo mật trong Smart 
Contract, Phân tích động tìm lỗi nguy 
hiểm trong Smart Contract của tiền kỹ 
thuật số Ethereum...

Những năm gần đây, an ninh và 
bảo mật là một trong những vấn đề 
đáng báo động nhất trên toàn cầu. 
Theo dữ liệu của Lloyd’ - tập đoàn 
hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm 
thống kê, thiệt hại mỗi năm do tội 
phạm mạng gây ra là 445 tỷ USD, cao 
hơn gấp 2 lần GDP Việt Nam năm 
2017.

Trong khi đó, nghiên cứu gần đây 
nhất của hãng bảo mật Juniper (Mỹ) 
ước tính con số thiệt hại do tội phạm 
mạng gây ra đối với các tổ chức, 
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doanh nghiệp có thể lên tới 2,1 nghìn 
tỷ USD vào năm 2019.

Năm 2017, chỉ số an toàn thông tin 
toàn cầu GCI của Việt Nam đứng thứ 
101, giảm 25 bậc so với năm 2016 và 
đứng thấp hơn rất nhiều nước trong 
khu vực như Singapore (đứng số 1), 
Malaysia (số 3), Thái Lan (thứ 20), Lào 
(đứng thứ 77)…

Ra đời từ năm 2016, Trà đá 
Hacking là hội thảo bảo mật thường 
niên được tổ chức nhiều lần trong 
năm nhằm thúc đẩy phong trào học 
tập, nghiên cứu về an toàn – bảo mật 
thông tin.

Nguồn: tổng hợp

Ít nhất 171 hệ thống thông tin tại 
Việt Nam có thể bị nhiễm mã độc 
Emotet

Emotet đã và đang là một trong 
những mã độc gây thiệt hại lớn nhất 
ảnh hưởng lên các tổ chức chính 
phủ và tài chính. Nó có khả năng lây 
nhiễm nhanh trên các hệ thống mạng, 
khiến cho việc phòng, chống mã độc 
này rất khó khăn.

Chức năng chính của Emotet 
là tải về và cài đặt các Trojan khác. 
Thêm vào đó, Emotet có thể biến đổi 
để vượt qua các chức năng phát hiện 
dựa trên dấu hiệu (signature-based) 
của các giải pháp phòng, chống mã 

độc. Emotet có một vài phương pháp 
để duy trì tồn tại trong hệ thống, bao 
gồm việc tự khởi động các dịch vụ 
và khóa registry. Emotet sử dụng các 
thư viện DLL để liên tục cải tiến và 
cập nhật các chức năng. Ngoài ra, 
Emotet có khả năng phát hiện máy ảo 
và có thể tạo ra các dấu hiệu giả khi 
thực thi trong môi trường ảo. 

Emotet được phát tán qua thư 
rác sử dụng các phương pháp của kỹ 
thuật tấn công lừa đảo (phishing) để 
lừa người dùng mở tập tin đính kèm 
hoặc truy cập vào các đường dẫn 
độc hại. 

Ngày 03/8/2018, qua hoạt động 
theo dõi và thu thập thông tin, Cục An 
toàn thông tin đã phát hiện ít nhất 171 
địa chỉ IP của Việt Nam (tương ứng 
với 171 hệ thống thông tin đằng sau) 
có thể đã bị lây nhiễm mã độc này. 
Hiện tại theo đánh giá của một số tổ 
chức quốc tế về an toàn thông tin đây 
là mã độc đang gây ảnh hưởng trên 
diện rộng, với trên 5.000 tổ chức ở 
170 quốc gia đã bị ảnh hưởng (hơn 
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70.000 địa chỉ IP public và hơn 4000 
ASN được phát hiện có hoạt động 
liên quan đến mã độc này). 

Nhằm bảo đảm an toàn không 
gian mạng Việt Nam, Cục An toàn 
thông tin khuyến nghị các cơ quan, tổ 
chức, đơn vị thực hiện: 

- Giới hạn và kiểm soát kết nối 
SMB giữa các máy client (có thể sử 
dụng tường lửa trên từng máy); 

- Sử dụng và thường xuyên cập 
nhật dấu hiệu cho các giải pháp 
phòng, chống mã độc; 

- Cập nhật các bản vá cho hệ điều 
hành; 

- Theo dõi và cập nhật các biện 
pháp lọc thư điện tử rác và chặn địa 
chỉ IP nghi ngờ trên tường lửa.

