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I. QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC  

AN TOÀN THÔNG TIN 

1.  Luật an toàn thông tin mạng: Luật Số 86/2015/QH13  

- Thông qua tại kỳ họp thứ 10 QH khóa XIII ngày 19/11/2015  

- Ngày ban hành: ngày 03/12/2015 

- Ngày có hiệu lực: ngày 01/7/2016 

- Bố cục: Luật ATTTM bao gồm 08 Chương và 54 Điều: 

• Chương I. Những quy định chung (Điều 01 – Điều 08). 

• Chương II. Bảo đảm ATTTM (Điều 09 – Điều 29), bao gồm 04 mục: Bảo 

vệ thông tin mạng; Bảo vệ thông tin cá nhân; Bảo vệ hệ thống thông tin; Ngăn 

chặn xung đột thông tin trên mạng. 

• Chương III. Mật mã dân sự (Điều 30 – Điều 36). 

• Chương IV. Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ATTTM (Điều 37 – Điều 39). 

• Chương V. Kinh doanh trong lĩnh vực ATTTM (Điều 40 – Điều 48), gồm 

02 mục: Giấy phép kinh doanh sản phẩm ATTTM;Quản lý nhập khẩu sản phẩm 

ATTTM. 

• Chương VI. Phát triển nguồn nhân lực ATTTM (Điều 49 – Điều 50). 

• Chương VII. Quản lý nhà nước về ATTTM (Điều 51 –  Điều 52). 

• Chương VIII. Điều khoản thi hành (Điều 53 – Điều 54). 

2. Các văn bản khác: 

Số hiệu 
Cơ quan ban 

hành 

Hình 

thức 

văn bản 

Trích yếu nội dung 
Ngày ban 

hành 

03/2019/Q

Đ-UBND 

UBND tỉnh 

Quảng Ngãi 

Quyết 

định 

Quy định về đảm bảo an toàn, an 

ninh thông tin thuộc lĩnh vực công 

nghệ thông tin trong hoạt động của 

các cơ quan nhà nước trên địa bàn 

tỉnh Quảng Ngãi. 

21/02/2019 

1017/QĐ-

TTg 

 

Thủ tướng 

Chính phủ 

 

 

Quyết 

định 

 

Phê duyệt Đề án giám sát an toàn 

thông tin mạng đối với hệ thống, 

dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ 

Chính phủ điện tử đến năm 2020, 

định hướng đến năm 2025 

14/08/2018 

14/CT-TTg 
Thủ tướng 

Chính phủ 
Chỉ thị  

Về việc nâng cao năng lực phòng, 

chống phần mềm độc hại 
07/06/2018 

13/2018/TT

-BTTTT 

Bộ Thông tin 

và Truyền 

thông 

Thông 

tư 

Quy định Danh mục sản phẩm an 

toàn thông tin mạng nhập khẩu theo 

giấy phép và trình tự, thủ tục, hồ sơ 

cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm 

15/10/2018 

http://mic.gov.vn/Upload_Moi/VanBan/TT13.signed.pdf
http://mic.gov.vn/Upload_Moi/VanBan/TT13.signed.pdf
http://mic.gov.vn/Upload_Moi/VanBan/TT13.signed.pdf
http://mic.gov.vn/Upload_Moi/VanBan/TT13.signed.pdf
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an toàn thông tin mạng  

1616/QĐ-

BTTTT 

Bộ Thông tin 

và Truyền 

thông 

Quyết 

định 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Trung tâm Giám sát an toàn không 

gian mạng quốc gia trực thuộc Cục 

An toàn thông tin  

5/10/2018 

469/QĐ-

BTTTT 

Bộ Thông tin 

và Truyền 

thông 

Quyết 

định 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi 

nhánh Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp 

máy tính Việt Nam tại thành phố Đà 

Nẵng  

3/4/2018 

468/QĐ-

BTTTT 

Bộ Thông tin 

và Truyền 

thông 

Quyết 

định 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi 

nhánh Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp 

máy tính Việt Nam tại Thành phố 

Hồ Chí Minh  

3/4/2018 

31/2017/TT

-BTTTT 

Bộ Thông tin 

và Truyền 

thông 

Thông 

tư 

Quy định hoạt động giám sát an toàn 

hệ thống thông tin 
15/11/2017 

20/2017/TT

-BTTTT 

Bộ Thông tin 

và Truyền 

thông 

Thông 

tư 

Quy định về điều phối, ứng cứu sự 

cố an toàn thông tin mạng trên toàn 

quốc  

12/9/2017 

632/QĐ-

TTg 

Thủ tướng 

Chính phủ 

Quyết 

định 

Ban hành danh mục lĩnh vực quan 

trọng cần ưu tiên bảo đảm an toàn 

thông tin mạng và hệ thống thông tin 

quan trọng quốc gia  

06/6/2017 

03/2017/TT

-BTTTT 

Bộ Thông tin 

và Truyền 

thông 

Thông 

tư 

Quy định chi tiết và hướng dẫn một 

số điều của Nghị định 85/2016/NĐ-

CP 

24/4/2017 

05/2017/Q

Đ-TTg 

Thủ tướng 

Chính phủ 

Quyết 

định 

Ban hành quy định về hệ thống 

phương án ứng cứu khẩn cấp bảo 

đảm an toàn thông tin mạng quốc gia 

16/3/2017 

269/2016/T

T-BTC 
Bộ Tài chính 

Thông 

tư 

Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và 

sử dụng phí và lệ phí thuộc lĩnh vực 

an toàn thông tin 

14/11/2016 

142/2016/N

Đ-CP 
Chính phủ 

Nghị 

định 

Về ngăn chặn xung đột thông tin trên 

mạng 
14/10/2016 

3024/BTTT

T-VNCERT 

Bộ Thông tin 

và Truyền 

thông 

Công 

văn điều 

hành 

Hướng dẫn một số giải pháp tăng 

cường bảo đảm an toàn cho hệ thống 

thông tin  

01/09/2016 

http://mic.gov.vn/Upload_Moi/VanBan/TT13.signed.pdf
http://mic.gov.vn/Upload_Moi/VanBan/QD1616.signed.pdf
http://mic.gov.vn/Upload_Moi/VanBan/QD1616.signed.pdf
http://mic.gov.vn/Upload_Moi/VanBan/QD1616.signed.pdf
http://mic.gov.vn/Upload_Moi/VanBan/QD1616.signed.pdf
http://mic.gov.vn/Upload_Moi/VanBan/QD1616.signed.pdf
http://mic.gov.vn/Upload_Moi/VanBan/Q%C4%90-469.signed.pdf
http://mic.gov.vn/Upload_Moi/VanBan/Q%C4%90-469.signed.pdf
http://mic.gov.vn/Upload_Moi/VanBan/Q%C4%90-469.signed.pdf
http://mic.gov.vn/Upload_Moi/VanBan/Q%C4%90-469.signed.pdf
http://mic.gov.vn/Upload_Moi/VanBan/Q%C4%90-469.signed.pdf
http://mic.gov.vn/Upload_Moi/VanBan/Q%C4%90468.signed.pdf
http://mic.gov.vn/Upload_Moi/VanBan/Q%C4%90468.signed.pdf
http://mic.gov.vn/Upload_Moi/VanBan/Q%C4%90468.signed.pdf
http://mic.gov.vn/Upload_Moi/VanBan/Q%C4%90468.signed.pdf
http://mic.gov.vn/Upload_Moi/VanBan/Q%C4%90468.signed.pdf
http://mic.gov.vn/Upload/VanBan/20-2017-TT.signed.pdf
http://mic.gov.vn/Upload/VanBan/20-2017-TT.signed.pdf
http://mic.gov.vn/Upload/VanBan/20-2017-TT.signed.pdf
http://mic.gov.vn/Pages/VanBan/13940/632_Qd-TTg.html
http://mic.gov.vn/Pages/VanBan/13940/632_Qd-TTg.html
http://mic.gov.vn/Pages/VanBan/13940/632_Qd-TTg.html
http://mic.gov.vn/Pages/VanBan/13940/632_Qd-TTg.html
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/thong-tu-03-2017-tt-btttt-huong-dan-nghi-dinh-85-2016-nd-cp-an-toan-he-thong-thong-tin-348836.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/thong-tu-03-2017-tt-btttt-huong-dan-nghi-dinh-85-2016-nd-cp-an-toan-he-thong-thong-tin-348836.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/nghi-dinh-85-2016-nd-cp-bao-dam-an-toan-he-thong-thong-tin-theo-cap-do-317475.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/nghi-dinh-85-2016-nd-cp-bao-dam-an-toan-he-thong-thong-tin-theo-cap-do-317475.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/quyet-dinh-05-2017-qd-ttg-he-thong-phuong-an-ung-cuu-khan-cap-bao-dam-an-toan-thong-tin-mang-quoc-gia-343011.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/quyet-dinh-05-2017-qd-ttg-he-thong-phuong-an-ung-cuu-khan-cap-bao-dam-an-toan-thong-tin-mang-quoc-gia-343011.aspx
http://mic.gov.vn/Pages/VanBan/13785/3024_BTTTT-VNCERT.html
http://mic.gov.vn/Pages/VanBan/13785/3024_BTTTT-VNCERT.html
http://mic.gov.vn/Pages/VanBan/13785/3024_BTTTT-VNCERT.html
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1411/QĐ-

