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Tài liệu tuyên truyền của Cục An toàn thông tin
Các đơn vị có thể liên hệ trực tiếp hoặc vào website của Cục ATTT tại địa chỉ:
http://ais.gov.vn/tai-lieu-tuyen-truyen-pho-bien-nang-cao-nhan-thuc-va-trach-nhiem-ve-an-toan-thong-tin.htm

để lấy bản mềm bản tin và các tài liệu tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về ATTT.
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Một số hệ thống thông tin Vietnam
Airlines tại Sân bay Nội Bài bị hacker
chiếm quyền điều khiển

Đến 18 giờ cùng ngày, các hệ thống công
nghệ thông tin và hệ thống dữ liệu của Vietnam Airlines bị tấn công đã được cô lập và đang trong quá
trình khắc phục. “Các chuyên gia công nghệ thông
tin của Cục An ninh mạng (Bộ Công an), Cục An toàn
thông tin và Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính
Việt Nam (VNCERT) thuộc Bộ TT&TT, Công ty FPT và
Viettel cũng đang tập trung hỗ trợ Vietnam Airlines
để xử lý khắc phục sự cố trên.

Chiều ngày 29/7, một số màn hình hiển thị
thông tin chuyến bay tại khu vực làm thủ tục của
sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Nội Bài đã bị chèn
hình ảnh và nội dung câu chữ xúc phạm Việt Nam
và một số quốc gia, xuyên tạc các nội dung về Biển
Đông. Hệ thống phát thanh của sân bay cũng phát
đi những thông điệp tương tự.

Trên thực tế, các cuộc tấn công mạng gây ra
các rủi ro mất an toàn, an ninh thông tin ngày càng
trở nên thường xuyên, đa dạng và nguy hiểm hơn;
đã có nhiều thông tin bí mật nhà nước, thông tin kinh
tế bị rò rỉ, lộ lọt trên mạng, bị các thế lực thù địch sử
dụng để chống phá Đảng, Nhà nước. Tác động của
nó không chỉ dừng lại trong lĩnh vực an toàn, an ninh
Đồng thời website của Vietnam Airlines cũng

thông tin mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến các lĩnh

bị tin tặc tấn công, khi người dùng truy cập vào

vực kinh tế, chính trị và có tác động sâu rộng trong

website sẽ nhận được thông báo website đã bị tấn

toàn xã hội – cuộc tấn công của tin tặc vào website

công, nội dung trang chủ được thay đổi hoàn toàn.

của Vietnam Airlines là ví dụ gần nhất.

Phía cuối website có dẫn đường link đến Pastebin.
com, chia sẻ ba liên kết để tải về tập tin excel, tập
hợp danh sách trên 400 nghìn tài khoản khách hàng
thành viên của Vietnam Airlines, trong đó bao gồm
họ tên, ngày sinh, địa chỉ.
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Căn cứ tình hình một số sự cố tấn công gây mất an toàn thông tin vừa qua,
Cục An toàn thông tin có một số khuyến nghị về bảo đảm ATTT như sau:

1. Trước mắt, các tổ chức, doanh nghiệp cần thực hiện ngay các biện pháp
rà soát, phát hiện các mã độc đang có trong hệ thống của mình, từ đó thực hiện
tháo gỡ đề phòng những hiểm họa an toàn thông tin có thể phát sinh. Đối với
các mã độc APT đặc thù, cần phối hợp với các cơ quan chức năng, các doanh
nghiệp có kinh nghiệm trong lĩnh vực an toàn thông tin để phát hiện và bóc gỡ.
2. Thực hiện rà soát các chính sách an toàn thông tin hiện có trong mạng.
Theo đó, siết chặt các yêu cầu về an toàn thông tin đối với các máy trạm, máy
chủ và các thiết bị khác trong mạng.
3. Liên hệ với các cơ quan chức năng về an toàn thông tin của Bộ Thông tin
và Truyền thông (Cục An toàn thông tin, Trung tâm VNCERT) để thiết lập đầu mối
liên lạc, tiếp nhận các cảnh báo về tình hình an toàn thông tin và triển khai các
biện pháp bảo vệ tương ứng. Khi có sự cố xảy ra, cần nhanh chóng thông báo
cho cơ quan quản lý nhà nước về xử lý sự cố, chia sẻ thông tin nhằm phòng
ngừa các tấn công tương tự xảy ra trên diện rộng.
4. Triển khai các hoạt động nâng cao nhận thức về an toàn thông tin cho cán
bộ, người lao động, đặc biệt là các đối tượng người lao động có ít kiến thức
về an toàn thông tin, các cán bộ thường xuyên hoạt động nghiệp vụ trên môi
trường mạng và các cán bộ trực tiếp nắm giữ các thông tin quan trọng của hệ
thống.
5. Chú trọng hơn về công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân
lực an toàn thông tin đặc biệt là đối với các cán bộ chuyên trách về công nghệ
thông tin, an toàn thông tin trong cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp.
6. Định kỳ tổ chức diễn tập, huấn luyện kỹ năng ứng phó với các sự cố an
toàn thông tin. Xây dựng quy trình về ứng cứu sự cố trên phương diện kỹ thuật
cũng như quản lý để kịp thời đưa ra các phản ứng hiệu quả khi tấn công xảy ra.

