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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: 39/BC-CATTT 

 
Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2018 

TÓM TẮT 
Tình hình an toàn thông tin đáng chú ý trong tuần 34/2018 

(từ ngày 20/8/2018 đến ngày 26/8/2018) 

 

1. Điểm tin đáng chú ý 

1.1. Singapore đẩy mạnh các hoạt động bảo đảm an toàn thông tin sau 
cuộc tấn công mạng vào SingHealth, một tổ chức y tế lớn của Singapore. Cơ 
quan An toàn Thông tin Singapore đã đưa ra những khuyến nghị về việc tăng 
cường an toàn thông tin cho 11 ngành có Cở sở Hạ tầng Thông tin Quan trọng. 

BẢNG TỔNG HỢP 

1. Singapore đẩy mạnh các hoạt động bảo đảm an toàn thông tin sau cuộc 
tấn công mạng vào SingHealth, một tổ chức y tế lớn của Singapore. Cơ quan 
An toàn Thông tin Singapore đã đưa ra những khuyến nghị về việc tăng 
cường an toàn thông tin cho 11 ngành có Cở sở Hạ tầng Thông tin Quan 
trọng. Chính phủ Singapore đã nỗ lực không ngừng để hồi phục và cải thiện 
hệ thống Chính phủ điện tử. 

2. Chính phủ Australia muốn xây dựng một mạng 5G hiệu quả nhưng an 
toàn hơn. Một thông cáo báo chí của chính phủ nước này đề cập đến các quy 
định mới cho mạng 5G. Một vài nhà mạng Australia sẽ bị ảnh hưởng. 
Những quy định mới sẽ có hiệu lực vào ngày 18/9/2018. 

3. Từ tháng 7/2018 nhóm hacker Lazarus đã bắt đầu tấn công người dùng 
ứng dụng giao dịch tiền tệ Celas Trade Pro - ứng dụng cho phép người dùng 
quản lý tài khoản trên nhiều sàn giao dịch (Bitfinex, Bitstamp, Bitmarket, 
BTC China, GOC.io, Indacoin, OKCoin, WEX and Yobit). 

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.   
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Chính phủ Singapore đã nỗ lực không ngừng để hồi phục và cải thiện hệ thống 
Chính phủ điện tử của mình. 

Từ ngày 20 tháng 7, lệnh ngừng phát triển các hệ thống ICT đã được gỡ 
bỏ. Theo đó, bộ phận phụ trách trong công tác phát triển chính phủ số và quốc 
gia thông minh đã hoàn thành việc rà soát lại các chính sách an toàn thông tin. 
Bộ phận này sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển các công nghệ mới để toàn bộ hệ 
thống chính phủ sử dụng. Những công nghệ mới sẽ tăng cường khả năng của 
chính phủ trong việc phát triển và phản ứng tức thời với các mối đe dọa về an 
toàn thông tin. 

Cơ quan An toàn Thông tin Singapore đã cung cấp các khuyến nghị để 
phòng, chống các cuộc tấn công mạng tương tự như cuộc tấn công mạng vào 
SingHealth. Những khuyến nghị này yêu cầu 11 ngành có cơ sở hạ tầng quan 
trọng (CII) phải tăng cường khả năng bảm đảm an toàn thông tin của mình. 

1.2. Chính phủ Australia muốn có một mạng 5G hiệu quả nhưng an toàn 
hơn. Một thông cáo báo chí của chính phủ nước này đề cập đến các quy định 
mới cho mạng 5G. Một vài nhà mạng Australia sẽ bị ảnh hướng. Những quy 
định mới có hiệu lực vào ngày 18/9/2018. 

Công nghệ 5G được coi là một trong những nền tảng quan trọng của việc 
phát triển thành phố thông minh và IoT. Các hệ thống điều khiển công nghiệp 
cũng dựa nhiều vào mạng thông tin để cung cấp các dịch vụ tiên tiến. 5G được 
cho là nền tảng của việc cung cấp các dịch vụ kinh tế xã hội trên toàn nền kinh 
tế Australia. Các dự án như phương tiện giao thông tự lái, thành phố thông 
minh, nông nghiệp tiên tiến yêu cầu mạng thông tin tối ưu để cung cấp những 
giải pháp mới. 