BTTTT 

Bộ Thông tin 

và Truyền 

thông 

Quyết 

định 

Về việc ban hành Kế hoạch chuyển 

đổi chuẩn hàm băm an toàn của các 

tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực 

chữ ký số công cộng  

11/08/2016 

101/2016/N

Đ-CP 
Chính phủ 

Nghị 

định 

Quy định chi tiết trách nhiệm thực 

hiện và các biện pháp ngăn chặn sử 

dụng không gian mạng để khủng bố 

01/07/2016 

58/2016/N

Đ-CP 
Chính phủ 

Nghị 

định 

Quy định chi tiết về kinh doanh sản 

phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và 

xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật 

mã dân sự 

01/07/2016 

85/2016/N

Đ-CP 
Chính phủ 

Nghị 

định 

Về bảo đảm an toàn hệ thống thông 

tin theo cấp độ  

01/07/2016 

108/2016/N

Đ-CP 
Chính phủ 

Nghị 

định 

Quy định chi tiết điều kiện kinh 

doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn 

thông tin mạng  

01/07/2016 

898/QĐ-

TTg 

Thủ tướng 

Chính phủ 

Quyết 

định 

Phê duyệt phương hướng, mục tiêu, 

nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin 

mạng giai đoạn 2016 - 2020  

27/05/2016 

1883/QĐ-

BTTTT 

Bộ Thông tin 

và Truyền 

thông 

Quyết 

định 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Trung tâm Tư vấn và hỗ trợ nghiệp 

vụ an toàn thông tin  

02/11/2015 

893/QĐ-

TTg 

Thủ tướng 

Chính phủ 

Quyết 

định 

Phê duyệt Đề án Tuyên truyền, phổ 

biến, nâng cao nhận thức và trách 

nhiệm về an toàn thông tin đến năm 

2020  

19/06/2015 

136/QĐ-

TTg 

Thủ tướng 

Chính phủ 

Quyết 

định 

Quy chế phối hợp giữa Bộ Thông tin 

và Truyền thông, Bộ Công an và Bộ 

Quốc phòng trong hoạt động đảm 

bảo an toàn, an ninh thông tin trên 

mạng 

26/01/2015 

1281/QĐ-

BTTTT 

Bộ Thông tin 

và Truyền 

thông 

Quyết 

định 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục 

An toàn thông tin  

09/09/2014 

05/2014/TT

-BTTTT 

Bộ Thông tin 

và Truyền 

thông 

Thông 

tư 

Thông tư Quy định Danh mục sản 

phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất 

an toàn thuộc trách nhiệm quản lý 

của Bộ Thông tin và Truyền thông  

19/03/2014 

  

http://mic.gov.vn/Pages/VanBan/13780/1411_Qd-BTTTT.html
http://mic.gov.vn/Pages/VanBan/13780/1411_Qd-BTTTT.html
http://mic.gov.vn/Pages/VanBan/13780/1411_Qd-BTTTT.html
http://mic.gov.vn/Pages/VanBan/13780/1411_Qd-BTTTT.html
http://mic.gov.vn/Pages/VanBan/13743/85_2016_Nd-CP.html
http://mic.gov.vn/Pages/VanBan/13743/85_2016_Nd-CP.html
http://mic.gov.vn/Pages/VanBan/13769/108_2016_Nd-CP.html
http://mic.gov.vn/Pages/VanBan/13769/108_2016_Nd-CP.html
http://mic.gov.vn/Pages/VanBan/13769/108_2016_Nd-CP.html
http://mic.gov.vn/Pages/VanBan/13693/898_Qd-TTg.html
http://mic.gov.vn/Pages/VanBan/13693/898_Qd-TTg.html
http://mic.gov.vn/Pages/VanBan/13693/898_Qd-TTg.html
http://mic.gov.vn/Pages/VanBan/13684/1883_Qd-BTTTT.html
http://mic.gov.vn/Pages/VanBan/13684/1883_Qd-BTTTT.html
http://mic.gov.vn/Pages/VanBan/13684/1883_Qd-BTTTT.html
http://mic.gov.vn/Pages/VanBan/13684/1883_Qd-BTTTT.html
http://mic.gov.vn/Pages/VanBan/13712/893_Qd-TTg.html
http://mic.gov.vn/Pages/VanBan/13712/893_Qd-TTg.html
http://mic.gov.vn/Pages/VanBan/13712/893_Qd-TTg.html
http://mic.gov.vn/Pages/VanBan/13712/893_Qd-TTg.html
http://mic.gov.vn/Pages/VanBan/10980/1281_Qd-BTTTT.html
http://mic.gov.vn/Pages/VanBan/10980/1281_Qd-BTTTT.html
http://mic.gov.vn/Pages/VanBan/10980/1281_Qd-BTTTT.html
http://mic.gov.vn/Pages/VanBan/10117/05_2014_TT-BTTTT--.html
http://mic.gov.vn/Pages/VanBan/10117/05_2014_TT-BTTTT--.html
http://mic.gov.vn/Pages/VanBan/10117/05_2014_TT-BTTTT--.html
http://mic.gov.vn/Pages/VanBan/10117/05_2014_TT-BTTTT--.html
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II.  GIỚI THIỆU VỀ AN TOÀN AN NINH THÔNG TIN 

1. Các nguy cơ về ATTT 

Trong giai đoạn hiện nay, với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin và xu 

hướng cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (thường gọi là cách mạng công nghệ 4.0) 

đang diễn ra mạnh mẽ, với xu thế internet kết nối vạn vật – Internet of Things – đã mang 

đến nhiều tiện ích và cơ hội, nhưng đồng thời cũng mang đến nhiều thách thức ngày càng 

lớn về vấn đề mất an toàn, an ninh thông tin.  

Các nguy cơ về ATTT rất đa dạng: có thể là lây lan virus, mã độc từ các thiết bị USB, 

ổ cứng di động; hoặc lây lan qua email, qua việc truy cập các trang web độc, qua giao 

dịch trực tuyến không an toàn, kết nối wifi công cộng không an toàn, bị lừa đảo trực 

tuyến qua mạng xã hội, … Hậu quả gây ra nếu nhẹ thì chỉ chiếm tài nguyên, làm chậm 

máy tính, nặng hơn chút nữa thì làm mất mát dữ liệu, mã hóa các dữ liệu khiến không thể 

sử dụng được. Nghiêm trọng hơn là làm xáo trộn hệ thống, làm tê liệt hệ thống thông tin, 

gây ra những thiệt hại rất lớn đối với các hệ thống thông tin lớn,… Thậm chí có loại mã 

độc chẳng có biểu hiện dấu hiệu phá hoại gì nhưng lại âm thầm lấy cắp các dữ liệu quan 

trọng, từ đó đánh cắp tiền trong tài khoản, thẻ tín dụng hay sử dụng cho các mục đích xấu 

khác,... 

Theo thống kê của Trung tâm Ứng cứu sự cố máy tính Việt Nam, trong 2 tháng đầu 

năm 2018, đã có 1.504 sự cố tấn công mạng vào Việt Nam với cả 3 loại hình: tấn công 

thay đổi giao diện (Deface), tấn công cài mã độc (Malware) và tấn công lừa đảo 

(Phishing). Trong đó có 218 sự cố Phishing; 962 sự cố Deface trong đó có sự cố liên 

quan đến tên miền “.gov.vn”; 324 sự cố Malware. Hiện khoảng hơn 2/3 trang web gặp sự 

cố này đã được khắc phục. 

Cục An toàn Thông tin dự báo xu hướng tấn công mạng thời gian tới có thể diễn ra 

theo những cách thức sau: Tấn công mạng nhằm vào dữ liệu người dùng sẽ gia tăng với 

các tấn công mã hóa dữ liệu tống tiền, trộm cắp thông tin cá nhân; mã độc nhắm đến điện 

thoại thông minh với các hình thức tấn công tinh vi hơn; xu hướng IoT (Internet of 

Things) sẽ làm xuất hiện các loại mã độc, các hình thức tấn công mới nhắm đến các thiết 

bị thông minh sử dụng trong cuộc sống, không chỉ là điện thoại thông minh; tấn công vào 

các hạ tầng trọng yếu của cơ quan nhà nước sẽ tăng theo xu hướng phát triển của các 

chiến dịch tấn công liên quan đến chiến tranh mạng do các quốc gia hoặc các tổ chức tội 

phạm thực hiện. Vì vậy, xu hướng tấn công vào các thiết bị điện tử như điện thoại di 

động, máy tính vẫn sẽ tiếp tục phát triển; các kiểu tấn công này sử dụng 2 đặc tính cơ bản 

của thông tin để tấn công lỗ hổng bảo mật có trong phần cứng và phần mềm hệ điều 

hành, hoặc đánh vào thói quen của người dùng, như gửi link chứa mã độc, gửi file độc 

hại hay để lại một mã độc âm thầm xâm nhập các máy tính khác cùng hệ thống hoặc phát 

tán mã độc, virus bằng cách gián tiếp thông qua các thiết bị USB, sạc máy tính, điện thoại 

kết nối Internet… 

Trước tình hình các nguy cơ về ATTT ngày càng tăng nhanh với những diễn biến ngày 

càng phức tạp, khó lường, thủ đoạn ngày càng tinh vi, nguy hiểm hơn, thì nhận thức về 

ATTT của người dùng thông thường trong các tổ chức, cơ quan, đơn vị Nhà nước còn 

chưa theo kịp tình hình. Nhiều người dùng chưa biết đến những nguy cơ này, chưa có 

những hiểu biết cần thiết để bảo vệ máy tính cá nhân của mình nói riêng và của cả hệ 

thống cơ quan, đơn vị nói chung khỏi những nguy cơ về ATTT, chưa biết quy trình thao 

tác để ứng phó khi có sự cố về ATTT xảy ra,... Trong khi đó, những người dùng thông 

thường là những điểm yếu trong mắt xích hệ thống thông tin của tổ chức mà tin tặc có thể 

lợi dụng những mắt xích yếu đó để làm bàn đạp tấn công cả hệ thống. 
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Vì vậy, giáo trình nâng cao nhận thức về an toàn thông tin cho các đối tượng người 

dùng thông thường này được biên soạn với mục đích cung cấp cho đối tượng người dùng 

thông thường trong các cơ quan, đơn vị nhằm cung cấp những hiểu biết cơ bản nhất, 

những biện pháp dễ thực hiện nhất về phía người sử dụng máy tính, sử dụng internet 

trong quá trình làm việc, giải trí, để góp phần giảm thiểu nguy cơ mất an toàn thông tin 

trong mỗi cơ quan, đơn vị, giúp chúng ta hội nhập vào Mạng lưới vạn vật kết nối Internet 

một cách an toàn hơn. 

2. Lợi ích của việc nhận thức về ATTT 

2.1. Cảm thấy an toàn và tự tin khi xử lý công việc 

Như đã đề cập ở trên, trong tình hình hiện nay, việc tăng cường nhận thức về an toàn 

thông tin sẽ giúp các thành viên trong cơ quan, đơn vị tự tin hơn trong việc sử dụng công 

nghệ, giảm áp lực lên đội ngũ cán bộ chuyên trách CNTT. Cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động (CBCCVC) trong cơ quan, đơn vị sẽ biết phải làm gì và không làm gì để 

giúp bảo vệ cơ quan, đơn vị trước những nguy cơ mất an toàn an ninh thông tin. 

2.2. Tiết kiệm thời gian và chi phí 

Việc các thành viên trong cơ quan, đơn vị có sự nhận thức về an toàn thông tin sẽ giúp 

cơ quan, đơn vị giảm các chi phí, tổn thất liên quan đến bảo mật. Bên cạnh vấn đề về tiền 

bạc, thời gian cũng sẽ được tiết kiệm rất nhiều. Một trong những chi phí khó giải quyết 

mà cơ quan, đơn vị gặp phải khi bị tấn công là thời gian phục hồi dữ liệu và sửa chữa các 

vấn đề liên quan.  

