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Sẽ thí điểm chế độ ưu đãi cho cán 
bộ làm nhiệm vụ an ninh mạng của 
Bộ TT&TT

Tại Nghị quyết phiên họp Chính 
phủ thường kỳ tháng 2/2018 mới 
được ban hành, Chính phủ đã đồng 
ý về nguyên tắc việc thí điểm chế 
độ ưu đãi cho cán bộ làm nhiệm vụ 
an ninh mạng của Bộ Thông tin và 
Truyền thông.

Cũng tại Nghị quyết 18 về phiên 
họp Chính phủ thường kỳ tháng 
2/2018, cùng với việc đồng ý nguyên 
tắc thí điểm chế độ ưu đãi cho cán bộ 
làm nhiệm vụ an ninh mạng của Bộ 
Thông tin và Truyền thông, Chính phủ 
chỉ đạo Bộ Thông tin và Truyền thông 
theo chức năng, nhiệm vụ được giao 
chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành 
liên quan khẩn trương trình cấp có 
thẩm quyền xem xét, quyết định.

Cán bộ làm nhiệm vụ an toàn 
thông tin mạng của Bộ Thông tin và 
Truyền thông tập trung tại 2 đơn vị 
chức năng của Bộ là Cục An toàn 

thông tin và Trung tâm Ứng cứu khẩn 
cấp máy tính Việt Nam (VNCERT). 
Trong đó, Cục An toàn thông tin là 
cơ quan thực hiện chức năng tham 
mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Thông tin 
và Truyền thông quản lý nhà nước và 
tổ chức thực thi pháp luật về an toàn 
thông tin. Cũng là tổ chức trực thuộc 
Bộ Thông tin và Truyền thông, Trung 
tâm VNCERT có chức năng điều phối 
hoạt động ứng cứu sự cố máy tính 
trên toàn quốc; cảnh báo kịp thời các 
vấn đề về an toàn mạng máy tính; 
phối hợp xây dựng các tiêu chuẩn, 
quy chuẩn kỹ thuật về an toàn mạng 
máy tính; thúc đẩy hình thành hệ 
thống các tổ chức ứng cứu máy tính 
(CERT) trong các cơ quan, tổ chức, 
doanh nghiệp; là đầu mối trong việc 
hợp tác với các CERT nước ngoài.

Nguồn: tổng hợp

Từ khóa BFF không thể giúp kiểm tra 
độ an toàn của tài khoản Facebook

Sau loạt thông tin về vụ thu thập 
dữ liệu 50 triệu người dùng của 
Facebook thời gian qua, nhiều người 
dùng Facebook chia sẻ thông tin: chỉ 
cần comment các chữ cái BFF lên 
Facebook, nếu BFF nổi màu xanh thì 
Facebook của bạn đã được bảo vệ, 
BFF nổi chữ đen thì Facebook của 
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bạn đã bị ai đó theo dõi hoặc bị hack 
và bạn cần cài đặt lại mật khẩu bảo 
vệ 2 lớp. Tuy nhiên thông tin này là 
không chính xác. 

BBF được viết tắt từ “Best Friend 
Forever” (tạm dịch Mãi mãi là bạn 
tốt nhất) hoặc ngoài ra còn có thể 
hiểu là viết tắt của Best Facebook 
On Friend (có nghĩa là “Bạn tốt nhất 
trên Facebook”) hoặc cũng có thể 
hiểu từ này chỉ Bạn thân, bạn tri kỷ, 
những người bạn tốt... Facebook 
cho phép nhận diện cụm viết tắt này 
để tạo thành biểu tượng tình bạn 
với màu xanh bắt mắt, khi bạn đăng 
status hay comment. Nếu comment 
mà không ra chữ xanh, có nghĩa là 
Facebook của người đó chưa cập 
nhật tính năng này chứ tuyệt đối 
không liên quan đến chuyện bị hack 
hay chưa.

Bàn về vấn đề Facebook có đang 
làm sai hay không?, trong bài viết trên 
một diễn đàn an toàn thông tin mạng 
có nhận xét: “Khi người dùng chấp 
nhận sử dụng các dịch vụ miễn phí 
của Facebook, Google... thì người 
dùng buộc phải cung cấp thông tin cho 
các dịch vụ đó. Các dữ liệu của người 
dùng bao gồm thông tin cá nhân (họ 
tên, email, số điện thoại) và có thể gồm 
địa chỉ nơi ở, trường học trong quá 
khứ. Và trong suốt quá trình sử dụng, 
người dùng tiếp tục bị thu thập các 
dữ liệu liên quan đến thói quen người 
dùng, các sở thích, hội nhóm tham gia, 
các nội dung hay theo dõi...”.

Bài viết này cũng cho biết thêm, 
vấn đề là khi người dùng chọn lựa sử 
dụng dịch vụ nghĩa là đã đồng ý vào 
các điều khoản sử dụng. Vì vậy thông 
tin của người dùng được (hoặc bị) các 
công ty này phân tích để nâng cao trải 
nghiệm người dùng, tăng chất lượng 
dịch vụ hoặc đôi khi là quảng cáo là 
điều hiển nhiên.

Nguồn: tổng hợp
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Các ngân hàng có trách nhiệm bảo 
đảm an ninh, an toàn thông tin hệ 
thống ngân hàng

Ngày 16/3/2018, Thống đốc Ngân 
hàng Nhà nước (NHNN) đã ký Quyết 
định số 433/QĐ-NHNN ban hành 
Chương trình hành động của ngành 
Ngân hàng thực hiện Nghị quyết số 
97/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục 
cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu 
quả doanh nghiệp Nhà nước, Nghị 
quyết số 98/NQ-CP của Chính phủ về 
phát triển kinh tế tư nhân trở thành 
một động lực quan trọng của nền kinh 
tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa và Nghị quyết số 99/NQ-CP của 
Chính phủ về hoàn thiện thể chế kinh 
tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa nhằm cụ thể hóa các nội dung, 
nhiệm vụ, giải pháp liên quan đến 
chức năng của NHNN để triển khai có 
hiệu quả các Nghị quyết số 97/NQ-
CP, Nghị quyết số 98/NQ-CP và Nghị 
quyết số 99/NQ-CP của Chính phủ.

