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NỘI DUNG TUẦN 

- Cảnh báo: Lỗ hổng bảo mật CVE-2021-

26084 trong Confluence Server và Confluence 

Data Center. 

- Chiến dịch tấn công APT: Nhóm tấn công 

APT FIN7 phát tán backdoor Javascript trên 

Windows 11 Alpha 

 

TIN CẢNH BÁO 

 

ĐIỂM YẾU, LỖ HỔNG 

 

- 386 lỗ hổng được công bố và cập nhật. 

- 07 lỗ hổng, nhóm lỗ hổng trên các sản 

phẩm/dịch vụ phổ biến tại Việt Nam. 

 

SỐ LIỆU, THỐNG KÊ 

 

- Tấn công DRDoS 

- Tấn công Web 

- Tấn công lừa đảo người dùng Việt Nam 

 

 

 

Tài liệu lưu trữ: 

 

Chuyên mục Báo cáo định kỳ tại địa chỉ: 

https://service.khonggianmang.vn 

“NỖ LỰC ĐỂ KHÔNG GIAN MẠNG VIỆT NAM LUÔN AN TOÀN, LÀNH MẠNH” 

 
Hot News! 
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TIN CẢNH BÁO 

Cảnh báo: Lỗ hổng bảo mật CVE-

2021-26084 trong Confluence Server 

và Confluence Data Center 

 Vào ngày 25/8 vừa qua, Atlassian đã 

công bố thông tin về lỗ hổng bảo mật CVE-

2021-26084 trong Confluence Server và 

Confluence Data Center. Lỗ hổng này có 

điểm CVSS: 9.8 (nghiêm trọng), cho phép 

đối tượng tấn công thực thi mã tùy ý trên các 

phiên bản Confluence Server và Confluence 

Data Center (trước phiên bản 6.13.23, từ 

phiên bản 6.14.0 đến trước 7.4.11, từ phiên 

bản 7.5.0 đến trước 7.11.6 và từ phiên bản 

7.12.0 đến trước 7.12.5). Mã khai thác của 

lỗ hổng bảo mật này đã được công khai trên 

Internet kể từ ngày 31/8 và đang được khai 

thác tích cực kể từ ngày 2/ 9. 

Người dùng chưa xác thực có thể truy 

cập các điểm cuối dễ bị tấn công nếu tính 

năng "Allow people to sign up to create their 

account" được tích chọn mà không cần 

quyền quản trị. Để kiểm tra tính năng này có 

được kích hoạt không, vào mục COG > User 

Management > User Signup Options. 

Nhóm Managed Detection and 

Response (MDR) của Rapid7 khuyến nghị 

người dùng sử dụng công cụ InsightIDR 

đảm bảo cài đặt Insight Agent trên tất cả 

Confluence Server để tối đa hóa khả năng 

phát hiện các rủi ro nếu bị xâm nhập. 

  

 

 

 

Các tổ chức sử dụng Confluence 

Server và Confluence Data Center nên cập 

nhật bản vá kịp thời cho lỗ hổng này. 

Danh sách đầy đủ các phiên bản bị 

ảnh hưởng và bản vá tương ứng của 

Atlassian tham khảo tại:  

https://confluence.atlassian.com/doc/

confluence-security-advisory-2021-08-25-

1077906215.html 

Thông tin chi tiết về lỗ hổng, bao 

gồm cách khai thác và hướng dẫn kiểm tra 

dấu hiệu khai thác tham khảo tại: 

https://attackerkb.com/topics/Eu74w

dMbEL/cve-2021-26084/rapid7-

analysis?referrer=blog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: https://www.rapid7.com/blog/post/2021/09/02/active-exploitation-of-confluence-server-cve-2021-

26084/ 

 

https://confluence.atlassian.com/doc/confluence-security-advisory-2021-08-25-1077906215.html
https://confluence.atlassian.com/doc/confluence-security-advisory-2021-08-25-1077906215.html
https://confluence.atlassian.com/doc/confluence-security-advisory-2021-08-25-1077906215.html
https://attackerkb.com/topics/Eu74wdMbEL/cve-2021-26084/rapid7-analysis?referrer=blog
https://attackerkb.com/topics/Eu74wdMbEL/cve-2021-26084/rapid7-analysis?referrer=blog
https://attackerkb.com/topics/Eu74wdMbEL/cve-2021-26084/rapid7-analysis?referrer=blog
https://www.rapid7.com/blog/post/2021/09/02/active-exploitation-of-confluence-server-cve-2021-26084/
https://www.rapid7.com/blog/post/2021/09/02/active-exploitation-of-confluence-server-cve-2021-26084/
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TIN CẢNH BÁO 

Nhóm tấn công APT 

FIN7 phát tán 

backdoor Javascript 

trên Windows 11 

Alpha 

Các cuộc tấn công này được cho là 

diễn ra từ cuối tháng 6 đến tháng 7 năm 

2021. Mục tiêu của nhóm này là cung cấp 

một biến thể của backdoor JavaScript được 

FIN7 sử dụng kể từ năm 2018 đến nay. 

