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

Thực hiện Nghị quyết 138 ngày 
31/12/2017 về hội nghị Chính phủ 
với địa phương và phiên họp Chính 
phủ thường kỳ tháng 12/2017, Chính 
phủ đã giao Bộ TT&TT chủ trì, phối 
hợp các bộ, ngành, địa phương bảo 
đảm an toàn thông tin mạng, gắn kết 
giữa bảo đảm an toàn thông tin với 
phát triển Chính phủ điện tử và chính 
quyền điện tử các cấp. Chiều ngày 
24/5/2018, tại TP. Quy Nhơn, tỉnh 
Bình Định, Cục An toàn thông tin - Bộ 
TT&TT phối hợp với Sở TT&TT các 
tỉnh, thành phố thuộc khu vực Duyên 
hải Nam Trung Bộ 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 Thứ trưởng Bộ 
TT&TT Phan Tâm, Giám đốc Sở 
TT&TT Bình Định Trần Kim Kha, cùng 
các cán bộ, công chức, viên chức 
chuyên trách CNTT các tỉnh khu vực 
Duyên hải Nam Trung Bộ..

Các cán bộ tham gia diễn tập 
được trải nghiệm thực tế trong các 
vụ tấn công/phòng thủ trên khu vực 
không gian mạng diễn tập CyberGov 
thuộc hệ thống Thao trường điện tử 
được Cục An toàn thông tin phối hợp 
với Tập đoàn VNPT và một số doanh 

nghiệp an toàn thông tin trong và 
ngoài nước phát triển.

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.

Hệ thống diễn tập được tổ chức 
gồm 3 phần chính: Trắc nghiệm lý 
thuyết về an toàn thông tin; diễn tập 
theo kịch bản tình huống xử lý tấn 
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công mạng thực tế; diễn tập tự do 
theo hình thức đoạt cờ CTF (Capture 
the Flag) với các chủ đề, kỹ năng 
trong lĩnh vực an toàn thông tin.

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, chính 
quyền điện tử các cấp./

Nguồn: tổng hợp

Nâng cao năng lực phòng, chống 
phần mềm độc hại

Ngày 28/5, Thủ tướng Chính phủ 
vừa ban hành Chỉ thị 14/CT-TTg về 
việc nâng cao năng lực phòng, chống 
phần mềm độc hại.

Nhằm nâng cao năng lực phòng, 
chống phần mềm độc hại, cải thiện 
mức độ tin cậy của quốc gia trong 
hoạt động giao dịch điện tử, thúc đẩy 
phát triển kinh tế - xã hội, góp phần 
bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất 
nước, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị các 
bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 
Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương khẩn 
trương phân loại, xác định cấp độ an 

toàn hệ thống thông tin và xây dựng 
phương án bảo đảm an toàn hệ thống 
thông tin theo cấp độ phù hợp với quy 
định của pháp luật và tiêu chuẩn, quy 
chuẩn kỹ thuật. Thời hạn hoàn thành 
xác định hệ thống thông tin cấp độ 4, 
cấp độ 5 là tháng 11/2018.

Đồng thời, tăng cường sử dụng 
chữ ký số cho văn bản điện tử tại 
các đơn vị, tổ chức trong phạm vi bộ, 
ngành, địa phương mình. Bảo đảm 
có giải pháp phòng, chống mã độc 
bảo vệ cho 100% máy chủ, máy trạm, 
thiết bị đầu cuối liên quan và có cơ 
chế tự động cập nhật phiên bản hoặc 
dấu hiệu nhận dạng mã độc mới, 
hoàn thành tháng 12/2018.

Chỉ thị nêu rõ, giải pháp phòng, 
chống mã độc được đầu tư mới 
hoặc nâng cấp cần có chức năng 
cho phép quản trị tập trung; có dịch 
vụ, giải pháp hỗ trợ kỹ thuật 24/7, có 
khả năng phản ứng kịp thời trong việc 
phát hiện, phân tích và gỡ bỏ phần 
mềm độc hại; có thể chia sẻ thông tin, 
dữ liệu thống kê tình hình lây nhiễm 
mã độc với hệ thống kỹ thuật của cơ 
quan chức năng có thẩm quyền, tuân 
thủ theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 
thuật, hướng dẫn nghiệp vụ của Bộ 
Thông tin và Truyền thông và quy định 
của pháp luật..
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Chỉ thị nêu rõ, giải pháp phòng, 
chống mã độc được đầu tư mới 
hoặc nâng cấp cần có chức năng 
cho phép quản trị tập trung; có dịch 
vụ, giải pháp hỗ trợ kỹ thuật 24/7, có 
khả năng phản ứng kịp thời trong việc 
phát hiện, phân tích và gỡ bỏ phần 
mềm độc hại; có thể chia sẻ thông tin, 
dữ liệu thống kê tình hình lây nhiễm 
mã độc với hệ thống kỹ thuật của cơ 
quan chức năng có thẩm quyền, tuân 
thủ theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 
thuật, hướng dẫn nghiệp vụ của Bộ 
Thông tin và Truyền thông và quy định 
của pháp luật.