Chương trình hành động của 
NHNN xác định hệ thống các nhiệm 
vụ và giải pháp chủ yếu của ngành 

Ngân hàng, lộ trình và thời gian thực 
hiện trong điều hành và thực thi chính 
sách tiền tệ, tái cơ cấu hệ thống các 
tổ chức tín dụng (TCTD) gắn với xử 
lý nợ xấu; đảm bảo an ninh, an toàn 
hoạt động ngân hàng; cải cách hành 
chính và triển khai các giải pháp hỗ trợ 
doanh nghiệp góp phần phát triển nền 
kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế.

Chương trình hành động của ngành 
Ngân hàng đã đề ra các nhiệm vụ, giải 
pháp cụ thể về các lĩnh vực: Hoàn thiện 
khuôn khổ pháp lý, cơ chế, chính sách 
về tiền tệ và hoạt động ngân hàng; Điều 
hành chính sách tiền tệ, ngoại hối; Điều 
hành tín dụng an toàn, hiệu quả; mở 
rộng tín dụng đi đôi với an toàn hoạt 
động; tập trung tín dụng vào lĩnh vực 
sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên 
và tạo điều kiện trong tiếp cận vốn tín 
dụng của doanh nghiệp và người dân; 
Phát triển thanh toán không dùng tiền 
mặt; bảo đảm an ninh, an toàn trong 
thanh toán; Triển khai có hiệu quả công 
tác cơ cấu lại hệ thống các TCTD và xử 
lý nợ xấu; thực hiện cơ cấu lại, đổi mới 
và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp 
nhà nước; Tăng cường công tác thanh 
tra, giám sát, kiểm tra, kiểm soát nội bộ; 
Tăng cường công tác thông tin, truyền 
thông;…

Trong phạm vi, chức năng, nhiệm 
vụ được giao, Thủ tưởng các đơn 
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vị thuộc NHNN, Chủ tịch hội đồng 
quản trị, Chủ tịch hội đồng thành viên 
và Tổng giám đốc (giám đốc) TCTD, 
chi nhánh ngân hàng nước ngoài có 
trách nhiệm quán triệt Chương trình 
hành động này đến từng cán bộ trong 
đơn vị, cụ thể hóa nhiệm vụ của đơn 
vị trong Chương trình công tác hằng 
năm và chỉ đạo triển khai thực hiện, 
đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, 
đạt được các nhiệm vụ được giao.

Nguồn: tổng hợp

Bộ KHCN – Kế hoạch triển khai chữ 
ký số chuyên dùng năm 2018

Ngày 01/3/2018, Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ đã ký ban 
hành Kế hoạch nhằm nâng cao tính an 
toàn, bảo mật và tin cậy của văn bản 
điện tử khi trao đổi qua môi trường 
mạng, nâng cao hiệu quả phục vụ 
công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh 
đạo Bộ, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ 
KH&CN. Tăng cường sử dụng văn 
bản điện tử, hạn chế sử dụng văn bản 
giấy trong cơ quan Bộ KH&CN thông 
qua việc sử dụng chữ ký số, đảm bảo 
an toàn dữ liệu cho ứng dụng thư 
điện tử, các phần mềm ứng dụng khi 
cập nhật, trao đổi dữ liệu qua mạng.

Các đối tượng được cấp phát chữ 
ký số phải sử dụng đúng mục đích 
phục vụ công tác chuyên môn nghiệp 
vụ, tuân thủ các quy định của pháp 
luật trong bảo quản, sử dụng chữ ký 

số. Các văn bản thông tin chính thức 
được trao đổi bằng hình thức điện tử 
trong phạm vi các đơn vị thuộc Bộ 
KH&CN, giữa các đơn vị thuộc Bộ với 
các Sở KH&CN và các Bộ, ngành liên 
quan đều phải được sử dụng chữ ký 
số. Trung tâm Công nghệ thông tin 
(Bộ KH&CN) sẽ làm đầu mối giúp Bộ 
KH&CN tổ chức làm việc với Ban Cơ 
yếu Chính phủ để cấp phát, triển khai 
và ứng dụng chữ ký số tại Bộ KH&CN 
có hiệu quả.

Kế hoạch triển khai chữ ký số 
chuyên dùng sẽ được tiến hành làm 3 
đợt. Đợt 1, trong Quý I và Quý II/2018 
sẽ hoàn thành triển khai chữ ký số 
tại Trung tâm CNTT. Đợt 2, vào Quý 
III/2018 sẽ triển khai tại Văn phòng 
Bộ. Đợt 3 sẽ triển khai tác các đơn 
vị trực thuộc Bộ. Dự kiến trong tháng 
12/2018, Bộ KH&CN sẽ tổng kết, đánh 
giá kết quả triển khai chữ ký số chuyên 
dùng tại Bộ KH&CN và đề ra phương 
hướng, kế hoạch triển khai năm 2019.

Nguồn: tổng hợp
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Hacker có thể dùng Ransomware 
để điều khiển robot

Ransomware không chỉ được 
dùng cho mã hóa máy tính nhằm 
kiếm tiền chuộc, thay vào đó hacker 
có thể dùng để tấn công vào những 
hệ thống robot phức tạp đang được 
sử dụng trong nhiều lĩnh vực.

