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- Câc Bô, co quan ngang Bô, qcr quan thui)c Chinh phü;

- Üy ban nhàn dân câc tinh, thành ph6 truc thuôc Trung uong;

- Câc Tap doàn kinh té, Tông công ty nhà nuôc;

- Câc doanh nghiÇp cung câp dich vu viên thông, Internet.

r..r,y,én:fi) \frr* .f}]Oi gian vùra qua, tinh hinh an toàn thông tin Viêt Nam tiép tpc diên bién
_..".......--- ,i 

^pTtôTap. Cuôi thâng 812017 , truyên thông và môt sô hâng công nghê quôc tê

công bô thOng tin, bài viét vè viêc câc nh6m tin tàc duoc sg hQu thuân cüa co

quan, tô chüc chinh phü mQt rô q.rô" gia Iiên tUc phât dông câc chién dich tân

công m?ng vào hê thông thông tin cüa Viêt Nam.

Qua thông tin ghi nhan duoc tri Hç thông kÿ thu4t. theo dôi, phân tich, xü
Lÿ tân công m4ng Internet Viêt Nam, thông tin kÿ thuât ducyc chia sé qua câc

kênh hçrp tâc trong nuôc và quôc té vè an toàn thông tin (ATTT), Bg Thông tin
và Truyèn thông thông bâo tôm tât tinh hinh và yêu càr câc co guffi, tô chirc,

doanh nghiÇp tàng cuùng công tâc bâo dâm ATTT, cU thé nhu sau:

1. T6m tÉt tinh hinh

Viêt Nam 1à nuôc chü nhà Nàm APEC 20ll , chü tli tô chric câc cuQc hgp

quan trgng tai nhièu dia phucmg trên khâp câ nuôc, dàc-biÇt là Tuàn lê Hôi nghi
A-câp cao diên ra vào trung tuân thâng 11 tai Eà Nàng. Trong bôi cânh môi truùng

mAng dâ trô thành môt môi truèrng chién luoc quan trgng nhu hiên nay, câc cuQc

tân công m?ng dugc hQu thuân bôi câc quô" gia nhàm thu thQp thông tin vè

chinh sâch, ngopi giao, kinhté, thuong m4i, v.v...dé tao loi thé canhtranh khi

dàm phân cüng nhu dua ra sâch luoc dôi phô phù hçrp ngày càng ptrô Uién.

Thùi gian vria qua, co quan chirc nàng cüa Bô Thông tin và Truyèn thông

ghi nh?n dâu hiêu ho4t dQng trô lai cüa câc nhôm dôi tuong dâ ttmg thuc hiên

môt sô cuôc tân công m4ng vào ViÇt Nam truôc dây, thông qua viêc thay dôi,

chuyên sang sü dung ha tàng môi, thêm môi nhièu hÇ thông mây chü dièu khiên

tân công m?ng tù xa (C&C servers). Cpc An toàn thông tin, Bô Thông tin và
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Truyèn thông dâ thuc hiên cânh bâo và huông dân, hô tro xü Iÿ cho môt sô ccv
2,,,

quan, to chuc.

a) Phwong thrîc tén công mang phô bién

Dôi tuong tân công mAng tiép tuc âp dung hinh thüc tân công cô chü dich

(APT). Môt trong nhüng phucrng thüc thuc hiên chinh vân 1à gü'i thu diên tü' giâ

mao liên qua,n t6i câc chü dè nh?y câm duoc nhièu nguùi quan tâm nhu: chü dè

vè hoçt dônp, Kinh té cüa ASEAN, APEC, ,rè giê., Dông hay bât cri chù dè nào

dang nhân duoc sg quuul tâm cüa dông dâo công dàng ViÇt Nam.

Trong câc thu diên tü này, dôi tugng tân công dinh kèm têp tin dugc
a--.

nhüng sàn mâ dôc khai thâc lô hông vê ATTT trên mây tinh, thiêt bi CNTT cüa

nguùi .ùrâ.,. Khi nguùi nhAn mô têp tin dê doc nôi dung thi cüng dàng nghla vôi
viêc kich ho4t mâ dôc giân diêp trên mây tinh hay thiét bi CNTT cüa minh. Tri
dây, dôi tuo. ng tân công mAng üép tuc sü dung thiét bi này nhu môt công cU bàn

dap dê tân công sâu hon, thu thâp thêm thông tin khâc.