Tuy nhiên, việc sử dụng 5G cũng đem đến những nguy cơ mới cho mạng 
viễn thông. Khi các dịch vụ được số hóa, Chính phủ Australia lo sợ tần suất các 
vụ tấn công thông qua mạng 5G sẽ tăng với cấp số nhân. 

Không như những thiết bị mạng truyền thống được phân cấp thành các 
phần lõi mạng và phần biên của mạng thì các phiên bản tương lai của mạng 5G 
có thể sẽ không có sự phân biệt này. Mạng lõi có những tính năng rất nhạy cảm, 
trong khi phần biên mạng lại kết nối các thiết bị với mạng lõi. 5G được thiết kế 
sao cho các chức năng lõi được san sẻ cho phần biên mạng. 

Việc này sẽ tạo nhiều cơ hội các đối tượng tấn công mạng. Chính phủ 
Australia cho rằng các mạng 5G cần phải được kiểm soát, bảo đảm an toàn 
thông tin. Do vậy, một số yêu cầu mới đã được thêm vào Chương trình Cải tổ an 
toàn ngành Viễn thông (TSSR). TSSR được khởi động vào năm ngoái với mục 



3 
 

tiêu cung cấp một nền tảng để các cơ quan chức năng và ngành viễn thông Úc 
“chia sẻ các thông tin nhạy cảm về các mối đe dọa đối với mạng viễn thông”. 
Việc thay đổi TSSR sẽ bắt đầu vào ngày 18/9/2018 và tất cả các doanh nghiệp 
viễn thông bắt buộc phải tuân thủ.  

1.3. Từ tháng 7/2018 nhóm hacker Lazarus đã bắt đầu tấn công người 
dùng ứng dụng giao dịch tiền tệ Celas Trade Pro - ứng dụng cho phép người 
dùng quản lý tài khoản trên nhiều sàn giao dịch (Bitfinex, Bitstamp, Bitmarket, 
BTC China, GOC.io, Indacoin, OKCoin, WEX and Yobit). 

Tấn công thực hiện thông qua chiến dịch Phishing đề lừa người dùng 
trong các cuộc trao đổi tiền điện tử và khách hàng cài đặt phần mềm độc hại - 
giả mạo phần mềm Celas Trade Pro. 

 
Thư điện tử gửi đến người dùng để giới thiệu về phần mềm có cài cắm mã 

độc, sau khi cài cắm thành công mã độc này sẽ thực hiện thu thập thông tin trên 
máy người dùng bao gồm cả danh sách tiến trình, tên máy tính và thông tin về 
hệ thống. Thông tin thu thập được mã hóa và gửi về máy chủ điều khiển, đồng 
thời có thể cập nhật những mẫu mã độc khác để thực hiện những chức năng độc 
hại tiếp theo. 

 



4 
 

Hình ảnh phần mềm tải về có kèm backdoor (tập tin Updater) 

 
Thông tin tiến trình backdoor thu thập 

 
Thông tin về hạ tầng kỹ thuật của cuộc tấn công này có thể tham khảo tại 

đường dẫn sau: https://ti.khonggianmang.vn/dashboard/news/p/lazarus-tan-
cong-nguoi-dung-san-giao-dich-tien-ao  

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 57 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: 

 
 

 

Ứng dụng máy chủ web khác 

Apache 

Microsoft-IIS 

Nginx 

Thống kê số lượng URL bị tấn công theo ứng dụng máy chủ web 
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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, ngân hàng, thư điện 
tử .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, paypment, Apple, Paypal .v.v… vì 
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vậy người 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 229 lỗ hổng, trong 
đó có  ít nhất 16 lỗ hổng RCE (cho phép chèn và thực thi mã lệnh) và 7 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 04 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 18 lỗ hổng thiết bị của Samsung; Nhóm 8 lỗ hổng 
trên các sản phẩm phần mềm 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 D-link 

CVE-2018-15875 

CVE-2018-15874 

CVE-2018-11563 

CVE-2018-11564 

Nhóm 04 lỗ hổng trên các sản 
phẩm của D-link (dòng router 
DIR-615 và EyeOn Baby 
Monitor) cho phép đối tượng 
tấn công thực hiện tấn công 
XSS, chèn và thực thi mã 
lệnh. 