 Danh sách một số IP/Domain/Mã 
hash độc hại liên quan đến hoạt động 
của Emotet 

S H A 2 5 6 0 0 9 d 0 f 0 5 d 3 c 9 b -
9 2 2 c e 8 2 a f b 5 8 c 4 6 9 e 6 d -
3 f 7 7 e 8 3 c 1 3 b e 2 2 e 1 7 b -
d42747ef985399 

2 9 0 4 8 a 6 a c 3 1 c a e c d -

0423b604e8fb1fc72e666c083591cb-
f69c5dbd99ce46195c 

3b3f16739d7842cbc9d6f39ab-
ce32f3cdf53794d330a8f8ad2230f-
0978d496a8 

5e19c03d8558a9d1cc02b767af-
ce7e55522aeb889fc91dccf9c3a8b-
270c2b45d 

8 0 8 a 2 f d 9 4 3 4 c b c 1 b -
45d299440e1c82f0b2748eb3db-
b67a5963afe9eb504c088f 

ba1c140fd0ab10e978ea7e0c1d-
49a49b54271586c5434c8f2e95d-
07b1f72af13 

Domain/URL 
abovecreative.com 
barocatch.com 
bemnyc.com 
http://shunji.org/logsite/INFO/

AUK3980227455NVW/8441288/
UNO-PRQRU 

h t t p : / / j o h n n i p e . c o m / PAY /
EFO64780OZCVYE/1869341089/
LDY-YKBY 

http://e3dai.com/NG/ 
http://belief-systems.com/QP2iE/ 
http://abakus-
biuro.net//Y9pUQqBB/ 
http://3music.net/iHIs/ 
http://jobarba.com/wp-content/

y3FG/.
Nguồn: tổng hợp
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Tin tặc đánh cắp thư cá nhân, mật 
khẩu và email của tài khoản Reddit

Mạng xã hội Reddit hôm 01 tháng 
8 thông báo về việc đang gặp phải 
một sự cố bảo mật làm lộ lọt một số 
dữ liệu của người dùng, bao gồm 
địa chỉ email hiện tại và bản sao lưu 
cơ sở dữ liệu năm 2007 và các mật 
khẩu hàm băm. Giám đốc công nghệ 
Christopher Slowe của Reddit cho 
biết, một nhóm tin tặc đã tấn công và 
đánh cắp dữ liệu trong khoảng thời 
gian từ ngày 14 tháng 6 đến ngày 18 
tháng 6.

Giám đốc công nghệ của Reddit 
cũng giải thích cách thức tin tặc tấn 
công, đó là khi một nhân viên của 
Reddit sử dụng phương thức bảo 
mật mã xác thực hai lớp (two-factor 
authentication) bằng tin nhắn SMS, 
tin tặc đã tiếp cận thiết bị di động để 
chặn các tin nhắn này và truy cập vào 
tài khoản nhân viên Reddit.

Tài khoản nhân viên này không có 
quyền tiếp cận hệ thống trang web 
của Reddit, do đó tin tặc không thể 

phá hoại hệ thống. Tuy nhiên, tin tặc 
lại có thể truy cập vào các dữ liệu 
được sao lưu, mã nguồn và các dữ 
liệu thành viên.

Trong số đó, có một loạt dữ liệu 
thành viên từ năm 2005 đến năm 
2007. Tin tặc có thể đánh cắp được 
mật khẩu của các thành viên này, đọc 
nội dung tin nhắn, hoặc lấy các thông 
tin cá nhân như họ tên người dùng và 
địa chỉ email.

Đại diện của diễn đàn Reddit cho 
biết họ đang thắt chặt các biện pháp 
an ninh, để giảm bớt thiệt hại. Tuy 
nhiên, các thành viên của diễn đàn 
cũng được cảnh báo về việc thay đổi 
mật khẩu và kích hoạt tính năng bảo 
mật hai lớp.

Nguồn: tổng hợp

Snapchat bị tin tặc tấn công
Vừa qua, mã nguồn Snapchat đã 

bị lộ và được đăng tải công khai lên 
Github (một dịch vụ cung cấp kho lưu 
trữ mã nguồn Git dựa trên nền web 
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cho các dự án phát triển phần mềm) 
trong 2 tháng. Đó là một thông tin khá 
bất ngờ khi công ty được xem là đối 
thủ của Facebook lại để lộ toàn bộ mã 
nguồn của mình như vậy. 

