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Hội nghị tuyên truyền nâng cao 
nhận thức tại Lào Cai

Ngày 28/9, Cục An toàn thông tin 
(Bộ Thông tin và Truyền thông) tổ chức 
hội nghị “Nâng cao nhận thức – Yếu 
tố quyết định đảm bảo an toàn thông 
tin trong chuyển đổi số quốc gia”.

Hội nghị này nằm trong khuôn 
khổ triển khai thực hiện Đề án tuyên 
truyền, phổ biến nâng cao nhận thức 
và trách nhiệm về an toàn thông tin 
đến năm 2020 đã được Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt (tại Quyết định 
893/QĐ-TTg ngày 19-6-2015)

 Tại Hội nghị, ông Nguyễn Thanh 
Hải, Cục trưởng Cục ATTT đánh giá 
trong thời gian qua, các cuộc tấn 
công mạng ngày càng diễn biến phức 
tạp và có xu hướng tăng mạnh cả về 
quy mô và tính chất phức tạp.

Cục ATTT đã ghi nhận nhiều cuộc 
tấn công mạng trực tiếp nhằm vào 
người dùng như tình trạng lừa đảo 
thẻ cào, lừa đảo chiếm đoạt tài khoản 
mạng xã hội, mã hóa dữ liệu người 
dùng…, đặc biệt xuất hiện nhiều 

nhóm tội phạm trong nước sử dụng 
công nghệ cao để chiếm đoạt tiền 
của cá nhân, tổ chức. Nhiều vụ đã bị 
cơ quan chức năng phát hiện, xử lý.

 Cục ATTT nhận định các thiết bị di 
động đang là mục tiêu hướng đến lớn 
nhất của xu hướng tấn công mới hiện 
nay nhằm các mục đích như nghe lén 
thông tin, giả mạo thông tin, tấn công 
tài chính, đánh cắp dữ liệu, tấn công 
thiết bị khác..

Cập nhật tình hình an toàn thông 
tin tại Việt Nam 8 tháng đầu năm 
2018, Việt Nam luôn có mặt trong top 
quốc gia bị lây nhiễm mã độc nhiều 
nhất thế giới. Số lượt địa chỉ IP Việt 
Nam nằm trong các mạng botnet lớn 
lên đến 4.772.972; địa chỉ IP của Việt 
Nam phát tán thư rác đi các nước là 
12.685. Tổng số cuộc tấn công lừa 
đảo là 5.318; tổng số trang bị cài cắm 
mã độc 945; tổng số trang thu thập 
thông tin cá nhân người dùng Việt 
Nam lên đến 1020 website.

Ông Nguyễn Thanh Hải nhấn 
mạnh, tại Việt Nam, công tác đảm 
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bảo an toàn thông tin hiện còn nhiều 
thách thức do sự thiếu hụt về nguồn 
nhân lực, nhận thức chưa đầy đủ của 
nhiều cá nhân, tổ chức đã vô tình tạo 
ra các điểm yếu, để xảy ra các sự cố.

Tại Hội nghị, đại diện Cục ATTT 
cũng đánh giá, nguyên nhân dẫn đến 
tình trạng mất an toàn thông tin chủ 
yếu là do nhận thức về các nguy cơ 
mất an toàn thông tin đối với số đông 
người dân Việt Nam còn chưa cao. Tỷ 
lệ phần mềm bản quyền nói chung, 
phần mềm phòng chống, ngăn chặn 
mã độc hại có bản quyền nói riêng 
còn thấp; sử dụng các giải pháp đảm 
bảo ATTT chưa đúng cách, đúng loại.