2.3. Tăng cường bảo mật 

Lợi ích lớn nhất về việc tăng cường nhận thức an toàn thông tin là tăng cường sự bảo 

mật cho phía cơ quan, đơn vị. CBCCVC trong cơ quan, đơn vị được chuẩn bị và có kiến 

tức về an toàn thông tin sẽ giúp cơ quan, đơn vị an toàn hơn trong việc để thất thoát dữ 

liệu gây ảnh hưởng đến hoạt động, danh tiếng, giảm thiểu được các nguy cơ tiềm ẩn trong 

hệ thống và hỗ trợ đội ngũ kỹ thuật điều tra, xử lý sự cố nhanh chóng. 

3. Các sự cố thường gặp trên các hệ thống thông tin 

3.1.Tình huống sự cố do bị tấn công mạng: 

+ Tấn công từ chối dịch vụ (tấn công DoS, hay tấn công DDoS); 

+ Tấn công giả mạo (Phishing); 

+ Tấn công sử dụng mã độc (Malware); 

+ Tấn công truy cập trái phép, chiếm quyền điều khiển (APT); 

+ Tấn công thay đổi giao diện (Deface); 

+ Tấn công mã hóa phần mềm, dữ liệu, thiết bị (Ransomware); 

+ Tấn công phá hoại thông tin, dữ liệu, phần mềm; 

+ Tấn công nghe trộm, gián điệp, lấy cắp thông tin, dữ liệu (Spyware, Trojan); 

+ Tấn công tổng hợp sử dụng kết hợp nhiều hình thức; 

+ Các hình thức tấn công mạng khác. 

3.2. Tình huống sự cố do lỗi của hệ thống, thiết bị, phần mềm, hạ tầng kỹ thuật: 

+ Sự cố nguồn điện; 

+ Sự cố đường kết nối Internet; 
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+ Sự cố do lỗi phần mềm, phần cứng, ứng dụng của hệ thống thông tin; 

+ Sự cố liên quan đến quá tải hệ thống; 

+ Sự cố khác do lỗi của hệ thống, thiết bị, phần mềm, hạ tầng kỹ thuật. 

3.3. Tình huống sự cố do lỗi của người quản trị, vận hành hệ thống: 

+ Lỗi trong cập nhật, thay đổi, cấu hình phần cứng; 

+ Lỗi trong cập nhật, thay đổi, cấu hình phần mềm; 

+ Lỗi liên quan đến chính sách và thủ tục an toàn thông tin; 

+ Lỗi liên quan đến việc dừng dịch vụ vì lý do bắt buộc; 

+ Lỗi khác liên quan đến người quản trị, vận hành hệ thống. 

3.4. Tình huống sự cố liên quan đến các thảm họa tự nhiên như bão, lụt, động đất, 

hỏa hoạn v.v.... 

4. Quy trình xử lý khi có sự cố về an toàn an ninh thông tin 

Khi có sự cố về an toàn anh ninh thông tin xảy ra trong nội bộ cơ quan, đơn vị, mỗi vị 

trí sẽ hành động để phản ứng với sự cố tùy theo vị trí công tác và vai trò của mình trong 

hệ thống thông tin của cơ quan: 

4.1. Đối với lãnh đạo:  

Lãnh đạo đơn vị là vị trí đóng nhiều vai trò trong một hệ thống thông tin, họ với vai trò 

là người chỉ đạo và cũng là người dùng cuối trong hệ thống thông tin của đơn vị, vì vậy 

đề hệ thống thông tin của một đơn vị hoạt động ổn định và an toàn thì lãnh đạo của đơn 

vị cần thể hiện tốt vai trò của mình trong các vấn đề sau: 

- Có nhận thức tốt và có sự quan tâm đúng mức đến công tác ATTT trong đơn vị. 

- Quán triệt các văn bản, quy định và quy chế về an toàn thông tin đến tất cả cán bộ 

trong đơn vị. 

- Chỉ đạo, ban hành các quy chế, quy định về an toàn thông tin trên hệ thống thông tin 

của đơn vị. 

- Chỉ đạo kịp thời các nội dung về an toàn thông tin nhất là trong công tác ứng cứu sự 

cố an toàn thông tin trong hệ thống thông tin của đơn vị. 

- Tổ chức các đợt tập huấn nhận thức  căn bản về an toàn thông tin cho cán bộ CC, VC 

trong đơn vị. 

- Tạo điều kiện và bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực ATTT cho các bộ quản 

lý hệ thống thông tin. 

- Quan tâm trang bị các thiết bị phục vụ cho công tác ứng dụng công nghệ thông thông 

tin và đảm bảo an toàn thông tin trong đơn vị. 

- Thực hiện tốt vai trò của một người dùng cuối. 

4.2. Đối với quản trị hệ thống:  

Quản trị hệ thống thông tin là chốt chặn, quyết định về việc đảm bảo an toàn thông tin 

trên một hệ thống thông tin, cán bộ quản trị hệ thống cần hội tụ nhiều yếu tố để đảm bảo 

hệ thống thoạt động ổn định và an toàn: 

- Phòng chống nguy cơ mất an toàn: 
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+ Có kiến thức chuyên sâu về hệ thống thông tin: vận hành hệ thống, bảo mật hệ 

thống, xử lý sự cố. 

+ Thường xuyên cập nhật thông tin và kiến thức về hệ thống thông tin. 

+ Thường xuyên cập nhật và rà soát các lỗ hổng, điểm yếu có nguy cơ mất an toàn trên 

hệ thống. 

+ Tham mưu các quy chế, cơ chế, chính sách và đầu tư về đảm bảo an toàn thông tin 

cho lãnh đạo đơn vị. 

- Phát hiện và xử lý khi có sự cố: khi phát hiện hoặc tiếp nhận các sự cố trên hệ thống 

từ người dùng các quản trị hệ thống các thực hiện các bước sau: 

+ Ngay lập tức cách ly, ngăn chặn và cảnh báo đến người dùng khác trên hệ thống để 

giảm thiểu sự lây lan trên hệ thống. 

+ Báo cáo sự cố đến Lãnh đạo đơn vị, các cơ quan chức năng (Đội ứng cứu sự cố an 

toàn thông tin mạng của tỉnh, trung tâm Ứng cứu sự cố máy máy tính Việt Nam). 

+ Tiến hành hoặc phối hợp các đơn vị chức năng thực hiện xử lý sự cố: tìm hiểu 

nguyên nhân sự cố, khắc phục sự cố, khôi phục đưa  hệ thống vào hoạt động, lưu nhật ký 

quá trình xử lý sự cố, báo cáo hoàn thành việc khắc phục sự cố đến Lãnh đạo đơn vị và 

các cơ quan chức năng, tổ chức rút kinh nghiệm sau sự cố. 

4.3. Đối  với người dùng thông thường 

Người dùng thông thường (hay người sử dụng thiết bị đầu cuối) là một điểm chốt góp 

phần quan trọng trong việc đảm bảo an toàn thông tin của một hệ thống vì vậy để đảm 

bảo an toàn thông tin, kịp thời phát hiện và ngăn chặn nguy cơ mất an toàn thông tin trên 

thiết bị đầu cuối,  người dùng cần đảm bảo các nguyên tắc sau: 

- Phòng chống nguy cơ mất an toàn: 

+ Nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của an toàn thông tin. 

+ Sử dụng các ứng dụng an toàn trên thiết bị. 

+ Đảm bảo an toàn và bảo mật  khi sử dụng mạng xã hội và Email cá nhân. 

+ Cài đặt phần mềm diệt virus trên thiết bị đầu cuối. 

+ Thường xuyên ghi nhận những cảnh báo từ người quản trị, thực hiện cập nhật vá lỗi 

các lỗ hổng trên thiết bị. 

- Phát hiện và xử lý khi có sự cố: Phát hiện hoặc nghi ngờ có sự khác thường hoặc 

nhận thấy có sự cố về mất an toàn thông tin  khi sử dụng người dùng cần thực hiện các 

bước sau: 

+ Cách ly thiết bị ra khỏi hệ thống để giảm thiểu sự lây lan và xâm nhập sâu trên hệ 

thống. 

+ Quét virus bằng phần mềm đã được cài đặt trên thiết bị. 

+ Thông báo sự cố đến cán bộ quản trị hệ thống để có các giải pháp ngăn chặn, tiêu 

diệt và khôi phục lại thiết bị. 
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III. NÂNG CAO NHẬN THỨC AN TOÀN AN NINH THÔNG TIN CHO 

NGƯỜI DÙNG 

1. An toàn cho máy tính cá nhân 

Dữ liệu bao gồm các tài liệu cá nhân, tài liệu công việc, và nhiều dữ liệu quan trọng 

khác có thể bị lộ ra ngoài vì những lý do như khi ta lỡ đánh mất usb, thẻ nhớ, laptop… 

hoặc dữ liệu của ta bị đánh cắp khi kẻ xấu lợi dụng sơ hở cài vào máy tính của ta virus, 

malware, trojan và các phần mềm gián điệp khác. Một số giải pháp bảo vệ dữ liệu cá 

nhân cơ bản như đặt mật khẩu đăng nhập windows, ẩn dữ liệu, … 

Đặt mật khẩu đăng nhập Windows 

 Vào Start rồi click lên biểu tượng tài khoản user hiện hành 

 Click Creat a password for your account để cài đặt mật khẩu đăng nhập cho 

Windows 

 Nhập mật khẩu và xác nhận lại, có thể ghi vài lời gợi ý về mật khẩu cho riêng 

mình, xong bấm Create password 

 Vậy là ta đã hoàn thành việc tạo mật khẩu cho mỗi lần đăng nhập Windows. Trên 

Windows 7, ta vào Start > Control Panel > User accounts > chọn User > Creat a 

Password > …. 

Giải pháp bảo mật này được xem là cơ bản nhất, vì vậy cấp độ bảo mật cũng chỉ ở 

mức trung bình. Mật khẩu Windows có thể dể dàng bị qua mặt hoặc tháo gỡ, vì thế không 

nên “gởi trọn niềm tin” vào nó. 

Gán thuộc tính ẩn 

Để ẩn tập tin hoặc thư mục, ta click phải chuột vào tập tin hoặc thư mục rồi chọn 

Properties. Trong cửa sổ hiện ra, trong thẻ General, ta check vào tùy chọn Hidden rồi 

bấm Apply và OK. 

Để hiển thị hoặc làm ẩn những tập tin đã bị gán thuộc tính ẩn, ta làm như sau: 

 Mở cửa sổ Windows Explorer > Organize > Thư mục and search options (trên 

Windows 7) 

 Trên cửa sổ Thư mục Options, trong thẻ View, ta có thể chọn: 

o Don’t show hidden files, folders and drives: không hiển thị tập tin bị gán 

thuộc tính ẩn 

o Show hidden files, folders and drives: hiển thị tập tin bị gán thuộc tính ẩn 

Bên cạnh những thuộc tính ẩn thông thường, Windows còn có thuộc tính ẩn dành cho 

tập tin hệ thống, mình có thể gọi là siêu ẩn. Nếu ta gán thuộc tính siêu ẩn cho dữ liệu cần 

giấu thì dữ liệu sẽ được giấu tốt hơn. 