Hiện tại, Snapchat đã yêu cầu 
Github gỡ bỏ toàn bộ mã nguồn trên. 
Đây có thể là một dấu chấm hỏi lớn 
mà những nhà đầu tư dành cho khả 
năng bảo mật doanh nghiệp của Snap 
Inc, đặc biệt khi công ty này đã IPO 
vào năm ngoái.

Công ty chủ quản Snap Inc sau 
vụ Snapchat bị hack ngay lập tức 
nộp đơn yêu cầu bản quyền theo luật 
Bản quyền Kĩ thuật số Thiên niên kỉ 
(DMCA) nhằm gỡ bỏ kho lưu trữ trực 
tuyến được cho là đang chứa mã 
nguồn của Snapchat.

Trả lời câu hỏi “Vui lòng mô tả chi 
tiết sản phẩm bản quyền đang bị xâm 
phạm, nếu có thể hãy đính kèm URL 

nơi đăng sản phẩm trái phép”, một 
đại diện của Snapchat trả lời như sau:

“Mã nguồn của Snapchat. Mã 
nguồn Snapchat bị hack và một tài 
khoản trên GitHub đã đăng mã này 
lên một kho GitHub. Không có URL vì 
Snap Inc không bao giờ công bố mã 
nguồn.”

“Chúng tôi hy vọng mọi thông tin 
liên quan đến mã nguồn Snapchat bị 
hack sẽ được xóa.”

Snap cho một số tờ báo trực tuyến 
biết bản cập nhật iOS hồi tháng 5 đã 
làm lộ “một ít” mã nguồn iOS của ứng 
dụng này.

Mặc dù đã phát hiện và xử lí vấn 
đề ngay lập tức nhưng một số đoạn 
của mã nguồn Snapchat bị hack vẫn 
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được đăng lên mạng. Tuy nhiên, 
Snap đã khẳng định rằng mã nguồn 
này sau đó đã bị xóa và sự việc này 
không gây ảnh hưởng đến ứng dụng 
và cộng đồng người sử dụng.

Nguồn: tổng hợp

Hàng triệu điện thoại của các nhà 
mạng Mỹ dính lỗi bảo mật

Tại Hội nghị về bảo mật BlackHat 
vừa được tổ chức tại Mỹ, các chuyên 
gia đến từ Bộ An ninh nội địa nước 
này cho biết đã phát hiện ra hàng loạt 
lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng trên 
các điện thoại được nhiều nhà mạng 
lớn ở Mỹ bán ra thị trường như AT&T, 
Verizon, T-Mobile…

Điều đáng nói là những lỗ hổng 
bảo mật này tồn tại trên thiết bị điện 
thoại ngay từ lúc máy được xuất 
xưởng, trước khi tới các nhà mạng 
và tay người tiêu dùng. Nó tạo ra kẽ 
hở cho tin tặc có thể lợi dụng để lấy 
cắp thông tin cá nhân, dữ liệu quan 
trọng như tin nhắn, email, số điện 
thoại… mà người dùng không hay 
biết. Tuy nhiên, Bộ an ninh nội địa của 

Mỹ không tiết lộ danh tính cụ thể của 
các nhà sản xuất có dính đến lỗi bảo 
mật như trên, dù cho biết đã gửi báo 
cáo bảo mật của mình tới tất cả các 
nhà sản xuất có sản phẩm dính lỗi từ 
tháng 2. 

Theo ông Angelos Stavrou, người 
sáng lập hãng bảo mật Kryptowire 
cho rằng hiện nay hầu hết các nhà sản 
xuất có sản phẩm bị ảnh hưởng đều 
nắm được lỗi trên. Tuy nhiên, không 
rõ liệu họ đã khắc phục hết được các 
lỗi trên hay chưa. Theo Stavrou, các 
lỗ hổng bảo mật như trên được giấu 
sâu bên trong hệ điều hành và cũng 
khó để biết chúng đã bị tin tặc khai 
thác được hay chưa. 

