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Báo cáo tổng kết năm 2018

Ngày 26/12, tại Hà Nội đã diễn ra 
Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và 
phương hướng hoạt động năm 2019 
của Khối an toàn thông tin (ATTT). Hội 
nghị có sự tham dự của Thứ trưởng 
Nguyễn Thành Hưng và đại diện lãnh 
đạo của các đơn vị thuộc Bộ.

Tại Hội nghị, đại diện Khối an 
toàn thông tin, Cục An toàn thông 
tin đã chia sẻ tóm tắt một số sự kiện 
tiêu biểu trong năm 2018 của Khối 
ATTT trong đó có một số công việc 
nổi bật như:

- Kiện toàn tổ chức, xây dựng và 
vận hành hệ thống kỹ thuật tập trung 
quy mô quốc gia (Trung tâm Giám sát 
an toàn không gian mạng quốc gia 
trực thuộc Cục An toàn thông tin)

- Triển khai Quyết định 05/2017/
QĐ-TTg và 1622/QĐ-TTg, Bộ đã kiện 
toàn mạng lưới ứng cứu sự cố quốc 
gia, thành lập Ban điều hành mạng 

lưới và Đội tác nghiệp ứng cứu sự cố 
quốc gia.

- Triển khai giám sát An toàn thông 
tin cho Chính phủ điện tử, Bộ đã thực 
hiện giám sát gián tiếp cho tất cả các 
trang, cổng thông tin điện tử .gov 
phục vụ Chính phủ điện tử.

- Tổ chức các đoàn công tác làm 
việc với 20 cơ quan chuyên trách về 
CNTT của Bộ, ngành, địa phương để 
kiểm tra, đánh giá, giám sát ATTT và 
triển khai các nhiệm vụ đã được Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt tại các 
Quyết định số: 1622/QĐ-TTg, 898/
QĐ-TTg, 99/QĐ-TTg, 893/QĐ-TTg, 
632/QĐ-TTg, 05/2017/QĐ-TTg, 1017/
QĐ-TTg, 1622/QĐ-TTg và Chỉ thị số 
14/CT-TTg.

- Tổ chức 02 khóa đào tạo hướng 
dẫn xác định và thực thi bảo đảm 
an toàn hệ thống thông tin theo cấp 
độ cho cán bộ chuyên trách về ATTT 
các tỉnh miền Bắc và cơ quan Trung 
ương. Phối hợp 04 Sở TTTT triển khai 
Hội nghị tập huấn về triển khai công 
tác bảo đảm ATTT. Thành lập Hội 
đồng và tổ chức thẩm định hồ sơ đề 
xuất cấp độ cho 24 hệ thống thông tin 
quan trọng.

- Tổ chức 07 chuỗi hoạt động đào 
tạo, tập huấn, diễn tập chủ đề bảo 
đảm an toàn thông tin phục vụ Chính 
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phủ điện tử và Chính quyền điện 
tử các cấp tại 07 vùng kinh tế trên 
toàn quốc; 02 đợt diễn tập nâng cao 
năng lực xử lý tình huống tấn công 
mạng vào hệ thống công nghiệp và 
tài chính, viễn thông quan trọng; 03 
Hội nghị Nâng cao nhận thức - Yếu 
tố quyết định đảm bảo ATTT trong 
chuyển đổi số quốc gia; 08 chương 
trình đào tạo kỹ thuật chuyên sâu cho 
các đơn vị chuyên trách ứng cứu sự 
cố của các bộ, ngành, địa phương và 
các thành viên mạng lưới ứng cứu 
sự cố quốc gia.

- Hướng dẫn, điều phối, tổ chức 

thực hiện công tác phòng, chống, 
ngăn chặn thư điện tử rác và tin nhắn 
rác; vận hành và khai thác Hệ thống 
tiếp nhận phản ánh tin nhắn rác thông 
qua đầu số 456, Hệ thống phần mềm 
thu thập thư rác chuyên dụng.

- Chủ trì, bảo trợ, phối hợp tổ 
chức với các cơ quan, đơn vị tổ chức 
các cuộc thi, hội nghị, hội thảo chuyên 
sâu kỹ thuật về ATTT như các cuộc thi 
(Sinh viên với ATTT, Secathon 2018 
và WhiteHat Grand Prix 2018) các hội 
thảo (Trà đá Hacking, Hacker mũ cối).

