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Cảnh báo: 2 lỗ hổng zero-day
nghiêm trọng trong Google Chrome
Cuối tháng 9/2021 vừa qua, Google
đã phát hành bản vá cho các lỗ hổng bảo mật
trong trình duyệt Chrome, đang được khai
thác tích cực trong tự nhiên -> đang bị các
đối tượng tấn công khai thác một cách đáng
kể.
Trong số các lỗ hổng được công bố,
đáng chú ý là 02 lỗ hổng bảo mật (CVE2021-37975 và CVE-2021-37976) trong
công cụ V8 JavaScript và WebAssembly,
cho phép đối tượng tấn công thu thập thông
tin.
Theo 1 chuyên gia bảo mật, cả 02 lỗ
hổng trên có liên quan đến lỗ hổng CVE2021-37973, lỗ hổng use-affer-free trong
Chrome’s Portals API đã được công bố
trước đây. Theo chuyên gia, việc khai thác
các lỗ hổng này có thể dẫn đến chuỗi tấn
công để thực thi mã từ xa.
Như thường lệ, Google sẽ không chia
sẻ thông tin liên quan đến cách thức khai
thác các lỗ hổng zero-day cho đến khi phần
lớn người dùng cập nhật bản vá.
Ngoài ra với bản cập nhật mới nhất,
tính đến nay Google đã xử lý tổng cộng 14
lỗ hổng zero-day trong trình duyệt web kể từ
đầu năm.
• CVE-2021-21148 – Lỗi tràn bộ đệm
trong V8
• CVE-2021-21166 – Lỗi object
recycle issue trong audio

• CVE-2021-21220 - Lỗi xác thực
đầu vào trong V8 cho x86_64
• CVE-2021-21224 – Lỗi Type
confusion trong V8
• CVE-2021-30551 – Lỗi Type
confusion trong V8
• CVE-2021-30554 - Lỗi Use-afterfree trong WebGL
• CVE-2021-30563 – Lỗi Type
confusion trong V8
• CVE-2021-30632 – Lỗi ghi lỗ hổng
ngoài vùng bộ nhớ (out of bounds write)
trong V8
• CVE-2021-30633 - Lỗi Use-afterfree trong DB API
• CVE-2021-37973 - Lỗi Use-afterfree trong các Portal
Để giảm thiểu rủi ro bị tấn công,
người dùng cần cập nhật lên phiên bản
Chrome mới nhất (94.0.4606.71) cho các hệ
điều hành Windows, Mac và Linux theo các
bước:
Cài đặt > Trợ giúp > 'Giới thiệu về
Google Chrome' (Settings > Help > 'About
Google Chrome')

• CVE-2021-21193 – Lỗi Use-afterfree trong Blink
• CVE-2021-21206 - Lỗi Use-afterfree trong Blink
Nguồn: https://thehackernews.com/2021/09/update-google-chrome-asap-to-patch-2.html?m=1
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Nhóm

tấn

công

GhostEmpanda

sử

dụng bộ rootkit mới
nhằm mục tiêu người
dùng Windows 10
Gần đây, các chuyên gia Kaspersky đã
phát hiện cuộc tấn công được thực hiện bởi
nhóm tấn công có tên là GhostEmpanga.
Nhóm này được biết đến trước đây liên quan
đến chiến dịch tấn công nhằm vào các nước
Đông Nam Á từ tháng 7/2020. Mục tiêu chính
của nhóm này là Malaysia, Thái Lan, Việt
Nam và Indonesia, ngoài ra còn có Ai Cập,
Ethiopia, Afghanistan.

Demodex được phát tán với nhiều
phương thức lây nhiễm khác nhau, nổi bật
là việc thực thi phần mềm độc hại trong bộ
nhớ, chủ yếu trong số đó là khai thác các lỗ
hổng đã biết trong các máy chủ công khai
như Apache, Window IIS, Oracle,
Microsoft Exchange (như lỗ hổng
ProxyLogon được công bố vào tháng
3/2021 vừa qua).
Sau khi lây nhiễm thành công, một
chuỗi tiến trình tấn công sẽ được diễn ra để
triển khai rootkit bằng cách thực thi mã từ
xa thông qua một hệ thống trong cùng một
mạng với mục tiêu thông qua việc sử dụng
phần mềm hợp pháp như WMI hoặc
PsExec..

