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BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỤC AN TOÀN THÔNG TIN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    
Số: 36/BC-CATTT 

 
Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2018 

TÓM TẮT 

Tình hình an toàn thông tin đáng chú ý trong tuần 32/2018 

(từ ngày 06/8/2018 đến ngày 12/8/2018) 

 

1. Điểm tin đáng chú ý 

1.1. Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ (DHS) công bố sẽ thành lập một trung 

tâm mới để tăng cường hoạt động bảo vệ các cơ sở hạ tầng quan trọng của nước 

này trước các mối đe dọa trên mạng và trong thực tế. 

BẢNG TỔNG HỢP 

1. Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ (DHS) công bố sẽ thành lập một trung tâm 

mới để tăng cường hoạt động bảo vệ các cơ sở hạ tầng quan trọng của nước 

này trước các mối đe dọa trên mạng và trong thực tế. 

2. 600,000 đô la Australia ngân sách nhà nước đã được giao cho trường đại 

học Sydney để phát triển các bài giảng và giảng dạy các kỹ năng toàn Thông 

tin trong chương trình Trung học của Australia. Theo báo cáo được công bố 

của Đại học Sydney, chương trình sẽ dạy các khái niệm và kỹ năng về an 

toàn thông tin bằng cách cung cấp các hoạt động trên lớp gọi là các “Thử 

thách”. 

3. Các chuyên gia ATTT gần đây đã phát hiện ra các chiến dịch tấn công 

mạng vào các tổ chức tài chính và được cho rằng do nhóm đối tượng tấn 

công có tên là Cobalt Gang gây ra. Các chiến dịch này là những chiến dịch 

Phishing sử dụng thư điện tử. Đây là một nhóm đối tượng tấn công mạng có 

trình độ cao, tạo ra những mã độc có khả năng ẩn sâu trong hệ thống và khó 

phát hiện. 

4. Báo cáo được xây dựng dựa trên các nguồn thông tin thu thập được từ hệ 

thống phân tích và chia sẻ nguy cơ tấn công mạng Việt Nam 

(https://ti.khonggianmang.vn). Thông tin chi tiết về Hệ thống tại Phụ lục 

kèm theo.   

https://ti.khonggianmang.vn/
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Việc xúc tiến thành lập trung tâm này do lo ngại về các mối đe dọa an 

toàn thông tin mạng đối với ngành năng lượng sau khi có các thông tin cho biết 

một chiến dịch lớn của các đối tượng tấn công mạng nước ngoài đã cố gắng xâm 

nhập vào các cơ quan, tổ chức liên quan đến việc cung cấp, vận hành lưới điện 

của Hoa Kỳ. 

Mục tiêu của trung tâm mới là tăng cường sự phối hợp giữa chính quyền 

liên bang và khu vực tư nhân – vốn là khu vực sở hữu và vận hành đa số các cơ 

sở hạ tầng quan trọng - và để cải thiện việc bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng khỏi 

các mối đe dọa tiềm ẩn. Trung tâm là đầu mối duy nhất của chính phủ trong việc 

giảm thiểu các rủi ro, bao gồm an toàn thông tin, trên tất cả các ngành, lĩnh vực, 

trung tâm không chỉ là đầu mối tổng hợp, chia sẻ thông tin mà còn phối hợp trực 

tiếp với các đơn vị tư nhân để phát triển một chiến lược hợp tác quản lý rủi ro 

nhằm cải thiện việc bảo vệ các cơ sở hạ tầng quan trọng. Hướng tiếp cận chính 

là quản lý dựa trên rủi ro. 

1.2. 600,000 đô la Australia ngân sách nhà nước đã được giao cho trường 

đại học Sydney để phát triển các bài giảng và giảng dạy các kỹ năng toàn thông 

tin trong chương trình Trung học của Australia. Theo báo cáo được công bố của 

Đại học Sydney, chương trình sẽ dạy các khái niệm và kỹ năng về an toàn thông 

tin bằng cách cung cấp các hoạt động trên lớp gọi là các “Thử thách”. 

