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- Cảnh báo: Trojan ngân hàng Android mới SOVA
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Cảnh báo: Trojan ngân hàng
Android mới - SOVA
Gần đây, các chuyên gia bảo mật phát
hiện một trojan Android mới có tên là
SOVA đang nhằm mục tiêu đến các ứng
dụng ngân hàng, ví tiền điện tử và ứng dụng
mua sắm khác tại Hoa Kỳ và Tây Ban Nha,
cho phép những kẻ tấn công đánh cắp thông
tin cá nhân từ các thiết bị bị lây nhiễm, thông
tin đăng nhập ngân hàng.

Các nhà nghiên cứu cho biết, SOVA
vẫn là một dự án trong giai đoạn sơ khai và
hiện cung cấp các tính năng cơ bản giống
như hầu hết các phần mềm ngân hàng độc
hại Android khác. Tuy nhiên theo dự đoán
phần mềm độc hại này vẫn đang được phát
triển và có khả năng trở nên nguy hiểm hơn
trong thời gian tới.

Được phát hiện vào đầu tháng 8 năm
2021 bởi các nhà nghiên cứu từ công ty an
ninh mạng ThreatFnai, SOVA là phần mềm
độc hại có khả năng lấy cắp thông tin đăng
nhập và session cookies bằng cách theo dõi
thao tác bàn phím, ẩn thông báo, thực hiện
các cuộc tấn công DDoS, triển khai
ransomware và thậm chí chặn mã xác thực
hai yếu tố cho phép đối tượng tấn công
chiếm tài khoản người dùng mà không cần
thông tin đăng nhập ngân hàng.

Nguồn: https://thehackernews.com/2021/09/sova-new-android-banking-trojan-emerges.html?m=1
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Nhóm tấn công mạng
DEV-0322 khai thác
lỗ hổng trong phần
mềm

SolarWinds

Serv-U FTP
Gần đây, Microsoft đã công bố về cuộc
tấn công khai thác lỗ hổng trong phần mềm
SolarWinds Serv-U FTP của nhóm tấn công
Trung Quốc có tên gọi là DEV-0322.
Đối tượng tấn công khai thác các máy
chủ Serv-U bằng cách kết nối với cổng SSH
đang mở và gửi yêu cầu kết nối độc hại để
thực thi mã độc và kiểm soát các thiết bị lây
nhiễm.

Đây không phải là lần đầu tiên lỗ
hổng của SolarWinds bị khai thác. Vào
tháng 2 năm nay, hãng bảo mật
Secureworks đã phát hiện các cuộc tấn công
từ nhóm Spiral (Trung Quốc). Nhóm này đã
khai thác lỗ hổng zero-day (CVE-202010148) trong nền tảng giám sát CNTT
Orion, cho phép đối tượng tấn công thực thi
mã từ xa.
Sản phẩm SolarWinds đã và đang trở
thành mục tiêu nhằm đến của rất nhiều
nhóm tấn công có chủ đích. Để ngăn chặn
việc khai thác lỗ hổng Serv-U FTP bởi
nhóm DEV-0322 hay các nhóm tấn công
khác, việc cập nhật ứng dụng rất quan trọng.
Các cơ quan, tổ chức nên thực hiện cập nhật
trong thời gian sớm nhất.

Microsoft đã không cung cấp thông tin
liên quan đến các hoạt động sau xâm nhập của
cuộc tấn công này, chẳng hạn như hoạt động
gián điệp, thu thập thông tin…Tuy nhiên, họ
cung cấp các chi tiết kỹ thuật liên quan đến
việc khai thác lỗ hổng CVE-2021-35211, lỗ
hổng này đã phát hành bản vá.

