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NỘI DUNG TUẦN 

- Cảnh báo: Apache tiếp tục phát hành bản vá 

cho lỗ hổng zero-day trong Apache HTTP 

Server 

- Chiến dịch tấn công APT: Nhóm tấn công 

mạng APT ChamelGang đang nhằm mục tiêu 

vào các ngành công nghiệp của Nga 

 

TIN CẢNH BÁO 

 

ĐIỂM YẾU, LỖ HỔNG 

 

- 477 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: Apache tiếp tục phát 

hành bản vá cho lỗ hổng zero-day 

trong Apache HTTP Server 

 Vừa qua, Apache đã phát hành bản 

cập nhật mới cho HTTP Server sau khi công 

bố bản cập nhật trước đó (phiên bản 2.4.50) 

được cho là bản sửa lỗi chưa hoàn chỉnh để 

khắc phục lỗ hổng bảo mật CVE-2021-

41773, ảnh hưởng đến phiên bản 2.4.49. Lỗ 

hổng này cho phép đối tượng tấn công thực 

thi mã từ xa, có thể xem tùy ý các tệp được 

lưu trữ trên máy chủ mục tiêu và đang được 

khai thác tích cực trên Internet trong thời 

gian qua. 

Bản cập nhật mới lần này được sử 

dụng để khắc phục lỗ hổng bảo mật CVE-

2021-42013 (được cho là liên quan đến lỗ 

hổng CVE-2021-41773 trước đây). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apache thông báo rằng: bản cập nhật 

trước đó cho lỗ hổng CVE-2021-41773 là 

không đủ, đối tượng tấn công vẫn có thể khai 

thác thành công lỗ hổng này thông qua một 

cuộc tấn công Patch Traversal. 

Vì vậy, người dùng cần nâng cấp 

Apache Web Server lên phiên bản 2.4.51 để 

giảm thiểu rủi ro liên quan đến lỗ hổng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: https://thehackernews.com/2021/10/new-patch-released-for-actively.html?m=1 

 

https://thehackernews.com/2021/10/new-patch-released-for-actively.html?m=1
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TIN CẢNH BÁO 

Nhóm tấn công mạng     

APT ChamelGang đang 

nhằm mục tiêu vào các 

ngành công nghiệp 

của Nga 

Một trong số đó là lấy các tên miền giống 

với các tên miền hợp pháp như 

newtrendmicro.Com, mcafee-lift.Com, 

microsoft-support.Net, centralgoogle.Com 

và cdn-chrome.Com. Ngoài ra sử dụng 

chứng chỉ SSL giả mạo cho github.Com, 

ibm.Com, jquery.Com và 

update.Microsoft-support.Net. Nhóm cũng 

đã sử dụng phần mềm độc hại mới như 

ProxyT, BeaconLoader, DoorMe và một số 

biến thể đã biết bao gồm FTP, Cobalt 

Strike Beacon và Tiny Shell. 

Nhóm tấn công mạng ChamelGang 

đã sử dụng nhiều phần mềm độc hại khác 

nhau để khai thác các lỗ hổng đã biết trong 

các hệ thống được nhằm mục tiêu. Việc cập 

nhập hệ thống thường xuyên và áp dụng 

các bản vá bảo mật ngay khi chúng được 

phát hành là cần thiết đối với các tổ chức. 

 

 

 

 

 

 

Gần đây, nhóm tấn công mạng có tên 

gọi là APT ChamelGang đã được phát hiện 

nhằm vào các ngành công nghiệp nhiên liệu, 

năng lượng và hàng không ở Nga. Nhóm này 

được cho là hoạt động từ tháng 3/2021 và khai 

thác các lỗ hổng hổng ProxyShell trong 

Microsoft Exchange Server. 

Các chuyên gia bảo mật đã phát hiện 

ra rằng nhóm APT ChamelGang đã nhằm 

mục tiêu đến 10 quốc gia bằng cách khai thác 

lỗ hổng ProxyShell và nhiều phần mềm độc 

hại khác. 