Chương trình này dự kiến áp dụng vào tháng 10 năm sau. Chương trình sẽ 

bắt đầu với một bài giới thiệu về an toàn thông tin và thông tin cá nhân dựa trên 

các trường hợp thực tế gần gũi với các học sinh. Các Thử thách sẽ cung cấp 

những kỹ năng và thái độ cần thiết cho học sinh để hoạt động trên mạng một 

cách an toàn. 

Thử thách đầu tiên sẽ là một kịch bản giả định, yêu cầu các học sinh suy 

nghĩ dưới vai trò của kẻ tấn công. Sau đó học sinh sẽ được giao nhiệm vụ thu 

thập thông tin cá nhân được chia sẻ trên các mạng xã hội của các nhân vật để có 

thể khống chế các tài khoản ngân hàng, thư điện tử, mua hàng trực tuyến giả lập. 

Thử thách cũng sẽ thể hiện tầm quan trọng của một mật khẩu mạnh trong các 

hoạt động thực tế. 

1.3. Các chuyên gia ATTT gần đây đã phát hiện ra các chiến dịch tấn 

công mạng vào các tổ chức tài chính và được cho rằng do nhóm đối tượng tấn 

công có tên là Cobalt Gang gây ra. Các chiến dịch này là những chiến dịch 

Phishing sử dụng thư điện tử. Đây là một nhóm đối tượng tấn công mạng có 
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trình độ cao, tạo ra những mã độc có khả năng ẩn sâu trong hệ thống và khó phát 

hiện. 

 

Hình 1: Thư điện tử giả mạo chứa đường dẫn độc hại 

Các cuộc tấn công bắt đầu bằng việc gửi email chứa đường dẫn độc hại 

hoặc đính kèm mã độc có nội dung khá tương đồng với những thư điện tử bình 

thường mà người dùng nhận được trong công việc hàng ngày. Điều này cho thấy 

các đối tượng có nhiều thông tin về công việc của các nạn nhân. 

Thư điện tử mà đối tượng tấn công sử dụng thường chứa một đường dẫn 

đến một trong 3 loại tài liệu hoặc có đính kèm thành phần để khởi tạo tấn công 

gồm tài liệu văn bản Word OLE với mã VBA, tài liệu RTF với mã khai thác 

Microsoft Office, hay tài liệu PDF. 

Đoạn mã khai thác nhúng trong tài liệu thực hiện khai thác những lỗ hổng 

bảo mật CVE-2017-11882, CVE-2017-8570, CVE-2017-0199, CVE-2017-8174. 

 

Hình 2: Ví dụ về mã khai thác lỗi CVE-2018-8174 VB nhúng trong tập tin  
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Các mã khai thác này lợi dụng các ứng dụng mặc định của Microsoft như 

cmstp, resvg32 hay msxsl để vượt qua cơ chế tự bảo vệ AppLocker của 

Windows, tiến hành tải về các mã độc khác và cài đặt trên hệ thống. Tạo ra các 

backdoor để đối tượng tấn công có thể truy cập và kiểm soát thiết bị. 

 

Hình 3: Minh họa chiến dịch tấn công của nhóm Cobalt Gang 

Các hoạt động này cho thấy sự đầu tư lớn trong khâu chuẩn bị và tiến 

hành, cũng như trình độ kỹ thuật cao của nhóm đối tượng. 

Một số thông tin kỹ thuật liên quan đến chiến dịch tấn công của nhóm 

Cobalt.  