Ânh chup vï d4 mQt tQp ttn daoc dinh kèm md dôc daoc gü qua thu diên tw

Nguy hiêm hon, Cuc An toàn thông tin dâ ghi nhQn cô môt sô truù.rg hqp
mâ dôc khai thâc lqi dung chinh câc phàn mèm diêt vi-rut phô bién dé thuc hiên
lây nhiêm. Nguùi nhân duoc thu diên tü chi môi thuc hiên thao tâc quét têp tin
bàng phâ" mèn, diêt vi-rüt Oê t<iêm tra mâ dôc mà chua càn mô têp tin doc nôi
dung thi cüng dâ bl lây nhiêm mâ dôc.

2

@
LalFrcil*

ÉHErc e..+rr*lÉt

.- ,:r

a,l{ rr$

lottJSrEwo.f,rors
A?md. i!ün li

l!,. ltr.l tÊ{ I+*rffi EGtsr.D{r.6 '.YqtH{ ChErp
rÈra{

!.ff.. ?aù
7{t ÉlrrrôE201!

$raall irûd lllctdlurn Erueiprt:stc Worlrlng Group
St,ûtÉglc plen l0 I ËI02O

F3TarÉ trJôæ:ôn
3s, rlrt{ril ir, AaÉC s«.{l*tal

forun ùrç rao ?l!a.6OUùSCE,Oû!

iài iÉït kÇ tr-tE Éh ünr -Èin

: lÿ ÉErsi6 ,.l.gEi\ '.r4 tstÉ L!
lra' I't',lrrli'r*.t ri:flrr Ir '-._qrl,t* i...É ad rÉrr;t rÉ +' J., r À,-rrÂ
frb ùhr\4JllÈli,ilt !:(rEH h :{s
lr .sI. È _Sfl' qrFh\ à_d.Éi û-
dl rrrÇ*. ?! r :itÂt hr.l
C rr F{È û.Ë:.}:É:4 rÿ:f-} r} rci.æ
fi?P §4{r;4rû ( rHlltfr*,F
F illi ÿ q'sl*ài t*+ tll:rra:!'

+E at 'tëü*r. :1+ :'d?. r#r,
r. ::rq art.isr ÉFnil . Fû:rç
l5lÊôi û.alrrd k tsrÈ È **.ia
UF.iEr r{ ÿ- rlTrx-d.:. 4hd r'!:r*, tE ùt*f I'ï r' üEr. À -r .
rùNtffi. ô{ È alqr4d.t{ cl ra{':. +ra *5Érid [ 5U:_( r..] { iü I hrifi



Môt sô vi du vè câc têp tin ducyc sü dung dé phât tân mâ dôc duoc ghi

nhân nhu sau:

Dàm bào an toàtt APEC 2017.doc

Bâo câc cho cttôc gàp tôrtg bï thu' thang I nànt 20l7.doc

Ké hoach biém tra khao sàt Quyét dinh 22 t - BBT.doc

Biéu mà, kién't tra, giam sât- nàm 2017(sù'dung tai câc chi bô)-doc

Tài Liêu Phàng Chông DBHB.doc

CV95T-BTCTW tuong duong trinh dq cao câp lÿ luan chinh tri.doc

De tat cuong quoc bien TQ.doc

b) Danh sdch mil sé ftn mièn ilwqc sir dqtng Aé mm mdy chû itièu khiên

Danh sâch môt tô tên mièn duoc ctôi tuong tân công sü dung làm mây chü

dièu khiên tân công m?ng tri xa (C&C servers) chi tiét trong Phr,r lpc 1 kèm theo.

Dâng chü ÿ, c6 môt rô tên mièn giâ mao, aê tam nguài sü dung liên tuông
-A . ;1.

dên co quan, tô chüc cô uy tin cüa ViÇt Nam nhu:

dcsvn.org

news.vietnannet.com

news.phapluats.com

vnnexpr(tss.org

vietnamplos.com

dulicho'.,ietnam.net

c) Thiing kê so bQ vè mfu sô hQ thiing ilang b! nhiém md itQc APT

Sau câc vu tân công m?ng nhàm vào Vietnam Airlines và môt s6 câng

hàng không Viêt Nam nâm 2016 và nàm 2017, Cqc An toàn thông tin dâ chü

dqng theo dôi hÇ thông mây chü dièu khiên tân công m?ng tir xa (C&C servers)

mà dôi tuong tân công khai thâc, sü dqng.