Theo các chuyên gia bảo mật, các cuộc
tấn công của nhóm GhostEmpanga sử dụng
phần mềm độc hại với nhiều giai đoạn phức
tạp, cho phép đối tượng tấn công duy trì sự
tồn tại, kiểm soát từ xa đối với các máy chủ
mục tiêu. Phần mềm độc hại này được gọi là
rootkit Demodex.
Nguồn: https://thehackernews.com/2021/10/chinese-hackers-used-new-rootkit-to-spy.html
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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 390 lỗ hổng, trong đó có
23 lỗ hổng mức cao, 80 lỗ hổng mức trung
bình, 22 lỗ hổng mức thấp và 265 lỗ hổng chưa
đánh giá. Trong đó có ít nhất 41 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 59 lỗ hổng
trong phần mềm Adobe, Nhóm 15 lỗ hổng
trong phần mềm Corel, Nhóm 11 lỗ hổng trong
phần mềm WordPress, Nhóm 10 lỗ hổng trong
phần mềm Zoom, Nhóm 09 lỗ hổng trong sản
phẩm của Dell, Nhóm 08 lỗ hổng trên Android
của Google, Nhóm 07 lỗ hổng trong các thiết
bị QNAP. 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-2021-39826, CVE-2021-40709,…
- Corel: CVE-2021-38107, CVE-2021-38109,…
- WordPress: CVE-2021-24666, CVE-2021-24634,…
- Zoom: CVE-2021-34408, CVE-2021-34409,…
- Dell: CVE-2021-21569, CVE-2021-21570,…
- Google: CVE-2021-0611, CVE-2021-0610,...
- QNAP: CVE-2021-34356, CVE-2021-34354,…
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Thông tin điểm yếu, lỗ
a
hổng
TT

Sản
phẩm/ dịch
vụ

Mã lỗi quốc tế

Mô tả ngắn
Nhóm 59 lỗ hổng trong phần mềm
Adobe
(Photoshop,
Digital
Editions,…) cho phép đối tượng tấn
công thu thập thông tin, thực thi
mã/lệnh tùy ý, leo thang quyền, tấn
công XSS, tấn công từ chối dịch vụ,
gây hư hỏng bộ nhớ.
Nhóm 15 lỗ hổng trong phần mềm
Corel (DrawStandard, PDF Fusion,…)
trên Windows 10, cho phép đối tượng
tấn công truy cập trái phép vào bộ nhớ,
thực thi mã tùy ý.
Nhóm 11 lỗ hổng trong phần mềm
WordPress (plugins) cho phép đối
tượng tấn công thu thập thông tin, tấn
công XSS, CSRF, SQL injection ,
SSRF.
Nhóm 10 lỗ hổng trong phần mềm
Zoom cho phép đối tượng tấn công
thực thi mã từ xa, leo thang quyền, tấn
công command injection, tấn công từ
chối dịch vụ.
Nhóm 09 lỗ hổng trong sản phẩm của
Dell (NetWorker, BIOS,..) cho phép
đối tượng tấn công thu thập thông tin,
tấn công Path traversal, xóa tệp/thực
thi mã tùy ý.

Thông tin CVE-2021-39826
điểm yếu, lỗ
CVE-2021-40709
Adobe
1
CVE-2021-39824
hổng
…

2

3

4

5

6

7

Ghi chú

Đã có thông tin
xác nhận và
bản vá

Corel

CVE-2021-38107
CVE-2021-38109
CVE-2021-38098
…

WordPress

CVE-2021-24666
CVE-2021-24634
CVE-2021-36878
…

Zoom

CVE-2021-34408
CVE-2021-34409
CVE-2021-33907
…

Dell

CVE-2021-21569
CVE-2021-21570
CVE-2021-36286
…

Google

CVE-2021-0611
CVE-2021-0610
CVE-2021-0660
…

Nhóm 08 lỗ hổng trong các chipset trên
Chưa có thông
Android của Google cho phép đối
tin xác nhận và
tượng tấn công thu thập thông tin, leo
bản vá
thang quyền, tấn công từ chối dịch vụ.

QNAP

CVE-2021-34356
CVE-2021-34354
CVE-2021-34352
…

Nhóm 07 lỗ hổng trong các thiết bị
Đã có thông tin
QNAP cho phép đối tượng tấn công
xác nhận và
chèn và thực thi lệnh tùy ý, tấn công
bản vá
XSS.

Chưa có thông
tin xác nhận và
bản vá
Đã có thông tin
xác nhận và
bản vá cho một
số lỗ hổng
Đã có thông tin
xác nhận và
bản vá
Đã có thông tin
xác nhận và
bản vá
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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 56,190 (giảm so với tuần trước
58,335) 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) 6
Thay đổi giao diện

71
82

Trong tuần, có 159 trường hợp tấn công
vào trang/cổng thông tin điện tử của Việt
Nam: 82 trường hợp tấn công thay đổi giao
diện, 06 trường hợp tấn công lừa đảo
(Phishing), 71 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 83 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
https://naptheplaytogethervn.com/home.php

Ghi chú
Website lừa đảo nạp thẻ
playtogether
Lừa đảo lấy cắp thông tin tài
khoản ngân hàng
Website giả mạo website chính
thức dienmayxanh.com
Website bán hàng giả mạo chiếm
đoạt tài sản

2

https://nhantienngoaiteusd.weebly.com

3

https://dien-mayxanh.com

4

https://cs2510.com/

5

https://halotiki.com/index/user/login.html
tiki666.com

Giả mạo sàn TMĐT Tiki

http://bikon.xyz/ef845a2

Website nạp tiền lừa đảo

https://xacminh-taikhoan-garena.com/

Website giả mạo garena tạo ra
nhằm mục đích đánh cắp tài
khoản người dùng

http://www.smsccb.com/

Giả mạo ngân hàng SCB

https://nsotaixiu.com/
Clmomo.win
https://chanlemomo.win/

Website lừa đảo cờ bạc qua ví
điện tử Momo
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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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