Nguồn: Tổng hợp
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Tăng cường vai trò quản lý nhà nước
trong công tác bảo đảm an toàn thông
tin trên toàn quốc.
Trong tháng 7/2016 Cục An toàn thông

Sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố
và phóng viên các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh
Khánh Hòa.

tin (ATTT) đã phối hợp với nhiều Tỉnh/Thành phố
tổ chức các Hội nghị để phổ biến, quán triệt và
triển khai các nội dung bảo đảm an toàn thông
tin trên địa bàn tỉnh.
Cục An toàn thông tin và Sở Thông tin và
Truyền thông (Sở TT&TT) tỉnh Quảng Bình đã ký kết
Thỏa thuận “Phối hợp công tác bảo đảm an toàn
thông tin trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn
2016-2020” với các nội dung: phối hợp chặt chẽ,
thường xuyên giữa Cục ATTT và Sở TT&TT trong
việc bảo đảm ATTT của khối cơ quan nhà nước
tỉnh Quảng Bình trên cơ sở các quy định pháp luật;
hợp tác triển khai tuyên truyền, phổ biến, nâng cao
nhận thức và đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công
chức về ATTT cũng như các hoạt động khác về
ATTT trong các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Bình.

Ngày 04/7, Sở TT&TT tỉnh Lâm Đồng đã tổ
chức khai giảng lớp tập huấn về an toàn an ninh
thông tin cho các khối Đảng với mục tiêu giúp học
viên hiểu rõ các vấn đề về bảo mật mạng, các giải
pháp tăng cường khả năng an toàn và an ninh thông
tin trong hệ thống mạng, kỹ năng tự bảo vệ máy tính
và dữ liệu trước các mối hiểm họa về an ninh thông
tin, đặc biệt là các kiến thức cơ bản về các hình thức
tấn công trên môi trường mạng, cách nhận biết và
phòng chống.
Ngày 29/7, Sở TT&TT tỉnh Vĩnh Long đã tổ
chức Hội thảo An toàn thông tin mạng trong cơ quan
nhà nước tỉnh Vĩnh Long. Ông Nguyễn Huy Dũng,
Phó Cục trưởng Cục ATTT tới dự Hội thảo.
Tại đây, các đại biểu đã được nghe báo
cáo đánh giá Tình hình an toàn thông tin trong cơ
quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long cùng

Tham dự buổi ký Thỏa thuận có ông Nguyễn
Tiến Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Quảng Bình; ông Nguyễn Thanh Hải, Cục trưởng
Cục ATTT.
Ngày 01/7, tại thành phố Nha Trang, tỉnh

một số tham luận, chia sẻ những kinh nghiệm, định
hướng nhằm đẩy mạnh an toàn thông tin mạng như:
phương hướng và nhiệm vụ triển khai các hoạt động
quản lý nhà nước về an toàn thông tin;…
Thu Hương

Khánh Hòa, Sở TT&TT phối hợp với Cục ATTT tổ
chức lớp tập huấn tuyên truyền, phổ biến nâng
cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin
cho hơn 60 đại biểu là cán bộ quản trị mạng các
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Website của Liên đoàn Bóng đá Việt
Nam bị tin tặc tấn công
Ngày 29/7, website chính thức của Liên

CNTT quan trọng của Việt Nam gửi các tổ chức tín
dụng và các tổ chức trung gian thanh toán.

đoàn Bóng đá Việt Nam hiển thị thông báo website
đã bị nhóm “wolf hacker” tấn công và hiển thị các
dòng chữ Ả rập và tiếng Anh với nội dung liên quan
đến cuộc chiến tại Syria.
Tài khoản facebook có tên Wolf Hackers đã
xác nhận gây ra vụ tấn công trên. Nhóm tin tặc Syria
với cái tên Syrian Electronic Army (Quân đội điện tử
của Syria - SEA) là những chiến binh ủng hộ Tổng
thống Assad. Nhóm này cho biết các tin tặc của
mình được tổ chức thành các tiểu đoàn với những
cái tên như Wolf, Pro và Shadow.

Để bảo đảm an toàn cho hệ thống CNTT của
ngành ngân hàng, Cục Công nghệ tin học (NHNN)
đề nghị các tổ chức tín dụng và các tổ chức trung
gian thanh toán triển khai, thực hiện ngay một số
việc như sau:
- Thực hiện rà soát, kiểm tra tình hình an toàn
an ninh hệ thống CNTT của đơn vị mình, đặc biệt là
các hệ thống cung cấp dịch vụ cho khách hàng trên
mạng Internet (hệ thống website, Internet banking,…).
- Tăng cường các biện pháp an ninh, an toàn
hệ thống CNTT, đảm bảo hệ thống luôn hoạt động liên
tục, dữ liệu được sao lưu và phục hồi khi cần thiết.

Hiện chưa rõ vì sao nhóm hacker này chọn

- Phân công cán bộ trực 24/7 và tăng cường

website của Liên đoàn làm mục tiêu tấn công. Đây

các biện pháp giám sát, theo dõi hoạt động và nhật

không phải là lần đầu tiên việc bị tin tặc tấn công xảy

ký (log) của các hệ thống CNTT quan trọng để kịp

ra với website của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

thời phát hiện và xử lý các lỗ hổng bảo mật, các

Nguồn: Tổng hợp

Ngân hàng nhà nước cảnh bảo nguy
cơ bị tin tặc tấn công
Ngày 30/7/2016, Ngân hàng Nhà nước Việt
Nam (NHNN) đã có văn bản số 1002/CNTH8 về việc
cảnh báo tình hình tội phạm tấn công các hệ thống
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truy nhập trái phép, các cuộc tấn công (nếu có).
Nguồn: Tổng hợp
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Chính phủ ban hành Nghị định bảo
đảm an toàn thông tin theo cấp độ
Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định
số 85/2016/NĐ-CP về bảo đảm an toàn hệ thống

Nghị viện châu Âu (EU) thông qua Chỉ
thị về mạng lưới và an toàn thông
tin mới
Việc bảo vệ hệ thống mạng và hệ thống

thông tin theo cấp độ, có hiệu lực từ ngày 01/7/2016.

thông tin của EU là điều hết sức cần thiết nhằm giữ

Nghị định quy định cụ thể tiêu chí xác định 5 cấp độ

cho nền kinh tế của khối hoạt động thông suốt và

1

hệ thống thông tin theo mức độ tăng dần .

bảo đảm được sự phát triển. Trên cơ sở đó, EU đã
có nhiều hoạt động nhằm bảo đảm an toàn, an ninh
thông tin, từ việc nâng cao nhận thức của các thành
viên trong khối đến việc thực hiện hợp tác quốc tế
trong phòng, chống tội phạm về an toàn, an ninh
mạng đến việc xây dựng các chính sách chung có
liên quan đến lĩnh vực này.