Nguồn: Cục ATTT

Diễn tập quốc tế ACID 2018 chủ đề 
“Xử lý sự cố khai thác điểm yếu hệ 
thống để chiếm dụng đào tiền ảo”

Ngày 5/9, tại Hà Nội, Trung tâm 
ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam 
(VNCERT) tổ chức diễn tập ứng cứu 
sự cố mạng của các nước Đông 
Nam Á (ASEAN CERTs Incident Drill 
- ACID) năm 2018 với chủ đề ‘Xử lý 
sự cố khai thác điểm yếu hệ thống để 
chiếm dụng đào tiền ảo’. Đây là hoạt 
động thường niên, chương trình diễn 
tập ACID được xây dựng và tổ chức 
nhằm tăng cường sự chủ động ứng 
phó với sự cố an toàn thông tin mạng 
của các nước thành viên ASEAN; đánh 
giá khả năng phản ứng của các CERT 
quốc gia trong ASEAN; nâng cao hợp 
tác giữa các nước ASEAN với các 

đối tác đối thoại chính trong đảm bảo 
ATTT trong không gian mạng.

Tham gia diễn tập ứng cứu sự cố 
mạng của các nước Đông Nam Á 2018 
có 18 đội đến từ 15 quốc gia, gồm 
Australia, Brunei, Campuchia, Trung 
Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, 
Hàn Quốc, Lào, Malaysia, Myanmar, 
Philippines, Singapore, Thái Lan, Việt 
Nam. Các đội đã tập trung phân tích, 
xử lý, phối hợp, ứng cứu tình huống 
mà Ban tổ chức đề ra, như điều tra 
chứng cứ số liên quan đến sự cố; 
phân tích phần mềm độc hại, các yếu 
tố liên quan để xác định hành vi của 
kẻ tấn công vào lỗ hổng hệ thống. Các 
đội cũng đưa ra các biện pháp cảnh 
báo, khắc phục và phòng ngừa cho 
các cơ quan tổ chức liên quan đến sự 
cố, giải pháp ngăn chặn sự lây nhiễm, 
giảm thiểu thiệt hại, cũng như phục 
hồi các máy bị nhiễm mã độc. Trên 
cơ sở thông tin thu thập được, các 
đội xây dựng báo cáo về sự cố dựa 
trên kết quả điều tra, phân tích bằng 
chứng số.
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Hiện nay, thị trường tiền ảo ngày 
càng phát triển ở nhiều quốc gia, trong 
đó có Việt Nam. Bên cạnh các nguy 
cơ mất an toàn thông tin, nguy cơ tin 
tặc sử dụng các mã độc, lợi dụng các 
lỗ hổng để khai thác đào tiền ảo đang 
ngày càng gia tăng.

Theo đánh giá của nhiều tổ chức 
an toàn thông tin trong nước, quốc tế, 
nguy cơ sự cố bị khai thác lỗ hổng để 
chiếm dụng tiền ảo là một trong 10 
nguy cơ hàng đầu về sự cố an toàn 
thông tin trong năm 2018.

Nguồn: tổng hợp

Nguy cơ bảo mật không chỉ đến từ 
“hacker người”, mà còn là “hacker 
máy” trang bị trí tuệ nhân tạo 

Trong khuôn khổ hội nghị xúc tiến 

đầu tư quốc tế ngành TT&TT Việt Nam 
(Vietnam ICT Investment Forum - VIIF) 
2018 do Bộ TT&TT chủ trì tổ chức tại 
Hà Nội ngày 27 – 28/9, tại phiên hội 
thảo chuyên đề “Kết nối ASEAN số: 
Cơ hội và thách thức” diễn ra vào 
chiều ngày 27/9, ông Nguyễn Huy 
Dũng - Phó Cục trưởng Cục An toàn 
thông tin - Bộ TT&TT đã chia sẻ về 
vấn đề đảm bảo an toàn thông tin 
(ATTT) cho kết nối số ASEAN

Trên cơ sở phân tích tình hình an 
toàn thông tin mạng trong bối cảnh 
cách mạng công nghiệp 4.0, Phó Cục 
trưởng Cục An toàn thông tin Nguyễn 
Huy Dũng chia sẻ biện pháp mà các 
nước khu vực ASEAN đang triển khai 
để bảo vệ cơ sở hạ tầng số của nước 
mình, ứng phó với các mối đe dọa an 
toàn thông tin mạng đang ngày càng 
tinh vi, phức tạp hiện nay.