Sự lây nhiễm trong cuộc tấn công lần 

này bắt đầu bằng một mã độc Microsoft 

Word được tạo trên Windows 11 Alpha, lừa 

người dùng để kích hoạt macro và thực thi 

các giai đoạn độc hại tiếp theo, bao gồm 

việc thực thi macro VBA để tải xuống 

payload JavaScript. VB Script sẽ thực hiện 

một số bước để ngăn cản việc bị phát hiện 

và phân tích bằng cách điền mã với dữ liệu 

rác, kiểm tra nó có đang chạy trong môi 

trưởng ảo hóa như VirtualBox và VMware 

hay không, nếu có nó sẽ tự động kết thúc 

hoạt động lây nhiễm. 

 

 

 

 

FIN7 được phát hiện hoạt động ít nhất 

từ giữa năm 2015, nhằm mục tiêu vào các 

ngành công nghiệp nhà hàng, cờ bạc và khách 

sạn ở Hoa Kỳ để đánh cắp thông tin tài chính 

như thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ. 

Gần đây, các chuyên gia bảo mật phát 

hiện các chiến dịch lừa đảo trực tuyến khai 

thác các tài liệu Word trên phiên bản hệ điều 

hành Windows 11 Alpha chứa macro Visual 

Basic được cho là liên quan đến nhóm tấn 

công APT FIN7. 

 

 

 

Nguồn: https://thehackernews.com/2021/09/fin7-hackers-using-windows-11-themed.html?&web_view=true 

 

 

https://thehackernews.com/2021/09/fin7-hackers-using-windows-11-themed.html?&web_view=true
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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 386 lỗ hổng, trong đó có 

18 lỗ hổng mức cao, 52 lỗ hổng mức trung 

bình, 15 lỗ hổng mức thấp và 301 lỗ hổng chưa 

đánh giá. Trong đó có ít nhất 52 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 07 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: Nhóm 41 lỗ hổng 

trong phần mềm Adobe, Nhóm 23 lỗ hổng 

trong Magento, Nhóm 19 lỗ hổng trong phần 

mềm Google, Nhóm 13 lỗ hổng trong sản 

phẩm Solarwinds, Nhóm 09 lỗ hổng trong phần 

mềm IBM, Nhóm 06 lỗ hổng trong các sản 

phẩm Atlassian, Nhóm 05 lỗ hổng trong sản 

phẩm của Microsoft. 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: 

 - Adobe: CVE-2021-28565, CVE-2021-28564,… 

 - Magento: CVE-2021-36025, CVE-2021-36028,… 

- Google: CVE-2021-30613, CVE-2021-30611,… 

- Solarwinds: CVE-2021-35218, CVE-2021-35215,… 

- IBM: CVE-2021-29728, CVE-2021-29722,… 

- Atlassian: CVE-2021-26084, CVE-2021-39113,... 

- Microsoft: CVE-2021-38642, CVE-2021-26439,… 
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Thông tin điểm yếu, lỗ 

hổng 

 
 

Thông tin điểm yếu, lỗ 

hổng 

 

TT 

Sản 

phẩm/ 

dịch vụ 

 

Mã lỗi quốc tế 

 

Mô tả ngắn Ghi chú 

1 Adobe  

CVE-2021-28565 

CVE-2021-28564 

CVE-2021-28561  

… 

Nhóm 41 lỗ hổng trong phần mềm 

Adobe (Acrobat Reader DC,…) cho 

phép đối tượng tấn công thu thập thông 

tin, thực thi mã tùy ý, tấn công từ chối 

dịch vụ, tấn công XSS. 