Hãng tư vấn bảo mật IOActive 
(Mỹ) mới đây đã tạo ra một cuộc tấn 
công chứng minh khái niệm trong đó 
sử dụng ransomware để can thiệp vào 
một số tập đoàn lớn. Cuộc tấn công 
không hề hướng đến mạng PC để mã 
hóa các file để đòi tiền chuộc. Thay 
vào đó, các nhà nghiên cứu đã tấn 
công những robot đóng vai trò quan 
trọng trong nhiều ngành như dây 
chuyền sản xuất tự động, chăm sóc 
sức khỏe và tương tự. Chính sự gián 
đoạn các môi trường hoạt động dựa 
trên robot đó có thể gây tổn hại cho 
doanh nghiệp trong từng giây ngừng 
hoạt động.

Một phương thức tấn công dựa 

trên cách robot xử lý dữ liệu. Mặc dù 
thường có bộ nhớ trong, hầu hết các 
dữ liệu xử lý bởi robot ở trong trạng 
thái “đang chuyển”, tức là robot nhận 
thông tin, xử lý thông tin và gửi thông 
tin trở lại lưu trữ tại nguồn. Dữ liệu có 
thể chứa video chất lượng cao, âm 
thanh lưu lại, khoản thanh toán khách 
hàng nhận được, hướng dẫn thực thi 
nhiệm vụ hiện tại, v.v.

”Thay vì mã hóa dữ liệu, kẻ tấn 
công có thể nhắm tới những yếu tố 
phần mềm robot trọng yếu để làm 
robot không thể hoạt động được cho 
đến khi khoản tiền chuộc được thanh 
toán”, chuyên gia của IOActive cho 
biết. Nhằm chứng minh giả thiết của 
họ, các chuyên gia đã tập trung vào 
NAO, một robot được sử dụng rộng rãi 
trong lĩnh vực nghiên cứu và giáo dục 
với hơn 1.000 thiết bị đang hoạt động 
trên toàn cầu. Nó có hệ điều hành và 
các lỗ hổng gần như tương tự Pepper 
của SoftBank, robot định hướng 
kinh doanh với tổ hợp hơn 20,000 
thành tố ở hơn 2,000 doanh nghiệp.

Cuộc tấn công bắt đầu bằng việc 
sử dụng một chức năng không được 
ghi lại cho phép bất kỳ ai thực hiện 
các lệnh từ xa. Sau đó, họ có thể vô 
hiệu hóa tính năng quản trị, thay đổi 
các chức năng mặc định của robot, 
và định tuyến tất cả các luồng video 
và âm thanh về một server từ xa. Các 
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bước tiếp theo bao gồm tăng cường 
ưu tiên người dùng, gián đoạn cơ chế 
reset toàn bộ, và nhiễm độc tất cả các 
file hành vi. Nói cách khác, cuộc tấn 
công có thể làm cho robot trở nên vô 
cùng nguy hiểm.

Bằng cách chiếm hữu các robot, 
hacker có thể làm nhiều hơn cả gián 
đoạn dịch vụ, gây ra thiệt hại về tài 
chính, thậm chí còn khiến cho robot 
gửi nội dung phản cảm tới khách 
hàng, văng tục trong các tương tác 
trực tiếp hoặc thực thi các hành 
động bạo lực. Phương pháp giải 
quyết duy nhất là đầu hàng những 
kẻ tấn công bởi vì, xét cho cùng, trả 
tiền chuộc vẫn rẻ hơn việc sửa chữa 
những lỗi trên.

Báo cáo kết quả của IOActive 
khẳng định: “Việc reset lại toàn bộ 
hệ thống robot hoặc điều chỉnh phần 
cứng và phần mềm không hề rẻ. 
Thông thường, khi robot gặp sự cố, 
chúng sẽ phải được đưa trở lại nhà 
máy sản xuất hoặc thuê thợ kỹ thuật 
đến sửa chữa. Cách nào thì cũng tiêu 
tốn đến vài tuần mới đưa trở lại hoạt 
động bình thường”. Các nhà nghiên 
cứu đã so sánh việc gián đoạn robot 
trong môi trường doanh nghiệp giống 
như việc dừng các trang trại đào tiền 
ảo, ở cách gây ra thiệt hại với từng 
phút giây ngừng hoạt động.

Nguồn: tổng hợp

Kaspersky tăng tiền thưởng lên 
100.000 USD cho ai phát hiện ra lỗ 
hổng phần mềm của hãng

Hãng bảo mật Nga tăng gấp 20 lần 
số tiền thưởng cho những ai phát 
hiện lỗ hổng của ứng dụng và thực 
thi mã từ xa, số tiền lên đến 100.000 
USD.

Trong khuôn khổ sáng kiến minh 
bạch toàn cầu của mình, Kaspersky 
Lab đang mở rộng chương trình Bug 
Bounty bao gồm tăng phần thưởng 
lên 100.000 USD cho việc tìm ra và 
công bố các lỗ hổng nghiêm trọng 
trong một số sản phẩm hàng đầu của 
hãng.

Cơ hội để có được giải thưởng 
này dành cho tất cả các thành viên 
của nền tảng HackerOne, đối tác của 
Kaspersky Lab cho sáng kiến Bug 
Bounty. Đây là khoản tăng gấp 20 lần 
đối với các phần thưởng hiện có.

Phần thưởng cao nhất dành cho 
ai phát hiện các lỗi cho phép thực thi 
mã từ xa thông qua kênh cập nhật 
cơ sở dữ liệu sản phẩm, với sự xuất 
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hiện của mã độc xâm nhập âm thầm 
từ người dùng trong quá trình đặc 
quyền cao của sản phẩm và có thể 
tồn tại khi khởi động lại hệ thống.

