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TIN CẢNH BÁO
- Cảnh báo: Lỗ hổng mới ảnh hưởng đến thiết
bị Surface Pro 3
- Chiến dịch tấn công APT: Sự trở lại của
nhóm tấn công mạng APT Lyceum

ĐIỂM YẾU, LỖ HỔNG
- 592 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
Hot News!

- Tấn công lừa đảo người dùng Việt Nam
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Cảnh báo: Lỗ hổng mới ảnh hưởng
đến thiết bị Surface Pro 3
Microsoft vừa công bố cảnh báo về lỗ
hổng bảo mật ảnh hưởng đến máy tính xách
tay Surface Pro 3 có thể bị hacker lợi dụng
để cài cắm các phần mềm độc hại vào mạng
doanh nghiệp.
Lỗ hổng có mã CVE-2021-42299
(điểm CVSS: 5,6) được đặt tên là "TPM
Carte Blanche”. Lỗ hổng này không ảnh
hưởng đến Surface Pro 4 và Surface Book.
Mặc dù các thiết bị khác không phải của
Microsoft nhưng sử dụng BIOS tương tự
vẫn có thể bị ảnh hưởng.

Trong thực tế, CVE-2021-42299 có
thể bị lạm dụng để lấy chứng chỉ Microsoft
DHA giả bằng cách lấy log TCG từ một thiết
bị mục tiêu mà kẻ tấn công muốn mạo danh,
sau đó gửi yêu cầu chứng thực hợp lệ đến
dịch vụ DHA.
Thông tin chi tiết về cuộc tấn công và
cách khai thác tham khảo tại:
https://github.com/google/securityresearch/blob/master/pocs/bios/tpm-carteblanche/writeup.md

Việc thực hiện một cuộc tấn công đòi
hỏi quyền truy cập vật lý vào thiết bị của
mục tiêu đã xâm nhập thành công máy tính
người dùng. Microsoft cho biết họ đã "cố
gắng" thông báo cho tất cả các nhà cung cấp
bị ảnh hưởng.

Nguồn: https://thehackernews.com/2021/10/microsoft-warns-of-new-security-flaw.html?m=1
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Sự trở lại của nhóm
tấn công mạng APT
Lyceum
Gần đây, các chuyên gia bảo mật đã
phát hiện hoạt động tấn công mới của nhóm
Lyceum (hay còn gọi là Hexane) nhằm mục
tiêu vào Tunisia. Nhóm tấn công vào các tổ
chức trong lĩnh vực năng lượng và viễn thông
trên khắp Trung Đông. Trong đó đối tượng
tấn công sử dụng các tập lệnh PowerShell
khác nhau và một công cụ quản trị từ xa được
gọi là “DanBot”.

Ngoài các bộ cấy ghép, các nhà
nghiên cứu phân tích thấy một số lệnh mà
những kẻ tấn công sử dụng trong các môi
trường bị xâm nhập, cũng như các hành
động được thực hiện để lấy cắp thông tin
đăng nhập người dùng. Chúng bao gồm
việc sử dụng tập lệnh PowerShell được
thiết kế để lấy cắp thông tin đăng nhập lưu
trữ trong các trình duyệt và một keylogger
tùy chỉnh được cài cắm trên một số máy
mục tiêu.

Lyceum đã phát triển kho vũ
khí của mình trong nhiều năm và chuyển cách
sử dụng từ phần mềm độc hại .NET sang các
phiên bản mới, được viết bằng C++. Các phần
mềm độc hại mới được tổng hợp dưới 2 biến
thể khác nhau với tên gọi là James và Kevin.

Nguồn: https://securelist.com/lyceum-group-reborn/104586/?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 592 lỗ hổng, trong đó có
32 lỗ hổng mức cao, 103 lỗ hổng mức trung
bình, 48 lỗ hổng mức thấp và 409 lỗ hổng chưa
đánh giá. Trong đó có ít nhất 92 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 137 lỗ hổng
trong các sản phẩm của Oracle, Nhóm 42 lỗ
hổng trong các sản phẩm của Juniper, Nhóm 32
lỗ hổng trong các sản phẩm của Snapdragon,
Nhóm 27 lỗ hổng trong sản phẩm của Apple,
Nhóm 10 lỗ hổng trong các sản phẩm của IBM,
Nhóm 10 lỗ hổng trong phần mềm Android.
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:
- Oracle: CVE-2021-2461, CVE-2021-2414,…
- Juniper: CVE-2021-31349, CVE-2021-0296,…
- Snapdragon: CVE-2021-30315, CVE-2021-1969,…
- Apple: CVE-2021-30807, CVE-2021-30837,…
- IBM: CVE-2021-29679, CVE-2021-29745,…
- Google: CVE-2021-0870, CVE-2021-0708,...
- Adobe: CVE-2021-40720, CVE-2021-40729,…
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Thông tin điểm yếu, lỗ
a
hổng
TT