Theo Chỉ thị, trong các dự án đầu 
tư ứng dụng công nghệ thông tin phải 
có cấu phần phù hợp cho giải pháp 
bảo đảm an toàn thông tin, giải pháp 
phòng, chống mã độc.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ 
quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân 
dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn 

vị trực thuộc khi mua sắm các thiết bị 
điện tử có kết nối Internet (như camera 
giám sát, router, modem DSL…) cần 
thực hiện rà soát, kiểm tra, đánh giá 
về an toàn thông tin; trước khi đưa 
vào sử dụng cần thiết lập cấu hình an 
toàn thông tin phù hợp với quy định, 
tuyệt đối không sử dụng cấu hình 
mặc định.

Định kỳ thực hiện kiểm tra, đánh 
giá tổng thể về an toàn thông tin theo 
quy định tại Nghị định số 85/2016/NĐ-
CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ và 
hướng dẫn tại Thông tư số 03/2017/
TT-BTTTT ngày 24/4/2017 của Bộ 
Thông tin và Truyền thông; tổ chức 
theo dõi, thống kê chỉ số lây nhiễm 
mã độc trên các thiết bị đầu cuối, 
các hệ thống thông tin trong phạm 
vi bộ, ngành, địa phương mình, định 
kỳ hàng quý báo cáo về Bộ Thông tin 
và Truyền thông trước ngày 20 của 
tháng cuối cùng trong quý.

Bên cạnh đó, thường xuyên tổ 
chức tuyên truyền, phổ biến, tập 
huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng 
xử lý các mối nguy hại của mã độc và 
trách nhiệm của các đơn vị, tổ chức, 
cá nhân trong công tác phòng, chống 
mã độc trong phạm vi bộ, ngành, địa 
phương mình.

Nguồn: tổng hợp
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Diễn tập quốc tế về an toàn thông 
tin ASEAN - JAPAN năm 2018

Ngày 23/5, tại Hà Nội, Trung tâm 
Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam 
(Bộ TT&TT) đã chủ trì tổ chức cho các 
thành viên mạng lưới ứng cứu sự cố, 
các đơn vị CNTT của các Bộ, ngành, 
tỉnh/thành trên toàn quốc tham gia 
Diễn tập quốc tế về an toàn thông 
tin ASEAN – Nhật Bản năm 2018 với 
chủ đề “Tấn công DoS/DDoS và hoạt 
động phối hợp ứng cửu, xử lý sự cố”. 
Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành 
Hưng đã đến tham dự và phát biểu 
khai mạc cuộc Diễn tập.

Tại Việt Nam, Diễn tập ASEAN – 
Nhật Bản 2018 được tiến hành tại 
các địa điểm thuộc 3 khu vực miền 
Bắc (Hà Nội), miền Trung (Đà Nẵng) và 
miền Nam (TP.HCM), các đơn vị tham 
gia diễn tập theo sự điều phối chung 
của Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy 
tính Việt Nam - VNCERT. Có khoảng 
300 đại biểu là đại diện lãnh đạo, các 
cán bộ kỹ thuật an toàn mạng từ các 
đơn vị thành viên mạng lưới ứng cứu 
sự cố, các cơ quan đơn vị nhà nước, 
các công ty, doanh nghiệp trong và 
ngoài nước tham gia.

Phát biểu khai mạc cuộc Diễn tập, 
Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng cho 
rằng, các cuộc diễn tập về chủ đề 
chống tấn công DoS/DDoS thường 

xuyên được tổ chức cho thấy tấn 
công DoS/DDoS đang ngày càng phổ 
biến với mức độ ngày càng phức tạp, 
tinh vi. Thậm chí có những cuộc tấn 
công DDoS chiếm băng thông lên tới 
gần 2TB.

Bên cạnh đó, tấn công DoS/DDoS 
đang ngày càng trở nên dễ dàng. Tờ 
Independent (Anh) mới đưa tin, cảnh 
sát Anh và Hà Lan đã phối hợp bóc 
gỡ trang web cho thuê dịch vụ tấn 
công DDoS - webstresser.org. Trong 
năm qua, trang web này đã thực hiện 
hàng triệu cuộc tấn công nhắm vào 
các ngân hàng của Anh, gây ra những 
tổn thất lớn. Trang web này còn cho 
thuê dịch vụ tấn công DoS/DDos với 
giá rất rẻ, khoảng 25 Euro/tháng và 
người thuê hạ tầng để tấn công cũng 
không cần có kỹ năng gì.

Chính sự phát triển mạnh mẽ của 
công nghệ đã khiến cho các cuộc 
tấn công DoS/DDoS ngày càng dễ 
dàng hơn trong thời gian tới. Đây 
là thách thức lớn cho những người 
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làm công tác an toàn thông tin, Thứ 
trưởng lưu ý.