Ngoài ra về hoạt động xây dựng 
cơ chế, chính sách, Khối ATTT cũng 
đã có nhưng hoạt động nổi bật như:

- Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 
25/5/2018 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 
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hội, góp phần bảo đảm quốc phòng, 
an ninh của đất nước.

+ Quyết định số 02/2018/QĐ-TTg 
(M) ngày 12/3/2018 về việc thí điểm 
một số cơ chế ưu đãi và cơ chế tài 
chính đặc thù cho cán bộ kỹ thuật và 
lực lượng ứng cứu sự cố ATTT mạng 
của Bộ TT&TT nhằm xây dựng lực 
lượng đặc thù kỹ thuật ATTT mạng 
của quốc gia có đủ năng lực và kỹ 
năng chuyên môn, nghiệp vụ để làm 
nòng cốt tổ chức triển khai công tác 
thực thi đảm bảo ATTT mạng của 
quốc gia; điều phối, hỗ trợ ứng cứu, 
ngăn chặn, xử lý các sự cố mất ATTT 
mạng trên toàn quốc; giám sát, bảo 
vệ ATTT mạng cho Chính phủ điện tử 
và công tác chỉ đạo điều hành của 
Đảng và Nhà nước. 

+ Quyết định số 1017/QĐ-TTg 
ngày 14/8/2018 phê duyệt Đề án 
giám sát ATTT mạng đối với hệ thống, 
dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ 
Chính phủ điện tử đến năm 2020, 

định hướng đến năm 2025 nhằm đẩy 
mạnh hoạt động các hệ thống giám 
sát của cơ yếu, quốc phòng, an ninh, 
góp phần đảm bảo quốc phòng, an 
ninh, trật tự an toàn xã hội. Đề án sẽ 
đẩy mạnh việc bảo đảm ATTT mạng 
cho xã hội và người dân khi tham gia 
các hoạt động trên không gian mạng, 
tạo điều kiện để doanh nghiệp và 
người dân yên tâm khi sử dụng các 
dịch vụ công trực tuyến và các hệ 
thống Chính phủ điện tử.

- Trong lĩnh vực chứng thực chữ 
ký số, Bộ đã xây dựng và trình Chính 
phủ ban hành Nghị định số 130/2018/
NĐ-CP ngày 27/9/2018 quy định chi 
tiết việc thi hành Luật giao dịch điện 
tử về chữ ký số và dịch vụ chứng 
thực chữ ký số. Bên cạnh đó Bộ đã 
xây dựng hồ sơ đề xuất xây dựng 
Nghị định quy định về xác thực và 
định danh điện tử.

- Để hoàn thiện hệ thống văn bản 
hướng dẫn Luật an toàn thông tin 
mạng, Bộ TT&TT đã ban hành Thông 
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tư Quy định Danh mục sản phẩm an 
toàn thông tin mạng nhập khẩu theo 
giấy phép và trình tự, thủ tục, hồ sơ 
cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm 
an toàn thông tin mạng (Thông tư 
13/2018/TT-BTTTT ngày 15/10/2018). 
Đến hết năm 2018, hành lang pháp lý 
về lĩnh vực an toàn thông tin tại Việt 
Nam đã được hoàn thiện, tạo điều 
kiện thuận lợi cho các đơn vị quản lý, 
thực thi về an toàn thông tin cũng như 
tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh 
nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này.

- Xây dựng Thông tư quy định về 
tổ chức hoạt động Đội ứng cứu sự cố 
và các chức danh, vị trí an toàn thông 
tin mạng. Đây sẽ là căn cứ pháp lý để 
xây dựng lực lượng ứng cứu sự cố, 
đảm bảo an toàn thông tin mạng trên 
toàn quốc.

- Xây dựng dự thảo Thông tư 
hướng dẫn thực hiện Điều 44 Nghị 
định số 72/2013/NĐ-CP và Điều 14 
Nghị định số 25/2014/NĐ-CP của 
Chính phủ nhằm hướng dẫn các 
doanh nghiệp viễn thông, doanh 
nghiệp cung cấp dịch vụ Internet bố 
trí mặt bằng, cổng kết nối và các biện 
pháp kỹ thuật cần thiết để thực hiện 
bảo đảm an toàn, an ninh mạng. 