Ông Dũng cho biết, các quốc gia 
khu vực ASEAN tuân thủ cách tiếp 
cận dựa trên 5 trụ cột theo chương 
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trình an toàn thông tin mạng của Liên 
minh Viễn thông quốc tế - ITU, bao 
gồm: xây dựng một môi trường pháp 
lý phù hợp; xây dựng, phát triển các 
cơ sở hạ tầng kỹ thuật để bảo vệ các 
tài sản số, bảo vệ các hệ thống cơ sở 
hạ tầng trọng yếu của nước mình; tổ 
chức, thành lập các cơ quan ở cấp 
độ quốc gia để chịu trách nhiệm về 
những vấn đề an toàn thông tin mạng; 
xây dựng nguồn nhân lực đảm bảo 
ATTT mạng cho các cơ quan, tổ chức; 
và tăng cường hợp tác cả trong nước 
cũng như hợp tác quốc tế giữa các 
quốc gia khác nhau.

Tại phiên hội thảo chuyên đề Kết 
nối ASEAN số: Cơ hội và thách thức” 
vào chiều 27/9, sáng kiến mới của 
Việt Nam cũng đã được giới thiệu, đó 
là Hệ thống phân tích và chia sẻ nguy 
cơ tấn công mạng Việt Nam được 
Cục ATTT-Bộ TT&TT đưa ra hồi tháng 
7/2018, với mục tiêu tạo nền tảng chia 
sẻ kiến thức, thông tin không chỉ giữa 
các cơ quan, tổ chức của Việt Nam, 
mà còn dành cho các quốc gia thành 
viên ASEAN khác.

Nguồn: tổng hợp

Sự kiện Security Bootcamp 2018 
tại Quy Nhơn, Bình Định.

Diễn ra tại Quy Nhơn, Bình Định 
trong 3 ngày từ 7/9 đến 9/9, sự kiện 
Security Bootcamp 2018 do Hiệp hội 
Internet Việt Nam (VIA) phối hợp với 

Cộng đồng Security Bootcamp trong 
nước và Hội Tin học Bình Định tổ 
chức, dưới sự bảo trợ của Sở TT&TT 
Bình Định.

Trong phát biểu khai mạc sự kiện 
Security Bootcamp năm nay, ông 
Vũ Thế Bình – Tổng Thư ký Hiệp hội 
Internet Việt Nam – VIA nhấn mạnh: 
an toàn, an ninh mạng rõ ràng đang 
ngày càng trở nên quan trọng và nhận 
được ngày càng nhiều sự quan tâm, 
chú ý của lãnh đạo CNTT của các tổ 
chức, doanh nghiệp. Nhận thức về an 
toàn, an ninh mạng đến nay cũng đã 
có những bước tiến đáng kể.

Trong lần thứ 6 được tổ chức, 
Security Bootcam tập trung vào 3 hoạt 
động chính gồm hội thảo, diễn tập an 
toàn thông tin mạng và đào tạo, huấn 
luyện các sinh viên CNTT những kiến 
thức, kỹ năng về kiểm thử xâm nhập 
(penetration testing). Tâm điểm của 
ngày khai mạc Security Bootcamp 
2018 (ngày 7/9) là hoạt động diễn tập 
ứng phó sự cố an toàn an ninh mạng, 
với sự tham gia của 5 đội gồm hơn 40 
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cán bộ kỹ thuật đến từ một số ngân 
hàng, doanh nghiệp lớn tại Bình Định.

Security Bootcamp là sự kiện phi 
lợi nhuận về an toàn thông tin được 
tổ chức lần đầu tiên vào năm 2012 
với mục đích tạo ra một diễn đàn chất 
lượng về kỹ thuật giúp các chuyên 
gia trong cả nước kết nối, chia sẻ 
những kiến thức và kinh nghiệm mới 
nhất trong lĩnh vực an toàn thông tin. 
Sự kiện phi lợi nhuận này được làm 
theo phong cách Bootcamp, nơi các 
chuyên gia chia sẻ cởi mở về chuyên 
môn, đồng thời các sinh viên ngành 
CNTT có cơ hội được tham gia các 
phiên huấn luyện về an toàn, bảo mật.