Về quy trình xử lý các cuộc tấn 
công này, Thứ trưởng Nguyễn Thành 
Hưng nhận định, quy trình là cần 
thiết nhưng cứng nhắc quá thì không 
được. Cần phải có sự năng động, linh 
hoạt trong xử lý khi có các cuộc tấn 
công xảy ra.

Đặc biệt, trong Quý 1/2018 có trên 
trên 9 triệu lượt địa chỉ IP của Việt Nam 
tiếp tục nằm trong các mạng botnet 
lớn trên thế giới, ít nhất 1.422 cuộc tấn 
công mạng vào các hệ thống thông tin 
của Việt Nam (trong đó có 911 cuộc 
tấn công lừa đảo, 303 cuộc tấn công 
cài đặt phần mềm độc hại và 128 cuộc 
tấn công thay đổi giao diện).

Kịch bản Diễn tập quốc tế ASEAN 
– Nhật Bản 2018 giả định có các cuộc 
tấn công mạng từ một nhóm tin tặc và 
gồm 3 giai đoạn kéo dài trong 3 ngày.

Ngày 1 là giai đoạn cảnh báo, 
Nhật Bản phát hiện việc truy cập 
website và trao đổi email bị chậm 
lại đồng thời có các cuộc tấn công 
DDoS nhỏ xuất hiện.

 Ngày 2 là giai đoạn tấn công: xuất 
hiện cảnh báo một cuộc tấn công diện 
rộng và sau đó các cuộc tấn công 
quy mô lớn gây ra tắc nghẽn việc truy 
cập website và ngừng trệ việc gửi 

nhận email của các đơn vị nạn nhân. 
Do vậy, việc liên lạc bằng điện thoại 
được sử dụng.

Ngày 3 là giai đoạn đỉnh điểm: sau 
khi dịch vụ email được khôi phục thì 
các email giả mạo có chứa mã độc 
được gửi đến máy tính của quan 
chức các quốc gia thành viên ASEAN 
làm máy tính những người nhận này 
bị nhiễm mã độc. Các email lừa đảo 
tinh vi này sau đó làm bùng phát mã 
độc không chỉ trong các cơ quan, 
tổ chức chính phủ mà còn lây lan ra 
cộng đồng.

Yêu cầu đặt ra cấp quốc gia tham 
gia Diễn tập quốc tế ASEAN – Nhật 
Bản là bằng cách trao đổi các báo 
cáo tình huống về những gì đang diễn 
ra và cung cấp các thông tin cảnh 
báo có chứng cứ cùng với chiến lược 
giảm thiểu thiệt hại, đối phó với các 
tấn công, mỗi quốc gia cần làm cho 
cộng đồng nhận thức được mức độ 
nguy hại của tình huống đang diễn ra 
và có biện pháp đối phó kịp thời./.

Nguồn: tổng hợp

Diễn tập phòng chống mã độc đào 
tiền ảo quy mô lớn nhất tại Việt Nam

Diễn tập an toàn thông tin mạng 
với chủ đề “Điều tra, xử lý và phòng 
chống mã độc đào tiền ảo qua lỗ 
hổng phần mềm” diễn ra từ 09 – 10/5 
thu hút 150 đội tham gia trực tuyến 
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trên toàn quốc. Đây là cuộc diễn tập 
an ninh mạng quy mô lớn nhất tại 
Việt Nam.

Sự kiện hoàn toàn miễn phí do 
Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) 
phối hợp với Tập đoàn Bkav tổ chức 
trực tuyến trên hệ thống của Diễn đàn 
WhiteHat.vn trong 2 ngày 9 – 10/5.

Được biết, liên tiếp trong các năm 
2017, 2018, cộng đồng mạng chứng 
kiến sự bùng nổ của mã độc đào tiền 
ảo. Các hình thức tấn công phổ biến 
được hacker sử dụng là khai thác lỗ 
hổng website, khai thác lỗ hổng phần 
mềm và lợi dụng mạng xã hội để phát 
tán virus.

Tháng 3/2018, hàng trăm nghìn 
máy tính tại Việt Nam đã bị nhiễm virus 
W32.AdCoinMiner phát tán qua dịch 
vụ quảng cáo trực tuyến. Đặc biệt, 
mã độc này có khả năng lây nhiễm 
các máy tính trong cùng mạng qua 
lỗ hổng phần mềm SMB mà mã độc 

tống tiền WannaCry đã khai thác, lây 
nhiễm hơn 300.000 máy tính chỉ trong 
vài giờ. Theo thống kê của Bkav, có 
tới hơn một nửa số máy tính tại Việt 
Nam tồn tại lỗ hổng này.

Sự kiện hoàn toàn miễn phí do 
Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) 
phối hợp với Tập đoàn Bkav tổ chức 
trực tuyến trên hệ thống của Diễn đàn 
WhiteHat.vn trong 2 ngày 9 – 10/5.

Được biết, liên tiếp trong các năm 
2017, 2018, cộng đồng mạng chứng 
kiến sự bùng nổ của mã độc đào tiền 
ảo. Các hình thức tấn công phổ biến 
được hacker sử dụng là khai thác lỗ 
hổng website, khai thác lỗ hổng phần 
mềm và lợi dụng mạng xã hội để phát 
tán virus.