Két quâ sau 01 nàm thuc hiên theo dôi và giâm sât trên không gian mang,

Cuc An toàn thông tin ghi nhân côn 148 hÇ th6ng (tinh dén trét ngày

3l/08/2017) vân d*rg liên l4c và két nOi tOi câc hÇ thông dièu khién tti xa (C&C
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servers) cüa nl-rom dôi tucrng dâ thuc hiên câc cuôc târr công m4ng truôc dô.

Thông kê chi tiét tai Phu luc 2 kèm theo.

Do tinh chât nhay cârn vi cô nhièu hê thông cüa câc co quan, tô chric nhà

nuôc quan trong và trong dô cô ca môr ré nê théng cra quôc té luai Loan và

Malaysia) nàm trong danh sâch này nên Cuc An toàn thông tin sè tién hành liên

hê và phOi hqp truc tiép v6i câc don vi Iiên quan dê phOi hqp xü lÿ h6c gô.

2.M.gts6 biên phâp câp bâch nhàm tàng cuùng bâo tlâm ATTT

Trên ccv sô tinh hinh nhu trên, Bô Thông tin và 'fruyèn thông cành bâo
.i

nguy co tân công m?ng nhàm vào câc hÇ thông thông tin tai Viêt Nam, dàc biêt

1à trong khoâng thài gian ttr nay dén hét nâm2017.

Vi vfy, nhàm tàng cuùng bào dâm an toàn thông tin, dëc biêt tru6c thùi

diêm diên ra Tuàn lê Hgi nghi câp cao APEC 2Ol7 , Bô Thông tin và Truyèn

thông dè nghi:

a) Cdc b8, cü quan ngang bQ, co quan thuQc Chinh phû, Ûy ban nhân

dûn cdc tinh, thành phô trryc thuQc Trung uong, ctic t\p ttoùn kinh é, fing
công ÿ nhù nwûc

- Chi dao, tô chric rà soât, tâng cucrng bâo dâm an toàn thông tin n6i

chung, chü trong bâo dâm an toàur thông tin cho trang/công thông tin diên tü và

hê thông thu diên tü theo huông dân tai công vàn sô 430/BTTTT-CATTT ngày

O9lO2l2O15 cüa Bô Thông tin và Truyèn thông; thiét tâp chinh sâch tàng cuùng

bâo dàm an toàn thông tin cho ha tàng m?ng nQi bQ, m?ng không dây phlrc v.u

ho4t dông cüa co euffi, tô chirc mïnh.

- Chi dao, tô chüc rà soât, tàng cuùng bâo dâm an toàn thông tin cho toàn

b§ màn hinh, thiét bi hién thf, thiét bi truyèn thông da phuong tiÇn công công

trên pham vi dfa bàn quân 1ÿ; déc biet là tai dia diém nhay câm nhu câc Càng

hàng không tai Viêt Nam, dia diém diên ra câc cuôc hçp, hQi nghi v.v....

- Chi dao dcrn vi chuyên trâch vè un toàn thông tin cüa co quan liên hê và

ptrOi trqp truc tiép vôi Cuc An toàrrr thông tin dê phôi hqp kiêm tra cüng nhu

nhân phucrng ân hô ffq kÿ thuât nhàm ngàn ch{n kip thài câchatàng tân công cô

chü dich APT mà Cuc An toàn thông tin dang tô chric giâm sât và th.eo dôi.

b) Cdc cloanh nghiQp cung ciip dlch vqt vién thông, Internet:

- Tàng cuùng công tâc giâm sât thuùng xuyên aê çp thùi phât hiên và

ngàn chàn câc hành vi tân công mAng gây mât an toàn thông tin trên toàn m4ng
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luô'i viên thông và Intemet mà don vi quân lÿ truôc và trong Tuàn lê UOi nghi

"âp 
cao APEC 2Ol1 .

- Cô phuong ân, ké hoach aê Uao dâm an toàn thông tin, cÏàc biêt Ià tô

chirc du phông dê duy tri tinh sàn sàng cho câc dich vu viên thông và Intemet

mà dcrn vi cung câp.

- Phôi hqp kip thoi cùng vo'i Cuc Ar toàn thông tin nhàm nâm bât và xü
,Alÿ câc môi nguy hqi thrrmg truc dang tôn tai và sàn sàng dê tiêp tuc theo sât, xü

iÿ câc diên biên môi.

Thông tin liên hê cüa Cuc An toàn thông tin trong truong hqp càn trao dôi
thêm thông tin và hô tro tu vân, xü 1ÿ:

- Thu diên tu: ais@mic.gov.vn

- Eiên thoai duùng dây nông (truc 2417): 098 934 4430 hoéc 092 255
6666.