RTFs 

af9ed7de1d9d9d38ee12ea2d3c62ab01a79c6f4b241c02110bac8a53ea9798b5 

e4081eb7f47d76c57bbbe36456eaa4108f488ead5022630ad9b383e84129ffa9 

bebd4cd9aece49fbe6e7024e239638004358ff87d02f9bd4328993409da9e17c 

7762bfb2c3251aea23fb0553dabb13db730a7e3fc95856d8b7a276000b9be1f5 

a1f3388314c4abd7b1d3ad2aeb863c9c40a56bf438c7a2b71cbcff384d7e7ded 
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dc448907dd8d46bad0e996e7d23dd35ebe04873bc4bb7a8d26feaa47d09d1eab 

cbbf2de2fbd4bce3f9a6c7c2a3efd97c729ec506c654ce89cd187d7051717289 

40f97cf37c136209a65d5582963a72352509eb802da7f1f5b4478a0d9e0817e8 

DOC(x)s 

e566db9e491fda7a5d28ffe9019be64b4d9bc75014bbe189a9dcb9d987856558 

9ddc22718945ac8e29748999d64594c368e20efefc4917d36fead8a9a8151366 

1247e1586a58b3be116d83c62397c9a16ccc8c943967e20d1d504b14a596157c 

Dropper DLLs 

cc2e9c6d8bce799829351bd25a64c9b332958038365195e054411b136be61a4f 

0fef1863af0d7da7ddcfd3727f8fa08d66cd2d9ab4d5300dd3c57e908144edb6 

74af98fb016bf3adb51f49dff0a88c27bf4437e625a0c7557215a618a7b469a1 

844f56b5005946ebc83133b885c89e74bc4985bc3606d3e7a342a6ca9fa1cc0e 

Scriptlets 

283f733d308fe325a0703af9857f59212e436f35fb6063a1b69877613936fc08 

afeabc34e3260f1a1c03988a3eac494cc403a88711c2391ea3381a500e424940 

3b73ebb834282ae3ffcaeb3c3384fd4a721d78fff5e7f1d5fd63a9c244d84c48 

4afba1aa6b58dc3754fe2ff20c0c23ce6371ba89094827fe83bb994329fa16a3 

PDFs 

5ac1612535b6981259cfac95efe84c5608cf51e3a49b9c1e00c5d374f90d10b2 

9d6fd7239e1baac696c001cabedfeb72cf0c26991831819c3124a0a726e8fe23 

df18e997a2f755159f0753c4e69a45764f746657b782f6d3c878afb8befe2b69 

Decoy document 

f1004c0d6bf312ed8696c364d94bf6e63a907c80348ebf257ceae8ed5340536b 

Executable payloads 

f266070d4fe999eae02319cb42808ec0e0306125beda92f68e0b59b9f5bcac5a 

fc004992ad317eb97d977bd7139dbcc4f11c4447a26703d931df33e72fd96db3 

URLs - docs 

hxxp(s)://swift-fraud.com/documents 

hxxp://95.142.39.109/e1.txt 

hxxps://kaspersky-security.com/Complaint.doc 

hxxps://mcafeecloud.us/complaints/67972318.doc 

hxxps://s3.sovereigncars.org.uk/inv005189.pdf 

URLs - JS backdoor 
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Stage 1 - drop DLL dropper 

hxxp://nl.web-cdn.kz 

hxxp://mail.halcyonih.com/m.txt 

hxxp://mail.halcyonih.com/humans.txt 

hxxp://secure.n-document.biz/humans.txt 

hxxp://xstorage.biz/robots.txt 

hxxp://cloud.yourdocument.biz/robots.txt 

hxxp://cloud-direct.biz/robots.txt 

hxxp(s)://documents.total-cloud.biz/version.txt 

hxxp://cloud.pallets32.com/robots.txt 

hxxp://document.cdn-one.biz/robots.txt 

Backdoor C2 

hxxps://api.outlook.kz 

hxxp://api.fujitsu.org.kz 

hxxp://api.asus.org.kz 

hxxp://api.toshiba.org.kz 

hxxp://api.miria.kz 

hxxp(s)://outlook.live.org.kz 

Powershell Stage 

hxxp://95.142.39.109/driver 

hxxp://95.142.39.109/wdriver 

Decoy document 

hxxp://95.142.39.109/document.doc 

Cobalt Strike beacon stage 

hxxps://95.142.39.109/vFGY 

2. 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 
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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 tuần, Cục ATTT ghi nhận có ít nhất 63 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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3. Tình hình tấn công lừa đảo (Phishing) trong tuần 

3.1. Qua thu thập, theo dõi, trích xuất từ hệ thống kỹ thuật, Cục ATTT 

còn ghi nhận có ít nhất 63 trang web đặt tại Việt Nam bị lợi dụng để thực hiện 

tấn công Phishing trong tuần.  