“Qua cuộc diễn tập, các đội sẽ 
biết quy trình ứng cứu sự cố khẩn 
cấp để khi có sự cố tương tự sẽ 
biết cách khôi phục hệ thống, đưa 
dịch vụ trở lại hoạt động nhanh nhất. 
Bên cạnh đó, chúng tôi cũng muốn 
xây dựng cộng đồng để các đơn vị 
hoạt động trong cùng lĩnh vực có thể 
tương tác khi gặp sự cố, hoặc biết 
cách liên hệ với Cục An toàn thông 
tin, Bkav… Đây là mục tiêu hướng 
tới của chúng tôi”, ông Nguyễn 
Hữu Cường, Trưởng Ban Tổ chức 
WhiteHat Drill 05 nhấn mạnh.

Nguồn: tổng hợp
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Người dùng Apple ở Châu Âu có 
thể tải thông tin cá nhân được công 
ty lưu trữ 

Apple đã đưa ra một cổng bảo mật 
nơi người dùng tại Châu Âu có thể tải 
xuống tất cả thông tin và dữ liệu mà 
công ty có liên quan đến Apple ID của 
họ. Cổng thông tin cho phép người 
dùng nhận thông tin bao gồm: hoạt 
động của bạn trên App Store, iTunes 
Store, iBooks Store và Apple Music; 
hoạt động của họ tại cửa hàng bán 
lẻ và cửa hàng bán lẻ trực tuyến của 
Apple; bất kỳ lịch sử hỗ trợ và sửa 
chữa nào của AppleCare mà bạn có 
thể đã yêu cầu; và các dữ liệu khác 
như dấu trang iCloud, mục lịch, lời 
nhắc, ảnh và các tài liệu khác.

Công cụ mới  được Apple tung 
ra trước thời điểm đạo luật mới về 
Bảo vệ dữ liệu cá nhân (GDPR) bắt 
đầu có hiệu lực trên toàn châu Âu 

từ ngày 25/5/2018. Các khách hàng 
sẽ download các thông tin về ứng 
dụng đã mua, hình ảnh, tài liệu, lịch 
và bookmarks, cũng như lịch sử giao 
dịch trên Apple store hay chi tiết các 
lần được AppleCare hỗ trợ.

Để truy cập thông tin này, chỉ cần 
đăng nhập vào tài khoản Apple của 
bạn trên trang bảo mật của công ty. 
Trang web này hiện chỉ có sẵn cho 
các tài khoản có trụ sở tại Liên minh 
châu Âu.

Quy định chung về bảo vệ dữ liệu 
của Châu Âu thay thế quy định cũ từ 
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1995, tuy là luật của châu Âu, nhưng 
lại có hiệu lực đối với toàn bộ các 
doanh nghiệp, tổ chức thu thập và xử 
lý dữ liệu của công dân thuộc EU, bất 
kể các pháp nhân này được thành lập 
ở đâu. Hàng nghìn doanh nghiệp từ 
công nghệ, ngân hàng, tới tài chính, 
bệnh viện đang tìm cách để thay đổi, 
cập nhật chính sách của mình để tuân 
thủ theo GDPR, đặc biệt là việc lấy 
được đồng thuận của chủ thể dữ 
liệu. Mức phạt cho việc vi phạm quy 
định có thể lên tới 4% doanh thu toàn 
cầu hàng năm, trong trường hợp như 
Apple, đạt con số hàng tỷ USD.

Nguồn: tổng hợp

Đại học Vương Quốc Anh bị phạt vì 
lộ bí mật thông tin 

Đại học Greenwich đã bị Cao ủy 
Thông tin Vương Quốc Anh (Information 
Commissioner) phạt 120.000 bảng sau 
một vi phạm an toàn thông tin “nghiêm 
trọng” liên quan đến dữ liệu cá nhân 
của gần 20.000 người - trong đó có 

sinh viên và nhân viên. Đây là trường 
đại học đầu tiên bị Cao ủy phạt theo 
Luật bảo vệ dữ liệu hiện có (Đạo luật 
bảo vệ dữ liệu năm 1998).

Toàn bộ thông tin được cập nhật 
lên trang microsite cho một hội thảo đào 
tạo vào năm 2004 và không hề được 
bảo mật hoặc dỡ bỏ từ đó. Vào năm 
2013, trang này bị tấn công và dữ liệu, 
cùng với các biên bản họp hội thảo, đã 
được đăng tải lên website khác. 