Ngoài ra, Nghị định quy định cụ thể trách
nhiệm bảo đảm an toàn hệ thống thông tin. Theo đó,
người đứng đầu của cơ quan, tổ chức là chủ quản
hệ thống thông tin có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo
và phụ trách công tác bảo đảm an toàn thông tin
trong hoạt động của cơ quan, tổ chức mình.

Chỉ thị về an ninh của các hệ thống mạng và

Thời gian vừa qua, nhiều hệ thống thông tin

an toàn thông tin (Directive on security of Network

của các doanh nghiệp và cơ quan nhà nước, bị tấn

and Information Systems - NIS) đã được thông qua

công, phá hoại, gây thiệt hại nhiều tỷ đồng. Chính

bởi Nghị viện châu Âu vào ngày 06/7/2016. Chỉ thị sẽ

vì vậy, việc Chính phủ ban hành văn bản pháp luật

có hiệu lực vào tháng 8/2016. Theo đó, các công ty

nhằm tăng cường bảo đảm an toàn thông tin cho

cung cấp các dịch vụ thiết yếu như năng lượng, vận

các hệ thống thông tin của cơ quan, tổ chức nhà

tải, ngân hàng, y tế hay các dịch vụ kĩ thuật số (dịch

nước hay hệ thống cung cấp dịch vụ trực tuyến

vụ đám mây, công cụ tìm kiếm) sẽ được yêu cầu đạt

phục vụ người dân và doanh nghiệp là hết sức quan

được các tiêu chuẩn về an toàn thông tin đã được

trọng và cần thiết.

Nghị viện thông qua.
“Việc xảy ra các sự cố về an toàn thông

1

Nội dung này đã được giới thiệu tại Bản tin An toàn

thông tin tháng 6.

tin xuyên biên giới thường xuyên xảy ra, do đó các
thành viên của EU đặc biệt lưu ý đến vấn đề này.
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Việc bảo vệ an toàn thông tin một cách chắp vá sẽ

mạng CSIRT, nhằm thúc đẩy phối hợp hoạt động

khiến EU bị tổn thương và có nguy cơ xảy ra sự cố

nhanh chóng và hiệu quả về sự cố an ninh mạng cụ

an toàn thông tin đe dọa cả EU” – theo ông Andreas

thể và chia sẻ thông tin về rủi ro;

Schwab, người phát ngôn của Nghị viện. “Chỉ thị
này sẽ thiết lập một mức độ phổ biến của an ninh
mạng và các thông tin, tăng cường hợp tác giữa
các quốc gia thành viên, trong đó sẽ giúp ngăn chặn
cuộc tấn công có về cơ sở hạ tầng kết nối với nhau
quan trọng của châu Âu trong tương lai”.
Từ 2013, EU đã đưa ra đề xuất xây dựng
một Chỉ thị về các biện pháp nhằm bảo đảm một
mức độ phổ biến cao về an ninh mạng và thông tin
trên toàn Liên minh. NIS cung cấp các biện pháp
nhằm thúc đẩy mức độ tổng thể về an toàn thông tin
của EU bằng cách bảo đảm:

- Một nền văn hóa về an ninh trên các lĩnh
vực là rất quan trọng cho nền kinh tế và xã hội của
EU và hơn nữa phụ thuộc rất nhiều vào công nghệ
thông tin, chẳng hạn như năng lượng, giao thông,
nước, ngân hàng, cơ sở hạ tầng thị trường tài chính,
y tế và cơ sở hạ tầng kỹ thuật số. Các doanh nghiệp
trong các lĩnh vực này được xác định bởi các nước
thành viên như khai thác các dịch vụ thiết yếu sẽ
phải có biện pháp an ninh thích hợp và thông báo sự
cố nghiêm trọng đến các cơ quan quốc gia có liên
quan. Các nhà cung cấp chìa khóa kỹ thuật số dịch
vụ (công cụ tìm kiếm, dịch vụ điện toán đám mây và
các chợ trực tuyến) sẽ phải tuân thủ các yêu cầu an

- Các quốc gia thành viên luôn sẵn sàng khi

ninh và thông báo theo các chỉ thị mới.

được yêu cầu, ví dụ như thông qua Nhóm Ứng cứu

Chỉ thị này sẽ được công bố trong Công báo

khẩn cấp sự cố an toàn máy tính (CSIRT) và một đơn

của EU. Các nước thành viên sẽ có 21 tháng để áp

vị chuyên trách về NIS;

dụng các chỉ thị vào Luật của quốc gia mình và 06

- Xây dựng hợp tác giữa tất cả các nước

tháng thêm để xác định việc khai thác cơ sở hạ tầng

thành viên trong EU, bằng cách thiết lập một nhóm

quan trọng. NIS là Chỉ thị chung đầu tiên của Liên

phối hợp chung, nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện hợp

minh châu Âu về an toàn, an ninh thông tin.