Nhóm này che giấu cơ sở hạ tầng độc 

hại của mình bằng cách sử dụng các dịch vụ 

hợp pháp của các công ty lớn lâu năm như 

Microsoft, TrendMicro, McAfee, IBM và 

Google bằng nhiều phương pháp khác nhau. 

 

 

Nguồn: https://cyware.com/news/chamelgang-apt-group-found-targeting-russian-industries-0ca0a773 

 

https://cyware.com/news/chamelgang-apt-group-found-targeting-russian-industries-0ca0a773
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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 477 lỗ hổng, trong đó có 

15 lỗ hổng mức cao, 104 lỗ hổng mức trung 

bình, 27 lỗ hổng mức thấp và 331 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 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 49 lỗ hổng 

trong phần mềm Google, Nhóm 35 lỗ hổng 

trong GitLab, Nhóm 33 lỗ hổng trong sản 

phẩm của Samsung, Nhóm 24 lỗ hổng trong 

các thiết bị của Cisco, Nhóm 24 lỗ hổng trong 

các sản phẩm của IBM, Nhóm 15 lỗ hổng trong 

phần mềm Corel, Nhóm 05 lỗ hổng trong phần 

mềm Apache. 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: 

 - Google: CVE-2021-0692, CVE-2021-0691,… 

 - GitLab: CVE-2021-22258, CVE-2021-22259,… 

- Samsung: CVE-2021-25472, CVE-2021-25482,… 

- Cisco: CVE-2021-34788, CVE-2021-34698,… 

- IBM: CVE-2021-29758, CVE-2021-29760,… 

- Corel: CVE-2021-38096, CVE-2021-38097,... 

- Apache: CVE-2021-41524, CVE-2021-41773,… 
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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 
Google 

 

CVE-2021-0692 

CVE-2021-0691 

CVE-2021-0636 

… 

Nhóm 49 lỗ hổng trong phần mềm Google 

(Chrome,…) cho phép đối tượng tấn công 

thực thi mã tùy ý, leo thang đặc quyền, tấn 

công từ chối dịch vụ. 

Đã có thông tin 

xác nhận và 

bản vá 

2 GitLab  

CVE-2021-22258 

CVE-2021-22259 

CVE-2021-39891 

… 

Nhóm 35 lỗ hổng trong GitLab cho phép 

đối tượng tấn công thu thập thông tin, tấn 

công từ chối dịch vụ, tấn công XSS. 

Đã có thông tin 

xác nhận và 

bản vá 

3 Samsung 

CVE-2021-25472 

CVE-2021-25482 

CVE-2021-25475 

… 

Nhóm 33 lỗ hổng trong sản phẩm của 

Samsung (BluetoothSettingsProvider,…) 

cho phép đối tượng tấn công thu thập thông 

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

công SQL injection, tấn công từ chối dịch 

vụ, leo thang đặc quyền. 

Đã có thông tin 

xác nhận và 

bản vá cho một 

số lỗ hổng 

4 Cisco 

CVE-2021-34788 

CVE-2021-34698 

CVE-2021-1534 

 … 

Nhóm 24 lỗ hổng trong các thiết bị của 

Cisco (AnyConnect Secure Mobility 

Client,…) cho phép đối tượng tấn công 

thực thi mã tùy ý, tấn công từ chối dịch vụ, 

thu thập thông tin, tấn công SSRF/ 

command injection, leo thang đặc quyền, 

chuyển hướng người dùng đến trang web 

độc hại. 

Đã có thông tin 

xác nhận và 

bản vá 

5 IBM  

CVE-2021-29758 

CVE-2021-29760 

CVE-2021-29761 

… 

Nhóm 24 lỗ hổng trong các sản phẩm của 

IBM (App Connect Enterprise Certified 

Container,…) cho phép đối tượng tấn công 

thu thập thông tin, truy cập trái phép, tấn 

công SQL injection, XSS, CSRF, tấn công 

từ chối dịch vụ, upload file tùy ý. 