Các dữ liệu cá nhân bao gồm chi 
tiết liên lạc của 19.500 người bao gồm 
cả sinh viên, nhân viên và cựu sinh 
viên như tên, địa chỉ và số điện thoại. 
Tuy nhiên, khoảng 3.500 trong số này 
bao gồm các dữ liệu nhạy cảm như 
thông tin về tình tiết giảm nhẹ, chi tiết 
về những khó khăn trong học tập và 
hồ sơ bệnh tật của nhân viên và sau 
đó bị đăng tải trực tuyến.
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Đại học Greenwich tuyên bố 
không kháng cáo lại quyết định của 
Cao ủy. Kể từ khi phát hiện ra vi phạm 
vào năm 2016, trường này đã tiến 
hành cải tổ hệ thống bảo vệ và an 
toàn thông tin, đầu tư vào công nghệ 
và nguồn nhân lực. Đại diện Đại học 
Greenwich khẳng định: “Chúng tôi xin 
lỗi các cá nhân đã bị ảnh hưởng bởi 
vụ việc này. Không ai dám chắc chắn 
mọi truy cập bất hợp pháp sẽ không 
xảy ra trong tương lai, nhưng Đại học 
Greenwich khẳng định với toàn thể 
sinh viên, cán bộ, cựu sinh viên và 
các bên có liên quan, hệ thống của 
chúng ta đã được củng cố tốt hơn rất 
nhiều so với hai năm trước».

Nguồn: tổng hợp

Phát hiện mã độc đào tiền ảo trên 
Youtube và Facebook Messenger

Một đoạn mã vừa được phát hiện 
ẩn trong quảng cáo trên YouTube, 
nhằm mục đích biến máy tính của 

người dùng trở thành công cụ khai 
thác tiền ảo cho tin tặc.

Tiền ảo nhận được nhiều sự chú 
ý trong thời gian gần đây, với bitcoin 
là đồng tiền được quan tâm nhiều 
nhất, chủ yếu do sự biến động về giá 
của nó. Mặc dù có nhiều người chỉ 
mua bitcoin thông qua giao dịch trực 
tuyến hoặc từ máy ATM nhưng cũng 
có người khai thác nó, trong đó có 
cả việc tận dụng hệ thống máy tính 
người khác đào mỏ hộ thông qua mã 
độc hại, như mới đây với quảng cáo 
trên YouTube.

Báo cáo từ hãng bảo mật Trend 
Micro cho biết, các quảng cáo từ 
nền tảng DoubleClick của Google 
đã bị lợi dụng chèn mã độc vào nền 
tảng này. Quảng cáo chứa tập tin 
Javascript đào tiền ảo monero thông 
qua Coinhive. Trong khi khách ghé 
thăm trang và thích thú với nội dung 
của trang web nhiễm độc, nó sử dụng 
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tài nguyên máy tính của người dùng 
đó và tiêu hao tài nguyên ở mức cao. 
Đáng buồn là trang web như YouTube 
không có khả năng theo dõi loại quảng 
cáo đang được hiển thị, mặc dù đây 
không phải là lần đầu tiên nó gặp vấn 
đề này.

Trend Micro phát biểu rằng vấn 
đề bắt đầu từ ngày 18/1, có nghĩa có 
thể khá nhiều monero đã được khai 
thác sử dụng nguồn tài nguyên của 
hệ thống khác.

Sau khi tiếp nhận thông tin, 
Google cho biết: “Chúng tôi thực thi 
các chính sách của mình thông qua 
một hệ thống phát hiện đa tầng trên 
nền tảng mà chúng tôi cập nhật khi 
những mối đe dọa mới xuất hiện. 
Trong trường hợp này, các quảng cáo 
đã bị chặn trong vòng chưa đầy hai 
giờ và các nhà sáng tạo nội dung độc 
hại đã nhanh chóng bị loại bỏ khỏi 
nền tảng của chúng tôi”.

Facebook cũng không phải ngoại 
lệ khi Facebook Messenger bị khai 
thác cho đối tượng xấu lợi dụng 
đào tiền ảo. Mã độc này có tên là 
FacexWorm, núp bóng dưới dạng 
một tiện ích mở rộng của trình duyệt 
Chrome. FacexWorm hoạt động 
bằng cách gửi liên kết qua Facebook 
Messenger tới bạn bè của tài khoản 
Facebook bị ảnh hưởng để chuyển 
hướng nạn nhân đến phiên bản giả 
mạo của các trang web phát trực 
tuyến video phổ biến như YouTube.

Nếu liên kết video độc hại được 
mở bằng trình duyệt Chrome, 
FacexWorm sẽ chuyển hướng nạn 
nhân đến trang YouTube giả mạo. Tiếp 
đó, người dùng được khuyến khích 
tải xuống tiện ích mở rộng kiểu như 
một chương trình giải mã để Chrome 
tiếp tục phát video.
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Nếu người dùng làm theo, 
FacexWorm sẽ được cài đặt vào 
máy và nó sẽ tự động tải xuống thêm 
nhiều thành phần khác từ máy chủ 
điều khiển từ xa để thực hiện các yêu 
cầu của kẻ tấn công. 

Cũng theo các nhà nghiên cứu, 
tiền mã hóa mục tiêu mà FacexWorm 
nhắm đến bao gồm: Bitcoin (BTC), 
Bitcoin Gold (BTG), Bitcoin Cash 
(BCH), Dash (DASH), Ethereum (ETH), 
Ethereum Classic (ETC), Ripple 
(XRP), Litecoin (LTC), Zcash (ZEC), và 
Monero (XMR).