Theo chia sẻ của Ban tổ chức, 
Security Bootcamp lần đầu tiên ở 
Vũng Tàu cách đây 6 năm là nỗ lực 
lớn của tập thể công ty Lạc Tiên, 
đứng đầu là ông Võ Thái Lâm cùng 
nhóm Security Bootcamp đang là 
chuyên gia trong các công ty, tổ chức, 
ngân hàng ở TP.HCM. Sau thành 
công năm 2012, Công ty Lạc Tiên còn 
phối hợp với nhóm tổ chức các lần 

khác vào năm 2013 tại TP.Cần Thơ 
và năm 2014 tại TP.Đà Nẵng. Kể từ 
kỳ Security Bootcamp năm 2016 tại 
Cao Lãnh, Đồng Tháp, VIA chính thức 
đồng hành cùng nhóm cộng đồng 
Security Bootcamp Việt Nam để tổ 
chức thường niên sự kiện này.

WhiteHat Grand Prix 2018 do 
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
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Hacker tấn công, làm ảnh hưởng 
50 triệu tài khoản Facebook

Một lỗ hổng bảo mật cho phép tin 
tặc truy cập vào tài khoản Facebook 
người dùng bằng cách thu thập mã 
thông báo bảo mật của họ. Lỗ hổng 
này ảnh hưởng tới 50 triệu người sử 
dimgk và Facebook cho biết họ buộc 
phải tạo lệnh để 90 triệu tài khoản 
người dùng phải đăng nhập lại hoàn 
toàn hôm nay, trong đó có khoảng 
40 triệu người còn lại nằm trong diện 
nguy cơ nên hãng gộp chung vào 
danh sách này.

Theo đại diện Facebook, vấn đề 
tạm thời được khắc phục và hãng 
cũng đã thông báo cho cơ quan thực 
thi pháp luật tại Mỹ. Đây không phải là 
lỗi kỹ thuật ngẫu nhiên thông thường, 
nhưng các kỹ sư phát hiện dấu vết của 
việc khai thác có mục đích và được 
sử dụng bởi một số tổ chức hoặc 
hacker của bên thứ ba. Facebook 
phát hiện ra vấn đề vào ngày 25/9 
nhưng Guy Rosen, Phó chủ tịch quản 

lý sản phẩm của Facebook, cho biết 
không rõ đã có tài khoản nào thực sự 
bị xâm phạm hay chưa. 

Lỗ hổng này xuất phát từ tính 
năng View As (cho phép xem dưới 
tư cách của một người/nhóm người) 
của Facebook. Thông thường, nó cho 
phép chủ nhân tài khoản biết được 
một người hay nhóm người bất kỳ 
xem được nội dung nào trên trang cá 
nhân của mình. Tuy nhiên, lỗ hổng lại 
khiến tính năng này trở thành công 
cụ giúp tin tặc có thể đăng nhập vào 
tài khoản của người dùng thông qua 
chuỗi mã khóa kỹ thuật số (token) mà 
không phải dùng đến mật khẩu.

Ngoài việc bắt buộc 90 triệu người 
phải đăng nhập lại, Facebook cho 
biết sẽ tạm thời vô hiệu hóa tính năng 
View As trước khi việc đánh giá an 
toàn hoàn tất. Hiện Facebook không 
đưa ra cảnh báo cụ thể nào với người 
dùng về việc phải đổi mật khẩu.
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Ngay trong ngày, sau khi đưa ra 
thông báo, Facebook đã phải đối 
mặt với vụ kiện tập thể, đại diện là 
Carla Echavarria, công dân California 
và Derick Walker ở Virginia (Mỹ). Cả 
hai cho rằng sự thiếu hụt những biện 
pháp bảo mật cần thiết đã khiến 
Facebook bị tấn công, và nhiều khả 
năng sẽ dẫn đến những vụ ăn cắp 
và khai thác thông tin người dùng 
trong tương lai. Đơn kiện cáo buộc 
Facebook có những hoạt động kinh 
doanh trái phép, cố tình che giấu, cẩu 
thả về bảo mật và vi phạm luật bang 
California.