 

3.2. Trên thế giới có nhiều các trang web giả mạo các tổ chức, doanh 

nghiệp, nhà cung cấp, dịch vụ lớn như: Các mạng xã hội, Outlook .v.v… 

 

Việt Nam có nhiều người dùng các dịch vụ, ứng dụng nước ngoài (cả 

miễn phí và có phí) như các mạng xã hội, outlook, yahoo .v.v… vì vậy người 

50

6

2 2

Thống kê số lượng các trang web phishing trong tuần
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dùng cần phải hết sức cảnh giác với những trang web giả mạo để ăn trộm tài 

khoản. 

4. Lỗ hổng/điểm yếu an toàn thông tin trong tuần 

4.1. Trong tuần, các tổ chức quốc tế đã công bố ít nhất 181 lỗ hổng, trong 

đó có  ít nhất 17 lỗ hổng RCE (cho phép chèn và thực thi mã lệnh) và 6 lỗ hổng 

đã có mã khai thác. 

4.2. Hệ thống kỹ thuật của Cục An toàn thông tin chủ động rà quét trên 

không gian mạng Việt Nam, đánh giá, thống kê cho thấy có 05 nhóm lỗ hổng 

trên các sản phẩm, dịch vụ CNTT phổ biến, có thể gây ảnh hưởng lớn đến người 

dùng ở Việt Nam, như: Nhóm 30 lỗ hổng trên nhiều sản phẩm của HP; Nhóm 12 

lỗ hổng trên nhiều sản phẩm của IBM..v.v. 

4.3. Chi tiết về thông tin một số lỗ hổng trên các sản phẩm/dịch vụ phổ 

biến tại Việt Nam cụ thể như sau: 

STT 
Sản phẩm/ 

dịch vụ 
Mã lỗi quốc tế Mô tả ngắn Ghi chú 

1 Cisco CVE-2018-0429 

Định dạng mã hóa video 

Thor do Cisco phát triển có 

lỗi tràn bộ đệm cho phép đối 

tượng tấn công thực hiện tấn 

công từ chối dịch vụ, chèn 

và thực thi mã lệnh. 

Đã có 

thông tin 

xác nhận 

2 

Hewlett 

Packard 

Enterprise 

CVE-2016-4391 

CVE-2017-4405 

CVE-2017-8992 

CVE-2017-8989 

CVE-2018-8987 

… 

Nhóm 30 lỗ hổng trên nhiều 

sản phẩm của HP (HP 

ArcSight WINC Connector, 

Business Service 

Management, Centralview 

Fraud Risk Management, 

Icewall SSO DFW, 

Intergrated Lights-Out, 

Intelligent Management 

Center,…) cho phép đối 

tượng tấn công thực hiện tấn 

công XSS, đánh cắp thông 

tin, leo thang đặc quyền, 

nhiều lỗ hổng cho phép chèn 

và thực thi mã lệnh. 

Đã có 

thông tin 

xác nhận 

và bản vá 
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3 IBM 

CVE-2018-1422 

CVE-2018-1524 

CVE-2018-1528 

CVE-2018-1690 

CVE-2018-1366 

… 

Nhóm 12 lỗ hổng trên nhiều 

sản phẩm của IBM (các sản 

phẩm Jazz Foundation, 

Maximo Asset Management, 

Security Indentity 

Governance Virtial 

Appliance,  Webshpere MQ) 

cho phép đối tượng tấn công  

đánh cắp các thông tin nhạy 

cảm. 