Nguồn: tổng hợp

Ngân hàng Úc mất dữ liệu của 20 
triệu tài khoản

Ngân hàng lớn nhất Úc - 
Commonwealth Bank of Australia 
(CBA)  cho biết họ không thể tìm thấy 
hai băng từ lưu thông tin bao gồm 
tên, địa chỉ, số tài khoản và chi tiết 
giao dịch của khách hàng từ năm 
2000 đến năm 2016. Phần dữ liệu này 
lẽ ra phải bị hủy hồi năm ngoái sau 
khi một trung tâm dữ liệu của CBA 
ngừng hoạt động. Nhưng ngân hàng 
đã không thể xác minh được hai ổ 
băng đã bị hủy hay chưa vì một nhà 
thầu phụ đã làm thất lạc chúng.

Sau khi sự việc được công bố, 
CBA đã đảm bảo với khách hàng 
rằng không nên quá lo lắng vì băng từ 
không chứa mật khẩu, số PIN hoặc 
những dữu liệu khác có thể được sử 
dụng cho mục đích gian lận.

Ngân hàng Úc cho biết vụ việc 
không liên quan đến tấn công mạng 
và không có sự thỏa hiệp nào về nền 
tảng công nghệ, hệ thống, dịch vụ, 

1312



TIN QUỐC TẾ

ứng dụng hoặc trang web của CBA 
và không có bằng chứng về thiệt hại 
của khách hàng. 

Các băng từ bị thất lạc bởi nhà 
thầu phụ Fuji Xerox trong quá trình 
tháo dỡ một trung tâm dữ liệu của 
CBA. Trong khi ngân hàng này không 
thể xác minh được việc các ổ băng 
đã bị tiêu hủy hay chưa, CBA đã thuê 
công ty kiểm toán KPMG thực hiện 
việc điều tra. Kết luận của cuộc điều 
tra này là khả năng lớn nhất cho việc 
các băng từ đã bị hủy bỏ hoàn toàn. 
Một khả năng khác là chúng đã rơi 
khỏi xe tải trong khi đang được vận 
chuyển đi tiêu hủy.

Liên quan tới vụ bê bối dữ liệu 
mới nhất, CBA tuyên bố chưa có 
bằng chứng cho thấy thông tin khách 
hàng đã bị sử dụng, và trong vòng 2 
năm qua, cũng không có dấu hiệu hay 
hành vi nào gây thiệt hại cho khách 
hàng. Tuy vậy, do ảnh hưởng tiêu cực 
tới uy tín của ngân hàng, dường như 
các khách hàng đang mất dần lòng tin 
vào dịch vụ ngân hàng với mật khẩu 
có khả năng bị lộ. Trong thời đại nguy 
cơ đánh cắp nhân thân đang tiềm 
tàng nhiều rủi ro cho người dùng, 
cũng như thông tin cá nhân bị rao 
bán trên web đen, những vụ bê bối 
ở mức lớn như thế này rõ ràng gây 
ảnh hưởng lớn tới khách hàng. Mặc 
dù không lộ số PIN, thì với các thông 
tin như tên tuổi, địa chỉ, hay 16 năm 
lịch sử giao dịch, tội phạm đủ sức xây 
dựng profile cá nhân của một người.

Nguồn: tổng hợp
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5 xu hướng bảo mật an toàn thông 
tin trong thời gian tới

Sự phát triển nhanh chóng của 
Internet vạn vật – IoT đã làm cho cuộc 
sống của chúng ta trở nên dễ dàng 
hơn nhiều. Chúng ta có thể duy trì kết 
nối với những người thân của mình 
trong suốt 24/7. Tuy nhiên, sự phát 
triển này cũng đã dẫn đến các mối đe 
dọa an toàn thông tin mạng tăng lên. 
Một khi không gian mạng đạt đến độ 
hoàn thiện, nó sẽ trở thành mục tiêu 
tấn công của tin tặc.

Theo phân tích của một số chuyên 
gia bảo mật, sẽ có năm xu hướng bảo 
mật an toàn thông tin trong thời gian 
tới mà chúng ta cần biết: bảo mật đám 
mây; phát tán mã độc; trí tuệ nhân tạo/
AI; bảo mật Blockchain; nguồn nhân 
lực an toàn thông tin mạng.

Vi phạm dữ liệu tại mỗi công ty 
hàng năm đã tăng hơn 27%, từ mức 
trung bình 102 đến 130 vụ việc. Các 
cuộc tấn công mã độc tăng gấp đôi, 
từ 13% lên 27%, với các sự cố như 
WannaCry và Petya ảnh hưởng đến 
hàng nghìn mục tiêu và phá vỡ dịch 
vụ công cộng và các tập đoàn lớn 
trên toàn thế giới.