tác chiến lược đồng thời trao đổi thông tin giữa các
nước thành viên. Họ cũng sẽ cần phải thiết lập một
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Máy tính của Đảng Dân chủ (Mỹ) bị tấn
công lần thứ 3 chỉ trong vòng 2 tháng
Ngày 30/7, một số tờ báo uy tín như BBC,

Cơ quan an ninh Liên bang Nga công
bố cuộc tấn công mạng quy mô lớn
vào các tổ chức của Nga

CNN, The Guardian,… đưa tin hệ thống máy tính của

Cơ quan an ninh liên bang Nga (FSB) đã

Đảng Dân chủ (DNC, Mỹ) được sử dụng trong chiến

phát hiện chương trình phần mềm gián điệp độc hại

dịch tranh cử Tổng thống của bà Hillary Clinton đã bị

trong mạng máy tính của khoảng 20 tổ chức Nga.

tấn công. Đây là lần thứ 03 hệ thống máy tính thuộc

Theo thông tin được đăng trên Hãng tin

DNC bị tấn công trong vòng 02 tháng sau 02 cuộc

Sputnik vào ngày 30/7, hệ thống máy tính của cơ

tấn công vào Đảng Dân chủ (DNC) và Ủy ban gây

quan công quyền, các tổ chức khoa học và quân

quỹ cho ứng cử viên của Hạ viện Mỹ của Đảng này

sự, các doanh nghiệp thuộc khu phức hợp quân

trong tháng 6/2016. Vụ tấn công mạng lần này tiếp

sự - công nghiệp và các cơ sở hạ tầng quan trọng

tục được giới chức Mỹ nghi ngờ do tin tặc của Nga

khác của nước này đã bị nhiễm phần mềm độc hại.

thực hiện.

FSB ghi nhận mục tiêu là sự lây lan của phần mềm
độc hại, cho thấy hoạt động phá hoại đã được dự
tính một cách chuyên nghiệp. Như đánh giá của các
chuyên gia, theo phong cách lập trình và phương
pháp lây nhiễm, đây là chương trình phần mềm
tương tự giống như phần mềm đã được sử dụng
trong các hoạt động gián điệp tấn công không gian
mạng gần đây ở Nga và trên thế giới.

Một quan chức khác của chiến dịch tranh cử
tiết lộ rằng tin tặc đã truy cập vào máy chủ chương
trình phân tích trong khoảng 05 ngày. Chương trình
phân tích dữ liệu là một trong nhiều hệ thống mà
chiến dịch tranh cử dùng để thực hiện phân tích bầu
cử, không bao gồm mã số an sinh xã hội hay thẻ
tín dụng.
Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) cũng đang
điều tra có hay không các cuộc tấn công nhằm vào
chiến dịch tranh cử của Đảng Dân chủ ảnh hưởng
đến an ninh quốc gia.
Nguồn: Tổng hợp
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Phần mềm này giúp các thành viên tham gia
có thể cài đặt ứng dụng trên điện thoại của họ để
cập nhật nội dung thảo luận, trao đổi thông tin và
nhắn tin nội bộ cũng như lên lịch cho các hội thảo
mà họ sẽ tham dự. Tuy nhiên, lỗi của phần mềm đã
cho phép thông tin của các thành viên có thể bị giả
mạo. Chính vì thế, các thành viên sử dụng ứng dụng
được khuyến cáo nên cẩn trọng trước mọi thông tin
và tin nhắn nhận được.
Việc tiến hành điều tra ứng dụng “Black Hat
USA 2016” được thực hiện trên cả hai hệ điều hành
iOS và Android và phát hiện ra rằng, người đăng
ký có thể sử dụng bất kì email nào (kể cả khi mail
Những bộ phần mềm gián điệp viết riêng

đó không tồn tại hoặc thuộc quyền sở hữu của một

cho từng nạn nhân, dựa trên những đặc điểm riêng

người khác, miễn là chưa có bất kì người dùng nào

biệt của máy tính bị tấn công. Mục tiêu tấn công

đã sử dụng mail đó để đăng ký) mà không cần xác

được thực hiện bằng cách gửi e-mail với phần mềm

nhận. Người đăng ký ngay lập tức có thể trở thành

độc hại đính kèm.

thành viên của diễn đàn.

Thông cáo cho biết, FSB cùng với các Bộ,
ngành đã tổ chức các hoạt động đồng bộ để xác
định tất cả các "nạn nhân" của phần mềm độc hại ở
Nga, cũng như khoanh vùng các mối đe dọa và giảm
thiểu hậu quả gây ra do sự lây lan của nó.
Nguồn: Tổng hợp

Lỗi phần mềm về Hội thảo “Black Hat
USA 2016”
Trong quá trình chuẩn bị cho Hội thảo về

Ngoài ra, một mối đe dọa khác đó là kẻ tấn

“Black Hat USA 2016”, một lỗi nhỏ trong ứng dụng

công có thể theo dõi lịch trình tham dự các cuộc hội

dành riêng cho Hội thảo chính thức đã vô tình cho

thảo của thành viên và lên kế hoạch thực hiện các

phép những kẻ tấn công mạng truy cập và tiếp cận

cuộc tấn công có chủ đích. Các nhà sáng lập phần

thông tin cá nhân của các thành viên tham dự.

mềm đang cố gắng khắc phục lỗi này trước thời gian
cuộc Hội thảo “Black Hat USA 2016” diễn ra.
Nguồn: Tổng hợp
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SỐ LIỆU AN TOÀN THÔNG TIN
THÁNG: 7/2016

I. Tỉ lệ lây nhiễm phần mềm độc hại
Việt Nam là quốc gia đứng thứ 19 trên thế giới và thứ 14 tại châu Á trong tháng 7/2016 với 23,8 %
thiết bị CNTT bị lây nhiễm phần mềm độc hại, giảm 2% so với tháng 6/2016. Đây là tháng thứ hai liên tiếp
Việt Nam có tỉ lệ thiết bị CNTT bị lây nhiễm phần mềm độc hại giảm. Tỉ lệ này thấp hơn 10,1% so với quốc
gia đứng đầu thế giới là Ethiopia với tỉ lệ là 33,9%, và thấp hơn 4,5% so với quốc gia đứng đầu châu Á là
Tajikistan với tỉ lệ 33,3%. Về xếp hạng so với tháng 6/2016, thứ hạng này giảm 4 bậc trên thế giới và 3 bậc
tại châu Á.