Để gán thuộc tính siêu ẩn cho dữ liệu, trước tiên ta tạo 1 shortcut để nhanh chóng 

nhúng thuộc tính siêu ẩn cho dữ liệu. Tạo shortcut như sau: 

 Click phải chuột trên nền desktop chọn New > Shortcut 

 Trong hộp thoại Create Shortcut, ta nhập cú pháp này vào ô Type the location 

of the item: %windir%\system32\attrib.exe +s +h 

 Nhập cú pháp theo mẫu trên, nhấn Next để tiếp tục 

 Đặt tên cho shortcut, ta có thể đặt tùy ý 
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Kết quả ta thu được 1 shortcut đặc biệt, muốn gán thuộc tính siêu ẩn cho tập tin nào, ta 

chỉ việc kéo rê tập tin đó rồi thả lên shortcut này, lập tức tập tin đó sẽ bị gán thuộc tính 

siêu ẩn. 

Để quản lý những tập tin siêu ẩn này (nhìn thấy hoặc ẩn), bên cạnh các tùy chọn như 

phần xem tập tin ẩn cơ bản còn có 1 tùy chọn nữa chi phối: Hide protect operating 

system files. 

Nếu ta check ở tùy chọn Hide protect operating system files, ta sẽ không thể nhìn 

thấy tập tin siêu ẩn ngay cả khi tùy chọn Show hidden files, folders and drives được 

chọn. 

 Ưu điểm của giải pháp này là nhanh chóng và dễ dàng ngay cả người dùng ít am 

tường về máy tính. 

 Nhược điểm là dữ liệu ẩn giấu có thể dễ dàng bị phát hiện hoặc bị tìm thấy bởi 

tính năng Search hidden files của Windows. 

Đổi định dạng của tập tin 

Đây cũng là một cách giúp bảo vệ không cho người khác xem dữ liệu của mình. Ví dụ 

ta có 1 tập tin Setup.exe, ta có thể đổi định dạng exe thành Broken.rar. Hãy bỏ những từ 

gợi nhớ ra khỏi tên tập tin để tránh bị phát hiện ra định dạng gốc của tập tin, như trong 

trường hợp này nếu ta vẫn giữ tên Setup.rar người ta có thể nghĩ ra tập tin setup và phải 

có định dạng exe đấy! 

 Click phải trên tập tin chọn Rename, đặt lại tên và định dạng tùy ý, chọn Yes để 

xác nhận việc đổi định dạng tập tin. 

 Check vào thuộc tính Hide extensions for known file types trong thẻ View để ẩn 

phần mở rộng của tập tin. Việc này sẽ giúp cho dữ liệu của ta được “ẩn náu” kỹ hơn trước 

sự “săm soi” của những người dùng khác. 

 Cách này giúp bảo vệ các tập tin không có tính năng tự bảo vệ như các tập tin có 

định dạng exe, txt hoặc các tập tin nhạc, phim... 

 Nhược điểm của phương pháp này là ta phải nhớ định dạng thật của dữ liệu, nếu 

không ta cũng sẽ không thể mở lại các tập tin đó được. 

Đặt mật khẩu cho tập tin 

Ta có thể sử dụng tính năng đặt mật khẩu cho tập tin của Word, Excel và một số định 

dạng tập tin khác có hỗ trợ tính năng đặt mật khẩu. 

Ví dụ đối với tập tin Excel: sử dụng MS Office 2010, ta vào menu File > Info > chọn 

Protect Workbook > chọn Encrypt with Password: 
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Tại cửa sổ hiện ra, ta điều mật khẩu vào ô Password rồi nhấn OK: 

 

Sau đó, ta sẽ được yêu cầu nhập lại mật khẩu tại cửa sổ tiếp theo (Confirm 

Password). Ta nhập lại mật khẩu đã nhập rồi nhấn OK để hoàn tất: 

 

Như vậy, ta đã thiết lập thành công mật khẩu cho tập tin Excel. Lần sau khi mở file, ta 

sẽ được yêu cầu nhập mật khẩu mới xem được nội dung file: 

 

Đặt mật khẩu cho tập tin nén 

Hai định dạng nén phổ biến nhất là rar và zip, các chương trình nén đều hỗ trợ tính 

năng nén có đặt mật khẩu. Trong đó, định dạng zip là định dạng nén mà windows có thể 

đọc trực tiếp mà không cần cài thêm phần mềm. 

Ta nên dùng Winrar để nén thành tập tin zip có đặt mật khẩu, để có thể mở tập tin trên 

bất kỳ máy tính nào kể cả máy không cài trình giải nén. 

 Trước tiên ta tải và cài đặt winrar vào máy tính tại link sau: 

https://www.rarlab.com/download.htm 

 Để nén 1 tập tin hoặc 1 thư mục, ta click phải chuột vào tập tin, thư mục cần nén 

rồi chọn Add to archive 

 Kích phải chuột chọn Add archive 

 Trong thẻ General chọn định dạng RAR hoặc ZIP 

 Thẻ Advanced chọn Set password để đặt mật khẩu 

 Đặt mật khẩu cho tập tin nén 

https://www.rarlab.com/download.htm
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 Yêu cầu mật khẩu khi mở tập tin Zip trên máy tính không cài trình giải nén 

Winrar có cơ chế mã hóa mạnh vì vậy dữ liệu được khóa bởi winrar được bảo về an 

toàn. Ta nên đặt mật khẩu có tính bảo mật cao để đảm bảo an toàn. 

Đặt mật khẩu cho tập tin Office 

 Để đặt mật khẩu cho tập tin Office như word, excel,… ta vào menu chọn Save > 

Tools > General Options 

o Tùy chọn trước khi lưu tập tin word 

o Có 2 tùy chọn đặt mật khẩu để lựa chọn: 

 Password to Open: mật khẩu khi mở tập tin 

 Password to modify: mật khẩu để có quyền chỉnh sửa nội dung tập tin 

Lưu ý: trong quá trình đặt mật khẩu ta nên đặt mật khẩu có độ mạnh cao… 

Cài đặt chương trình diệt Virus 

Trên máy tính phải cài đặt chương trình diệt Virus và luôn được cập nhật thường 

xuyên (đặt chế độ tự động cập nhật), nếu không có kinh phí để mua bản quyền thì ta 

cũng có thể sử dụng phiên bản miễn phí của các phần mềm diệt virus. 

Bật tường lửa 

Bật công cụ tường lửa trên máy tính cá nhân và cấm tất cả các kết nối bên ngoài tới 

các ứng dụng trên máy tính. Kích hoạt chức năng chống lừa đảo trực tuyến và phần mềm 

độc hại trên Web browser. 

Nên dùng phần mềm có bản quyền 

Sử dụng phần mềm có bản quyền sẽ có những ưu điểm: ta sẽ được cập nhật thường 

xuyên và đầy đủ bản vá lỗi cũng như tính năng mới nhất của sản phẩm. Việc cập nhật bản 

vá sẽ giúp người dùng khắc phục yếu điểm tồn tại trong phiên bản cũ, sử dụng phần mềm 

tốt hơn, đặc biệt là với phần mềm diệt virus, khi có bản quyền, ta có thể liên tục cập nhật 

cho mình những loại virus mới nhất cũng như nâng cấp hệ thống bảo mật của máy tính 

mình, giúp ta yên tâm hơn về vấn đề bảo mật. Bên cạnh đó, ta cũng sẽ được hưởng chính 

sách hỗ trợ khách hàng của nhà cung cấp sản phẩm. 

Không nên dùng phiên bản crack vì ngoài việc vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ, các 

phiên bản phần mềm “lậu” này còn tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn thông tin (có thể các 

phần mềm độc hại, virus, trojan và các phần mềm gián điệp khác đã được “cài cắm” một 

cách tinh vi trong bản crack!)  

Cập nhật bản vá 

Cập nhật các bản nâng cấp mới nhất: Microsoft thường xuyên phát hành các bản cập 

nhật Windows nhằm sửa những lỗi hệ thống, vá lỗi bảo mật cho hệ điều hành, chúng ta 

phải đảm bảo các bảng nâng cấp này được cập nhật nhanh nhất cho máy tính (tốt nhất là 

bật chức năng tự động cập nhật). 

Cảnh giác 

Không truy cập vào những trang web không rõ nguồn gốc; Không mở các tập tin đính 

kèm do các địa chỉ email lạ gởi đến; Tránh sử dụng phần các phần mềm bẻ khóa (crack). 

Sao lưu dữ liệu 
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Luôn có một bản sao dữ liệu trên USB hoặc đĩa cứng di động hoặc trên các ổ đĩa trên 

mạng như Google Drive, OneDriver, DropBox... 

2. An toàn khi sử dụng thiết bị ngoại vi 

Thiết bị ngoại vi là tên chung nói đến một số loại thiết bị bên ngoài thùng máy được 

gắn kết với máy tính với tính năng nhập xuất (IO) hoặc mở rộng khả năng lưu trữ (như 

một dạng bộ nhớ phụ). Thiết bị ngoại vi của máy tính có thể là: Màn hình, Ổ đĩa mềm, Ổ 

đĩa quang (CD, DVD), Ổ đĩa cứng, USB, thẻ nhớ, Bàn phím, Chuột, Loa, tai nghe, Máy 

in, Micro, Webcam, … 

Để an toàn khi sử dụng thiết bị ngoại vi, ta cần chú ý thực hiện: 

 Không sử dụng máy tính làm việc để giải trí, vì có thể vô tình truy cập hoặc tải 

những phần mềm độc hại về máy mà không hay biết. 

 Không sử dụng các thiết bị lưu trữ dùng chung cho công việc và giải trí. 

 Sử dụng USB, ổ cứng, thẻ nhớ được cơ quan, đơn vị cấp phát, hoặc mua các USB, 

ổ cứng, thẻ nhớ rõ nguồn gốc để đảm bảo an toàn khi sử dụng. Không nên tự ý mua thiết 

bị phần cứng như: chuột, bàn phím,… không rõ nguồn gốc gắn vào máy tính cơ quan, 

đơn vị. Bề ngoài của những việc này dường như vô hại, nhưng có thể ẩn sâu bên trong 

các thiết bị ấy sẽ được tặng thêm những con keylogger, những đoạn mã độc, nhằm thu 

thập mọi thông tin.  

 Bảo vệ máy tính cá nhân tránh bị hư hỏng hoặc mất cắp, tránh việc kẻ tấn công lấy 

được thiết bị và có thể truy cập vào xem mọi thông tin, tài liệu. 

 Thông thường, Micro và Webcam là hai thành phần dường như vô hại đối với mọi 

người, nhưng nếu chúng ẩn chứa những hành vi độc hại như tự động bật khi người dùng 

không muốn, thì có lẽ là điều đáng sợ nhất khi tất cả mọi thứ cá nhân đều được ghi âm 

hoặc quay lại, và cũng có thể ta sẽ trở thành nạn nhân của những trường hợp như thế này. 