Theo ước tính trên trang công 
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nghệ Cnet, số lượng smartphone 
dính lỗi bảo mật như phát hiện từ Bộ 
an ninh nội địa Mỹ có thể lên tới hàng 
triệu. Dù vậy, các nhà mạng lớn như 
Verizon, AT&T, T-Mobile hay Sprint 
đều chưa đưa ra phản hồi. 

Tại thị trường Việt Nam, tuy không 
có các nhà mạng nói trên nhưng số 
lượng điện thoại xách tay từ Mỹ là 
không hề nhỏ. Người sử dụng cần 
chú ý khi sử dụng các thiết bị này 
nhằm tránh bị đánh cắp thông tin cá 
nhân.

Nguồn: tổng hợp

Tin tặc lấy cắp 90GB dữ liệu của 
Apple

Một thiếu niên 16 tuổi sống tại 
Australia đã xâm nhập thành công 
vào hệ thống máy tính của Apple và 
lấy cắp nhiều thông tin cá nhân. Danh 
tính của thiếu niên này không được 
công bố, tuy nhiên theo một số nguồn 
tin thì thiếu niên này khá nổi tiếng 
trong cộng đồng bảo mật quốc tế. Anh 

được cho là đã sử dụng VPN (mạng 
riêng ảo) và các biện pháp khác để 
ẩn danh trước khi thực hiện cuộc tấn 
công vào máy chủ của Apple trong 
khoảng một năm.

Hệ quả, hệ thống của công ty đã 
bị xâm nhập và bị đánh cắp 90 GB dữ 
liệu. Tin tặc này cũng có quyền truy 
cập vào các khóa ủy quyền, loại cấp 
quyền đăng nhập cho người dùng 
và được xếp và danh mục cực kỳ an 
toàn. Mặc dù đã cố gắng che giấu 
danh tính nhưng Apple đã xác định 
được số series của những chiếc máy 
tính xách tay mà tin tặc này sử dụng 
để thực hiện cuộc tấn công. Công ty 
công nghệ Mỹ đã liên hệ với Cảnh sát 
Liên bang Australia (AFP) để tịch thu 
hai laptop, điện thoại và ổ cứng. Quá 
trình điều tra đã phát hiện một loạt 
tập tin và hướng dẫn được lưu trong 
thư mục “hack hack hack”. Sau khi 
thực hiện cuộc tấn công, tin tặc này 
đã chia sẻ “chiến tích” của mình trên 
WhatsApp. Giải thích về hành động, 
tin tặc 16 tuổi nói anh ngưỡng mộ 
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công ty và “mơ ước” được làm việc 
cho Apple. Vụ án đang tiếp tục được 
điều tra.

Nguồn: tổng hợp

Bộ cài game Fornite có chứa lỗ 
hổng bảo mật

Các chuyên gia bảo mật của 
Google đã phát hiện ra một lỗ hổng 
trong trình cài đặt của trò chơi Fornite 
do hãng Epic Games phát hành. Lỗ 
hổng này sẽ cho phép tin tặc xâm 
nhập thiết bị để tải xuống dữ liệu 
và cài đặt các phần mềm độc hại. 
Phương thức tấn công có tên gọi là 
“Man in the disk” bằng cách lợi dụng 
việc ứng dụng sử dụng hệ thống bộ 
nhớ ngoài để lưu trữ dữ liệu. Từ đó 
tin tặc có thể chặn các yêu cầu tải 
xuống và đưa các nội dung độc hại 
vào thiết bị.

Tin tặc trước tiên lừa người dùng 
để họ cài đặt một ứng dụng được thiết 
kế để tìm lỗ hổng. Với cộng đồng hàng 
triệu người chơi Fortnite, việc này 

được xem là không quá khó bởi rất 
nhiều người dễ dàng tin tưởng, thậm 
chí săn lùng các phần mềm cho phép 
họ nhận được tiền ảo trong game. 
Ứng dụng này sau đó sẽ lợi dụng lỗ 
hổng bảo mật để đưa các nội dung 
bất hợp pháp vào thiết bị mà không 
cần sự cho phép của người dùng.

Epic Games thông báo đã đưa ra 
bản sửa lỗi trong vòng 48 giờ sau khi 
nhận được thông tin từ Google. Công 
ty không rõ liệu có bao nhiêu người bị 
lợi dụng thông qua lỗ hổng này.