Các lỗ hổng giúp thực thi mã khác 
từ xa sẽ được trao tặng các khoản 
tiền từ 5.000 đến 20.000 USD (tùy 
thuộc vào mức độ phức tạp của một 
lỗ hổng nhất định). Các lỗi giúp leo 
thang đặc quyền, hoặc dẫn đến việc 
tiết lộ dữ liệu nhạy cảm cũng sẽ được 
nhận khoản thưởng bounty.

Phần thưởng áp dụng cho việc 
phát hiện các lỗ hổng chưa được phát 
hiện trước đây trong các sản phẩm: 
Kaspersky Internet Security 2019 
(phiên bản mới nhất) và Kaspersky 
Endpoint Security 11 (phiên bản beta 
mới nhất), chạy trên máy tính để bàn 
Windows phiên bản 8.1 trở lên, được 
cập nhật phiên bản mới nhất.

Bình luận về sự gia tăng phần 
thưởng của chương trình Bug Bounty, 
Eugene Kaspersky, Giám đốc điều 
hành của Kaspersky Lab cho biết tìm 
kiếm và sửa lỗi là một ưu tiên đối với 
hãng với tư cách là một công ty phần 
mềm. Hãng mời các nhà nghiên cứu 
bảo mật để đảm bảo rằng không có lỗ 
hổng trong các sản phẩm của công ty.

“Tính miễn dịch của mã và mức 
độ bảo vệ cao nhất mà Kaspersky 
Lab cung cấp cho khách hàng là một 
yếu tố chính trong việc kinh doanh 

của chúng tôi - và là một nhân tố quan 
trọng của Sáng kiến minh bạch Toàn 
cầu”, ông Kaspersky nói.

Bắt đầu vào năm 2016, chương 
trình Bug Bounty của công ty khuyến 
khích các nhà nghiên cứu bảo mật 
độc lập bổ sung cho công việc của 
chính công ty trong việc phát hiện và 
giảm thiểu khả năng bị xâm nhập. 
Chương trình đã có hơn 70 báo cáo 
lỗi liên quan đến sản phẩm và dịch vụ 
của Kaspersky Lab đang được giải 
quyết, từ đó giúp sản phẩm và dịch 
vụ an toàn hơn.

Sáng kiến Minh bạch Toàn cầu của 
công ty, công bố vào ngày 23/10/2017, 
được thiết kế để thu hút cộng đồng an 
toàn thông tin và các bên liên quan khác 
trong việc xác nhận và xác minh các 
sản phẩm của Kaspersky Lab, các quy 
trình nội bộ và hoạt động kinh doanh 
cũng như giới thiệu các cơ chế trách 
nhiệm bổ sung mà theo đó công ty có 
thể chứng minh thêm rằng họ có thể 
giải quyết bất kỳ vấn đề an toàn thông 
tin nào một cách nhanh chóng, triệt để.

Nguồn: tổng hợp
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Kaspersky Lab chứng minh Nga 
và Triều Tiên không đứng sau tấn 
công mạng tại Pyeongchang 2018

Công ty phần mềm Kaspersky Lab 
vừa chứng minh Nga và Triều Tiên 
không liên quan đến cuộc tấn công 
mạng tại thế vận hội vừa qua. Các 
hacker đã để lại dấu ADN và mật 
mã giả mạo nhằm đổ lỗi cho các 
quốc gia này để đánh lừa các nhà 
nghiên cứu.

Sau vụ tấn công mạng tại Thế vận 
hội mùa đông Pyeongchang 2018 tại 
Hàn Quốc, một loạt các nghi phạm 
đã được lên danh sách đứng sau vụ 
việc này, chủ yếu là nhắm vào Nga và 
Bắc Triều Tiên. Bởi vì trong các phần 
mềm được cài vào hệ thống của Thế 
vận hội đã phát hiện ra những mật mã 
mà chỉ có các hacker Triều Tiên đã sử 
dụng trước đây.

Thế nhưng theo công ty phần 
mềm Kaspersky Lab chuyên về anti-
virut thì những mật mã đã cố tình bị 
bỏ lại để đánh lạc hướng các nhà 
nghiên cứu.

Vitaly Kamluk - giám đốc nhóm 

nghiên cứu và phân tích toàn cầu của 
Kaspersky cho biết: “Những kẻ tấn 
công đang ngày trở nên thông minh 
hơn khi biết để lại dấu chân nhằm đổ 
lỗi cho người khác chính là sự bảo vệ 
cuối cùng cho mình”.

Tìm ra nhóm người hay tổ chức 
đứng sau các vụ tấn công mạng là 
điều cần thiết để thực hiện các biện 
pháp đối phó thế nhưng rất khó để 
các nhà nghiên cứu xác định chính 
xác thủ phạm là ai. Ví dụ như vụ tấn 
công của WannaCry vào năm 2017 
đã sử dụng các công cụ hacker từ 
NSA, không có nghĩa là chính phủ Mỹ 
đứng sau nó. Cũng như phải mất đến 
8 tháng sau Nhà Trắng mới tìm ra Nga 
đứng sau “NotPetya - cuộc tấn công 
vào không gian mạng có sức tàn phá 
nhiều nhất trong lịch sử”.

Các công ty an toàn mạng vẫn 
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đang làm việc để tìm ra ai là người 
đứng sau vụ tấn công Olympic 
Destroyer, ông Kamluk cũng đã lưu 
ý rằng những mật mã của tập đoàn 
Lazarus thuộc Triều Tiên tại cuộc tấn 
công Thế vận hội cũng đã bị giả mạo. 

