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Tin tức
- Các nhà lập pháp Liên Bang Nga ủng hộ
dự luật yêu cầu thiết bị thông minh phải cài
đặt phần mềm của Nga
- Hoa Kỳ công bố dự luật mới về quyền riêng
tư và dự kiến thành lập cơ quan liên bang mới
- Capesand - Bộ công cụ khai thác mới xuất
hiện trong các chiến dịch tấn công mạng

Điểm yếu lỗ hổng
Nguy cơ tấn công từ các điểm yếu lỗ hổng
vào hệ thống, phần mềm.

Thống kê
Thống kê nguy cơ tấn công mạng.

Khuyến nghị
Khuyến nghị đối với các cơ quan,
đơn vị.

RSG
Báo cáo tài liệu chuyên ngành..

TRUNG TÂM GIÁM SÁT AN TOÀN KHÔNG GIAN MẠNG QUỐC GIA
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Các nhà lập pháp Liên Bang
Nga ủng hộ dự luật yêu cầu
thiết bị thông minh phải cài đặt
sẵn một số phần mềm của Nga
Các nhà lập pháp Liên Bang Nga ủng
hộ dự luật yêu cầu tất cả điện thoại thông
minh, máy tính và Ti vi thông minh bán ở nước
này phải được cài đặt sẵn một số phần mềm
của Nga. Hiện tại, thị trường các sản phẩm
công nghệ như điện thoại, máy tính ở Nga
đang bị chi phối bởi các doanh nghiệp nước
ngoài như Apple, Samsung, Huawei. Vào
tháng 8/2019, tập đoàn internet Mail.ru của
Nga đã đàm phán với Huawei về việc cài đặt
phần mềm của họ trên các thiết bị của doanh
nghiệp này.

Source: https://www.reuters.com/article/uk-russiainternet-software-idUKKBN1XF1X6

Các nhà lập pháp ở hạ viện cho rằng dự
luật sẽ có lợi cho người tiêu dùng Nga, vì
người dùng không phải tải phần mềm trong
nước khi mua các sản phẩm công nghệ mới tại
Nga. Đồng thời, trong dự luật cũng đề xuất
mức phạt đối với các công ty bán thiết bị công
nghệ không cài đặt sẵn phần mềm được chỉ
định lên tới 200.000 rúp.
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Hoa Kỳ công bố dự luật mới về quyền
riêng tư và dự kiến sẽ thành lập một
cơ quan liên bang mới

Sau nhiều vụ việc rò rỉ thông tin
cá nhân vi phạm về quyền riêng tư, các nhà lập
pháp của Đảng dân chủ, Hoa Kỳ đã công bố
một dự luật mới về quyền riêng tư và dự kiến
sẽ thành lập một cơ quan liên bang mới với
thẩm quyền quản lý đối với vấn đề vi phạm
quyền riêng tư.
Cụ thể, dự luật sẽ có một số điều khoản
liên quan tới việc quy định thành lập ra một cơ
quan Bảo vệ quyền riêng tư số (DPA - Digital
Privacy Agency). Cơ quan này sẽ có quyền hạn
với khả năng ban hành các quy định và thực thi
các quy tắc bảo mật được áp đặt bởi luật pháp.
Đồng thời, sẽ được biên chế khoảng 1.600
người (có quy mô tương đương với Ủy ban
Truyền thông Liên bang).

Source:

https://www.theverge.com/2019/11/5/20950171/de
mocrat-privacy-bill-data-agency-dpa-eshoolofgren]