- Xây dựng các bộ định mức về an 
toàn thông tin mạng, gồm: định mức 

giám sát an toàn thông tin, định mức 
kiểm tra đánh giá an toàn thông tin, 
định mức điều phối ứng cứu sự cố và 
định mức diễn tập an toàn thông tin 
mạng. Các định mức này sẽ là công 
cụ hữu hiệu để thực hiện định hướng 
thuê CNTT của nhà nước

Nguồn: Cục ATTT

Tổ chức diễn tập “Phòng chống tấn 
công có chủ đích APT vào hạ tầng 
thông tin quan trọng”.

Ngày 18/12, Trung tâm Ứng cứu 
khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) 
chủ trì, phối hợp với Cục An toàn 
thông tin tổ chức chương trình diễn 
tập ứng cứu sự cố an toàn thông tin 
mạng toàn quốc năm 2018 với chủ 
đề “Phòng chống tấn công có chủ 
đích APT vào hạ tầng thông tin quan 
trọng”.

Có sự góp mặt của hơn 100 đội 
ứng cứu trên khắp các nước, chương 
trình diễn tập năm nay được cho là 
có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, 
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thời gian diễn tập kéo dài 3 ngày từ 
18 - 21/12/2018 với phiên khai mạc 
và bế mạc tại 3 điểm cầu là Hà Nội, 
Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh.

Ban tổ chức cho biết, chương 
trình diễn tập “Phòng chống tấn công 
có chủ đích APT vào hệ thống thông 
tin quan trọng” năm nay có hình thức 
tổ chức hoàn toàn mới: diễn tập thực 
chiến - thực hiện các phòng thủ, tấn 
công trực tiếp vào hệ thống thông tin 
đang hoạt độn, với các tương tác đối 
kháng giữa phòng thủ và tấn công. 
Trong đó, Khối Phòng thủ sẽ thực thi 
các kế hoạch về phòng, chống tấn 
công APT; Khối Tấn công sẽ sử dụng 
các công nghệ mã nguồn mở/đóng 
như: các công cụ khai thác lỗ hổng 
zero-day, one-day, deface attack, 
system hacking, web application 
attack, scanning, vulnerabilities 
exploit… tùy vào khả năng và năng 
lực khai thác để thực hiện tấn công 
tổng hợp, lưu vết hoặc đưa ra các 
bằng chứng tấn công.

Phát biểu khai mạc chương trình 
diễn tập, Thứ trưởng Bộ TT&TT 
Nguyễn Thành Hưng cho biết, thời 
gian gần đây, những thay đổi về công 
nghệ trong cơ sở hạ tầng thông tin 
đã dần làm thay đổi các quan niệm về 
an toàn, an ninh mạng truyền thống, 

tạo ra một môi trường “giàu mục tiêu” 
cho tin tặc. Nhưng có lẽ yếu tố mới rất 
quan trọng trong bối cảnh hiện nay là 
sự xuất hiện của các chiến dịch gián 
điệp và phá hoại có tổ chức với quy 
mô quốc tế.

Các đội tham gia sẽ phân tích, xử 
lý các tình huống tấn công, phòng thủ 
vào hệ thống thông tin, thực hành quy 
trình ứng cứu sự cố trong mạng lưới; 
áp dụng các chính sách quản lý điều 
phối, thực hành việc phối hợp giữa 
các đơn vị chuyên trách về an toàn 
thông tin mạng với Cơ quan điều phối 
quốc gia (VNCERT) và giữa các đơn 
vị với nhau.

Nguồn: ICT news

Lãnh đạo quốc tế thăm Trung tâm 
Giám sát an toàn không gian mạng 
quốc gia 

Ngày 06/12, tại Hà Nội, Thứ 
trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm đã có 
buổi tiếp đoàn công tác Bộ Thông tin 
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Campuchia do ông Khieu Kanharith - 
Bộ trưởng Bộ Thông tin Campuchia 
dẫn đầu. Buổi làm việc được thực 
hiện trong khuôn khổ chuyến thăm 
chính thức của Thủ tướng Campuchia 
Hunsen tới Việt Nam từ ngày 06 – 
08/12/2018.