Cuộc tấn công vào hãng đánh giá 
tín dụng Equifax đã phá hủy gần 143 
triệu hồ sơ khách hàng. Mất thông tin 
đại diện cho thành phần chi phí lớn 
nhất với mức tăng từ 35% trong năm 
2015 lên 43% trong năm 2017. Thông 
tin cá nhân của khách hàng cũng trở 
thành đối tượng bị tấn công của tội 
phạm mạng.

1. Bảo mật dữ liệu đám mây (Cloud)
Theo khảo sát của KPMG năm 

2016, ba mô hình cơ bản của điện toán 
đám mây sẽ tăng mạnh, gồm: Nền 
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tảng dịch vụ (Platform as a Service - 
PaaS) dự kiến tăng từ 32% trong năm 
2017 lên 56% vào năm 2020. Phần 
mềm dịch vụ (Software as a Service – 
SaaS) sẽ tăng từ 44% lên 64% và Cơ 
sở hạ tầng dịch vụ (Infrastructure as 
a Service - IaaS) sẽ tăng từ 40% lên 
58% trong cùng thời kỳ. Khi số lượng 
các tổ chức chuyển sang giải pháp 
quản lý dữ liệu dựa trên đám mây 
ngày càng tăng mạnh sẽ dễ dàng trở 
thành mục tiêu của các cuộc tấn công 
mạng.

Mặc dù bảo mật đám mây chủ 
yếu là trách nhiệm của nhà cung cấp 
dịch vụ, các tổ chức cũng cần phải 
thực hiện các biện pháp cụ thể để 
bảo vệ dữ liệu cá nhân và dữ liệu 
nhạy cảm của họ. Người dùng cần 
phải đưa ra các chính sách bảo mật 
mạnh mẽ để sử dụng đám mây cho 
cá nhân và công khai. Người dùng 
cũng sẽ cần thực hiện các biện pháp 

chủ động hơn để mã hóa các tệp của 
mình và để tăng cường các quy trình 
xác thực.

2. Tấn công mã độc 

Cùng với sự trỗi dậy mạnh mẽ 
của đồng tiền ảo bitcoin, các chuyên 
gia an toàn mạng cho rằng hình 
thức sử dụng mã độc tống tiền yêu 
cầu tiền chuộc bằng bitcoin sẽ là tâm 
điểm chú ý trong năm 2018. Bên cạnh 
đó tình trạng lừa đảo trên Facebook 
hay tống tiền nạn nhân thông qua bên 
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thứ ba, tiếp tục sẽ gia tăng và phức 
tạp hơn thời gian qua.

Sau khi rút kinh nghiệm từ 
những biện pháp ngăn chặn mã độc 
đã tồn tại trước đó, tội phạm mạng 
sẽ cố gắng phát triển các loại mã độc 
hoàn toàn mới. Vì vậy, mã độc sẽ tiếp 
tục phát triển trong những năm tới, 
tạo ra nhiều thách thức hơn cho các 
chuyên gia bảo mật. Chúng ta cần 
có những cách phòng vệ nhằm trách 
các cuộc tấn công này trong thời 
gian sắp tới.

Hơn nữa, sự thâm nhập ngày 
càng tăng của các thiết bị IoT sẽ cung 
cấp cho những kẻ tấn công bằng mã 
độc những cơ hội mới để nhắm tới 
mục tiêu là các cá nhân hay tổ chức. 
Tin tặc có thể cắt điện, chặn nguồn 
cung cấp nước hoặc các dịch vụ 
công cộng quan trọng khác để tống 
tiền các chính phủ, cộng đồng và cá 
nhân.

3. Phân tích hành vi và trí tuệ nhân 
tạo trở nên quan trọng

Trí tuệ nhân tạo và học máy 
(machine learning) sẽ được sử dụng 
để xác định và giải quyết các mối đe 
dọa an toàn thông tin bên trong cũng 
như bên ngoài cơ quan, tổ chức. 
Những công nghệ này sẽ được sử 
dụng chủ yếu để phát triển khả năng 
“xác định và chẩn đoán” của các tổ 
chức. Với sự giúp đỡ của việc học 
sâu, máy sẽ có thể xử lý một lượng 
lớn dữ liệu liên quan đến hoạt động 
của người dùng.

Quá trình nhanh chóng sẽ tìm ra 
bất kỳ sự khác biệt nào trong hoạt 
động của người dùng có thể giúp 
ngăn chặn một cuộc tấn công mạng 
tiềm ẩn. Họ cũng có thể sử dụng các 
mẫu hành vi để xác định xem liệu 
cùng một người có đang truy nhập dữ 
vào liệu hay không. Những công nghệ 
này cũng sẽ giúp phân tích số lượng 
lớn dữ liệu trong mạng của chúng ta 
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để chỉ ra các rủi ro tiềm ẩn cũng như 
điểm yếu về công nghệ…

4. Doanh nghiệp sẽ sử dụng công 
nghệ Blockchain để tăng cường an 
toàn thông tin mạng

Các cơ hội và ứng dụng của 
Blockchain trong thế giới bảo mật mạng 
chỉ mới nổi lên thời gian gần đây. Tuy 
nhiên, nó là một trong những công cụ 
rất tốt để bảo vệ dữ liệu khỏi tội phạm 
mạng. Công nghệ này cho phép người 
dùng truyền tải dữ liệu an toàn  bằng 
các khối thông tin được liên kết tầng 
lớp và mở rộng theo thời gian vào hệ 
thống mã hóa phức tạp. Mỗi khối sẽ 
chứa các thông tin về thời gian khởi tạo 
và các khối được liên kết với nhau.