Kaspersky Lab đã phát hiện ra sự 
giả mạo này bằng cách nhìn vào phần 
mã “Rich Header” được tìm thấy hầu 
hết trong các tập tin của Windows mà 
phần mềm độc hại đã gây ra. Nhóm 
nghiên cứu nhận thấy những sự mâu 
thuẫn trong từ Rich Header không phù 
hợp với cuộc tấn công Lazarus Group 
trước đó. Theo Igor Soumenkov, một 
nhà nghiên cứu của Kaspersky, đây là 
một bản sao chép trắng trợn.

“Các tội phạm công nghệ đã giả 
mạo chữ kí để đổ lỗi cho một quốc 
gia bất kì khi để lại ADN của người 
khác trong cuộc tấn công, chính điều 
này gây lên sự nhầm lẫn và hỗn loạn 
cho các nhà nghiên cứu. Chúng tôi đã 
tìm thấy 100% các chứng cứ đều đã 
bị giả mạo”, Kamluk khẳng định.

Kaspersky Lab cũng cho biết nếu 
những cuộc tấn kiểu này tiếp diễn 
trong tương lai thì họ sẽ phải càng cẩn 
thận hơn. “Chiến dịch này cho thấy 
các quốc gia đứng sau tin tặc thật biết 
cách trêu đùa với các nhà nghiên cứu 
nhưng cuối cùng vẫn không đánh lừa 
được”, nhóm nghiên cứu cho biết.

Nguồn: tổng hợp

Những điều cần biết về Quy định về 
Bảo vệ dữ liệu chung của liên minh 
châu Âu EU

Quy định về bảo vệ dữ liệu chung 
của EU (GDPR) là thành quả của bốn 
năm nỗ lực cập nhật bảo vệ dữ liệu 
trong thế kỷ 21 của Liên minh châu 
Âu EU, trong thời đại người sử dụng 
Internet thường xuyên cho phép sử 
dụng thông tin cá nhân của họ vì nhiều 
lý do để đổi lấy các dịch vụ “miễn phí”.

GDPR tìm cách cung cấp cho mọi 
người nhiều quyền kiểm soát hơn về 
cách các tổ chức sử dụng dữ liệu của 
họ và đưa ra những hình phạt khắt 
khe đối các tổ chức không tuân thủ 
các quy tắc. Nó cũng bảo đảm luật 
bảo vệ dữ liệu gần như là giống hệt 
nhau ở EU.

Theo GDPR, mức phạt quy định 
cho các tổ chức, doanh nghiệp 
không tuân thủ các quy định đề ra là 
4% tổng doanh thu hàng năm hoặc 
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20 triệu Euro, tùy theo điều kiện 
nào tối ưu hơn. Các tổ chức, doanh 
nghiệp liên quan đến mạng Internet 
cũng đang tích cực chuẩn bị các 
quy định và quy chế phù hợp với 
tiêu chuẩn của GDPR. Tuy nhiên, 
cho đến nay vẫn đang tồn tại một 
số vấn đề với các tổ chức, doanh 
nghiệp. Theo một nghiên cứu đối 
với 23 nghìn dịch vụ đám mây của 
người dùng từ tháng 01/2017 đến 
tháng 3/2017 đã phân tích tình hình 
chuẩn bị về chính sách, kết quả cho 
thấy rằng, 67% các dịch vụ đám 
mây không cho người dùng biết họ 
là người sở hữu các dữ liệu cá nhân 
trong điều khoản dịch vụ, 90% dịch 
vụ không hỗ trợ mã hóa dữ liệu. Một 
nghiên cứu khác cũng chỉ ra rằng 

các tổ chức, doanh nghiệp sử dụng 
dịch vụ dữ liệu người dùng hiện nay 
chỉ mới đáp ứng được 40% yêu cầu 
của GDPR. Một nghiên cứu được 
thực hiện bởi Imperva cũng chỉ ra 
rằng, chỉ có 43% số tổ chức, doanh 
nghiệp đang thực sự chuẩn bị cho 
GDPR. 

1. Tại sao GDPR được xây dựng
Có hai yếu tố chính đằng sau sự 

ra đời của GDPR. Một trong những lý 
do lớn nhất là EU muốn đưa luật bảo 
vệ dữ liệu phù hợp với cách các dữ 
liệu của người dùng đang được sử 
dụng, đặc biệt khi các công ty như 
Amazon, Google, Twitter và Facebook 
cung cấp dịch vụ miễn phí. vụ bê bối 
Cambridge Analytica là minh họa rõ 
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nét nhất, đã có hơn 50 triệu hồ sơ 
trên Facebook được thu thập vào 
mục chính trị.

Về cơ bản, Internet và đám mây 
cho phép các tổ chức tạo ra nhiều 
phương pháp để sử dụng, khai thác 
dữ liệu của người dân, và GDPR 
nhằm mục đích khắc phục, kiểm soát 
hành vi này.

Yếu tố thứ hai, giúp cho các tổ 
chức nắm được rõ hơn về môi trường 
pháp lý mà chỉ ra cách họ có thể áp 
dụng trong việc lưu trữ, sử dụng thông 
tin của khách hàng. Bằng cách tạo ra 
luật bảo vệ dữ liệu giống nhau ở các 
quốc gia thành viên, EU tin rằng điều 
này sẽ giúp tiết kiệm cho các công ty 
2,3 tỉ euro mỗi năm.

2. Khi nào GDPR có hiệu lực
GDPR sẽ áp dụng cho tất cả 

các nước thành viên EU từ ngày 
25/5/2018. 

Theo một cuộc khảo sát nhanh 

với 170 nhân viên an toàn thông tin 
mạng của Imperva, mặc dù phần lớn 
các chuyên gia bảo mật IT nhận thức 
về GDPR, nhưng chỉ một nửa trong 
số họ đang chuẩn bị cho sự xuất hiện 
của nó.