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Phan 
Tâm đã dẫn đoàn công tác tới thăm 
Trung tâm Giám sát an toàn không 
gian mạng quốc gia thuộc Cục An 
toàn thông tin.

Trung tâm Giám sát an toàn không 
gian mạng quốc gia có nhiệm vụ chính 
là giám sát, theo dõi an toàn không 
gian mạng, phân tích dữ liệu, cảnh 
báo sớm xu hướng, nguy cơ mất an 
toàn thông tin mạng.

Trung tâm hiện là nơi sở hữu nhiều 
hệ thống ATTT khác nhau của Việt 
Nam. Trong đó có Hệ thống phát hiện 
mã độc thời gian thực 24/7; Hệ thống 
giám sát ATTT phục vụ chính phủ điện 
tử và chính quyền điện tử các cấp, 
thực hiện giám sát ATTT cho các bộ, 
ngành, tỉnh/thành và từng thiết bị; Hệ 

thống dò quét, đánh giá toàn bộ nguy 
cơ trên không gian mạng Việt Nam; 
Hệ thống chia sẻ thông tin cho toàn 
bộ cơ quan nhà nước, thông tin về 
các cuộc tấn công mạng ở Việt Nam 
và khu vực ASEAN.

Chia sẻ với Bộ trưởng Bộ Thông 
tin Campuchia, Thứ trưởng Phan Tâm 
cho biết, lãnh đạo Đảng, Nhà nước 
Việt Nam rất quan tâm đến công tác 
đảm bảo ATTT mạng.

“Kể từ khi Trung tâm Giám sát an 
toàn không gian mạng quốc gia được 
nâng cấp từ tháng 10/2018 đến nay, 
đã có nhiều đoàn trong nước, quốc tế 
đến tham quan, học hỏi kinh nghiệm. 
Điều này cho thấy hoạt động của 
Trung tâm rất có giá trị, đóng góp vào 
sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt 
Nam”, Thứ trưởng Phan Tâm nói.

Theo Thứ trưởng Phan Tâm, 
Trung tâm Giám sát an toàn không 
gian mạng quốc gia được ứng dụng 
các công nghệ, kỹ thuật mới nhất 
trong phân tích, đánh giá rủi ro, nguy 
cơ trên không gian mạng.
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Trong khuôn khổ buổi tiếp, Thứ 
trưởng Phan Tâm cũng cho biết, Bộ 
TT&TT sẵn sàng hỗ trợ kinh nghiệm 
xây dựng trung tâm cơ sở dữ liệu, cử 
các cán bộ chia sẻ chuyên môn, kinh 
nghiệm trong công tác bảo đảm ATTT 
cho Campuchia.

Mục tiêu của Bộ TT&TT là Trung 
tâm Giám sát an toàn không gian 
mạng quốc gia phải trở thành một 
trung tâm chia sẻ và phân tích thông 
tin về về an toàn, an ninh mạng 
(Secutity Hub) chung cho các nước 
ASEAN vào năm 2019.

Trao đổi với Thứ trưởng Phan Tâm, 
ông Khieu Kanharith - Bộ trưởng Bộ 
Thông tin Campuchia gửi lời cảm ơn sự 
tiếp đón trọng thị và việc chia sẻ thông 
tin của Bộ TT&TT. Người đứng đầu 
ngành Thông tin của Campuchia mong 
muốn, Bộ TT&TT cử các cán bộ trình 
độ cao nhằm hỗ trợ Campuchia trong 
việc thành lập Trung tâm cơ sở dữ liệu.

Theo ông Khieu Kanharith, dữ liệu 
của Campuchia hiện nay đều lưu trữ 

theo cách thủ công. Do vậy, Việt Nam 
có thể xem là mô hình để các Bộ, 
ngành khác của Campuchia học tập 
xây dựng các trung tâm cơ sở dữ liệu.

Chia sẻ với Thứ trưởng Phan Tâm, 
Bộ trưởng Bộ Thông tin Campuchia 
cho biết, Campuchia cũng gặp phải 
nhiều cuộc tấn công qua Internet và 
hiện còn gặp nhiều khó khăn trong 
công tác bảo đảm ATTT.