Sau hậu quả của vụ rò rỉ thông tin
Cambridge Analytica, một vài dự luật như vậy đã
được thông qua để trở thành luật ở cấp tiểu bang.
Ví dụ như luật bảo mật người tiêu dùng
California (CCPA) đã trở thành một trong những
luật cứng rắn nhất ở California.
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Capesand - Bộ công cụ khai thác mới
xuất hiện trong các chiến dịch tấn
công mạng
Vào tháng 10 năm 2019, Trendmicro
đã phát hiện nhiều chiến dịch tấn công sử
dụng bộ công cụ khai thác lỗ hổng –
Capesand.
Capesand đang cố gắng khai thác các
lỗ hổng gần đây trong Adobe Flash và
Microsoft Internet Explorer; có khả năng
khai thác nhiều lỗ hổng như CVE-20184878, CVE-2018-8174 và CVE-2019-0752,
CVE-2015-2419, CVE-2018-15982
Capesand được sử dụng để kiểm tra
trạng thái mã khai thác lỗ hổng. Bất kỳ người
nào cũng có thể sử dụng bộ khai thác này do
nó là một mã nguồn mở
Capesand được triển khai thông qua
một quảng cáo độc hại từ một bog viết về
Blockchain. Khi mục tiêu nhấp vào quảng
cáo, Capesand sẽ gửi yêu cầu đến API của
máy chủ và yêu cầu mã khai thác. (bao gồm
yêu cầu tên của mã khai thác, URL trong cấu
hình, địa chỉ IP của mục tiêu, User Agent của
trình duyệt, HTTP referrer)
Tất cả thông tin trên sẽ được mã hóa
bằng mã hóa AES với khóa API được tạo
trước bên trong tệp cấu hình.
Source:

https://blog.trendmicro.com/trendlabs-securityintelligence/new-exploit-kit-capesand-reuses-oldand-new-public-exploits-and-tools-blockchain-ruse/

Khi máy chủ Capesand nhận được
yêu cầu, nó sẽ xác minh nếu khóa API hợp
lệ mã hóa yêu cầu. Sau khi khai thác thành
công thông qua Capesand, đối tượng tấn
công sẽ tải xuống mess.exe và khai thác
CVE-2018-8120 để leo thang các đặc quyền
và thực thi njcrypt.exe. Capesand cũng nhập
được thông tin về việc sử dụng bộ khai thác
của người dùng và thu thập thông tin để
thống kê.
Theo các nhà nghiên cứu bảo mật,
Capesand vẫn đang được phát triển, mặc dù
Capesand đang sử dụng các lỗ hổng đã được
công khai, nhưng bộ công cụ khai thác này
vẫn rất khó để phát hiện. Capesand có thể
kiểm tra các sản phẩm chống phần mềm độc
hại được cài đặt trên máy tính của mục tiêu.
Hơn nữa, đối tượng tấn công tập trung vào
việc tấn công bằng cách sử dụng các trang
web giả mạo có các tên miền tương tự như
của các trang web hợp pháp để tránh gây
nghi ngờ.

Tin Tức

Điểm yếu lỗ hổng

Thống kê

Khuyến nghị

RSG

Nguy cơ tấn công mạng từ điểm
yếu lỗ hổng
Trong tuần, các tổ chức quốc tế đã công
bố và cập nhật ít nhất 434 lỗ hổng, trong đó có
67 lỗ hổng mức cao, 196 lỗ hổng mức trung
bình, 53 lỗ hổng mức thấp và 118 lỗ hổng chưa
đánh giá. Trong đó có ít nhất 39 lỗ hổng cho
phép chèn và thực thi mã lệnh.
Hệ thống kỹ thuật của Cục ATTT chủ
động rà quét trên không gian mạng Việt Nam,
đánh giá, thống kê cho thấy có 06 lỗ hổng/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 16 lỗ hổng trên hệ điều
hành Linux, Nhóm 06 lỗ hổng trên Cisco, Nhóm
07 lỗ hổng trên Apache, nhóm 05 lỗ hổng trên
một số sản phẩm của Wordpress, Nhóm 08 lỗ
hổng trên Google, Nhóm 31 lỗ hổng trên
Qualcomm… Thông tin chi tiết về một số lỗ
hổng trên các sản phẩm/dịch vụ phổ biến tại Việt
Nam cụ thể như sau:

Một số lỗ hổng trên các sản phẩm/dịch vụ phổ
biến tại Việt Nam:
- Cisco: CVE-2019-1877, CVE-2019-2980. v.v..
- Linux: CVE-2019-18807, CVE-2019-18683 .v.v...
- Apache: CVE-2011-3923, CVE-2019-12410,v.v…
- Wordpress: CVE-2019-18668,…
- Qualcomm: CVE-2019-2302, CVE-2019-10522 v.v..
-Google: CVE-2011-2353, CVE-2011-2807,v.v...
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Thông tin điểm yếu lỗ hổng

STT
1

2

3

Sản phẩm/
dịch vụ

Mã lỗi quốc tế

Linux

CVE-2019-18807
CVE-2019-18808
CVE-2019-18683
…

Cisco

CVE-2019-1877
CVE-2019-1980
CVE-2019-1982
...