II. Tỉ lệ thư rác từ Việt Nam
Trong tháng 7/2016, tỉ lệ thư rác phát tán có nguồn gửi từ Việt Nam là 9%, tăng 1,6% so với tháng
6/2016 (7,4%), tức là cứ 1.000 thư rác được gửi đi trên thế giới thì có 90 thư rác được gửi đi từ Việt Nam.
Với tỉ lệ này, Việt Nam vẫn giữ nguyên vị trí thứ 3 trên thế giới và thứ 2 tại châu Á về tỉ lệ nguồn thư rác được
phát tán. Xếp thứ 1 và thứ 2 trong bảng xếp hạng này lần lượt là Hoa Kỳ với 13,1% và Ấn Độ với 10,9%.
Điểm nổi bật về tỉ lệ thư rác trong tháng qua là việc đổi thứ hạng giữa Ấn Độ(từ thứ 4 lên thứ 2) và Trung
Quốc (từ thứ 2 xuống thứ 4). Mexico cũng ra khỏi danh sách 5 quốc gia có tỉ lệ nguồn phát tán thư rác nhiều
nhất thế giới, thay thế vào đó là Brazil.
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III. Số liệu thống kê về tin nhắn rác tại Việt Nam

Nguồn: Kaspersky

1. Tình hình quản lý và ngăn chặn tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo 6 tháng đầu năm 2016
Theo số liệu báo cáo của các doanh nghiệp viễn thông trong quý I, II năm 2016, đã ngăn chặn khoảng
252 triệu tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo. Trong đó tỷ lệ số lượng tin nhắn rác bị ngăn chặn của: Mobifone
chiếm khoảng 46%, Viettel chiếm khoản 34,81%, Vinaphone chiếm khoảng 11,11%, Hanoi Telecom chiếm
khoảng 8% còn lại là Gtel Mobile với số lượng rất nhỏ.
Cùng với đó, các doanh nghiệp viễn thông di động cũng đã ngăn chặn khoảng 2.004.000 thuê bao
phát tán tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo. Trong đó, tỷ lệ số lượng thuê bao bị ngăn chặn của: MobiFone chiếm
khoảng 57,13%, Vinaphone chiếm khoảng 28,21%, Viettel chiếm khoảng 12,96% và các nhà mạng còn lại
chiếm khoảng 1,7%. Đa phần các tin nhắn rác có nội dung quảng cáo về bất động sản và sim số đẹp, dịch
vụ nội dung qua tin nhắn.
Nhìn chung, tình hình tin nhắn rác trong quý I, II năm 2016 có chuyển biến (giảm), tuy nhiên số lượng
tin nhắn rác giảm chưa được nhiều và không ổn định, trong quý II năm 2016 có xu hướng tăng mạnh so với
quý I năm 2016. Tuy có phản ánh của khách hàng về việc chặn chiều nhắn tin nhưng toàn bộ các trường hợp
này hệ thống đã chặn đúng hành vi phát tán tin nhắn rác. Nếu khách hàng làm cam kết không tiếp tục phát
tán tin nhắn rác, các nhà mạng sẽ xem xét thực hiện mở chiều nhắn tin cho khách hàng.
2. Số lượng thuê bao bị ngăn chặn
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(Theo số liệu báo cáo của các doanh nghiệp viễn thông)
3. Số lượng tin nhắn rác bị ngăn chặn

(Theo số liệu báo cáo của các doanh nghiệp viễn thông)
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Ransomware, xu hướng mã độc mới
1. Lịch sử của Ransomware

Đến tháng 9 năm 2013, một Trojan ransom-

Phần mềm độc hại tống tiền (Ransomware)

ware mới có tên là Cryptolocker được tạo ra, bằng

đã xuất hiện khá lâu trên thế giới. Các nguyên mẫu

cách sử dụng phương pháp mã hóa bất đối xứng

ransomware sử dụng mã hóa bất đối xứng đầu tiên

mạnh mẽ hơn và sử dụng đồng tiền ảo mới Bitcoin

được phát triển vào giữa những năm 90. Ý tưởng

để thanh toán, ransomware bắt đầu có bước tiến

sử dụng mã hoá cho các cuộc tấn công máy tính đã

nhảy vọt. Cryptolocker ước tính đã thu về cho tác

được giới thiệu vào năm 1996 bởi Adam L. Young và

giả của nó lượng Bitcoin tương đương khoảng 27

Moti Yung trong một báo cáo tại hội thảo 1996 của

triệu USD trước khi các botnet dùng để lây lan cryp-

IEEE về an ninh và bảo mật. Họ đã chứng minh bằng

tolocker bị triệt hạ. Nhưng trước đó, do thấy được

cách trình bày một bằng chứng của khái niệm virus

tương lai hứa hẹn của Cryptolocker nên nhiều tác

mã hóa (cryptovirus) sử dụng mã hóa khối bất đối

giả phần mềm độc hại khác đã nghiên cứu và sinh ra

xứng RSA và TEA áp dụng đối với máy tính Apple

các biến thể của Cryptolocker, các biến thể này vẫn

Macintosh SE 30.