Trân tr7ng.l. y/

Noi nhin:
- Nhu trên:
- Thù tuông Chinh phü (dêi:/c);
- PTTgCP Pham Binh Minh (dé b/c);
- PTTgCP Vü Dric Dam (d(iblc);
- Vàn phông Trung uong Dàng;
- Vàn phông Quôc hQi;
- Vàn phông Chü tich nuô'c:
- Üy ban Quôc gia APEC2Ol7;
- B9 truông và câc Thir trucmg;
- VP, câc Vu: KHTC, HTQ'I, VNCERT;
- Cuc BDTW;
- Luu: VT, CATTT (03).
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PHU LUC 1

Danh sâch mQt sô câc tên mièn tluoc sfr dgng làm mây chü dièu khién tù'xa
(àm theo côngvàn sô fuffunfruf-CATTT ngay 0,6 rhang 9 nàm 2017)

Danh sâch rnQt.ô tên mièn C&C servers nhu'sau:

anh. phim hai n ho t [, J n et

vnnüpressI Jorg

vnems[.Jcom

data.dcsvn[.Jorg

biengiotvn[.Jcoru

thnnhnlen[.Jcom

data.phimnot[.Jorg

dav.thanhnlen[.Jcom

home.phimnoi[.]org

home.vietrnmplo s [. J com

I o gin. phimhainhat [. J net

login phimnoi[.Jorg

nry.phimhainhat[.Jnet

n*v s. phtapluat s [. J c o m

new s.vtetnannet [. J com

v ietrnm. phimhainhat [. J net

lwno i. danang. duli c hov ietrnr n [. ] net

dalat. dulichov ietnam [. J net

harn t. dul ic hov i etnam [. ] ræt

hano i. hano i. dul i c hov ie tnnm [. J net

darnng. hanot. dulichovietnam [. J net

dnl at. dal at. dultc hov ietnam [. J net

hano i. dal at. dulic hov ietnam [. ] net

dulichovietrnm[.Jnet

dulichbiendao[.Jorg

Ghi chü: Co quan, clon v! cô thé liên hQ trçc fiép voi Cqtc An toàn thông tin ü
trao di, ghi nhQn thêm thông tin và ÿn mièn mdy chtt üèu khién cti liên q*n dén
co qwtn, tô chrbc cûa minh iÉ tluqc hô tq theo dôi, rtc U.
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PHU LVC?
Thiing kê vè câc hê th6ng vân dang t<ét ni5i tcri

mây chü clièu khién tùr xa cüa câc nhdm dôi tuorrg tân công
(àm theo côngvàn sô L,fL /BTT'11-CATTT ngayfi ituns 9 nàm-2017)

Vi du môt sô hê th6ng trét n6i:

09/08/2017 20:42:08 - 09/08/2017 21:25.06 - 113.185.15.xxx
31/07/2017 20 37.09 - 31/07/2017 22 09 53 - 183 81 52.xxx
08/08/2017 14:16:41 - 10/08/2017 16:07.03 - 1 55.l09 xxx
I5/08/2017 20:47:58 - 20/08/2017 07:33:i3 - 14.177.44.xxx
28/08/2017 20:55.51 - 29/08/2017 00:11:29 - 11i.184.90 xxx
01/08/2017 08:25:19 - 29/08/2017 1l:16:02 - 103.7.172.xxx
06/08/2017 20:07:15 - 06/08/2017 22:07:43 - 113.20.117.xxx

Thiing kê ccr bân vè câc hê thiing trên nhu sau:

Thông kê vê câc hê thông vân kët nôi dën câc C&C servers

,

Câc hQ thông cùa
Malaysia

70%

Hç tnông riêng cùa 'l

co quan

Câc hê thông dtrng ISP

NetNam
.o/L/0

Loan

LO%

Céc hQ thdng dùrng lSP

FPT

2i%

Câc hÇ thông dùng ISP

VNPT

47%

r Câc hê thông dirng ISP NetNa m r Câc hê thông dù ng tsp FpT

r Câc hê thông dùng ISP CMC E Câc hê thông cùa Dài Loan

r Hê thông riêng cùa 1 co quan

$ Céc hê thông dùng ISP VNPT

$ Céc hC thông cùa Malaysia

Ghi chü: Sô ttçuthông kê ghi nhQn bü he thông kÿ thuqt cûa Cuc An toàn thông tin
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