 Điện thoại cũng được xem là một thiết bị ngoại vi để lưu trữ. Thông thường, mọi 

người hay tải và cài đặt bằng được những ứng dụng mình yêu thích mà không quan tâm 

rằng nó có phải là chính gốc hay không, dẫn đến điện thoại nhiễm mã độc mà không hay 

biết và vô tình cắm vào máy tính để chia sẻ tập tin, làm cho máy tính cũng chịu chung số 

phận. 

 Nên tắt chế độ Autorun, Autoplay trên máy tính: Trên Windows 7, ta vào Control 

Panel, chọn Autoplay 

 

Trong cửa sổ Autoplay, bỏ đánh dấu ở ô Use Autoplay for all media and 

devices sau đó chọn Save để hoàn tất. 
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Ngoài ra, thêm 1 cách đơn giản hơn nữa là khi cắm USB vào chỉ cần giữ luôn nút 

Shift trên bàn phím, máy tính sẽ tự động disable tính năng autoplay. 

 Nên quét virus các thiết bị ngoại vi ngay khi kết nối vào máy vi tính để hạn chế tối 

đa việc lây nhiễm mã độc từ các thiết bị này. 

Tóm lại, việc sử dụng các thiết bị ngoại vi để hỗ trợ thêm cho công việc hay cuộc sống 

bản thân là một điều tốt. Tuy nhiên, việc sử dụng các thiết bị một cách bừa bãi, không 

đúng cách hoặc các thiết bị không rõ nguồn gốc sẽ gây ra hậu quả khó lường về việc mất 

mát thông tin hay thậm chí những dữ liệu cá nhân cũng bị phơi bày. 

3. An toàn mật khẩu 

Đặt mật khẩu 

Người sử dụng cần chú ý các nguyên tắc đặt mật khẩu sau đây để hạn chế khả năng lộ 

mật khẩu do bị đoán nhận hoặc tấn công vét cạn: 

 Mật khẩu khó đoán (Mật khẩu cần bao gồm: chữ hoa, chữ thường trong bảng chữ 

cái, số và các ký tự đặc biệt). 

 Tự tạo riêng quy tắc đặt mật khẩu sao cho vừa dễ nhớ và bí mật. Không nên dùng 

một số thông tin dễ bị đoán nhận để đặt mật khẩu. 

 Có độ dài tối thiểu 8 ký tự và phù hợp với tính chất bí mật của từng loại tài khoản 

khác nhau. 

 Không sử dụng cùng một mật khẩu cho nhiều tài khoản. 

Căn cứ vào mức độ quan trọng của từng loại tài khoản có thể cân nhắc đặt mật khẩu 

theo những quy tắc sau: 

 Mức 1: Đối với tài khoản thông thường: Mật khẩu cần có độ dài từ 8 đến 11 ký tự, 

bao gồm cả chữ và số. 

 Mức 2: Đối với tài khoản có tính chất quan trọng. Mật khẩu cần có độ dài trên 15 

ký tự, bao gồm cả chữ hoa, chữ thường và số. 

Sử dụng mật khẩu 

Một số chú ý trong quá trình sử dụng mật khẩu an toàn, hạn chế rủi ro lộ mật khẩu do 

phần mềm mã độc, sơ xuất trong quá trình sử dụng hoặc tấn công vét cạn: 
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 Trước khi nhập mật khẩu, chú ý kiểm tra và tắt tất cả các chế độ cho phép lưu mật 

khẩu. 

 Cần chú ý thoát khỏi tài khoản trước khi kết thúc công việc hoặc chuyển giao máy 

tính cho người khác sử dụng. 

 Hạn chế tiết lộ, chia sẻ mật khẩu cho người khác. 

 Dùng ứng dụng bàn phím ảo của hệ điều hành đăng nhập (Dùng chuột bấm chữ 

cái trên bàn phím ảo thay cho gõ chữ cái trên bàn phím) để tránh các phần mềm 

keylogger trên các máy tính không an toàn. Chi tiết có thể xem phụ lục kèm theo. 

Quản lý mật khẩu an toàn 

Các nguyên tắc quản lý mật khẩu an toàn: 

 Cân nhắc sử dụng phần mềm hỗ trợ quản lý tài khoản để đăng nhập (LastPass, 

KeePass). 

 Không lưu mật khẩu vào các tập tin văn bản không có biện pháp bảo vệ phù hợp. 

 Thay đổi mật khẩu định kỳ, tối thiểu 6 tháng một lần. 

 Đối với trường hợp bị mất mật khẩu phải thay mật khẩu ngay và thông báo cho 

quản trị hệ thống. 

 Đối với trường hợp nghỉ công tác, quản trị hệ thống phải xóa hoặc khóa tài khoản 

người dùng đó khi không có nhu cầu sử dụng. 

4. An toàn khi sử dụng email 

a.Những lời khuyên để tránh thư rác 

Hướng dẫn bộ lọc 

Khi tìm thấy thư rác trong hộp thư đến, ta không cần phải xóa nó. Chỉ cần chọn thư rác 

và cho mail client của ta biết rằng đó là một thông điệp rác. Cách thực hiện sẽ phụ thuộc 

vào client mà ta sử dụng. Ví dụ, nếu đang sử dụng Gmail trên web, ta có thể nhấp vào nút 

Report spam trên thanh công cụ (biểu tượng trông giống như một dấu chấm than bên 

trong một biển hiệu dừng). 

 

Ta cũng cần hướng dẫn cho client về những sai sót mà nó gặp phải trong việc lọc thư 

spam. Mỗi ngày một lần, hãy lướt qua thư mục rác và tìm kiếm các tin nhắn không thuộc 

diện spam. Khi thấy email không phải spam, ta có thể chọn nó và báo với client rằng bộ 

lọc đã thực hiện sai. Trong Gmail, nhấn vào nút Not spam (hoặc Báo cáo không phải là 

spam, tùy theo ngôn ngữ). 
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Không bao giờ làm việc với thư rác 

Nếu nhận ra được một điều gì đó giống như thư rác trước khi mở nó, hãy không mở ra. 

Nếu mở nó và sau đó nhận ra đó là thư rác, hãy đóng nó lại. Đừng bấm vào một liên kết, 

hoặc tải về một tập tin từ thông điệp mà ta nghi ngờ đó là thư rác. 

Nếu thấy một thư rác được xuất phát từ một người bạn hoặc người đồng nghiệp, hãy 

liên hệ với họ ngay lập tức và cho biết rằng tài khoản của họ dường như đã bị xâm nhập. 

Ẩn địa chỉ email 

Càng nhiều người có địa chỉ email của ta, thư rác sẽ càng gửi đến ta nhiều hơn. Vì vậy, 

giữ địa chỉ email của ta càng kín càng tốt. Chẳng hạn không xuất bản nó lên trang web 

trừ khi ta buộc phải làm vậy, hoặc hãy sử dụng một email dành riêng cho mục đích đó. 

Ngoài ra, ta cũng có thể sử dụng những địa chỉ email dùng một lần. Chẳng hạn như 

phần mở rộng Blur miễn phí trên Chrome và Firefox, hay các tùy chọn khác như Spamex 

và MailShell. 

Sử dụng bộ lọc chống thư rác bên thứ ba 

Hầu hết các bộ phần mềm bảo mật lớn đều đi kèm với bộ lọc chống thư rác, có thể 

giúp tăng thêm bộ máy cho những ứng dụng mail client, nhưng chỉ áp dụng cho thiết bị 

cài đặt nó. Nói cách khác, bộ lọc từ các phần mềm bảo mật có thể làm việc với chương 

trình Outlook trong Office, nhưng không phải là Outlook.com. 

Trong tháng 4.2016, AV-Comparatives công bố một báo cáo cho thấy ESET Smart 

Security 9 là công cụ có số điểm cao nhất về khả năng phát hiện email spam và tích hợp 

vào Outlook. 

Thay đổi địa chỉ email 

Đây là một lựa chọn rất cần thiết nếu như ta đã trả lời thư rác trong quá khứ và không 

giấu địa chỉ email để nhiều bộ máy phát tán thư rác phát hiện. Để tránh email bị quá tải, 

ta hoàn toàn có thể lập một email khác thay thế. 

Tất nhiên lúc này ta sẽ phải thông báo đến bạn bè về sự thay đổi này, và điều này yêu 

cầu phải giữ địa chỉ email cũ trong vài tháng. 

b. Gửi và nhận thông tin an toàn 

Dữ liệu nhạy cảm và quan trọng ta gửi qua email hoặc lưu trữ trên các dịch vụ đám 

mây đôi khi sẽ là mồi ngon cho kẻ tấn công. Chỉ cần vài thao tác mã hóa đơn giản sẽ giúp 

ta yên tâm hơn và OpenPGP làm rất tốt điều này. 

Pretty Good Privacy (PGP) hay OpenPGP là công cụ nguồn mở miễn phí dùng để 

mã hóa dữ liệu. Tiện ích này được đánh giá đạt “chuẩn vàng” cho chức năng mã hóa dữ 

liệu trực tuyến, có thể tránh được những rủi ro về thất thoát dữ liệu, kể cả với những kẻ 

tấn công giỏi nhất. Sức mạnh của OpenPGP có thể cung cấp các giải pháp an toàn cho tập 

tin, tin nhắn và phương thức xác minh – giải mã do người dùng tạo ra bằng quá trình 

được gọi là “chữ ký điện tử” (digital signing). 

Tuy nhiên, OpenPGP phải có sự đồng thời tham gia của cả người gửi lẫn người nhận. 

Có thể cách sử dụng hơi phức tạp, nhưng sau vài lần sử dụng ta sẽ nhận thấy công cụ này 

thực sự hữu ích cho an toàn dữ liệu. 

Cài đặt 

Bước 1: Download Gpg4win https://www.gpg4win.org/download.html. 

https://www.gpg4win.org/download.html


21 

 

 

Bước 2: Tiến hành cài đặt. 

Tạo cặp khóa PGP: 

Bước 3: Mở công cụ Kleopatra (giao diện đồ họa của gpg4win) để tạo một cặp khóa 

bất đối xứng mới (khóa công khai và bí mật). Click Tập tin -> New Certificate. 

 

Bước 4: Trong trình hướng dẫn tạo key, click “Create a personal OpenPGP key pair” 

và trong cửa số tiếp theo điền các thông tin cơ bản tương tự như sau: 

http://securitydaily.net/wp-content/uploads/2014/03/Gpg4win.png
http://securitydaily.net/wp-content/uploads/2014/03/PGP-pair-key.png
http://securitydaily.net/wp-content/uploads/2014/03/Gpg4win.png
http://securitydaily.net/wp-content/uploads/2014/03/PGP-pair-key.png
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Bước 5: Click Next, xem lại thông tin một lần nữa, sau đó click “Create Key“. Sẽ có 

thông báo nhắc nhở nhập và xác nhận mật khẩu. Ta nên chọn một mật khẩu mạnh để 

chống lại các công cụ dò đoán mật khẩu. 