Chưa có 
thông tin 
xác nhận 

2 Huawei 

CVE-2018-17311 

CVE-2018-17312 

CVE-2018-17305 

 

Nhóm 3 lỗ hổng trên nhiều 
sản phầm tường lửa của 
Huawei ( như USG2205BSR,  
V300R001C10SPC600; 
USG2220BSR 
V300R001C00; 
USG5120BSR …) cho phép 
đối tượng thực hiện tấn công 
từ chối dịch vụ. 

Đã có 
thông tin 
xác nhận 

3 IBM 
CVE-2018-1599 
CVE-2018-1699 
CVE-2018-1753 

Nhóm 8 lỗ hổng trên các sản 
phẩm phần mềm của IBM 
(API Connect, Maximo Asset 

Đã có 
thông tin 
xác nhận 
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CVE-2018-1517 
CVE-2018-1722 
… 

Management, SDK Java 
Technology Edition, Security 
Access Manager Appliance, 
Websphere Application 
Server Liberty) cho phép đối 
tượng tấn công thực hiện 
nhiều hình thức tấn công như 
SQL Injection, HTML 
Injection, tấn công từ chối 
dịch vụ, chèn và thực thi mã 
lệnh, 

và bản vá 

4 Samsung 

CVE-2018-3879 
CVE-2017-3905 
CVE-2017-3907 
CVE-2018-3902 
CVE-2018-3909 
… 

Nhóm 18 lỗ hổng thiết bị 
Smarthings Hub STH-ETH-
250 của Samsung phép đối 
tượng thực hiện nhiều hình 
thức tấn công như làm tràn bộ 
đêm, SQL Injeciton.  

Đã có 
thông tin 
xác nhận 
và bản vá 

5 Apache CVE-2018-11776 

Lỗ hổng trên trên một số 
phiên bản của Apache Struts 
cho phép đối tượng tấn công 
chèn và thực thi mã lệnh từ 
xa.  
Có khả năng ảnh hưởng nhiều 
đến các cơ quan có ứng dụng 
web phát triển dựa trên 
Apache Struts. 

Đã có 
thông tin 
xác nhận 

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

5.1. Mạng botnet Sality 

Mạng botnet Sality còn gọi là hay KuKu, là tập hợp của nhiều loại vi-rút, 
trojan cùng hoạt động. Loại mã độc này tấn công vào các máy tính sử dụng hệ 
điều hành Windows, lần đầu tiên bị phát hiện vào 04/6/2003. Thời điểm đó mã 
độc Sality được tìm thấy là một mã độc lây nhiễm vào hệ thống qua các đoạn mã 
chèn vào đầu tập tin host để giúp mở cửa hậu và lấy trộm thông tin bàn phím. 

Đến năm 2010 xuất hiện biến thể Sality nguy hiểm hơn và trở thành một 
trong những dòng mã độc phức tạp và nguy hiểm nhất đối với an toàn của hệ 
thống. Máy tính bị nhiễm mã độc sẽ trở thành một điểm trong mạng ngang hàng 
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để tiếp tục phát tán mã độc sang các máy tính khác. Mạng botnet Sality chủ yếu 
để phát tán thư rác, tạo ra các proxy, ăn cắp thông tin cá nhân, lây nhiễm vào các 
máy chủ web để biến các máy chủ này thành máy chủ điều khiển của mạng 
botnet để tiếp tục mở rộng mạng botnet. 

Theo thông kê về mạng botnet Sality của Cục An toàn thông tin trong 
tuần có nhiều IP tại Việt Nam vẫn nằm trong mạng botnet Sality. 

 
5.2. Danh sách IP/tên miền độc hại có nhiều kết nối từ Việt Nam 

TT Tên miền/IP 
1 kukutrustnet777.info 
2 gb254s6o.ru 
3 104.244.14.252 
4 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 
5 kukutrustnet888.info 
6 init.icloud-analysis.com 
7 g.omlao.com 
8 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 
9 mk.omkol.com 

10 75ulqnwb.ru 

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: 

Số	lượng	IP	
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Thống kê số lượng IP nằm trong mạng botnet Sality 
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- 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, 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 
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