Bộ Thông tin Campuchia cũng 
đang xem xét thành lập tổ công tác 
để theo sát một số vấn đề về an toàn 
thông tin mạng. Vào ngày 12/12 tới 
đây, khi hai Bộ tổ chức Hội thảo chia 
sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực này, 
Campuchia mong tiếp nhận được 
nhiều thông tin, kiến thức liên quan 
đến an toàn thông tin từ Việt Nam.

Cũng trong tháng 12, Trung tâm 
Giám sát an toàn không gian mạng 
quốc gia đã đón tiếp đoàn đại biểu 
Công hòa Dân chủ Nhân dân Lào đến 
thăm và làm việc. 

Nguồn: Tổng hợp
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Hội thảo Khoa học toàn quốc lần 
thứ III về an toàn thông tin

Hội thảo Khoa học toàn quốc lần 
thứ III - Một số vấn đề chọn lọc về 
an toàn an ninh thông tin (SoIS 2018), 
do Bộ Thông tin và Truyền thông 
chủ trì, trường Đại học Bách khoa 
Hà Nội phối hợp với trường Đại học 
Bách khoa, Đại học Đà Nẵng tổ chức. 
Nằm trong một loạt các nhiệm vụ của 
Đề án 99 “Nâng cao năng lực, chất 
lượng đào tạo, nghiên cứu của các 
cơ sở đào tạo trọng điểm về an toàn 
an ninh thông tin”, Hội thảo sẽ diễn ra 
tại thành phố Đà Nẵng trong hai ngày 
06-07/122018. Hội thảo nhằm khuyến 
khích các nhà khoa học, nghiên cứu 
sinh, học viên cao học tham gia báo 
cáo, trao đổi các kết quả nghiên cứu, 
đặc biệt là những kết quả có tính ứng 
dụng thực tiễn cao, thiết thực trong 
đời sống xã hội.

Năm 2018, Ban tổ chức đã nhận 
được gần 30 bài báo khoa học, tập 
trung vào những lĩnh vực như: Mật mã 
ứng dụng, An toàn ứng dụng và An 
toàn an ninh mạng. Một số tham luận 
đáng chú ý như Phát hiện Botnet dựa 
trên phân loại tên miền sử dụng các 
kỹ thuật học máy; Xây dựng hệ thống 
phân tích mã độc dựa trên mã nguồn 
mở; Bảo mật mạng chuyển tiếp thu 

năng lượng dựa trên cơ chế chuyển 
mạch thời gian - phân chia công suất 
thích nghi và lựa chọn nút chuyển tiếp 
và Xây dựng hệ thống an ninh mạng 
vạn vật với giải pháp phát hiện và hạn 
chế tấn công DoS trên giao thức RPL 
dựa trên cơ chế Overhearing.

Với mong muốn trở thành Hội 
thảo tầm cỡ khu vực, SoIS 2018 sẽ 
được phối hợp tổ chức bên cạnh 
Hội nghị quốc tế The 9th International 
Symposium on Information and 
Communication Technology (SoICT 
2018 - http://soict.org/). Hội nghị 
SoICT 2018 có 66 bài báo khoa học 
được chấp nhận với tỷ lệ 51%, đến 
từ các tác giả ở 18 quốc gia và vùng 
lãnh thổ khác nhau, trong 4 Chủ đề 
đang thu hút sự quan tâm của lĩnh 
vực CNTT-TT như: Trí tuệ nhân tạo 
và phân tích dữ liệu lớn, Công nghệ 
mạng và bảo mật, Thị giác máy tính 
và nhận dạng…

Nguồn: tổng hợp
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Những sự kiện an toàn thông tin 
mạng trên thế giới nổi bật năm 2018

Thế giới năm 2018 chứng kiến 
hàng loạt các sự cố mất an toàn thông 
tin, đánh cắp dữ liệu cá nhân, người 
sử dụng. Đặc biệt vào các hệ thống 
giao dịch tài chính, hồ sơ cá nhân và 
các doanh nghiệp.