Bước 6: Cặp khóa của ta sẽ được tạo trong vài giây (như hình dưới). 

 

Bước 7: Nên chọn “Make a backup of your tập tin pair” để lưu khóa vào một nơi an 

toàn. 

Bước 8: Click Finish. Giao diện chính sẽ hiển thị như sau: 

http://securitydaily.net/wp-content/uploads/2014/03/PGP-pair-key-1.png
http://securitydaily.net/wp-content/uploads/2014/03/PGP-pair-key-2.png
http://securitydaily.net/wp-content/uploads/2014/03/PGP-pair-key-1.png
http://securitydaily.net/wp-content/uploads/2014/03/PGP-pair-key-2.png
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Bước 9: Chọn dòng chứa cặp khóa mới của ta -> click chuột phải -> click Export 

Certificates để lưu khóa công khai trên desktop. 

Ta sẽ phải trao đổi khóa công khai của ta cho người nhận. Nhiều người đã chọn cách 

để khóa công khai trên trang web cá nhân của họ, hoặc cũng có thể gửi đính tập tin đính 

kèm đến cho mọi người. 

 

Khi người khác có khóa công khai của ta, họ có thể nhập nó vào Kleoptra thông qua 

tùy chọn Import Certification. 

Soạn một email được mã hóa 

Bước 1: Mở outlook, soạn một mail mới với địa chỉ người nhận, tiêu đề và nội dung 

mail. 

 

http://securitydaily.net/wp-content/uploads/2014/03/PGP-pair-key-3.png
http://securitydaily.net/wp-content/uploads/2014/03/PGP-pair-key-4.png
http://securitydaily.net/wp-content/uploads/2014/03/PGP-pair-key-3.png
http://securitydaily.net/wp-content/uploads/2014/03/PGP-pair-key-4.png
http://securitydaily.net/wp-content/uploads/2014/03/PGP-pair-key-3.png
http://securitydaily.net/wp-content/uploads/2014/03/PGP-pair-key-4.png
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Chú ý: Nếu outlook của ta chưa có OpenPGP, ta nên cài Outlook Privacy Plugin để 

kích hoạt nó. 

Bước 2: Dưới menu GpgOL, click Encrypt, phần mềm sẽ tự động nhập khóa công 

khai của người nhận từ Key Manager (nếu đã có khóa công khai của người nhận trước 

đó). 

 

Bước 3: Nếu muốn đính kèm tập tin, click Encrypted Tập tin để chọn tập tin đính 

kèm, sau đó gửi mail đi. 

Khi người nhận nhận được mail, họ phải dùng khóa bí mật của họ để mở. 

Bước 4: Để mở mail, click Decrypt. 

Phòng tránh phishing 

 Không bao nghĩ rằng một email là hợp lệ chỉ dựa trên địa chỉ của người gửi – 

chúng hoàn toàn có thể làm giả mạo. 

 Một ngân hàng, tổ thức tin cậy sẽ không bao giờ yêu cầu ta nhập tên và mật khẩu 

trong một email. 

 Một email từ một tổ chức tin cậy sẽ không bao giờ chứa các tập tin đính kèm hoặc 

phần mềm. 

 Lừa nạn nhân click vào một đường dẫn trong email là cách để bọn lừa đảo lấy 

được tài khoản của ta. 

Nhận biết thư điện tử giả mạo:  

Tin tặc có thể tự biên soạn thư điện tử với các thông tin giả mạo về: địa chỉ hòm thư 

nhận phản hồi khi thư bị trả lại (ReturnPath); địa chỉ hòm thư tiếp nhận thư trả lời 

(Reply-To) và địa chỉ hòm thư người gửi (from). Sau đó tin tặc sẽ tìm một máy chủ thư 

điện tử hoặc tự cài đặt một phần mềm gửi thư (MTA) không yêu cầu xác thực hòm thư 

người gửi để phát tán thư điện tử giả mạo tới người cần lừa đảo. Kết quả là người nhận 

nhận được thư điện tử có nội dung giả mạo. 

Để có thể phân biệt thư điện tử giả mạo với thư điện tử thật: theo hướng dẫn của Trung 

https://code.google.com/p/outlook-privacy-plugin/
http://securitydaily.net/wp-content/uploads/2014/03/PGP-pair-key-6.png
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tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam VNCERT, ta có thể nhận diện thư điện tử giả 

mạo bằng cách: 

1. Khi mở xem nguồn gốc chi tiết của thư điện tử, địa chỉ hòm thư “Return-Path” 

không trùng với địa chỉ hòm thư người gửi đến (From). Hầu hết các thư điện tử được gửi 

từ các hệ thống thư điện tử của cơ quan nhà nước (có đuôi .gov.vn) đều có hai địa chỉ này 

trùng nhau.  

Cách để xem nguồn gốc chi tiết của thư điện tử: đối với Gmail hiện nay (các hệ thống 

email khác, ta có thể tham khảo tại tài liệu hướng dẫn của VNCERT tại địa chỉ: 

http://vncert.gov.vn), ta mở email ra rồi nhấn vào nút “Khác”, chọn “Hiển thị thư gốc”.  

 

 

2. Địa chỉ IP của máy chủ gửi thư không trùng với địa chỉ IP của hệ thống thư điện 

tử thật nơi bị giả mạo là gửi thư điện tử. Hiện nay, các địa chỉ IP giả mạo này thường có 

nguồn gốc từ nước ngoài trong khi địa chi IP các hệ thống cơ quan nhà nước thường có 

địa chỉ IP trong nước.  

Ví dụ minh họa:  

Dưới đây là ví dụ minh họa một thư điện tử giả mạo ông Vũ Xuân Hoàng có địa chỉ 

thư điện tử là hoangvx@abc.gov.vn được tin tặc gửi tới hòm thư của chị Nguyễn Thanh 

Huyền có địa chỉ huyennt@xyz.gov.vn. Tin tặc tạo ra thư giả mạo ông Vũ Xuân Hoàng 

có tiêu đề là “Thông báo lớp đào tạo” với các địa chỉ hòm thư gửi, và hòm thư nhận là 

hoangvx@abc.gov.vn, hòm thư trả lại là root@nbr.com. Sau đó tin tặc sử dụng máy gửi 

thư có địa chỉ IP xxx.xxx.xxx.xxx để gửi thư giả mạo đã soạn tới hòm thư của chị 

Nguyễn Thanh Huyền có địa chỉ huyennt@xyz.gov.vn 

 

mailto:huyennt@xyz.gov.vn
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5. An toàn khi duyệt web và giao dịch trực tuyến 

a. Nhận biết website an toàn 

URL bắt đầu với https://  

 

Tối thiểu, địa chỉ URL trên thanh địa chỉ của trình duyệt phải được bắt đầu bởi cụm 

https:// và có một biểu tượng ổ khóa trên thanh địa chỉ (Lưu ý rằng ổ khóa phải xuất hiện 

ở thanh địa chỉ trình duyệt chứ không phải trong nội dung của website). Điều này chứng 

tỏ website đã được bảo vệ bởi Secure Sockets Layer (SSL), một giao thức mã hóa giúp 

đảm bảo thông tin được trao đổi một cách an toàn thông qua một chứng chỉ số SSL được 

tin cậy. 

Thanh địa chỉ trình duyệt chuyển sang màu xanh lá cây có hiển thị tên cơ quan, 

đơn vị quản lý website 

 

Khi truy cập vào các website được trang bị chứng chỉ số Extended Validation (EV). 

Đây là mức xác thực chặt chẽ nhất, đảm bảo cơ quan, đơn vị hiển thị trên thanh địa chỉ 

chính là cơ quan, đơn vị đang sở hữu và vận hành website. Dấu hiệu này là dấu hiệu dễ 

nhận ra nhất. 

Luôn luôn kiểm tra địa chỉ URL trên trình duyệt 

 

Thoạt nhìn vào địa chỉ trên trình duyệt, chúng ta cứ ngỡ đó chính là website cần tìm. 

Đôi khi ta có thể thấy trọn vẹn tên miền của website ta thường truy cập, nhưng ngay phía 

sau đó là một đoạn text mờ ám và điều này sẽ dẫn ta đến một website hoàn toàn khác. 

Nhưng trong trường hợp này, website bên phải là một ví dụ điển hình cho việc đánh lừa 
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người dùng bằng cách thêm vào một đoạn ký tự phía sau. Những website như thế này 

hoàn toàn có thể đánh lừa các hãng CA để mua một chứng chỉ số SSL giá rẻ, có mức xác 

minh tên miền, vốn xử lý quy trình xác thực rất đơn giản và hoàn toàn tự động. 

Để ý cụm từ https:// và biểu tượng ổ khóa trên thanh địa chỉ có bị đánh dấu chéo 

và hiện màu đỏ không? 

 

Khi truy cập vào một website sử dụng chứng chỉ số SSL đã hết hạn, chứng chỉ số tự 

cấp phát hoặc được cấp phát bởi một hãng không đáng tin cậy, trình duyệt sẽ hiển thị một 

cảnh báo bảo mật. Khi đó thanh địa chỉ trình duyệt sẽ chuyển sang màu đỏ, và cụm từ 

https:// và biểu tượng ổ khóa sẽ bị đánh dấu chéo đỏ. Trong trường hợp này, dữ liệu trao 

đổi tại website vẫn sẽ được mã hóa, tuy nhiên ta sẽ không thể biết liệu cơ quan, đơn vị 

hiển thị trên chứng chỉ số SSL có phải thật sự là cơ quan, đơn vị sở hữu và vận hành 

website đó hay không. 

Kiểm tra lỗi chính tả trên website 

 

Một số website trông y như thật, tuy nhiên nếu ta chịu khó để ý một chút sẽ thấy 

những website này thường chứa các lỗi chính tả hoặc các lỗi dễ gây ra khi đánh máy. Các 

lỗi này thường xuất hiện trong tên miền của website hoặc trong nội dung của website 

(như tiêu đề, hướng dẫn, nút bấm,...). Nguyên nhân là do các website lừa đảo thường 

không có thời gian kiểm duyệt kỹ nội dung, hoặc thường xuất phát từ các kẻ tấn công 

không thành thạo ngôn ngữ mà chúng đang dùng để lừa đảo. 