Đã có thông tin 

xác nhận và 

bản vá 

6 Corel  

CVE-2021-38096 

CVE-2021-38097 

CVE-2021-38099 

… 

Nhóm 15 lỗ hổng trong phần mềm Corel 

(PDF Fusion, PhotoPaint,…) cho phép đối 

tượng tấn công thu thập thông tin, truy cập 

trái phép và thực thi mã tùy ý. 

Chưa có thông 

tin xác nhận và 

bản vá 

7 Apache 

CVE-2021-41524 

CVE-2021-41773 

CVE-2021-42013 

… 

Nhóm 05 lỗ hổng trong phần mềm Apache 

(HTTP server, OpenOffice ) cho phép đối 

tượng tấn công thu thập thông tin, tấn công 

từ chối dịch vụ, tấn công path traversal, 

thực thi mã tùy ý. 

Đã có thông tin 

xác nhận và 

bản vá  

 

 

 

https://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2021-0692
https://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2021-0691
https://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2021-0636
https://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2021-22258
https://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2021-22259
https://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2021-22259
https://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2021-39891
https://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2021-25472
https://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2021-25482
https://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2021-25475
https://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2021-34788
https://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2021-34698
https://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2021-1534
https://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2021-29758
https://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2021-29760
https://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2021-29761
https://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2021-38096
https://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2021-38097
https://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2021-38099
https://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2021-41524
https://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2021-41773
https://nvd.nist.gov/nvd.cfm?cvename=CVE-2021-42013
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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 59,601 (tăng so với tuần trước 

56,190) 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 

4

80

119

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 203 trường hợp tấn công 

vào trang/cổng thông tin điện tử của Việt 

Nam: 04 trường hợp tấn công thay đổi giao 

diện, 80 trường hợp tấn công lừa đảo 

(Phishing), 119 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 
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STT Website lừa đảo Ghi chú 

1 http://longprogl.mov.mn Giả mạo website FPT shop 

2 www.snsccb.com Giả mạo ngân hàng SCB 

3 
https://pdfcoffee.com/50000-kh-ngan-

hangxlsx-pdf-free.html 

Lộ lọt thông tin cá nhân các tài 

khoản ngân hàng 

4 
https://taikhoan.sso-garena.ml/ 

https://account-garena-vi.com/ 

Website giả mạo garena tạo ra 

nhằm mục đích đánh cắp tài 

khoản người dùng 

5 

https://www.napthex5.com/ 

https://napgamefreefire.vn/ 

https://napthefffreefire.com/ 

Website lừa đảo nạp thẻ game 

Freefire 

6 

https://pubg.storezings.com/uc-pubg 

https://www.midasbuyvn.com/pubgmobile/

vn 

https://www.pubgmobilevn.mobi/ 

Website lừa đảo nạp thẻ game 

Pubg 

7 

https://gionghatvietnhinew.weebly.com/ 

https://chuongtrinhsieutainangnhi2021.wee

bly.com/ 

Website lấy cắp thông tin người 

dùng facebook, giả mạo chiếm 

đoạt tài sản 

Trong tuần đã có 140 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 là một số trường hợp người dùng cần nâng cao cảnh giác. 

 

 

Tấn công lừa đảo người dùng Việt Nam 

 

Thống kê nguy cơ, các cuộc  

tấn công tại Việt Nam 

https://pdfcoffee.com/50000-kh-ngan-hangxlsx-pdf-free.html,
https://pdfcoffee.com/50000-kh-ngan-hangxlsx-pdf-free.html,
https://taikhoan.sso-garena.ml/,
https://account-garena-vi.com/,
https://www.napthex5.com/,
https://napgamefreefire.vn/,
https://napthefffreefire.com/,
https://pubg.storezings.com/uc-pubg,
https://www.midasbuyvn.com/pubgmobile/vn,
https://www.midasbuyvn.com/pubgmobile/vn,
https://www.pubgmobilevn.mobi/,
https://gionghatvietnhinew.weebly.com/
https://chuongtrinhsieutainangnhi2021.weebly.com/,
https://chuongtrinhsieutainangnhi2021.weebly.com/,
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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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