Đồng thời, chỉ có 43% người 
được hỏi đang đánh giá tác động 
của GDPR đối với công ty của họ 
và thay đổi cách thức thực hiện để 
tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu. Trong 
khi những người trả lời phần lớn là 
ở Mỹ, những người này sẽ vẫn bị 
ảnh hưởng bởi GDPR nếu họ xử lý 
- hoặc ký hợp đồng với một công ty 
khác để xử lý dữ liệu cá nhân của 
công dân EU.

Trong số những người được 
khảo sát, gần một phần ba cho biết 
họ không có sự chuẩn bị cho luật 
mới này, và 28% còn lại nói rằng họ 
không biết gì về việc công ty của họ 
có thể làm.
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3. Đối tượng tác động của GDPR

“Đơn vị điều khiển” và “Đơn vị xử 
lý” dữ liệu cần phải tuân theo GDPR. 
Đơn vị điều khiển dữ liệu mô tả cách 
thức và lý do tại sao dữ liệu cá nhân 
được xử lý, trong khi Đơn vị vi xử lý là 
bên thực hiện xử lý dữ liệu thực tế. Vì 
vậy, đơn vị điều khiển có thể là bất kỳ 
tổ chức, từ một công ty tìm kiếm lợi 
nhuận cho một tổ chức từ thiện hoặc 
chính phủ. Một đơn vị xử lý có thể là 
một công ty IT thực hiện xử lý dữ liệu 
thực tế.

Ngay cả khi đơn vị điều khiển và 
đơn vị xử lý có trụ sở bên ngoài EU, 
GDPR sẽ vẫn áp dụng cho họ, miễn 
là họ đang xử lý dữ liệu của các cư 
dân EU.

Trách nhiệm của đơn vị điều khiển 
phải đảm bảo đơn vị xử lý tuân thủ 
luật bảo vệ dữ liệu và đơn vị xử lý 
phải tự tuân thủ các quy tắc để duy 
trì hồ sơ về các hoạt động xử lý của 
mình. Nếu đơn vị xử lý có sự vi phạm 
dữ liệu, chúng có trách nhiệm hơn 
nhiều GDPR so với các điều khoản 
của Đạo luật Bảo vệ Dữ liệu (Data 
Protection Act).

4. Làm thế nào để tôi có được sự 
chấp thuận theo GDPR?

Sự đồng ý phải là một hành động 
tích cực, khẳng định bởi chủ thể dữ 
liệu, chứ không phải là sự chấp nhận 
thụ động theo một số mô hình hiện tại 
cho phép hộp chọn trước hoặc không 
tham gia.

Người kiểm soát phải lưu giữ hồ 
sơ về cách thức và khi nào một cá 
nhân đồng ý, và cá nhân đó có thể rút 
lại sự chấp thuận của họ bất cứ khi 
nào họ muốn. Nếu mô hình hiện tại 
của bạn để có được sự đồng ý không 
đáp ứng các quy tắc mới này, bạn 
sẽ phải đưa nó lên đầu hoặc ngừng 
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thu thập dữ liệu theo mô hình đó khi 
GDPR áp dụng vào năm 2018.

5. Những gì được coi là dữ liệu cá 
nhân theo GDPR?

EU đã mở rộng đáng kể định nghĩa 
về dữ liệu cá nhân theo GDPR. Để 
phản ánh các loại tổ chức dữ liệu hiện 
thu thập được về con người, các nhận 
dạng trực tuyến như địa chỉ IP hiện 
được coi là dữ liệu cá nhân. Các dữ liệu 
khác, như thông tin về kinh tế, văn hoá 
hoặc sức khoẻ tâm thần, cũng được 
coi là thông tin nhận dạng cá nhân.

Dữ liệu cá nhân ẩn danh cũng có 
thể phụ thuộc vào các quy tắc GDPR, 
tùy thuộc vào mức độ dễ dàng và khó 
xác định được dữ liệu của nó.

Bất cứ dữ liệu nào được tính là 
dữ liệu cá nhân theo Đạo luật Bảo vệ 
Dữ liệu cũng được coi là dữ liệu cá 
nhân theo GDPR.

Ngoài việc là động lực cho các tổ 
chức, doanh nghiệp phát triển công 
nghệ bảo mật cho các thiết bị, GDPR 
cũng bị đánh giá là sẽ kìm hãm việc 
sử dụng và phát triển của các dịch 
vụ mạng. 

Trong sự kiện Infosecurity Europe 
diễn ra vào tháng 6/2017, trong số 
900 tổ chức, doanh nghiệp tham dự, 
một nửa số người khi được hỏi đã 
tỏ ra lo ngại về mức tiền phạt khi sử 
dụng các ứng dụng trên nền dịch vụ 
đám mây. 

Mặt khác, GDPR có một quy định 
yêu cầu các vi phạm phải được báo 
cáo lại trong 72 giờ đồng hồ, điều này 
được cho là sẽ dẫn đến việc tổ chức, 
doanh nghiệp sẽ cố gắng che giấu 
các vi phạm hơn là báo cáo lại nó. Đối 
với các tổ chức, doanh nghiệp nhỏ có 
quỹ chi tiêu hạn chế, mức phạt của 
GDPR là một số tiền lớn, việc các tổ 
chức, doanh nghiệp đó tìm cách che 
giấu vi phạm là hoàn toàn có thể xảy 
ra. Tuy nhiên, nếu các sai phạm không 
được phát hiện và tích lũy trong một 
thời gian dài, lỗi hệ thống hoàn toàn 
có thể xảy ra và hậu quả là không thể 
lường trước.