Apache

CVE-2011-3923
CVE-2019-12410
CVE-2019-12406
…

Nhóm 16 lỗ hổng trên hệ điều hành Linux
(Linux kernel) cho phép đối tượng tấn công
khai thu thập thông tin, tấn công từ chối dịch
vụ
Nhóm 06 lỗ hổng trên một số thành phần, sản
phẩm của Cisco (Cisco Enterprise Chat and
Email…) cho phép đối tượng tấn công chèn
và thực thi mã lệnh từ xa, tấn công từ chối
dịch vụ
Nhóm 07 lỗ hổng trên một số thành phần của
Apache (Arrow, CXF…) cho phép đối tượng
tấn công khai thác lỗi bộ nhớ trong hệ thống,
tấn công từ chối dịch vụ

CVE-2019-18668
CVE-2014-9013
CVE-2014-9014
…
CVE-2011-2353
CVE-2011-2807
CVE-2011-2337
…

Nhóm 05 lỗ hổng trên phần mềm Wordpress Đã có thông
cho phép đối tượng tấn công chèn và thực thi tin xác nhận
mã lệnh từ xa, chiếm quyền điều khiển hệ
và bản vá.
thống
Nhóm 08 lỗ hổng trên một số sản phẩm của
Chưa có
Google (Google Chrome) cho phép đối thông tin xác
tượng tấn công tấn công từ chối dịch vụ
nhận và bản
vá.

CVE-2019-2302
CVE-2019-10522
CVE-2019-10505
…

Nhóm 31 lỗ hổng trên một số thành phần, sản
phẩm của Qualcomm (Snapdragon Auto,
Snapdragon Mobile) cho phép đối tượng tấn
công có quyền kiểm soát hệ thống. 14 lỗ
hổng có điểm CVSS đặc biệt nghiêm trọng
10.0 và 9.3

4

Wordpress

5

Google

6

Qualcomm

Mô tả ngắn

Ghi chú
Đã có thông
tin xác nhận
và bản vá
Đã có thông
tin xác nhận
và bản vá.

Đã có thông
tin xác nhận
và bản vá.

Đã có thông
tin xác nhận
và bản vá.
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Thông tin chi tiết lỗ hổng, điểm yếu
lưu ý

Trình duyệt Cốc Cốc đã cập nhật bản vá cho
lỗ hổng CVE-2019-13720
Thông tin về lỗ hổng đã được Cục An
toàn thông tin cảnh báo trong trong văn bản
cảnh báo số 1038 ngày 04/11/2019.
Cốc Cốc đã cập nhật bản vá lỗ hổng
trong phiên bản 83.0.138.
Người dùng có thể cập nhật lên phiên
bản này để vá lỗ hổng bảo mật.
Tham khảo tại :
https://blog.coccoc.com/coc-coc-news/phienban-83-0-138/
CVE-2019-0708
Lỗ hổng có tên là BlueKeep có thể xâm
nhập trong giao thức kết nối máy tính từ xa của
Microsoft mà Redmond tiết lộ vào tháng 5 năm
nay đã được khai thác trong thực tế.
Phát hiện ban đầu của BlueKeep rất
đáng báo động vì một mã độc đã được kích hoạt
thực thi mã từ xa có thể gây thiệt hại nghiêm
trọng. Mã độc này chính là NotPetya trước đó
đã khai thác lỗ hổng khác của Microsoft và đã
gây hại rất lớn trong năm 2017 với việc mã hóa
dữ liệu, đòi tiền chuộc các nạn nhân.
Source:
https://www.wired.com/story/bluekeep-hackingcryptocurrency-mining/
https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/securityguidance/advisory/CVE-2019-0708
https://msrcblog.microsoft.com/2019/05/14/prevent-a-wormby-updating-remote-desktop-services-cve-20190708/

Microsoft tuần này đã đưa ra một lời
khuyên bổ sung đối với BlueKeep về cách các
tổ chức có thể tự bảo vệ mình trước các cuộc tấn
công đặc biệt là việc duy trì cập nhật các bản vá
lỗi thường xuyên. Các nhà quản trị và người sử
dụng cần hết sức lưu ý với lỗ hổng an toàn, an
ninh mạng này.
CVE-2017-0143