tồn tại cho đến ngày nay.
2. Nguyên nhân phát triển mạnh mẽ của
Ransomware
Sự thành công của Cryptolocker cùng với
sự kết hợp của các mô hình kinh doanh tiền tệ kỹ
thuật số, và các kỹ thuật trốn thuế đã dẫn đến sự
phát triển của ransomware như ngày nay.
Theo các thống kê, chúng ta thấy rằng
ransomware đã phát triển đến một đỉnh cao trong
quý 2 năm 2013, nhưng sau đó lại giảm dần và đến
nửa cuối năm 2014 lại phát triển trở lại. Đó là do từ

Mặc dù các nguyên mẫu ransomware đã

cuối năm 2014, tác giả của bộ công cụ ransomware

được công bố từ năm 1996, nhưng không có quá

(ransomware toolkit) mở ra hình thức chia sẻ doanh

nhiều ý tưởng và nỗ lực cố gắng tận dụng phần

thu bằng cách tạo ra một mô hình kinh doanh sinh

mềm mã hóa độc hại để trục lợi. Cho đến năm 2005,

lợi, tự động phát triển rộng rãi và rất dễ dàng để tham

khi GPCode (còn được gọi là PGPCoder) ra đời, đó

gia, đem lại các lợi ích tài chính lớn. Các chương

là một Trojan tương đối đơn giản mã hóa các tập tin

trình liên kết nói chung chia tiền (Bitcoin) 70/30 cho

thông thường như: .doc, .html, .jpg, .xls, .zip, .rar …

các chi nhánh. Có thể thấy ngay rằng: Các nhà phân

Các Trojan sẽ thả một tập tin văn bản yêu cầu thanh

phối (kiddie script) lây lan các phần mềm độc hại và

toán trong mỗi thư mục chứa các tập tin bị ảnh

chịu tất cả các rủi ro với các thông tin thanh toán của

hưởng. Tuy nhiên GPCode không mấy thành công vì

họ, tuy nhiên lợi ích họ nhận lại là rất lớn.

nhiều biến thể có sai sót cho phép người dùng khôi
phục dữ liệu mà không phải trả tiền chuộc.
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Theo thống kê khiếu nại về tội phạm Internet

3.1. Ransomware trên nền web

của FBI (IC3), từ tháng 4 năm 2014 đến tháng 6 năm

Thay vì tấn công và mã hóa các tệp tin trên

2015 có hơn 992 khiếu nại liên quan tới CryptoW-

máy tính cá nhân của người sử dụng, các tin tặc đã

all và các nạn nhân cũng báo cáo đã mất hơn 18

chuyển sang hình thức tấn công vào các máy chủ

triệu USD tiền chuộc dữ liệu. Rõ ràng là những giá

web có các điểm yếu an toàn thông tin. Từ đó, tiến

trị tài chính lớn với các mô hình kinh doanh mới dựa

hành mã hóa các tệp tin đang đặt trên máy chủ này.

trên các chương trình liên kết đã tạo ra khái niệm

Điều này lợi dụng các điểm yếu kỹ thuật đang có

“ransomware-as-a-Service” (“cung cấp ransomware

trên các máy chủ ứng dụng web cũng như lợi dụng

như là một dịch vụ”).

yếu điểm trong quy trình quản trị website của quản

“Ransomware-as-a-Service” có nghĩa là các
chi nhánh không cần bất kỳ kỹ năng lập trình đặc
biệt, chỉ đơn giản là sự sẵn sàng lây lan ransomware (thường là thông qua email). Các chi nhánh có

trị viên khi không thường kỳ sao lưu dữ liệu của
máy chủ.
3.2. Ransomware trên nền các thiết bị thông
minh Internet of Things

thể đăng ký như là một hội viên và chỉ cần tải về

Trong thời đại IoT hiện nay, hầu hết các thiết

một ransomware đã được tùy chỉnh. Các phần mềm

bị thông minh đều kết nối Internet và cung cấp khả

độc hại này có thể tùy chỉnh thông tin thanh toán và

năng cài đặt thêm các chức năng từ Internet. Điều

hướng dẫn thanh toán, cho phép các chi nhánh dễ

này được dự đoán sẽ là công cụ cho ransomware lợi

dàng tham gia vào các liên kết ransomware.

dụng và tấn công vào các thiết bị này.

Một lý do khác tạo nên sự phát triển mạnh

Bên cạnh việc sử dụng kết nối Internet, đa

mẽ của ransomware là do tính đa hình (polymor-

số các thiết bị IoT sử dụng các hệ điều hành chưa

phism) của ransomware. Tính đa hình là một kỹ thuật

thực sự mạnh trong an toàn thông tin như Android

cho phép một dòng ransomware có thể tạo ra một số

đều có nhiều nguy cơ hơn trong việc bị tấn công để

lượng không giới hạn các tập tin bị mã hóa theo các

lây nhiễm mã độc. Có thể kể tới các thiết bị sử dụng

cách khác nhau.

Android như smartphone, Tivi thông minh,... Hiện

3. Các xu hướng mới của Ransomware

nay trên thế giới đã phát hiện ra một số mẫu mã độc

Ngoài các loại ransomware thông thường

tấn công và hoạt động như ransomware trên các tivi

hoạt động như các dạng mã độc đã biết, hiện nay,

thông minh như ransomware Frantic Locker, Flock

trên thế giới đã xuất hiện nhiều biến thể của ransom-

và các biến thể khác.

ware trên nhiều nền tảng khác nhau, trong đó có thể
kể tên một số biến thể mới như:

4. Một số thông tin về mã độc và ransomware tại Việt Nam
Theo giám sát và cơ sở dữ liệu Cục ATTT có
được, số lượng máy tính lây nhiễm mã độc tại Việt
Nam ở con số khá cao. Việt Nam luôn nằm trong số
các nước có số lượng máy tính nhiễm mã độc cao
nhất thế giới. Đơn cử, trong năm 2014, Cục ATTT đã
thống kê được tỷ lệ lây nhiễm mã độc tại Việt Nam ở
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mức 66% trên các thiết bị công nghệ thông tin. Tỷ lệ
lây nhiễm này bao gồm cả tỷ lệ lây nhiễm các loại mã
độc tống tiền ransomware.