Nguồn: tổng hợp
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Cảnh báo các cuộc tấn công từ 
chối dịch vụ thông qua lỗ hổng ứng 
dụng Memcached

1. Thông tin chung
Qua công tác giám sát và theo dõi 

tình hình, Cục An toàn thông tin đã 
phát hiện đang có nhiều chiến dịch tấn 
công từ chối dịch vụ lợi dụng lỗ hổng 
ứng dụng Memcached trên phạm vi 
toàn cầu. Trong đó, trên thế giới cuộc 
tấn công từ chối dịch vụ phân tán 
(DDoS) với quy mô lớn nhất được ghi 
nhận có lưu lượng lên tới hơn 1.7Tbs, 
đây là một con số cực kỳ khủng khiếp 
đối với một cuộc tấn công DDoS.

Các cuộc tấn công DDOS liên tục 
tăng về số lượng và lưu lượng tấn 
công 

Các cuộc tấn công này không sử 
dụng bất kỳ mạng botnet nào, thay 
vào đó đối tượng tấn công đã lợi dụng 
lỗ hổng trong ứng dụng Memcached 
(CVE-2018-1000115) của các máy 
chủ để khuếch đại tấn công DDoS.

Dạng tấn công DDoS khuếch đại 
này hoạt động bằng cách sử dụng 
địa chỉ IP giả mạo địa chỉ IP của nạn 

nhân để gửi bản tin yêu cầu tới máy 
chủ chạy dịch vụ Memcached trên 
cổng 11211, để biến các máy chủ này 
thành một dạng botnet. Các máy chủ 
dịch vụ Memcached này sẽ đồng loại 
gửi gói tin phản hồi về địa chỉ IP mục 
tiêu mà tin tặc muốn tấn công, từ đó 
tạo thành một cuộc tấn công DDoS 
với dữ liệu rất lớn.

Mặc dù tấn công DDoS khuếch 
đại không phải là dạng tấn công 
mới, nhưng trong cuộc tấn công 
này, đối tượng tấn công đã cải tiến 
phương thức hướng đến lỗi cấu hình 
Memcached của hàng nghìn máy 
chủ, nhiều máy chủ trong số đó vẫn 
bị công khai trên Internet và có thể bị 
khai thác để khởi động các cuộc tấn 
công DDoS có lưu lượng rất lớn.

2. Yêu cầu
Nhằm bảo đảm an toàn thông tin 

và phòng ngừa nguy cơ các máy chủ 
có sử dụng Memcached bị lợi dụng 
làm công cụ thực hiện các cuộc tấn 
công mạng nguy hiểm, Cục ATTT 
khuyến nghị các quản trị viên tại các 
cơ quan, đơn vị nhanh chóng kiểm tra 
thực hiện các biện pháp phòng chống 
tương ứng cho các máy chủ có sử 
dụng dịch vụ ứng dụng Memcached 
như sau:

- Cập nhật, nâng cấp Memcached 
lên phiên bản mới 1.5.6 để khắc phục 
lỗ hổng trên, trong đó ngừng kích hoạt 
cổng 11211 mặc định.
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- Trường hợp không cập nhật 
được Memcached do ảnh hưởng 
đến các dịch vụ bạn có thể sử dụng 
firewall để đóng cổng 11211 hoặc 
dừng kích hoạt cổng này trong cấu 
hình Memcached.

- Thường xuyên theo dõi kênh 
cảnh báo của các cơ quan chức năng 
và các tổ chức lớn về an toàn thông 
tin nhằm đối phó kịp thời với các nguy 
cơ tấn công mạng. 

3. Kiểm tra máy chủ sử dụng 
Memcached

Các cuộc tấn công DDoS có thể 
xảy ra với bất kỳ website, máy chủ 
nào và chúng ta cũng không phải là 
ngoại lệ. Trong trường hợp hệ thống 
của mình có sử dụng máy chủ đang 
cài đặt Memcached thì chính bạn 
cũng có thể trở thành một phần trong 
mạng botnet mà những kẻ tấn công 
đang lợi dụng. Để bảo vệ cho chính 
mình và những người khác, ta có thể 
chủ động kiểm tra xem máy chủ của 
mình có tồn tại lỗ hổng này không, 
bằng một trong những cách sau:

Kiểm tra máy chủ có mở cổng 
dịch vụ 11211 bằng câu lệnh: telnet 
localhost 11211

Kết quả kiểm tra cổng 11211 đang 
được sử dụng trên máy chủ

Kiểm tra lỗ hổng tồn tại trên máy 
chủ bằng câu lệnh: $ echo -en “\x00\
x00\x00\x00\x00\x01\x00\x00stats\
r\n” | nc -q1 -u <target> 11211. 

Kết quả kiểm tra lỗ hổng tồn tại 
trên máy chủ

Trong trường hợp máy chủ tồn tại 
lỗ hổng Memcached kết quả trả về 
thông tin có dạng: 

“STAT pid 21357
STAT uptime 41557034
STAT time 1519734962
...”
Với các máy chủ tồn tại lỗ hổng, 

các quản trị viên nên thực hiện các 
phương pháp phòng chống theo 
khuyến nghị.

Tham khảo:
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/

CVE-2018-1000115
https://memcached.org/
h t t p s : / / t h e h a c k e r n e w s .

c o m / 2 0 1 8 / 0 3 / d d o s - a t t a c k -
memcached.html 

https://blog.cloudf lare.com/
memcrashed-major-amplification-
attacks-from-port-11211/ 

Nguồn: Tổng hợp 
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Cảnh báo mã độc RottenSys phát 
tán trên một số dòng điện thoại

1. Thông tin chung
Ngày 14 tháng 3 nhóm nghiên cứu 

bảo mật của Check Point trên điện 
thoại di động đã phát hiện mã độc có 
tên RottenSys ảnh hưởng đến gần 
5 triệu (4.964.460) người dùng điện 
thoại từ năm 2016. Danh sách đứng 
đầu các điện thoại bị ảnh hưởng nhiều 
gồm Honor, Huawei, Xiaomi.