Một website thật sự sẽ không bao giờ làm chúng ta hoảng sợ 
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Một kiểu lừa đảo rất phổ biến (nhưng hiệu quả) là dùng các câu thông báo làm cho 

người dùng lo lắng, hoảng sợ hoặc vui mừng quá mức, từ đó người dùng sẽ nhập vào 

username, mật khẩu theo yêu cầu của website. Một số câu thông báo thường được các 

website lừa đảo dùng mà chúng ta cần hết sức cẩn thận như: 

 "Theo quy trình kiểm tra định kỳ, chúng tôi cần bạn xác nhận lại thông tin cá nhân 

trên hệ thống. Xin vui lòng nhập vào username và mật khẩu để tiếp tục" 

 "Gần đây cơ hệ thống của chúng tôi gặp sự cố và có một số thông tin tài khoản của 

bạn bị sai lệch. Xin vui lòng nhập vào username và mật khẩu để tiếp tục" 

 "Bạn đã được lựa chọn ngẫu nhiên để giúp chúng tôi kiểm tra lại hoạt động của hệ 

thống. Xin vui lòng nhập vào username và mật khẩu để tiếp tục" 

 "Bạn đã được hệ thống chúng tôi lựa chọn ngẫu nhiên cho giải thưởng trị giá 

100.000.000VND. Xin vui lòng nhập vào username và mật khẩu, thông tin thẻ tín dụng 

để chúng tôi chuyển tiền cho bạn" 

b. Thiết lập chế độ an toàn trên trình duyệt 

Nếu ta dùng trình duyệt IE thì nên thiết lập những tính năng sau để đảm 

bảo quá trình duyệt web của ta an toàn.  

Đặt chế độ khu vực an toàn ở mức cao nhất: 

Truy cập trình đơn Internet Option -> Security, chọn biểu tượng Internet và kéo 

thanh trượt lên mức cao (High). Chọn tiếp biểu tượng Local và cũng đưa thanh trượt lên 

mức High. Nếu nhìn thấy mục Tùy biến (Custom) thay vì thanh trượt thì click lên nút 

Default Level cho thanh trượt hiện ra để tùy chỉnh. 
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Thao tác trên sẽ cho kết quả tốt hơn khi kết hợp sử dụng điều chỉnh ActiveX và mã 

lệnh ActiveX, cung cấp cho người sử dụng quyền xác nhận địa chỉ website nào được mở 

và địa chỉ nào không. 

 

Để kích hoạt bảng xác nhận các website tin cậy, ta quay về thẻ bẻ khóa, click vào biểu 

tượng Trusted sites và click tiếp nút Sites. Bỏ dấu chọn mục "Require server 

verification..." sau đó đưa địa chỉ trang web an toàn của ta vào. Đặc biệt nên đưa vào các 

địa chỉ *.update.microsoft.com và *.windowsupdate.microsoft.com vì qua đó ta được 

cung cấp những tiện ích cập nhật cần thiết nhất. Từ đó, mỗi lần mở một địa chỉ không có 

trong danh mục đặt trước, trình duyệt sẽ hỏi ta đồng ý thực thi không, trang web chỉ mở 

ra nếu trả lời Yes. 

 

Hạn chế thực thi mã duyệt web 

Dù chế độ bảo mật đã được đặt ở mức độ cao nhất cho cả hai trạng thái kết nối mạng 

nội bộ và mạng Internet nhưng IE vẫn còn thêm một tùy chọn an toàn hơn nữa. Vẫn trong 

hộp thoại Internet Options, thẻ Security, chọn biểu tượng Internet và nhấn vào Custom 

level. Rê chuột để kéo xuống phía dưới danh mục hiển thị, tìm đến mục Scripting. Dưới 

đề mục "Active Scripting" để lựa chọn Prompt (nhắc) hoặc Disable (tắt) xong bấm OK. 

Tiếp theo, ta lập lại các bước thao tác cho mục Local intranet. 
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Đối với Google Chrome  

Ta có thể truy cập các cài đặt này thông qua menu “Advanced Settings” của 

Chrome hoặc bằng cách điều hướng đến “chrome: // settings /.” 

 

Bật tính năng bảo vệ chống lừa đảo trực tuyến và phần mềm độc hại: Đảm bảo 

tính năng chống lừa đảo trực tuyến và phần mềm độc hại của Chrome được bật trong 

phần "Privacy". Tính năng này sẽ cảnh báo chúng ta nếu trang web ta đang cố truy cập có 

thể là lừa đảo hoặc chứa phần mềm độc hại. 

Tắt tìm kiếm tức thì: Tính năng tìm kiếm tức thì phải được tắt để bảo mật tối ưu. Mặc 

dù nó cung cấp một số tiện lợi trong tìm kiếm, nhưng tính năng này được bật có nghĩa là 

mọi thứ ta nhập vào thanh địa chỉ sẽ được gửi ngay đến Google. 

Không đồng bộ hóa: Ngắt kết nối tài khoản email của ta khỏi trình duyệt trong tab 

"Personal Stuff ". Đồng bộ hóa tài khoản email của ta với trình duyệt Chrome có nghĩa là 

thông tin cá nhân như mật khẩu, dữ liệu tự động điền, tùy chọn và nhiều thông tin khác 

được lưu trữ trên máy chủ của Google. Nếu ta phải sử dụng đồng bộ hóa, hãy chọn tùy 

chọn “Encrypt all synced data” và tạo cụm mật khẩu duy nhất để mã hóa. 

Cấu hình cài đặt nội dung: Nhấp vào “Content settings” trong phần “Privacy” và 

thực hiện các thao tác sau: 

 Cookie: Chọn “Keep local data only until I quit my browser” và “Block third-

party cookies and site data.” Các tùy chọn này đảm bảo rằng cookie của ta sẽ bị xóa khi 

thoát Chrome và nhà quảng cáo sẽ không thể theo dõi ta bằng cách sử dụng cookie của 

bên thứ ba. 

 JavaScript: Chọn “Do not allow any site to run JavaScript”. Các nhà bảo mật 

khuyên rằng JavaScript nên vô hiệu hóa bất cứ khi nào có thể để bảo vệ người dùng khỏi 

các lỗ hổng bảo mật của nó. 

 Popu-ups: Chọn “Do not allow any site to show pop-ups.” 
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 Vị trí: Chọn “Do not allow any site to track my physical location”. 

Cấu hình cài đặt mật khẩu và biểu mẫu: Tắt Tự động điền và bỏ chọn “Offer to 

save passwords I enter on the web” trong phần “Passwords and forms”. Làm như vậy sẽ 

ngăn Chrome lưu thông tin đăng nhập, mật khẩu và các thông tin nhạy cảm khác mà ta 

nhập vào biểu mẫu. 

Đối với Mozilla Firefox  

Các cài đặt này có thể được truy cập thông qua menu "Options". 

Cấu hình cài đặt bảo mật: Trong tab "Privacy", hãy hoàn tất các bước 

sau. Những biện pháp này đảm bảo rằng Firefox chỉ lưu trữ nhiều thông tin 

của ta vì nó cần hoạt động bình thường. 

 Chọn “Use custom settings for history”. 

 Bỏ chọn “Remember my browsing and download history”. 

 Bỏ chọn “Remember search and form history”. 

 Bỏ chọn “Accept third-party cookies”. 

 Thiết lập bộ lưu trữ cookie thành “Keep until I close Firefox”. 

 Chọn “Clear history when Firefox closes.” 

Định cấu hình cài đặt bảo mật: Trong tab “Security”, làm theo các bước sau. Các 

bước này ngăn Firefox lưu mật khẩu của ta và ngăn ta truy cập các trang web có khả năng 

gây hại. 

 Xác minh rằng "Warn me when sites try to install add-ons", "Block reported attack 

sites" và " Block reported web forgeries”. 

 Bỏ chọn “Remember passwords for sites”. 

Tắt javaScript: Bỏ chọn “Enable JavaScript” trong tab “Content”. JavaScript nổi 

tiếng vì nó luôn có chứa lỗ hổng bảo mật và người dùng chỉ nên kích hoạt nó cho các 

trang tin cậy. 

Bật chặn pop-up bật lên: Xác minh rằng " Block pop-up windows" được chọn trong 

tab " Content". Tính năng này phải được bật theo mặc định vì nó bảo vệ người dùng khỏi 

các quảng cáo và cửa sổ không được bảo đảm. 

Không đồng bộ hóa: Tránh sử dụng Firefox Sync. Bằng cách đó, ta ngăn Firefox lưu 

trữ thông tin đăng nhập, mật khẩu và các thông tin nhạy cảm khác của ta. 

Bật cập nhật tự động: Chọn "Automatically install updates" được chọn trong tab 

"Update" trong "Advanced". Làm như vậy sẽ đảm bảo rằng trình duyệt của ta nhận được 

các bản cập nhật bảo mật quan trọng, và bật tính năng" Automatically update Search 

Engines". 

Sử dụng giao thức bảo mật: Bật tính năng “Use SSL 3.0 " và " Use TLS 1.0" được 

chọn trong tab " Encryption" trong "Advanced". 

c. Xóa bỏ history và mật khẩu của các dịch vụ trực tuyến 

Mozilla Firefox 

Windows 

 Nhấp vào nút menu và chọn Preferences. 

 Chuyển sang tab Security. 
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 Nhấp vào Saved Logins… 

Để loại bỏ tất cả mật khẩu đã lưu hiện có, hãy nhấp vào Remove all. Để loại bỏ mật 

khẩu đã lưu cụ thể, hãy xác định trang web trong cột Site và nhấp vào nó một lần để đánh 

dấu nó bằng màu xanh. Sau đó nhấp vào nút Remove bên dưới. Ta cũng có thể xóa tất cả 

mật khẩu đã lưu bằng cách nhấp vào nút Remove All. Nếu muốn, hãy bỏ chọn tùy 

chọn Remember logins for sites để không lưu lại mật khẩu đã nhập trên các website, 

điều này sẽ ngăn việc lưu mật khẩu trong các lần kết tiếp. Trong các phiên bản cũ của 

Firefox, tùy chọn này nằm trong tab Privacy thay vì Security. 

MAC OS X 

 Trong thanh Menu, mở Firefox menu. 

 Chọn Preferences. 

 Chọn tab Security. 

 Nhấp vào Saved Passwords. 

Để loại bỏ tất cả mật khẩu đã lưu hiện có, hãy nhấp vào Remove all. Để loại bỏ mật 

khẩu đã lưu cụ thể, hãy nhấp vào View Saved Passwords và xóa những mật khẩu ở 

những trang ta muốn. Nếu muốn không lưu mật khẩu nữa, hãy bỏ chọn tùy chọn 

Remember passwords, điều này sẽ ngăn việc lưu mật khẩu trong tương lai. Trong các 

phiên bản cũ của Firefox, tùy chọn này nằm trong tab Privacy thay vì Security. 

Chrome 

Mở menu Chrome bằng cách sử dụng nút ở bên phải của thanh công cụ của trình 

duyệt. 

 

Chọn tùy chọn menu Settings (được bôi xanh như hình bên dưới). 