Đầu năm 2018, người dân ở Hawaii 
đã bị một phen hú vía, khi họ nhận 
được một cảnh báo giả về việc tên lửa 
đang lao tới khu vực mà họ đang sinh 
sống. Tất cả người dân đều nhận được 
cùng một tin nhắn: “Mối đe dọa tên lửa 
đạn đạo đang hướng về Hawaii. Hãy 
tìm nơi trú ẩn ngay lập tức. Đây không 
phải một cuộc diễn tập”.

Sau đó, một bức ảnh của 
Associated Press chụp từ hồi tháng 
7 năm 2017 xuất hiện trên Twitter đã 
gây ra rất nhiều nghi vấn xung quanh 
vấn đề an toàn thông tin mạng của Cơ 
quan cảnh báo khẩn cấp ở Hawaii.

Bức ảnh đó chụp phía trước màn 
hình máy tính của một nhân viên có 
kèm theo một tờ ghi chú, trong đó ghi 
một dãy mật khẩu.

Tháng 02 năm 2018, hơn 4.000 
website, trong đó có cả của chính 
phủ Anh, Mỹ, Australia đồng loạt gặp 
sự cố bảo mật. Nguyên nhân đến từ 
một plugin của bên thứ ba có cài sẵn 
mã độc âm thầm đào tiền ảo nhưng 
người dùng máy tính bị nhiễm không 
hề hay biết về mã độc này.

Tháng 3 năm 2018, trang mạng 
xã hội nổi tiếng thế giới Facebook bị 
tố làm rò rỉ dữ liệu cá nhân của hơn 
50 triệu tài khoản. Trong số đó, 10 
quốc gia có số tài khoản Facebook 
bị thu thập dữ liệu nhiều nhất là Mỹ, 
Philippines, Indonesia, Anh, Mexico, 
Canada, Ấn Độ, Brazil, Việt Nam và 
Australia. Việt Nam có 427.446 tài 
khoản người dùng bị thu thập dữ liệu. 

Chúng được thu thập bởi 
Aleksandr Kogan và bán cho công ty 
Cambridge Analytica từ năm 2015. 
Dữ liệu này sau đó được cho là có tác 
động đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 
năm 2016, khiến Mark Zuckerberg, 
CEO của Facebook, phải ra điều trần 
trước lưỡng viện Mỹ.
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Cùng tháng này, Under Armour – 
thương hiệu thời trang nổi tiếng thế 
giới thừa nhận người dùng ứng dụng 
chăm sóc sức khỏe MyFitnessPal do 
hãng phát triển đã bị lộ mật khẩu, địa 
chỉ thư điện tử. Tuy nhiên, thông tin 
thẻ tín dụng của người dùng ứng dụng 
này vẫn còn nằm trong vùng an toàn.

Mặc dù những thông tin có độ 
nhạy cảm cao được Under Armour 
khẳng định vẫn chưa bị tấn công, 
nhưng điều này không có nghĩa là 
người dùng MyFitnessPall được an 
toàn trước những cuộc tấn công khác. 
Under Armour đã chính thức khuyến 
cáo người dùng gấp rút thay đổi và 

tăng độ khó mật khẩu để phòng ngừa 
những cuộc tấn công từ hacker trong 
lúc hãng này phối hợp cùng các cơ 
quan chức năng để tiếp tục theo dõi 
tình hình.

Tuy vậy, Under Armour không 
cho biết hacker đã tấn công và đánh 
cắp dữ liệu người dùng ứng dụng 
MyFitnessPall như thế nào.

Tháng 5 năm 2018, 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 
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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.

Tháng 7 năm 2018, tin tặc đã nhắm 
vào hệ thống dữ liệu của SingHealth 
tổ chức bảo hiểm y tế lớn nhất 
Singapore. Vụ tấn công đã tiếp cận và 
sao chép thông tin cá nhân 1,5 triệu 
người dùng của SingHealth. Thông 
tin đơn thuốc của 160.000 bệnh nhân 
cũng bị đánh cắp.

Trong danh sách người dùng của 
SingHealth bị rò rỉ thông tin cá nhân 
còn có Thủ tướng Singapore Lý Hiển 
Long. Cụ thể, tin tặc đã tiếp cận thông 
tin chi tiết các đơn thuốc của Thủ 
tướng nước này. Đây được coi là vụ 

tấn công mạng đánh cắp thông tin cá 
nhân lớn nhất và nghiêm trọng nhất ở 
Singapore từ trước tới nay.