Số lượng chi tiết thiết bị nhiễm mã 
độc của các hãng 

RottenSys sử dụng 02 kỹ thuật để 
che dấu: Tạm dừng hoạt động trong 
một khoảng thời gian, chỉ chứa một 
thành phần dropper (mã độc sẽ thực 
hiện tải một mã độc khác) không hiển 
thị bất kỳ hành vi độc hại nào. Khi thiết 
bị hoạt động và dropper đã được cài 
đặt, mã độc sẽ kết nối đến máy chủ 
điều khiển và yêu cầu danh sách các 
thành phần cần thiết để hoạt động 
trong đó nó sẽ tải một mã độc khác từ 
máy chủ điều khiển sau khi dropper 
đã nhận được danh sách các thành 
phần cần thiết. 

Danh sách các đặc quyền truy 
cập được yêu cầu bởi ứng dụng

Việc tải các thành phần độc hại 
khác được thực hiện mà không có 
bất kỳ một cảnh báo nào cho người 
dùng và không yêu cầu tương tác của 
người dùng.

Số lượng chi tiết thiết bị nhiễm mã 
độc của các hãng

Theo các nhà nghiên cứu bảo 
mật của Check Point thì đây là dòng 
mã độc phục vụ mục đích kiếm tiền 
quảng cáo, tuy nhiên không loại trừ 
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khả năng thực hiện những hành động 
theo dõi, thu thập thông tin trên điện 
thoại người dùng.

Ngoài ra, RottenSys được thiết kế 
để tải và cài bất kỳ thành phần mới 
nào từ máy chủ C&C, tin tặc có thể 
dễ dàng dùng nó như một vũ khí để 
chiếm toàn quyền kiểm soát hàng 
triệu thiết bị lây nhiễm.

Cuộc điều tra cũng đã mở ra một 
vài bằng chứng cho thấy chiến dịch 
RottenSys đã bắt đầu biến hàng triệu 
thiết bị bị lây nhiễm thành một hệ 
thống botnet khổng lồ.

2. Yêu cầu
Nhằm bảo đảm an toàn thông tin 

và phòng ngừa nguy cơ các thiết bị 
điện thoại được sử dụng để theo dõi, 
thu thập thông tin người dùng và lợi 

dụng làm công cụ thực hiện các cuộc 
tấn công mạng nguy hiểm, Cục ATTT 
khuyến nghị người dùng lưu ý các 
một số nội dung sau:

- Chủ động kiểm tra thiết bị điện 
thoại của bạn có bị nhiễm bởi mã độc 
RottenSys nói trên, bạn cần vào phần 
cấu hình hệ thống của máy, tìm đến 
phần quản lý ứng dụng và tìm kiếm các 
gói mã độc theo danh sách bên dưới:

Danh sách các gói mã độc cài đặt
- Khi cài đặt các ứng dụng mới 

trên các thiết bị di động cần lưu ý 
nguồn gốc và thông tin về ứng dụng, 
đồng thời hạn chế các quyền quản trị 
và truy cập tới các phân vùng không 
phù hợp.

- Thường xuyên theo dõi kênh 
cảnh báo của các cơ quan chức năng 
và các tổ chức lớn về an toàn thông 
tin nhằm đối phó kịp thời với các nguy 
cơ, rủi ro mất an toàn thông tin khi sử 
dụng các thiết bị có kết nối mạng.

Tham khảo:
https://research.checkpoint.com/

rottensys-not-secure-wi-fi-service/
h t t p s : / / t h e h a c k e r n e w s .

com/2018/03 /andro id -bo tne t -
malware.html

 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 

An toàn thông tin (ATTT) nhận thấy trên không gian mạng đang tồn tại nhiều 
trang web tại Việt Nam 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 3, Cục ATTT ghi nhận có ít nhất 236 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:

Thống kê số lượng URL bị tấn công theo 
ứng dụng máy chủ web

2. Tình hình tấn công lừa đảo (Phishing) trong tháng
2.1. Qua thu thập, theo dõi, trích xuất từ hệ thống kỹ thuật, Cục ATTT còn 

ghi nhận có ít nhất 2.759 trang web đặt tại Việt Nam bị lợi dụng để thực hiện 
tấn công Phishing.

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, Dropbox…
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Việt Nam có nhiều người dùng các dịch vụ, ứng dụng nước ngoài (cả 
miễn 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. Lỗ hổng/điểm yếu an toàn thông tin trong tháng

Trong tháng 3, các tổ chức quốc tế đã phát hiện và công bố ít nhất 1.302 
lỗ hổng trong đó có: có ít nhất 159 lỗ hổng RCE (cho phép chèn và thực thi 
mã lệnh), 60 lỗ hổng đã có mã khai thác. 
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4. Hoạt động một số mạng botnet, APT, mã độc tại Việt Nam
4.1. Mạng botnet Mirai 
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. 

4.2. Mạng botnet Andromeda
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. 

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

4.3. Mạng botnet Conficker 
Mạng botnet Conficker được phát hiện từ tháng 10/2008. Mã độc này 

được thiết kế nhằm vào hệ điều hành Microsoft Windows. Khi mã độc này lây 
nhiễm vào một máy tính, thì máy tính này tham gia vào mạng botnet và có thể 
bị điều khiển để gửi thư rác (spam) và tấn công các hệ thống khác. Những 
máy tính bị lây nhiễm đều không truy cập được các website liên quan đến 
phần mềm diệt virus hay dịch vụ cập nhật của hệ Windows (Windows Update).

Nguồn: Cục An toàn thông tin
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