Sau bê bối để lộ và mua bán thông 
tin của 87 triệu người dùng đầu năm 
nay, đây có thể là rắc rối lớn thứ hai 
đến với Facebook trong năm 2018. Sự 
cố nói trên xảy ra chỉ một tháng sau 
khi cựu Giám đốc an ninh của hãng 
là Alex Stamos rời công ty. Facebook 
sau đó cho biết không vội tuyển một 
CSO mới mà sẽ tái cơ cấu bộ phận 
bảo mật của mình trước.

Nguồn: tổng hợp

Tesla Model S có thể bị tin tặc tấn 
công chỉ với 600 đô la

Theo nghiên cứu mới đây của 
nhóm chuyên gia thuộc Đại học KU 
Leuven – Vương quốc Bỉ, tin tặc có 
thể chi cần sử dụng một vài thiết bị 
máy tính rẻ tiền và vài thiết bị radio 
đã có thể đánh cắp một chiếc Tesla 
Model S có giá khoảng 90.000 đô la.

Với 600 đô la cho thiết bị phát 
thanh và điện toán mà không dây đọc 
tín hiệu từ chìa khóa của chủ sở hữu 
Tesla gần đó, nhóm nghiên cứu đã có 
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thể sao chép chìa khóa để mở cửa 
Model S của Tesla và lái xe đi.

Lennert Wouters, một trong những 
nhà nghiên cứu của KU Leuven cho 
biết: “Ngày nay, rất dễ dàng để chúng 
tôi sao chép những fob chính này 
trong vài giây. “Chúng tôi hoàn toàn 
có thể mạo danh fob chính và mở và 
lái xe.”

Cũng giống như các chìa khóa 
thông tin khác, chìa khóa của Tesla 
Model S cũng hoạt động bằng cách 
gửi mã được mã hóa tới radio của ô 
tô để kích hoạt nó mở khóa cửa, cho 
phép xe khởi động. 

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu của 
KU Leuven đã phát hiện ra rằng Tesla 
sử dụng hệ thống chìa khóa được 
sản xuất bởi nhà sản xuất có tên là 
Pektron, sử dụng mật mã yếu 40 bit 
để mã hóa các mã khóa chính này.

Các nhà nghiên cứu đã tạo ra một 
bảng 6 terabyte của tất cả các phím 
có thể cho bất kỳ sự kết hợp của các 
cặp mã, và sau đó sử dụng một đài 
phát thanh Yard Stick One, một đài 
phát thanh Proxmark, và một máy tính 
mini Raspberry Pi, có giá khoảng 600 
đô la để mở cửa xe.

Với các thiết bị này, nhóm nghiên 
cứu cho biết họ có thể tính toán khóa 
mật mã chính xác để giả mạo bất kỳ 
chìa khóa nào chỉ trong 1,6 giây. 

Ngay sau sự việc này, Tesla đã bị 
chỉ trích vì sử dụng hệ thống bảo mật 
kém cho thiết bị của mình. Tuy nhiên, 
hãng cũng nhanh chóng thông báo 
khắc phục sự cố vào tặng thưởng 
cho nhóm nghiên cứu của KU Leuven 
10.000 đô la và dự kiến sẽ vinh danh 
nhóm này.

Nguồn: tổng hợp
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Lỗi iOS 12 trên Iphone cho phép 
xem danh bạ và ảnh khi điện thoại 
đang khóa

Một tài khoản YouTube có tên 
Jose Rodriguez mới đây chia sẻ video 
mô tả quá trình tấn công một chiếc 
iPhone đang bị khóa màn hình. Đầu 
tiên, người này sử dụng trợ lý ảo Siri 
để ra lệnh, kết hợp với Voice Over - 
tính năng đọc to những gì đang hiển 
thị trên màn hình iPhone. Sau đó, anh 
dùng điện thoại thứ hai để thực hiện 
cuộc gọi và gửi văn bản đến mục tiêu. 
Cuối cùng, anh có thể dò tìm và xem 
được danh bạ, hình ảnh dù chiếc 
iPhone vẫn đang trạng thái khóa. 