Nhóm tin tặc tấn công có chủ đích APT
mới được phát hiện (được cho là của Trung Quốc
hậu thuẫn) đã nhắm mục tiêu vào các cơ quan
chính phủ ở nhiều quốc gia khác nhau kể từ năm
2016. Khám phá nhóm này vào tháng 3, các nhà
nghiên cứu tại Positive Technologie đã tìm thấy
các cơ quan chính phủ ở Brazil, Ấn Độ,
Kazakhstan, Nga, Thái Lan và Thổ Nhĩ Kỳ đã là
mục tiêu tấn công. Nhóm này thường xâm nhập
vào các mạng bằng cách khai thác lỗ hổng
Windows SMB, CVE-2017-0143, hoặc bằng cách
sử dụng thông tin đăng nhập bị đánh cắp.
Lỗ hổng CVE-2017-0143 nổi tiếng khai
thác giao thức SMBv1 đã được phát hiện từ năm
2017, tuy nhiên đến nay vẫn được các tin tặc
nghiên cứu để khai thác rất nhiều. Lý do có thể là
do người dùng và các nhà quản trị chưa quan tâm
lưu ý nâng cấp hoặc vô hiệu hóa giao thức này.
Source:
https://www.engadget.com/2019/11/04/chinesehacking-calypso-apt/
https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2017-0143
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Thống kê nguy cơ, các cuộc
tấn công tại Việt Nam

Tấn công DRDoS

Tuần vừa qua tại Việt Nam, có rất nhiều
máy chủ, thiết bị có thể trở thành nguồn phát
tán tấn công DRDoS. Trong tuần có 52,005
(tăng so với tuần trước là 44,673) thiết bị có
khả năng bị huy động và trở thành nguồn tấn
công DRDoS. Các thiết bị này đang mở sử
dụng các dịch vụ NTP (123), DNS (53),
Chargen (19). Dưới đây là biểu đồ thống kê
thiết bị theo cổng dịch vụ phổ biến trong tuần.

Tấn công Web
Trong tuần, có 104 trường hợp tấn công
vào trang/cổng thông tin điện tử của Việt Nam:
02 trường hợp tấn công thay đổi giao diện, 69
trường hợp tấn công lừa đảo (Phishing), 33
trường hợp tấn công cài cắm mã độc.

Tấn công Phishing
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 vậy người
dùng cần phải hết sức cảnh giác với những trang
web giả mạo để ăn trộm tài khoản.
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Thống kê nguy cơ, các cuộc
tấn công tại Việt Nam

Trong tuần mạng botnet Avalanche có
3.358.492 lượt địa chỉ IP kết nối với máy chủ điều
khiển giảm so với tuần 44 là 3.615.892.

Trong tuần mạng botnet Proxyback có
260.357 lượt địa chỉ IP kết nối với máy chủ điều
khiển tăng so với tuần 44 là 191.306.

Trong tuần mạng botnet Godzilla có 202,462
lượt địa chỉ IP kết nối với máy chủ điều khiển tăng so
với tuần 44 là 158.195.

Trong tuần mạng botnet Lokibot có
489,403 lượt địa chỉ IP kết nối với máy chủ điều
khiển giảm so với tuần 44 là 515,089.

Danh sách IP/tên miền độc hại có nhiều kết nối từ Việt Nam
disorderstatus.ru
differentia.ru
atomictrivia.ru
soplifan.ru
tydz0fqvt.ru
xjpakmdcfuqe.com
somicrososoft.ru

wd9szyfi.ru
morphed.ru
korkrsosn.info
www.cityofangelsmagazine.com
xdqzpbcgrvkj.ru
o6jwuwuds.ru
kukutrustnet777.info
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Khuyến nghị đối với các cơ
quan, đơn vị

Thông tin liên hệ:
Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia
024.3209.1616 - ais@mic.gov.vn
Tầng 16, số 115 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội
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RSG – Báo cáo, tài liệu
chuyên nghành
(1) Báo cáo lây nhiễm các cuộc tấn công lừa đảo phishing đang phổ biến nhất châu Âu
https://www.neweurope.eu/article/europol-reports-on-spear-phishing-as-emerging-cyber-threat/
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/europol-publishes-law-enforcement-and-industry-reportspear-phishing
https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/report_on_phishing__a_law_enforcement_perspective.pdf
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