Nguồn: https://cyware.com/news/dev-0322-behind-the-solarwinds-zero-day-attacks-in-july-e4fca83a
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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 661 lỗ hổng, trong đó có
17 lỗ hổng mức cao, 64 lỗ hổng mức trung
bình, 19 lỗ hổng mức thấp và 561 lỗ hổng chưa
đánh giá. Trong đó có ít nhất 76 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 209 lỗ hổng
trong các sản phẩm của Apple, Nhóm 46 lỗ
hổng trong WordPress, Nhóm 20 lỗ hổng trong
phần mềm Google, Nhóm 13 lỗ hổng trong các
sản phẩm của Cisco, Nhóm 12 lỗ hổng trong
Aruba Networks, Nhóm 10 lỗ hổng trong phần
mềm Adobe, Nhóm 09 lỗ hổng trong phần
mềm Nextcloud. 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:
- Apple: CVE-2021-1836, CVE-2021-30690,…
- WordPress: CVE-2021-38358, CVE-2021-38321,…
- Google: CVE-2021-30614, CVE-2021-30607,…
- Cisco: CVE-2021-34785, CVE-2021-34786,…
- Aruba Networks: CVE-2021-37724, CVE-202137723,…
- Adobe: CVE-2021-28571, CVE-2021-28581,...
- Nextcloud: CVE-2021-32782, CVE-2021-37630,…
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Thông tin điểm yếu, lỗ
a
hổng
TT

Sản
phẩm/ dịch
vụ

Mã lỗi quốc tế

Mô tả ngắn

Ghi chú

CVE-2021-1836
CVE-2021-30690
CVE-2021-30751
…

Nhóm 209 lỗ hổng trong các sản phẩm
của Apple (iOS , iPadOS ,…) cho phép Đã có thông tin
đối tượng tấn công thu thập thông tin,
xác nhận và
thực thi mã tùy ý, leo thang đặc quyền,
bản vá
tấn công từ chối dịch vụ, tấn công XSS.

WordPress

CVE-2021-38358
CVE-2021-38321
CVE-2021-38360
…

Nhóm 46 lỗ hổng trong các WordPress
Chưa có thông
plugin
(MoolaMojo
WordPress
tin xác nhận và
plugin,…) cho phép đối tượng tấn công
bản vá
thực thi mã từ xa, tấn công XSS.

Google

CVE-2021-30614
CVE-2021-30607
CVE-2021-30624
…

Nhóm 20 lỗ hổng trong phần mềm
Đã có thông tin
Google (Chrome) cho phép đối tượng
xác nhận và
tấn công thu thập thông tin, thực thi mã
bản vá
tùy ý, tấn công giả mạo.

Thông
tin điểm yếu, lỗ
Apple
1
hổng
2

3

Nhóm 13 lỗ hổng trong các sản phẩm
của Cisco (BroadWorks CommPilot
Đã có thông tin
Application Software,…) cho phép đối
xác nhận và
tượng tấn công leo thang đặc quyền,
bản vá
tấn công từ chối dịch vụ, thực thi mã
tùy ý.
Nhóm 12 lỗ hổng trong Aruba
Networks (Aruba OS, SD-WAN,…) Đã có thông tin
cho phép đối tượng tấn công thực thi
xác nhận và
lệnh tùy ý, tấn công tràn bộ đệm, path
bản vá
traversal, CSRF.
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Cisco

CVE-2021-34785
CVE-2021-34786
CVE-2021-34720
…
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Aruba
Networks

CVE-2021-37724
CVE-2021-37723
CVE-2021-37718
…

Adobe

CVE-2021-28571
CVE-2021-28581
CVE-2021-28568
…

Nhóm 10 lỗ hổng trong phần mềm
Adobe ( After Effects ,…) cho phép Đã có thông tin
đối tượng tấn công leo thang đặc
xác nhận và
quyền, thu thập thông tin, thực thi mã
bản vá
từ xa, tấn công command injection.