Phonearena nhận định, cách tấn 
công này khá phức tạp và không phải 
ai cũng làm được. Tuy nhiên, mấu 
chốt ở đây là một người có thể truy 
cập được nhiều nội dung khi iPhone 
đang khóa. Điều này thực sự nguy 
hiểm nếu thiết bị rơi vào tay kẻ xấu.

Còn theo Macrumors, vấn đề này 
rất nghiêm trọng khi nó ảnh hưởng 
gần như toàn bộ iPhone chạy iOS 12. 
Tuy nhiên, ở bản iOS 12.1 beta, lỗi 
này đã không còn, có thể do Apple đã 
phát hiện và sửa chữa.

Để khắc phục, người dùng iPhone 
phải chặn truy cập vào Siri từ màn 
hình khóa, bằng cách vào Cài đặt > 
Face ID & mật mã (hoặc Touch ID & 
mật mã với iPhone 8 Plus trở xuống) 
> Cho phép truy cập khi bị khóa > 
Tắt Siri.

Nguồn: tổng hợp

Uber phải nộp phạt 148 triệu đô vì 
vụ rỏ rỉ dữ liệu cá nhân

Hãng cung cấp dịch vụ xe đi 
chung Uber Technologies Inc - có trụ 
sở tại bang California, Mỹ - đã phải 
nộp phạt 148 triệu USD về sự cố rò 
rỉ dữ liệu gây ảnh hưởng tới khoảng 
hơn 50 triệu lái xe và khách hàng sử 
dụng dịch vụ taxi công nghệ của Uber 
tại Mỹ cách đây 2 năm.

Đây là khoản bồi thường lớn nhất 
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từ trước tới nay tại Mỹ liên quan tới 
vấn đề bảo mật thông tin. Vụ việc bị 
phanh phui đã ảnh hưởng không nhỏ 
tới uy tín của Uber, có tài sản vốn hóa 
trên thị trường ước tính hơn 70 tỷ 
USD.

Theo Bộ trưởng Tư pháp bang 
Illinois - bà Lisa Madigan, phán quyết 
trên được đưa ra ngày 26/9, với sự 
đồng thuận giải quyết giữa Tòa án 
quận Columbia cùng công ty Uber và 
chính quyền 50 bang ở Mỹ.

Bà Madigan cho biết tháng 
11/2016, tin tặc đã xâm nhập vào hệ 
thống thông tin cá nhân của các lái xe 
làm việc cho Uber. Tuy đã biết về sự 
cố này nhưng ban lãnh đạo công ty 
vẫn cố tình trì hoãn báo cáo vụ việc lên 
cơ quan chức năng trong suốt 1 năm.

Một số nguồn tin còn cho rằng 
Uber đã riêng cho nhóm tin tặc này 
100.000 USD để chúng hủy các dữ 
liệu đã đánh cắp và coi như vụ việc 
này chưa từng xảy ra.

Bộ trưởng Madigan nhấn mạnh 
việc Uber không lập tức thông báo 
sự cố rò rỉ dữ liệu nghiêm trọng này, 
chứng tỏ hãng coi thường luật pháp, 
“các phản ứng ban đầu của công ty 
này là không thể chấp nhận được, 
các công ty không thể che giấu nếu 
họ vi phạm quy định”.

Theo phán quyết trên, khoản tiền 
nộp phạt của Uber sẽ được phân bổ 
tới các lái xe bị ảnh hưởng trong sự 
cố rò rỉ dữ liệu, kể cả đối với những 
lái xe hiện không còn làm việc cho 
Uber. Riêng tại bang Illinois, mức bồi 
thường sẽ là khoảng 100 USD/trường 
hợp.