Cũng trong tháng 7 năm 2018, 
Dixons Carphone - Công ty bán lẻ đồ 
điện tử tiêu dùng của Anh đã thông 
báo 1,2 triệu hồ sơ chứa dữ liệu cá 
nhân của khách hàng bị tin tặc đánh 
cắp. Nhưng sau đó, trong một bản 
cập nhật, công ty tiết lộ rằng tin tặc 
có thể đã truy cập khoảng 10 triệu hồ 
sơ dữ liệu cá nhân. Sự cố xảy ra vào 
năm ngoái, nhưng không có chí tiết 
cụ thể về thời gian hoặc cách thức 
xâm nhập diễn ra.

13
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Tháng 8 năm nay, tin tặc đã giành 
quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân 
của hơn 2 triệu khách hàng T-mobile, 
các dữ liệu bị đánh cắp bao gồm tên, 
mã bưu điện (zip code), số điện thoại, 
địa chỉ thư điện tử, mã số tài khoản 
và loại tài khoản.

T-Mobile đã công bố chi tiết sự 
việc và gửi cảnh báo đến tất cả khách 
hàng bị ảnh hưởng. Trong thông báo 
của mình, T-Mobile cho biết đã tắt 
quyền truy cập trái phép vào các dữ 
liệu cá nhân, rất may bởi các thông 
tin quan trọng như số thẻ tín dụng hay 
mật khẩu không bị xâm phạm.

Theo Motherboard, sự việc ảnh 
hưởng đến 3% trong tổng số 77 triệu, 
tức 2,3 triệu khách hàng của T-Mobile. 
Cuộc tấn công được thực hiện bên 
ngoài nước Mỹ, chưa rõ là quốc gia nào.

Tháng 9 năm 2018, Facebook mới 
đây đã phát hiện ra một lỗi bảo mật, 
cho phép các hacker truy cập thông 
tin, kiểm soát hơn 50 triệu tài khoản. 
Tính năng “View As” trên Facebook 

cho phép người dùng xem trang cá 
nhân của mình với tư cách là một 
người dùng khác. Lỗ hổng này, trong 
đó có bao gồm 3 lỗi riêng biệt, cũng 
cho phép các hacker truy cập vào 
đoạn mã token - đoạn mã số, giúp 
người dùng có thể đăng nhập mà 
không cần nhập lại mật khẩu - có thể 
sử dụng để kiểm soát tài khoản của 
người khác.

Gần 50 triệu tài khoản đã bị lấy mã 
token và Facebook cũng đã cài đặt lại 
tất cả những đoạn mã này. Công ty 
cũng cài đặt lại mã token cho thêm 40 
triệu tài khoản đã sử dụng tính năng 
“View As” trong năm vừa rồi, nâng 
tổng số lên 90 triệu tài khoản.

Việc cài đặt yêu cầu người dùng 
phải nhập lại mật khẩu khi đăng nhập 
lại hoặc khi đang sử dụng một ứng 
dụng khác yêu cầu phải đăng nhập 
Facebook. Người dùng cũng sẽ nhận 
được một thông báo để giải thích về 
vấn đề này.

Nguồn: Cục ATTT
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Australia ra luật an toàn thông tin 
mạng, đòi quyền truy vấn cơ sở dữ 
liệu Facebook, Google

Đạo luật có tên đầy đủ là Đạo 
luật sửa đổi về viễn thông và pháp 
luật khác (Hỗ trợ và truy cập) 2018 
vừa được cơ quan lập pháp Australia 
thông qua vào ngày 06/12 vừa qua. 
Theo các nhà lập pháp, quy định này 
là điều thiết yếu để duy trì an ninh 
quốc gia và là một công cụ quan trọng 
của chính quyền trong cuộc chiến với 
chủ nghĩa khủng bố.

Rất nhiều chính phủ cho rằng 
các dịch vụ có chức năng mã hóa tin 
nhắn đang được những kẻ khủng bố 
lợi dụng để liên lạc với nhau nhằm 
qua mặt các nhà chức trách. Do vậy, 
các nhà nhà hành pháp cần được 
cung cấp quyền truy cập vào cơ sở 
dữ liệu này để đảm bảo an toàn cho 
cộng đồng.