Tiền kỹ thuật số và các nguy cơ tiềm ẩn
1. Tiền kỹ thuật số, Tiền ảo và Tiền
Cryptocurrency
Khái niệm Tiền kỹ thuật số (Digital currency/
money) và Tiền ảo (Virtual currency/money) được
hình thành từ những năm 90 của thế kỷ trước, khi

Hiện nay, Cục ATTT đã ghi nhận được nhiều
máy tính tại các bộ, ban, ngành và cơ quan nhà
nước thuộc các tỉnh đã lây nhiễm và bị ransomware
tấn công gây mất mát dữ liệu. Hiện tượng trên có
một phần nguyên nhân chính xuất phát từ nhận thức
chưa đầy đủ của người sử dụng tại các cơ quan, tổ

Mặc dù tiền kỹ thuật số và tiền ảo đều là các

chức nhà nước về mã độc nói chung và ransomware

khái niệm về một loại tiền/ngoại tệ dựa trên nền tảng

nói riêng. Hiện nay, đối với các biến thể ransomware

Internet nhưng giữa chúng có sự khác nhau cơ bản:

cũ đã có biện pháp khắc phục, Cục ATTT đã hỗ trợ

- Tiền ảo chỉ là một thành phần, một tập con

các đơn vị triển khai giải mã và lấy lại dữ liệu bị mất.

của tiền kỹ thuật số. Ngân hàng trung ương châu

Tuy nhiên, đối với các loại ransomware mới chưa có

Âu (European Central Bank) đã định nghĩa tiền ảo

phương thức giải mã, việc lấy lại dữ liệu vẫn còn

là một dạng tiền tệ phi truyền thống, một loại của

gặp khó khăn và có nhiều trường hợp phải chấp

tiền kỹ thuật số, được quản lý bởi người tạo ra và

nhận mất dữ liệu.

cộng đồng những người chấp nhận loại tiền ảo đó.

Bên cạnh đó, Cục ATTT đã ghi nhận được

- Tiền ảo có thể được định nghĩa là một loại

nhiều trường hợp máy chủ tại Việt Nam bị tấn công

tiền không có thật trong thực tế, không dùng để lưu

và lợi dụng để trở thành công cụ phát tán ransom-

thông trong thị trường tiền tệ, không dùng để mua

ware ra thế giới. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến

bán, trao đổi hàng hóa và dịch vụ trong đời sống

an toàn thông tin chung mà còn ảnh hưởng đến uy

hàng ngày. Trái ngược với đó, tiền kỹ thuật số tuy

tín của Việt Nam về an toàn thông tin đối với bạn bè

không phải là một vật hữu hình (có thể chạm vào

quốc tế. Tuy nhiên, công tác phát hiện, thông báo và

được, có hình dạng vật lý như tiền giấy, tiền xu,...)

khắc phục còn hạn chế do nhiều lý do khách quan

nhưng tiền kỹ thuật số có khả năng thanh toán trong

về nguồn lực, công nghệ và nhận thức của chính chủ

thực tế, có khả năng mua bán, trao đổi lấy các hàng

quản của các máy chủ bị tấn công và lợi dụng lây

hóa và dịch vụ trong đời sống hàng ngày.

nhiễm ransomware.
Nguồn: Cục An toàn thông tin tổng hợp
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- Đa số tiền ảo tồn tại trong các trò chơi điện
tử, được quản lý theo mô hình tập trung, có “ngân

Bắt đầu từ năm 2013, các công ty, tập đoàn

hàng trung ương” là các công ty viết nên phần mềm

lớn về thương mại điện tử, dịch vụ trực tuyến của

trò chơi điện tử đó, thực hiện vai trò quản lý các hoạt

Mỹ, Nhật và châu Âu chấp nhận thanh toán thông

động giao dịch.

qua Bitcoin. Các công ty này cho rằng Bitcoin là

2. Tiền Cryptocurrency và Thương mại

phương tiện thanh toán tiện dụng cho cả người mua
và người bán, do nó giảm đáng kể chi phí cất giữ,

điện tử
Tiền Cryptocurrency (Bitcoin) có thể nói là

tuy nhiên, phần lớn người sử dụng còn e ngại nguy

một đột phá về mặt kỹ thuật trong thương mai điện

cơ lừa đảo và quan điểm mập mờ của các chính phủ

tử những năm gần đây. Nó thay đổi quy luật tồn tại

về bitcoin nói riêng và tiền Cryptocurrency nói chung

hàng trăm năm nay trong kinh tế tài chính: Tiền tệ
phải do chính phủ phát hành và Quy quy luật tồn tại
hàng chục năm trong thương mại điện tử: Việc thanh
toán điện tử phải qua bên thứ 3 có đủ uy tín đảm
bảo (như ngân hàng, các tổ chức thẻ tín dụng…).
Năm 2009, Bitcoin xuất hiện với các tính
năng ưu việt như: quản lý phân tán, hoạt động dựa
trên giao thức mạng ngang hàng trên Internet, không
xác định danh tính, phí giao dịch hấp dẫn, tính thanh

3. Các nguy cơ tiềm ẩn với tiền
Cryptocurrency

khoản cao, số lượng nơi chấp nhận thanh toán ngày

3.1. Trộm cắp

càng tăng (cả trên mạng Internet và ngoài đời thật).