Bên cạnh đó, Uber phải tích cực 
thực hiện các bước đi phù hợp nhằm 
bảo mật dữ liệu cho các lái xe nói 
trên, đồng thời tăng cường các biện 
pháp bảo mật thông tin và phối hợp 
chặt chẽ với chính quyền các địa 
phương để ngăn ngừa sự cố tương 
tự tái diễn./.

Nguồn: tổng hợp
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Nghị định 130/2018/NĐ-CP về chữ 
ký số và dịch vụ chứng thực chữ 
ký số

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 
số 130/2018/NĐ-CP quy định chi tiết 
thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ 
ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký 
số. Cụ thể, Nghị định 130/2018/NĐ-
CP tiếp tục kế thừa các nội dung về 
dịch vụ chứng thực chữ ký số đựợc 
quy định tại Khoản 6 Điều 3 Nghị định 
26/2007/NĐ-CP nhưng bổ sung thêm 
dịch vụ chứng thực chữ ký số bao gồm 
cả việc cung cấp thông tin cần thiết để 
giúp chứng thực chữ ký số của thuê 
bao đã ký số trên thông điệp dữ liệu 
đồng thời quy định nội dung này thành 
một điều khoản riêng tại Nghị định.

Chứng thư số do Tổ chức cung 
cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số 
quốc gia, tổ chức cung cấp dịch vụ 
chứng thực chữ ký số công cộng, tổ 
chức cung cấp dịch vụ chứng thực 
chữ ký số chuyên dùng Chính phủ, 

tổ chức cung cấp dịch vụ chứng 
thực chữ ký số chuyên dùng của cơ 
quan, tổ chức cấp phải bao gồm các 
nội dung: Tên của tổ chức cung cấp 
dịch vụ chứng thực chữ ký số; tên 
của thuê bao; số hiệu chứng thư số; 
thời hạn có hiệu lực của chứng thư 
số; khóa công khai của thuê bao; chữ 
ký số của tổ chức cung cấp dịch vụ 
chứng thực chữ ký số; các hạn chế 
về mục đích, phạm vi sử dụng của 
chứng thư số...

 Tất cả các cơ quan, tổ chức và 
chức danh nhà nước, người có thẩm 
quyền của cơ quan, tổ chức theo quy 
định của pháp luật về quản lý và sử 
dụng con dấu đều có quyền được 
cấp chứng thư số có giá trị như quy 
định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định này.

 Chứng thư số cấp cho chức danh 
nhà nước, người có thẩm quyền của 
cơ quan, tổ chức phải nêu rõ chức 
danh và tên cơ quan, tổ chức của 
người đó. 
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Chữ ký số của đối tượng được 
cấp chứng thư số theo quy định trên 
chỉ được sử dụng để thực hiện các 
giao dịch theo đúng thẩm quyền của 
cơ quan, tổ chức và chức danh được 
cấp chứng thư số.

 Về giá trị pháp lý của chữ ký số, 
Nghị định quy định, trong trường hợp 
pháp luật quy định văn bản cần có 
chữ ký thì yêu cầu đối với một thông 
điệp dữ liệu được xem là đáp ứng 
nếu thông điệp dữ liệu đó được ký 
bằng chữ ký số và chữ ký số đó được 
đảm bảo an toàn theo quy định.

Về điều kiện đảm bảo an toàn cho 
chữ ký số, Nghị định nêu rõ, chữ ký 
số được xem là chữ ký điện tử an 
toàn khi đáp ứng các điều kiện sau: 
Chữ ký số được tạo ra trong thời gian 
chứng thư số có hiệu lực và kiểm tra 
được bằng khoá công khai ghi trên 
chứng thư số đó; chữ ký số được 
tạo ra bằng việc sử dụng khóa bí mật 
tương ứng với khóa công khai ghi 
trên chứng thư số; khóa bí mật chỉ 
thuộc sự kiểm soát của người ký tại 
thời điểm ký.