Nextcloud

CVE-2021-32782
CVE-2021-37630
CVE-2021-37631
…

Nhóm 09 lỗ hổng trong phần mềm
Đã có thông tin
Nextcloud (circles, Deck,…) cho phép
xác nhận và
đối tượng tấn công thu thập thông tin,
bản vá
tấn công SSRF, XSS.
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Thống kê nguy cơ, các cuộc
stấn công tại Việt Nam
Thống
kê nguy cơ, các cuộc
Tuần vừa qua tại Việt Nam, có rất
Tấn công DRDoS

nhiều máy chủ, thiết bị có thể trở thành
nguồn phát tán tấn công DRDoS. Trong
tuần có 53,246 (tăng so với tuần trước
53,238) thiết bị có khả năng bị huy động
Tuần
quanguồn
tại Việt
rất nhiều
và trởvừa
thành
tấnNam,
công có
DRDoS.
Cácmáy chủ, thiết
thiết bị này đang mở sử dụng các dịch vụ
bị có
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 tại Việt Nam
công tại Việt Nam

Tấn công Web

Thống kê tấn công vào
trang/cổng thông tin điện tử
của Việt Nam
Cài mã độc
Lừa đảo (Phishing) 10
Thay đổi giao diện
61

220

Trong tuần, có 291 trường hợp tấn công
vào trang/cổng thông tin điện tử của Việt
Nam: 61 trường hợp tấn công thay đổi giao
diện, 10 trường hợp tấn công lừa đảo
(Phishing), 220 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 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.

Danh sách IP/tên miền độc hại có nhiều kết nối từ
Việt Nam
differentia.ru
disorderstatus.ru
atomictrivia.ru
morphed.ru
ydbnsrt.me

a.asense.in
ww2.bbbjdnxbgp3.ru
a.deltaheavy.ru
sdk.asense.in
soplifan.ru
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Tấn công lừa đảo người dùng Việt Nam
Trong tuần đã có 120 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…

Thống kê nguy cơ, các cuộc

tấnDưới
công
Nam
đây là tại
một sốViệt
trường hợp
người dùng cần nâng cao cảnh giác.
STT
1

Website lừa đảo
http://www.imsccb.vip/

Ghi chú
Giả mạo ngân hàng SCB

2
3

http://7881598.com/h5/#/pages/index/index
momovay (momovayi.com)
https://kamo.vn/
http://h5.beecredit-vn.com/dist/#/m/home
https://shopee.chuongtrinhtiepthilienket.co
m/
https://shopee.trangchusukien.vn/
vnpt24h.vn

Giả mạo website Amazon
Website lừa đảo vay tín dụng
đen

4

5

6
7

8

vn221.com
http://liximomo.me/
https://liximomo.top/
https://cltx.info/
https://chanle247.com/
https://cltxuytin.win/
https://chanletaixiu.net/
https://chanlemomo.win/
https://x102.net/
http://cluytin.win/
https://vinally.online/

9

https://giaytogia.xyz/

10

https://lazada6.vip/index/index/home.html

11

http://vietjetairlines.vn/
https://vietjet.asia/

Website giả mạo sàn TMĐT
Shopee
Trang web giả mạo website của
VNPT. Cung cấp số điện thoại
CSKH giả
Lừa đảo đầu tư tài chính
Web lừa đảo cờ bạc qua trả
thưởng bằng hình thức mã giao
dịch Momo

Giả mạo Tổng công ty cổ phần
Xuất nhập khẩu và Xây dựng
Việt Nam Vinaconex
Trang web lừa đảo làm giấy tờ
giả
Website giả mạo sàn TMĐT
Lazada
Giả mạo website Vietjet Air
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http://vietjetairlines.vn/
https://vietjet.net/
https://vietjets.com.vn/
https://bambooairway.vn/
https://bambooairlines.com.vn/
https://www.bambooairs.com
https://www.vietnamairlinesgiare.vn/

14

http://napthefreefire.vn/

15

http://hdfjwosngfnue.com/
http://xacnhankhoanvay999.com/

16

https://b-anking.com/sao-ke-giaodich/ACBBank/mobile.php

12

Giả mạo website Bamboo
Airways
Giả mạo website Vietnam
Airlines
Tạo web giả. Lừa thẻ cào điện
thoại
Trang web giả mạo tổ chức ngân
hàng, lừa đảo thông tin đăng
nhập
Giả mạo online banking ngân
hàng ACB
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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.
***
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