Điều đáng nói là Blockchain 
được thiết kế để chống lại sự 
thay đổi dữ liệu. Do đó thông tin 
trong  Blockchain  không thể bị thay 
đổi. Và nếu muốn bổ sung thêm cũng 
cần có sự đồng thuận của tất cả các 
nút.

Ngay cả khi một phần của hệ 
thống công nghệ mới này bị đổ thì 
những máy tính, những nút còn lại sẽ 
vẫn hoạt động để bảo vệ thông tin. 
Điều này càng khẳng định tính an toàn 
của Blockchain.

Đặc biệt hơn, việc truyền tải dữ 
liệu trong Blockchain không đòi hỏi 
trung gian xác nhận thông tin. Hệ 
thống này gồm nhiều nút độc lập và 
có khả năng xác thực thông tin cao. 

Theo khảo sát của hãng công 
nghệ IBM, trong 4 năm tới, 66% 
số ngân hàng trên thế giới sẽ triển 
khai công nghệ blockchain ở quy 
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mô thương mại. Hiện tại, phần lớn 
ngân hàng vẫn đang ở giai đoạn thử 
nghiệm. Hai ngân hàng là HSBC và 
State Street đã thử nghiệm thành công 
blockchain trong các giao dịch trái 
phiếu. Ngân hàng UBS và Santander 
thử nghiệm công nghệ này cho các 
giao dịch thanh toán quốc tế.

5. Nhu cầu về nguồn nhân lực 

Khi kịch bản đe dọa thay đổi, 
các kỹ năng cần thiết để giám sát 
an toàn thông tin mạng cũng sẽ thay 
đổi. Thật không may, mặc dù lĩnh vực 
an toàn thông tin mạng liên tục phát 
triển, luôn luôn có một sự thiếu hụt tài 
năng. Phạm vi tấn công mạng ngày 
càng trở nên rộng lớn, các tổ chức 
sẽ phải cố gắng hết sức để lấp đầy 
khoảng cách giữa biện pháp và sự cố 
càng nhanh càng tốt.

Các tổ chức, cá nhân đang 
chuyển trọng tâm bảo mật mạng của 
họ từ việc phát hiện sang phòng ngừa 

chủ động. Vì vậy, họ sẽ tìm kiếm các 
chuyên gia có thể giúp ngăn chặn các 
mối đe dọa như vậy trước khi họ gây 
ra thiệt hại. Họ sẽ yêu cầu các loại 
kỹ năng mới trong khoa học và phân 
tích dữ liệu. Các chuyên gia cũng sẽ 
cần phải cập nhật kỹ năng của mình 
thường xuyên do bản chất luôn thay 
đổi của công việc.

An toàn thông tin mạng là một 
trong những lĩnh vực đang diễn ra hết 
sức sôi động. Trong những năm gần 
đây, ngày càng xảy ra nhiều cuộc tấn 
công trong không gian mạng. Không 
chỉ các tổ chức tư nhân và công 
cộng, thậm chí các cá nhân cũng sẽ 
cần có nhận thức đúng dấn đối với 
vấn đề này trong những năm tới. Hy 
vọng rằng, việc lưu ý các xu hướng 
chính trên có thể giúp bạn tăng cường 
các biện pháp phù hợp tại nhà và cơ 
quan, tổ chức của mình có hiệu quả.

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 .v.v…).

Trong tháng 5, 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 5
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 5.

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 Mirai được phát hiện từ tháng 8/2016. Mã độc này được 
thiết kế nhằm vào thiết bị IoT chứa lỗ hổng hoặc bảo mật kém vẫn đang sử 
dụng các mật khẩu mặc định. Khi mã độc Mirai xâm nhập thành công vào một 
thiết bị IoT, thì thiết bị này tham gia vào mạng botnet Mirai và có thể bị điều 
khiển để thực hiện các cuộc tấn công mạng, chẳng hạn như tấn công từ chối 
dịch vụ.

Theo thông kê về mạng botnet Mirai của Cục ATTT trong tháng 5 có nhiều 
IP tại Việt Nam vẫn nằm trong mạng botnet Mirai.
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Danh sách các IP/tên miền độc hại có nhiều kết nối từ Việt Nam

TT Tên miền/IP
1 p2xtz27i32.ru

2 104.244.14.252

3 st40pwch.ru

4 ei3rvgfk.ru

5 kukutrustnet777.info

6 b1pzjdesv.ru

7 and31.blllaaaaaazblaaa3.com

8 kukutrustnet888.info

9 ye5cvvufx.ru

10 g.omlao.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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