Chữ ký số được tạo ra bằng việc 
sử dụng khóa bí mật tương ứng với 
khóa công khai ghi trên chứng thư số 
do một trong các tổ chức sau: Tổ chức 
cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký 
số quốc gia; Tổ chức cung cấp dịch vụ 
chứng thực chữ ký số chuyên dùng 
Chính phủ; Tổ chức cung cấp dịch vụ 
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chứng thực chữ ký số công cộng; Tổ 
chức cung cấp dịch vụ chứng thực 
chữ ký số chuyên dùng của các cơ 
quan, tổ chức được cấp giấy chứng 
nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn 
cho chữ ký số chuyên dùng được quy 
định tại Điều 40 của Nghị định này. 

Nghị định quy định rõ, chữ ký số 
và chứng thư số nước ngoài được 
cấp giấy phép sử dụng tại Việt Nam 
có giá trị pháp lý và hiệu lực như chữ 
ký số và chứng thư số do tổ chức 
cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký 
số công cộng của Việt Nam cấp.

 Điều kiện sử dụng chứng thư số 
nước ngoài là: 1- Chứng thư số còn 
hiệu lực sử dụng; 2- Được Bộ Thông 
tin và Truyền thông cấp giấy phép sử 
dụng tại Việt Nam hoặc chấp nhận 
trong giao dịch quốc tế. Trường hợp 
sử dụng chứng thư số nước ngoài 
cho máy chủ và phần mềm không cần 
giấy phép.

Bên cạnh đó, thời gian thẩm tra hồ 
sơ và cấp phép chứng thực chữ ký số 
được rút ngắn còn 50 ngày kể từ ngày 

nhận được hồ sơ cấp phép hợp lệ thay 
vì 60 ngày như trước đây. Tổ chức 
cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký 
số công cộng được cung cấp dịch vụ 
khi đáp ứng các điều kiện sau: có giấy 
phép cung cấp dịch vụ chứng thực 
chữ ký số công cộng do Bộ Thông tin 
và Truyền thông cấp; có chứng thư số 
do Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng 
thực chữ ký số quốc gia cấp. Chính 
phủ thống nhất giữ nguyên thời hạn 
giấy phép cấp cho tổ chức cung cấp 
dịch vụ chứng thực chữ ký số công 
cộng có thời hạn 10 năm. Chứng thư 
số cấp cho các tổ chức cung cấp dịch 
vụ chứng thực chữ ký số công cộng 
có thời hạn 5 năm.

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 9, 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 9
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
Botnet Andromeda, còn được gọi là Win32/Gamarue đã bắt đầu xuất hiện 

và lây nhiễm vào các máy tính từ năm 2011. Đối tượng chính của cuộc tấn 
công mã độc này là các doanh nghiệp sử dụng thẻ thanh toán.

Mục đích chính của Andromeda botnet là để phát tán các dòng mã độc 
khác nhằm phục vụ các cuộc tấn công phần mềm độc hại toàn cầu. Mạng 
botnet Andromeda bao gồm và có liên quan đến ít nhất 80 họ phần mềm độc 
hại, trong đó chủ yếu là họ mã độc Point of Sale (POS), ví dụ như GamaPOS. 
Trong sáu tháng cuối năm 2017, nó đã bị phát hiện lây nhiễm khoảng hơn 1 
triệu máy tính mỗi tháng.

Mã độc Andromeda có các chức năng chính như: Keylogging; Rootkit; 
Truy cập từ xa ẩn; Thu thập thông tin đăng nhập từ trình duyệt. Các tổ chức 
quốc tế cũng đã hợp tác với nhau để ngăn chặn các máy chủ và khoảng 1500 
tên miền độc hại được sử dụng để phát tán và kiểm soát mạng botnet này.

18



TIN NỔI BẬTTHỐNG KÊ SỐ LIỆU

Tại Việt Nam, số lượng máy tính nằm trong mạng botnet Andromeda vẫn 
còn rất nhiều mà Cục An toàn thông tin đang theo dõi. 

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 8q0usq242dh.ru
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 kt00quqt.ru
8 kukutrustnet888.info
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  
hời 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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