Trong khi đó, quan điểm của các 
công ty công nghệ cho rằng quy định 

trên sẽ mở ra một cánh cửa cho giới 
tin tặc lợi dụng nhằm phá hoại, và 
rằng điều đó sẽ ảnh hưởng tới quyền 
giữ bí mật về đời tư cá nhân của 
người dùng.

Với quy định vừa được đưa ra, 
các cơ quan hành pháp của chính 
phủ Australia có thể yêu cầu các công 
ty công nghệ hợp tác chia sẻ thông 
tin theo 03 cấp độ nhằm giúp các cơ 
quan này truy cập vào những dữ liệu 
bị mã hóa.

Ở cấp độ thứ nhất, chính quyền 
sẽ gửi yêu cầu về việc trợ giúp tự 
nguyện nhằm bảo vệ an ninh quốc gia 
tới các công ty công nghệ. Với cấp độ 
thứ hai, cơ quan chức năng sẽ yêu 
cầu các công ty công nghệ cung cấp 
bộ giải mã trong trường hợp họ nắm 
trong tay giải pháp này.

Trong trường hợp thứ 3 và cũng 
là trường hợp nghiêm trọng nhất, 
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Tổng chưởng lý (người đứng đầu cơ 
quan tư pháp liên bang) sẽ đưa ra một 
thông báo yêu cầu các công ty công 
nghệ phải xây dựng một công cụ giải 
mã nhằm trợ giúp cho công tác thực 
thi pháp luật.

Theo đó, nhà chức trách 
Australia có thể phạt tới 7,3 triệu 
USĐ đối với các thực thể và bỏ tù 
các cá nhân không giao nộp thông 
tin dữ liệu liên quan tới các hoạt 
động tình nghi trái phép.

Theo ý kiến của Công đảng đối lập 
ở Australia, cần có cơ chế giám sát 
và bảo vệ một khi đạo luật này được 
áp dụng và cần đánh giá văn kiện này 
trong 18 tháng. Chính phủ Australia 

cũng đã nhất trí xem xét chỉnh sửa 
đạo luật này vào đầu năm 2019.

Các tập đoàn công nghệ toàn 
cầu bày tỏ quan ngại văn bản luật 
này sẽ buộc họ tạo ra những lỗ hổng 
trong các sản phẩm và khiến chúng 
dễ bị xâm phạm. Trong khi đó, nhiều 
chuyên gia đánh giá, đạo luật này là 
“phát kiến tồi tệ”, tiềm ẩn nguy cơ đe 
dọa an ninh mạng. 

Các công ty công nghệ và nhiều 
tổ chức tại Australia đã lên tiếng bày 
tỏ quan ngại trước những nguy cơ 
xấu có thể xảy ra khi quy định này bị 
lạm dụng. Họ cho rằng quy định này 
sẽ khiến khả năng bảo mật của các 
ứng dụng có điểm yếu, dữ liệu người 
dùng vì thế sẽ bị mất an toàn.

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 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 12, Cục An toàn thông tin 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 12
2.1. Qua thu thập, theo dõi, trích xuất từ hệ thống kỹ thuật, Cục An toàn 

thông tin 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 Outlook, Paypal, Apple…

Hiện nay, Việt Nam có nhiều người dùng các dịch vụ, ứng dụng nước 
ngoài (cả có phí và miễn 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 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).

Mặc dù mạng botnet Conficker xuất hiện từ năm 2008, lợi dụng lỗ hổng 
cũ (MS 08-067), đã có bản vá bảo mật, tuy nhiên tại Việt Nam, số lượng máy 
tính nằm trong mạng botnet Conficker vẫn còn rất nhiều trong tuần mà Cục An 
toàn thông tin đang theo dõi.
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Danh sách các IP/tên miền độc hại có nhiều kết nối từ Việt Nam
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4. Khuyến nghị đối với các cơ quan, đơn vị
Nhằm bảo đảm an toàn thông tin trong hệ thống mạng của các cơ quan, tổ 

chức, Cục 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 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 

An toàn thông tin 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 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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