Đã có thông tin 

xác nhận và 

bản vá 

 

2 Magento  

CVE-2021-36025  

CVE-2021-36028  

CVE-2021-36027  

… 

Nhóm 23 lỗ hổng trong Magento cho 

phép đối tượng tấn công thực thi mã từ 

xa, thu thập thông tin, tấn công từ chối 

dịch vụ, tấn công XSS, leo thang đặc 

quyền. 

Đã có thông tin 

xác nhận và 

bản vá 

3 Google 

CVE-2021-30613 

CVE-2021-30611 

CVE-2021-30608  

… 

Nhóm 19 lỗ hổng trong phần mềm 

Google (Chrome ) cho phép đối tượng 

tấn công thu thập thông tin, thực thi mã 

tùy ý. 

Đã có thông tin 

xác nhận và 

bản vá 

4 
Solarwinds

  

CVE-2021-35218 

CVE-2021-35215 

CVE-2021-35213 

… 

Nhóm 13 lỗ hổng trong sản phẩm 

Solarwinds cho phép đối tượng tấn công 

thực thi mã từ xa, leo thang quyền, thu 

thập thông tin, tấn công SQL injection, 

XSS. 

Đã có thông tin 

xác nhận và 

bản vá 

5 IBM  

CVE-2021-29728 

CVE-2021-29722  

CVE-2021-29723 

… 

Nhóm 09 lỗ hổng trong phần mềm IBM 

(Sterling Secure Proxy,…) cho phép đối 

tượng tấn công thu thập thông tin, tấn 

công XSS, thực thi mã tùy ý. 

Đã có thông tin 

xác nhận và 

bản vá 

 

6 Atlassian  

CVE-2021-26084 

CVE-2021-39113 

CVE-2021-39111  

… 

Nhóm 06 lỗ hổng trong các sản phẩm 

Atlassian (Confluence Server, Data 

Center,…) cho phép đối tượng tấn công 

thực thi mã tùy ý, truy cập trái phép, tấn 

công XSS. 

Đã có thông tin 

xác nhận và 

bản vá 

7 Microsoft  

CVE-2021-38642 

CVE-2021-26439 

CVE-2021-26436  

… 

Nhóm 05 lỗ hổng trong sản phẩm của 

Microsoft (Edge) cho phép đối tượng 

tấn công thu thập thông tin, tấn công giả 

mạo, leo thang đặc quyền. 

Đã có thông tin 

xác nhận và 

bản vá 

 

 

 

 

https://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2021-28565
https://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2021-28564
https://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2021-28561
https://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2021-36025
https://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2021-36028
https://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2021-36027
https://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2021-30613
https://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2021-30611
https://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2021-30608
https://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2021-35218
https://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2021-35215
https://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2021-35213
https://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2021-29728
https://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2021-29722
https://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2021-29723
https://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2021-26084
https://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2021-39113
https://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2021-39111
https://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2021-38642
https://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2021-26439
https://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2021-26436
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differentia.ru a.asense.in 

disorderstatus.ru ww2.bbbjdnxbgp3.ru 

atomictrivia.ru a.deltaheavy.ru 

morphed.ru sdk.asense.in 

ydbnsrt.me soplifan.ru 

Thống kê nguy cơ, các cuộc  

tấn công tại Việt Nam 

 

Thống kê nguy cơ, các cuộc  

tấn công tại Việt Nam 

 

Tuần vừa qua tại Việt Nam, có rất nhiều máy chủ, thiết 

bị có  công tại Việt Nam 

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 53,238 (giảm so với tuần trước 

55,618) 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 DRDoS 

7

60

180

Thay đổi giao diện

Lừa đảo (Phishing)

Cài mã độc

Thống kê tấn công vào 

trang/cổng thông tin điện tử 

của Việt Nam

Trong tuần, có 247 trường hợp tấn công 

vào trang/cổng thông tin điện tử của Việt 

Nam: 07 trường hợp tấn công thay đổi giao 

diện, 60 trường hợp tấn công lừa đảo 

(Phishing), 180 trường hợp tấn công cài cắm 

mã độc. 

Tấn công Web 

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 tính 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. 