Fortnite là trò chơi điện tử trên 
thiết bị di động với hàng triệu người 
chơi trên khắp thế giới. Một trong 
những lý do khiến nó nổi bật là dù 
hỗ trợ nhiều nền tảng, game lại chưa 
phát hành chính thức trên thiết bị 
Android và đặc biệt không thể cài qua 
Google Play Store.

Khi nhà sản xuất Epic Games cho 
biết sẽ bỏ qua chợ ứng dụng của 
Google mà sử dụng bộ cài riêng tải 
về từ website, nhiều chuyên gia bảo 
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mật đã bày tỏ sự lo lắng về việc có 
thể tạo ra các nguy cơ bảo mật. Sự 
thật đã chứng minh các lo lắng này là 
hoàn toàn có cơ sở.

Nguồn: tổng hợp

Smartphone Android có thể bị hack 
qua thẻ nhớ

Trên đa số thiết bị Android, người 
dùng có thể lưu trữ trên bộ nhớ trong 
hoặc thông qua thẻ nhớ (đối với máy 
hỗ trợ thẻ nhớ ngoài). Với bộ nhớ 
trong, dữ liệu được bảo vệ nhưng 
trên thẻ nhớ thì không. Đây chính là lỗ 
hổng dễ bị tin tặc khai thác.

Các nhà nghiên cứu an toàn 
thông tin của Check Point mới đây 
phát hiện ra cách thức tấn công thiết 
bị Android, gọi là man-in-the-disk. Cụ 
thể, tin tặc sẽ lừa người dùng cài ứng 
dụng tưởng chừng vô hại, trong đó 
yêu cầu cấp quyền truy cập bộ nhớ 
ngoài. Sau khi thành công, một mã 
độc được âm thầm cài vào và đánh 
cắp, chỉnh sửa hoặc thay thế dữ liệu 
và gửi về máy chủ từ xa.

Bên cạnh đó, với cách này, tin tặc 
có thể cài phần mềm độc hại, tắt các 
ứng dụng hợp pháp và nguy hiểm 
hơn là kiểm soát máy ảnh hoặc micro 
của điện thoại. Khi đó, không chỉ dữ 
liệu bị kiểm soát, người dùng Android 
còn đối mặt với nguy cơ bị quay lén 
hoặc nghe lén.

Theo đại diện của nhóm nghiên 
cứu, nhiều ứng dụng nổi tiếng cũng 
có nguy cơ bị tấn công, như Google 
Translate, LG Application Manager hay 
LG World. Theo vị đại diện cho biết: 
“Chúng tôi mong muốn các nhà phát 
triển trên thế giới nên cẩn thận khi viết 
các ứng dụng có hỗ trợ truy cập thẻ 
nhớ, hoặc phải có các cơ chế chống 
lại cách tấn công man-in-the-disk. 
Trong khi đó, người dùng điện thoại 
Android cũng nên cẩn thận khi lưu 
trữ dữ liệu quan trọng trên thẻ nhớ”.

Kết quả nghiên cứu của Check 
Point vừa được trình bày tại hội nghị 
bảo mật DefCon diễn ra vào ngày 
12/8 vừa qua.

Nguồn: tổng hợp
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Nhật Bản ban hành Chiến lược an 
toàn thông tin mới

Nhằm chuẩn bị cho Thế vận hội 
Olympic và Paralympic sẽ diễn ra 
trong 2 năm tới, Chính phủ Nhật Bản 
vừa qua đã công bố Chiến lược an 
toàn thông tin mạng của nước này tại 
Trụ sở cơ quan chiến lược an toàn 
thông tin. Cuộc họp được tổ chức bởi 
Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản 
Yosshihide Suga.

Chiến lược an toàn thông tin mới 
(Chiến lược) thay thế cho Chiến lược 
năm 2015. Chiến lược chỉ ra rằng, 
không gian mạng đem đến rất nhiều 
lợi ích song cũng không ít các mối đe 
dọa cho người sử dụng như phải đổi 
mặc với các cuộc tấn công trực tiếp 

vào thiết bị IoT, cơ sở hạ tầng quan 
trọng...