Sản
phẩm/ dịch
vụ

Mã lỗi quốc tế

Mô tả ngắn

Nhóm 137 lỗ hổng trong các sản phẩm
của
Oracle
(Communications,
WebLogic Server,…) cho phép đối
tượng tấn công truy cập trái phép, tấn
công từ chối dịch vụ.
Nhóm 42 lỗ hổng trong các sản phẩm
của Juniper (128T Session smart
CVE-2021-31349
router,…) cho phép đối tượng tấn công
CVE-2021-0296
thu thập thông tin, tấn công từ chối dịch
CVE-2021-31381
vụ, tấn công XSS, Path Traversal,
…
command injection, leo thang đặc
quyền.
Nhóm 32 lỗ hổng trong các sản phẩm
CVE-2021-30315
của Snapdragon (Auto, Compute,…)
CVE-2021-1969
cho phép đối tượng tấn công thu thập
CVE-2021-1959
thông tin, truy cập trái phép, tấn công
…
tràn bộ đệm, chèn và thực thi lệnh tùy ý.
CVE-2021-2461
CVE-2021-2414
CVE-2021-2416
…

Thông
Oracletin điểm yếu, lỗ
1
hổng
2

3

4

5

6

7

Juniper

Snapdragon

Apple

IBM

Google

Adobe

Nhóm 27 lỗ hổng trong sản phẩm của
CVE-2021-30807
Apple (ipados, …) cho phép đối tượng
CVE-2021-30837
tấn công thu thập thông tin, thực thi mã
CVE-2021-30838
tùy ý, leo thang đặc quyền.
…
Nhóm 10 lỗ hổng trong các sản phẩm
CVE-2021-29679 của IBM (Business Automation
CVE-2021-29745 Workflow,…) cho phép đối tượng tấn
CVE-2021-38911 công thu thập thông tin, thực thi mã từ
…
xa, leo thang đặc quyền, tấn công XSS,
tấn công từ chối dịch vụ.
Nhóm 10 lỗ hổng trong phần mềm
CVE-2021-0870
Android của Google cho phép đối tượng
CVE-2021-0708
tấn công thu thập thông tin, thực thi mã
CVE-2021-0705
từ xa, leo thang đặc quyền, tấn công từ
…
chối dịch vụ.
Nhóm 09 lỗ hổng trong phần mềm
Adobe (Ops CLI, Acrobat DC,…) cho
CVE-2021-40720
phép đối tượng tấn công thu thập thông
CVE-2021-40729
tin, thực thi mã tùy ý, truy cập trái phép,
CVE-2021-40730
tấn công CSRF.
…
01 lỗ hổng có điểm CVSS 10 (lỗ hổng
đặc biệt nghiêm trọng).

Ghi chú
Đã 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

Đã có thông tin
xác nhận và
bản vá

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 55,401 (giảm so với tuần trước
56,103) 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)
Thay đổi giao diện

19
49
7

Trong tuần, có 75 trường hợp tấn công
vào trang/cổng thông tin điện tử của Việt
Nam: 07 trường hợp tấn công thay đổi giao
diện, 49 trường hợp tấn công lừa đảo
(Phishing), 19 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 đánh cắp 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 79 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

Website lừa đảo

1

Vietinbank.info

2

http://bidv.smrtbakiing.com/

3

https://acb-ebanks.info/
https://acb.vn-ebanking.info
https://acb.vn-ipay.xyz/

4

Dienmayxanh2022.com

5

https://sendmoney24h7.weebly.com/

6

https://shopeevip.app/index/index/home.ht
ml

Giả mạo sàn TMĐT Shopee

7

https://bambooclub.bambooairways.com

Giả mạo website hãng hàng
không Bambooairways

Ghi chú
Giả mạo website ngân hàng
Vietinbank
Giả mạo website ngân hàng
BIDV
Giả mạo website ngân hàng
ACB
Giả mạo website siêu thị Điện
máy xanh
Lừa đảo đăng nhập tài khoản
ngân hàng
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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:
Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia
024.3209.1616 - ais@mic.gov.vn
Tầng 16, số 115 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