Việc quản lý tiền Cryptocurrency trong thực

Bitcoin là một dạng tiền Cryptocurrency ngang hàng

tế là quản lý các mã khóa cá nhân (private key) để mã

(peer-to-peer), phi tập trung (decentralized) đầu tiên.

hóa, xác thực các chuỗi giao dịch. Việc quản lý các

Khác với những loại tiền đã từng được biết

mã khóa cá nhân này được đơn giản hóa qua các

đến, Bitcoin không chịu sự quản lý của một cá nhân

ứng dụng Ví (wallet) của công ty thứ 3 (third party

hay tổ chức, không được phát hành bởi ngân hàng

company). Thực tế, khi sở hữu một số lượng Cryp-

trung ương của quốc gia. Những giao dịch Bitcoin

tocurrency đủ lớn, gần như bắt buộc người dùng

được thực hiện trực tiếp giữa người gửi và người

phải sử dụng các Ví để quản lý số tiền trên. Đồng

nhận giúp rút ngắn thời gian giao dịch và giảm chi

thời, các ứng dụng Ví cũng cung cấp nhiều tiền ích

phí giao dịch xuống mức tối thiểu. Bitcoin là loại tiền

cho người sử dụng như: chuyển nhận tiền, tạo các

Cryptocurrency được sử rộng rãi nhất trong thương

địa chỉ nhận tiền mới, chỉ sử dụng một tài khoản để

mại điện tử và các doanh nghiệp có xu hướng muốn

quản lý tất cả các loại tiền Cryptocurrency,...

sử dụng đồng tiền này để giảm chi phí.

Với các đặc tính và cách vận hành như vậy,
các trang web cung cấp dịch vụ Ví luôn thu hút sự
quan tâm của các hacker. Đến nay, đa số các vụ trộm
cắp tiền Cryptocurrency đều rất khó để xác định
được kẻ trộm và gần như không có khả năng lấy lại
số tiền đã mất.
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Tại Việt Nam, các cơ quan quản lý nhà nước,
3.2. Lừa đảo

lực lượng thực thi pháp luật còn gặp rất nhiều khó

Để thuận tiện cho người dùng, tiền

khăn trong việc điều tra, khởi tố các vụ án mua bán

Cryptocurrency tạo cơ chế chuyển tiền khá linh hoạt

thẻ tín dụng bằng tiền Cryptocurrency.

và gọn nhẹ, lợi dụng tính năng này, kẻ xấu thường
tạo ra các trang web giả mạo các trang web bán
hàng để lừa đảo người mua, khi người mua thanh
toán bằng tiền Cryptocurrency thì khả năng lấy lại số
tiền này là không thể.
Bên cạnh đó, hiện nay xuất hiện loại hình mã
hóa dữ liệu đòi tiền chuộc (ransomware) thông qua
tiền Cryptocurrency. Cụ thể, các hacker viết phần

3.4. Rửa tiền, trốn thuế

mềm mã độc với mục đích mã hóa toàn bộ dữ liệu

Trước khi xuất hiện Bitcoin, mô hình tiền kỹ

trên máy tính của nạn nhân, các hacker lừa người

thuật số theo hình thức quản lý tập trung như e-gold,

dùng tải các mã độc nay qua các trang web giả mạo,

Liberty Reverse đã bị Chính phủ Hoa kỳ cáo buộc

qua thư điện tử, lừa người dùng để họ chạy/kích

tiếp tay cho các hoạt động rửa tiền trên phạm vi toàn

hoạt mã độc này trên máy tính của mình. Sau khi kích

cầu, các tên miền phục vụ cho e-gold và LR đã bị

hoạt, toàn bộ dữ liệu cá nhân của người dùng sẽ bị

Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) phong tỏa và gửi

mã hóa bằng thuật toán mã khóa công khai. Để có thể

cảnh báo tới người sử dụng khi truy cập tới những

khôi phục lại dữ liệu, nạn nhân cần phải chuyển một

trang web này.

số tiền cho hacker đó. Và hình thức thanh toán được

Tuy nhiên, khi Cryptocurrency xuất hiện, cụ

các hacker sử dụng là tiền Cryptocurrency (Bitcoin).

thể hơn là khi Bitcoin, litecoin được sử dụng rộng rãi
bởi tính tiện lợi, khả năng thanh khoản cao và quản
lý phân tán, không hoặc ít có khả năng bị phong tỏa
tài khoản như e-gold và LR. Thêm vào đó, Bitcoin
được sử dụng công khai, được một số tổ chức,
quốc gia ngầm công nhận (hoặc không phủ nhận)
như một loại ngoại tệ, không đánh thuế giao dịch,
chính yếu tố này dẫn tới tiền Cryptocurrency được

3.3. Thị trường chợ đen

ưa chuộng trong các hoạt động rửa tiền của các tổ

Dựa vào đặc tính ẩn danh, khó truy vết và

chức tội phạm.

không hoàn lại (non-refund) của Tiền Cryptocurren-

Để phòng tránh việc rửa tiền và trốn thuế

cy, thị trường chợ đen (black market: buôn bán vũ

thông qua Bitcoin, Ngân hàng Trung ương một số

khí, ma túy, phần mềm lậu, thẻ tín dụng ăn cắp,…)

nước như Mỹ và Liên minh Châu âu dự kiến ban

sử dụng Tiền Cryptocurrency như một phương thức

hành các đạo luật phòng chống rửa tiền và trốn thuế

thanh toán phổ biến bên cạnh các phương thức

đối với các công ty cung cấp giải pháp Ví quản lý

truyền thống khác.

Tiền Bitcoin.
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