Tấn công Phishing 

Danh sách IP/tên miền độc hại có nhiều kết nối từ  

Việt Nam 

 



 

 

6 

 

 

 

 

STT Website lừa đảo Ghi chú 

1 
http://shopee.quatangsale.vn/ 

https://id.quatangshopee.online/ 

Website giả mạo sàn TMĐT 

Shopee 

2 

http://xacnhanonline.com Trang web mạo danh tổ chức 

ngân hàng, lừa đảo lấy thông tin 

tài khoản 

3 

https://www.issccb.com/ Giả mạo website ngân hàng 

SCB. Đối tượng dùng thủ đoạn 

gửi tin nhắn SMS cho người sử 

dụng báo hết hạn mật khẩu 

4 
https://garena.vcsa.vn/ 

https://garenafreefirevietnam2021.com 

Lừa đảo chiếm đoạt tài khoản 

game 

5 

https://codjwisigjrjeid.com/ Trang web phising mạo danh 

ngân hàng, đánh cắp thông tin 

người dùng, giả mạo tổ chức 

ngân hàng 

6 
https://cltx88.com/ 

https://khonglammavancoan.club/ 

Web lừa đảo cờ bạc qua ví điện 

tử Momo 

7 
tainangvietnhi.weebly.com Lừa đảo hack tài khoản 

Facebook 

8 

trumdoithe.com Website chuyên nhận thẻ cào lừa 

đảo từ các web nạp thẻ 

playtogether 

9 

phongvupc.com Giả mạo trang web 

https://phongvu.vn/ của công ty 

CPTM-DV Phong Vũ 

10 

fptshopvn.com Giả mạo trang web 

https://fptshop.com.vn/ của FPT 

Shop 

11 

coopmart.co Giả mạo trang web  

http://www.co-opmart.com.vn/ 

của siêu thị Co.opmart 

Trong tuần đã có 98 phản ánh trường hợp lừa đảo do người dùng Internet Việt Nam 

thông báo về Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) qua hệ thống 

tại địa chỉ https://canhbao.khonggianmang.vn. Qua kiểm tra, phân tích có nhiều trường 

hợp lừa đảo giả mạo website của ngân hàng, lừa đảo liên quan đến COVID…..  

Dưới đây một số trường hợp điển hình người dùng cần nâng cao tương tự. 

 

 

Tấn công lừa đảo người dùng Việt Nam 

 

Thống kê nguy cơ, các cuộc  

tấn công tại Việt Nam 

http://shopee.quatangsale.vn/,
https://id.quatangshopee.online/,
https://www.issccb.com/,
https://garena.vcsa.vn/,
https://codjwisigjrjeid.com/,
https://cltx88.com/,
https://khonglammavancoan.club/,
https://phongvu.vn/
https://fptshop.com.vn/
http://www.co-opmart.com.vn/
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Khuyến nghị đối với 

các cơ quan, đơn vị 

 1. Đối với các nguy cơ, cảnh báo đã được đề cập trong phần Tin cảnh báo Quý đơn 

vị cần thường xuyên cập nhật thông tin (như các chiến dịch tấn công của các nhóm 

APT, thông tin IoC kèm theo từng chiến dịch, điểm yếu lỗ hổng đang bị lợi dụng để 

khai thác,…), rà soát trên các hệ thống thống thông tin để phát hiện và ngăn chặn, xử 

lý kịp thời. 

*** 

2. Đối với các điểm yếu, lỗ hổng trong phần Nguy cơ tấn công mạng từ điểm yếu 

lỗ hổng, Quý đơn vị cần lưu ý theo dõi và cập nhật bản vá cho các lỗ hổng liên quan 

đến sản phẩm đang sử dụng. Ngoài ra, những đơn vị đã có tài khoản trên “Hệ thống 

Cảnh báo điểm yếu và rà soát lỗ hổng bảo mật tự động” tại địa chỉ 

https://service.khonggianmang.vn, quản trị viên có thể thêm các sản phẩm đang sử 

dụng để giám sát và nhận cảnh báo ngay khi có lỗ hổng mới phát sinh. 

*** 

3. Đối với các nguy cơ về tấn công từ chối dịch vụ, tấn công web trong phần Thống 

kê nguy cơ, các cuộc tấn công tại Việt Nam, Quý đơn vị cần rà soát, hạn chế tối đa 

việc mở các cổng dịch vụ có thể bị lợi dụng để thực hiện tấn công từ chối dịch vụ; 

thường xuyên kiểm tra, rà soát máy chủ web để kịp thời phát hiện và xử lý nguy cơ 

tấn công. 

*** 

4. Đối với các IP/tên miền được đề cập trong mục Danh sách IP/tên miền độc hại 

có nhiều kết nối từ Việt Nam, Quý đơn vị cần 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 mà Cục 

ATTT đã chia sẻ.  

*** 

 

Thông tin liên hệ: 
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