Đã có 

thông tin 

xác nhận 

và bản vá 

4 
NetComm 

Wirelesss 

CVE-2018-14785 

CVE-2017-14783 

CVE-2017-14784 

CVE-2018-14782 

CVE-2018-3663 

… 

Nhóm 4 lỗ hổng trong bộ 

chuyển mạch 4G LTE Light 

Industrial M2M (NWL-25) 

có firmware phiên bản 

2.0.29.11 trở về trước cho 

phép đối tượng tấn công 

thực hiện tấn công XSS, 

XSRF, chèn và thực thi mã 

lệnh. 

Chưa có 

thông tin 

xác nhận 

và bản vá 

5 Wordpress CVE-2017-14028 

Lỗ hổng trên phiên bản 4.6.7 

của Wordpress không có cơ 

chế kiểm tra tiện ích khi 

được tải lên dưới định dạng 

ZIP cho phép đối tượng chèn 

và thực thi mã lệnh. 

Chưa có 

thông tin 

xác nhận 

5. Hoạt động một số mạng botnet, APT, mã độc tại Việt Nam 

5.1. 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. 

Theo thông kê về mạng botnet Mirai của Cục An toàn thông tin trong tuần 

có nhiều IP tại Việt Nam vẫn nằm trong mạng botnet Mirai. 
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5.2. Danh sách IP/tên miền độc hại có nhiều kết nối từ Việt Nam 

TT Tên miền/IP 

1 1r69so6w16l.ru 

2 kukutrustnet777.info 

3 qsqjeuno53.ru 

4 104.244.14.252 

5 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 

6 kukutrustnet888.info 

7 kukutrustnet987.info 

8 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0.info 

9 mk.omkol.com 

10 g.omlao.com 

6. 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 An toàn thông tin 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 

Số lượng IP
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Thống kê số lượng IP nằm trong mạng botnet Mirai

FPT Viettel VNPT SCTV FPT
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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, đặc biệt là các trang web giả mạo các ứng dụng, dịch vụ phổ 

biến như đã nêu trong mục 3.2 báo cáo này. 

- Theo dõi và cập nhật bản vá cho các lỗ hổng, đặc biệt là lỗ hổng nêu tại 

mục 4.3 báo cáo này. 

- Chủ động kiểm tra, rà soát, bóc gỡ mã độc ra khỏi hệ thống mạng. Cục 

An toàn 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 An toàn thông tin theo 

thông tin bên dưới 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 Cục An toàn thông tin đã chia sẻ, đặc biệt 

là các tên miền đã nêu trong mục 5.2 báo cáo này. 

Thông tin liên hệ Cục An toàn thông tin, tầng 8, số 115 Trần Duy Hưng, 

quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội; số điện thoại:  024.3943.6684; thư điện tử 

ais@mic.gov.vn. 

Trân trọng./.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Nơi nhận:                                              
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng (để b/c); 

- Thư ký Lãnh đạo Bộ; 
- Đơn vị chuyên trách về CNTT các bộ, ngành; 

- Sở TT&TT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Cục KSTTHC, Văn phòng Chính phủ; 

- Vụ Khoa giáo - Văn xã, Văn phòng Chính phủ; 

- Trung tâm CNTT, Văn phòng Trung ương Đảng;   

- Trung tâm CNTT, Văn phòng Quốc Hội;                 (email) 

- Trung tâm CNTT, Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Các Tập đoàn kinh tế; Tổng công ty nhà nước;  

Tổ chức tài chính và Ngân hàng; 

- Cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; 

- Lãnh đạo Cục; 

- Lưu: VT, TTTV. 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Huy Dũng 
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PHỤ LỤC 

Hệ thống phân tích và chia sẻ nguy cơ tấn công mạng Việt Nam 

https://ti.khonggianmang.vn 

 

 

https://ti.khonggianmang.vn/
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