Chiến lược khẳng định, không 
gian mạng bao gồm một biên giới kỹ 
thuật số của các giá trị vô hạn được 
tạo ra bởi sự đổi mới và sức sáng tạo 
trí tuệ, xuất phát từ những ý tưởng 
trao đổi trên toàn cầu. Một không gian 
mạng tự do và công bằng là điều kiện 
tiên quyết để đem lại lợi ích, giúp thúc 
đẩy sự phát triển bền vững và tăng 
trưởng kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, 
các mối đe dọa trên không gian mạng 
ngày càng tăng đang gây ra những 
thiệt hại đáng kể, tác động tiêu cực 
đến đời sống của người dân và là một 
trong những mối đe dọa nghiêm trọng 
nhất đối với an ninh quốc gia.

Đồng thời, Chiến lược khẳng định, 
để ngăn chặn các mối đe dọa này, 
việc thực hiện “không gian mạng tự 
do và công bằng” phải đồng thời với 
thực hiện “không gian mạng an toàn”. 

Chiến lược cũng vạch ra những 
định hướng cơ bản trong chính sách 
an toàn thông tin mạng của Nhật Bản 
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trong khoảng thời gian gần, với mục 
tiêu: “Đảm bảo một không gian mạng 
tự do, công bằng và an toàn; đóng 
góp vào việc cải thiện sự phát triển 
bền vững và sự tăng trưởng kinh 
tế - xã hội, tạo ra một xã hội mà mọi 
người có một cuộc sống bảo đảm và 
an toàn cùng với hoà bình và ổn định 
của cộng đồng quốc tế đồng thời bảo 
đảm an ninh quốc gia”.

Trong đó, mục tiêu đầu tiên là cải 
thiện sự phát triển bền vững và sự 
tăng trưởng kinh tế - xã hội, đặt trọng 
tâm vào việc thiết lập các hệ thống 
vạn vật kết nối an toàn (hệ thống IoT).

Trong bối cảnh xã hội thông tin 
mang tính tập trung và kết nối, tất cả 
các thực thể vật lý, từ máy tính cá 
nhân, thiết bị điện tử gia dụng đến ô 
tô, robot và thiết bị đo thông minh, đều 
được kết nối Internet. Sự kết nối này 
dẫn đến sự xuất hiện của hệ thống 
chuyển hóa, gọi là hệ thống IoT. Khi 
hệ thống IoT chiếm ưu thế, sự tích 
hợp của không gian ảo và không gian 
vật lý sẽ trở nên sâu sắc và thuận lợi 
hơn. Có thể dự đoán rằng, các doanh 

nghiệp sẽ chuyển hướng sang những 
hoạt động mới bằng cách sử dụng 
các hệ thống IoT và các hoạt động 
hiện tại sẽ được tái thích nghi trong 
môi trường công nghệ phức tạp này. 

Điều kiện tiên quyết đối với các 
doanh nghiệp cung cấp dịch vụ có 
sử dụng các hệ thống IoT là phải bảo 
đảm nguyên tắc “an toàn mạng là một 
chỉ tiêu chất lượng bắt buộc”. Điều 
này có nghĩa là vấn đề an toàn và bảo 
mật được định sẵn như các tính năng 
chất lượng thiết yếu của dịch vụ, đó 
cũng là yêu cầu của các khách hàng 
cá nhân và doanh nghiệp. Những rủi 
ro trên không gian mạng liên quan 
chặt chẽ với không gian thực và sẽ 
làm suy giảm độ tin cậy và chất lượng 
của các dịch vụ dựa trên IoT. Điều này 
cho thấy đang tồn tại một thách thức 
mới cho xã hội hiện nay, đó là làm thế 
nào để giảm thiểu những rủi ro an 
toàn mạng đến mức độ có thể chấp 
nhận được, so với những giá trị và lợi 
ích đem lại từ các dịch vụ dựa trên 
các hệ thống IoT. 

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 8, 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 8
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.

19



THỐNG KÊ SỐ LIỆU

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.

20



TIN NỔI BẬTTHỐNG KÊ SỐ LIỆU

Theo thông kê về mạng botnet Sality của Cục An toàn thông tin trong 
tháng 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 1ffsxvw5df.ru

2 kukutrustnet777.info

3 gb254s6o.ru

4 104.244.14.252

5 init.icloud-analysis.com

6 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-10-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0.info

7 g.omlao.com

8 kukutrustnet888.info

9 mk.omkol.com

10 75ulqnwb.ru
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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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