 

Nhấp chọn Show advanced settings… nằm ở cuối trang. 

Trong mục “Passwords and form”, chọn Manage passwords. 
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Trong hộp thoại Passwords xuất hiện, di chuột qua trang web có mật khẩu ta muốn 

xóa và nhấp vào X xuất hiện. 

 

Internet Explorer 

Để xóa từng mật khẩu đã lưu: 

 Mở menu Tools. 

 Chọn Internet Options. 

 Nhấp vào Content. 

 Trong AutoComplete, nhấp vào Settings. 

 Nhấp vào Manage Paswords. 

 Nhấp vào Web Credentials Manager. 

 Nhấp vào mũi tên thả xuống của trang web mà ta muốn xóa mật khẩu. 

 Nhấp vào Remove. 

Để xóa toàn bộ mật khẩu đã lưu: 

 Mở menu Tools. 

 Chọn Internet Options. 

 Chọn Content. 

 Trong AutoComplete, chọn Settings. 

 Chọn Delete AutoComplete history… 

Để ngăn tự động điền trong tương lai, hãy đảm bảo rằng chức năng tự động điền đã 

không được chọn trong mục User names and passwords on forms, và sau đó chọn OK. 

Ngoài ra, Firefox, Chrome và các trình duyệt hiện đại khác có hỗ trợ thêm chức năng 

Chuyển sang chế độ ẩn danh. Khi sử dụng chức năng này, ta có thể duyệt web riêng tư và 

người khác sử dụng máy ta sẽ không thấy hoạt động mà của mình, lịch sử duyệt web, 

cookie và dữ liệu, thông tin đã nhập trong biểu mẫu sẽ không được lưu lại. Tuy nhiên, tài 

nguyên đã tải xuống và dấu trang vẫn sẽ được lưu. 
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Chrome: Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + N để mở tab ẩn danh. 

 

Firefox: Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + P để mở tab ẩn danh. 

 

d. Những điều cần nhớ khi duyệt Web 

Sử dụng Internet Security hoặc Antivirus 

Đây là điều tối thiểu mà ta nên có trên máy của mình, nếu như có điều kiện thì nên sử 

dụng các phần mềm trả phí như KIS, Bullguard IS, … còn không thì có thể lựa chọn một 

trong số các phần mềm duyệt virus như Avira Free Antivirus, AVG AntiVirus Free, 

Panda Free Antivirus, Comodo Free Antivirus, Avast Free Antivirus, 360 Total Security, 

… 

Quét virus trước khi tải về và cài đặt 

Nên quét Virus tất cả các tập tin, tệp đính kèm trong email trước khi tải về hoặc trước 

khi cài đặt và sử dụng chúng. Nên áp dụng ngay phương pháp quét virus online cho URL 

như VirusTotal, Metacan Online, VirSCAN, What’s This File, .... 

Truy cập vào những trang web uy tín, an toàn (như tại mục a) 

Tuyệt đối không đăng nhập tài khoản nhạy cảm nơi công cộng 

Không nên đăng nhập vào các loại tài khoản quan trọng như tài khoản ngân hàng, giao 

dịch online ở nơi công cộng như quán càfe, wifi công cộng, máy tính công cộng…bởi 

vì những máy công cộng này khả năng bị lây nhiễm phần mềm gián điệp là rất cao. 

Không click vào đường liên kết lạ 
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Trong quá trình sử dụng internet, nếu như chưa chắc chắn về một link nào đó thì 

không nên click bừa vào. Nên kiểm tra trước những gì ta đang nghi ngờ nếu như không 

muốn bị nhiễm virus, mã độc vào máy tính. 

e. Những điều cần nhớ khi giao dịch trực tuyến 

- Kỹ lưỡng khi đặt mật khẩu tài khoản 

- Sớm cập nhật hệ điều hành và ứng dụng hỗ trợ khi có phiên bản nâng cấp 

- Chú ý các dấu hiệu để xác thực đường link an toàn 

Gặp những cửa sổ Pop-up tự động “nhảy lên” khi truy cập web hay trường hợp chuyển 

sang trang liên kết ngẫu nhiên khác là các dấu hiệu cho thấy trang web có thể đã bị tấn 

công và chứa virus. Những virus này tự động cài đặt phần mềm ngầm trên máy và từ đó, 

tin tặc có thể đánh cắp thông tin dữ liệu. Vì vậy, khi truy cập đường link, nhất là trong 

quá trình giao dịch, cần chú ý và áp dụng nhanh những cách dưới đây: 

 Khi các cửa sổ Pop-up bất ngờ hiện ra, ta bấm ngay tổ hợp phím Ctrl+F4 để tắt 

các cửa sổ này. 

 Đừng tùy ý nhấp vào các nút trên các banner quảng cáo vì ta có thể vô tình truy 

cập một đường dẫn ngầm. Ví dụ như khi ta nhấp vào nút dấu “X” để tắt quảng cáo nhưng 

sau đó, ta sẽ phải truy cập một trang web khác có nội dung không liên quan. 

 Trước khi nhấp link chuyển tiếp, ta nên kéo trỏ chuột đến đường link và quan sát 

góc trái cuối trang của trình duyệt có hiển thị đúng liên kết ta đang chuyển đến hay 

không. 

 Quan sát kỹ thanh địa chỉ khi giao dịch để nhận biết dấu hiệu một địa chỉ truy cập 

trực tuyến an toàn như: dòng chữ “https://” ở đoạn mở đầu một đường link, biểu tượng ổ 

khóa và tên trang web màu xanh lá cây ở góc trên bên trái trong thanh địa chỉ trang web. 

- Hạn chế giao dịch trực tuyến nơi công cộng 

Giao dịch nơi công cộng có thể biến ta thành nạn nhân của những kẻ cắp thông tin.  

Nên tránh tối đa giao dịch nơi công cộng, đặc biệt là ở các “quán net” hay những nơi 

có wifi công cộng. Chính tính năng miễn phí và dễ dàng truy cập thường làm ta lờ đi 

những rủi ro tiềm ẩn. Nó dễ chứa mã độc và chịu sự tấn công từ các “kẻ tấn côngs”. 

Thông qua đó, kẻ cắp thông tin sẽ gây gián đoạn và ghi nhận lại toàn bộ dữ liệu cá nhân, 

thông tin giao dịch của chúng ta. Vì thế, nếu cần giao dịch gấp, nên dùng mạng 3G, 4G 

của nhà mạng đáng tin cậy hoặc tải các ứng dụng VPN về máy như HotSpot Shield, 

CyberGhost VPN, ExpressVPN để nâng cao tính bảo mật và bảo vệ an toàn cho tài khoản 

của mình. 

- Lưu ý lịch sử giao dịch 

Theo dõi lịch sử giao dịch giúp ta kịp thời ngăn chặn những khoản chi bất thường. 

Việc kiểm tra lịch sử giao dịch hạn chế mức thấp nhất các rủi ro trong các hoạt động 

thanh toán trực tuyến. Có thể đăng ký tính năng thông báo biến đổi giao dịch 24/7 qua 

SMS để quản lý giao dịch từ xa kịp thời và hiệu quả. Khi phát hiện giao dịch bất thường, 

ta cần nhanh chóng gọi đến ngân hàng để chặn ngay giao dịch và khóa thẻ. 

6. An toàn khi sử dụng mạng không dây 

Trong những năm gần đây, mạng không dây ngày càng trở nên phổ biến, giá thành 

thấp và dễ sử dụng. Người dùng có thể lắp đặt để truy cập mạng không dây tại nhà hoặc 

sử dụng máy tính xách tay, thiết bị di động thông minh để truy cập tại những nơi công 
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cộng như quán café, sân bay, khách sạn... Việc sử dụng mạng không dây sẽ rất tiện lợi và 

đơn giản nhưng nó cũng tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ mất an toàn thông tin. 

a. Các nguy cơ có thể xảy ra 

Bị xâm phạm dịch vụ: dung lượng, số lượng kết nối ... có thể vượt quá giới hạn mà 

nhà cung cấp dịch vụ cho phép, tốc độ có thể rất chậm do bị chiếm dụng băng thông. 

Bị lợi dụng: một số người có thể lợi dụng hệ thống để thực thi những hành động bất 

hợp pháp. 

Bị theo dõi: các hoạt động trên internet có thể bị theo dõi, những thông tin nhạy cảm 

(mật khẩu, số thẻ tín dụng có thể bị đánh cắp). 

Bị tấn công: các tệp tin trên máy tính có thể bị truy cập trái phép, máy tính có thể bị 

cài đặt spyware và các chương trình độc hại khác. 

b. Các biện pháp phòng tránh 

Sử dụng giao thức VPN – Mạng riêng ảo 

Khi sử dụng VPN để truy cập Internet, nó sẽ tự động thiết lập một kết nối mạng dựa 

trên chính nền tảng mạng mạng không dây nhưng đã được mã hóa các gói tin truyền đi và 

nhận về, đồng thời chuyển hướng truy cập giúp người dùng ẩn danh dễ dàng trên 

Internet. Tuy nhiên, chính vì yếu tố bảo mật cao này mà VPN sẽ làm suy giảm một phần 

tốc độ mạng. 

Sử dụng xác thực 2 bước 

Để tiện cho người dùng truy cập vào mạng không dây, những người quản trị mạng ít 

khi thiết lập bảo mật nghiêm ngặt cho mạng không dây. Đa phần chỉ chọn cách đặt mật 

khẩu đơn giản là những chuỗi số dễ nhớ, hay một cụm từ. Tức là, người dùng nào cũng 

có thể ghi nhớ và thuận tiện truy cập lại cho lần sử dụng tiếp theo. 

Thông thường, khi đã truy cập vào mạng Internet, đa số người dùng đều đăng nhập 

vào các tài khoản chứa nhiều thông tin cá nhân,ví dụ như email. Do đó, nếu đã không 

chọn sử dụng kết nối VPN, và nếu tài khoản email thiết lập lỏng lẻo, thì điều này chẳng 

khác nào mời gọi những kẻ xấu tìm đến! 

Do đó, luôn sử dụng cơ chế xác thực 2 bước cho những tài khoản của mình. Thậm chí, 

để an toàn hơn, nên chọn cách xác thực bằng số điện thoại cá nhân, thay vì những câu hỏi 

bí mật đơn giản. 

Ví dụ, nếu chọn kích hoạt xác thực 2 bước cho tài khoản Gmail, thì sau khi nhập đúng 

mật khẩu ta vẫn phải chờ Gmail gửi thêm một tin nhắn SMS đến điện thoại của người 

dùng. Tin nhắn đó sẽ cung cấp số mật mã từ phía Google để nhập vào rồi mới đi vào 

được hộp thư. 

Cẩn thận với tính năng tự động kết nối mạng không dây 

Một trong những mặt tốt và cũng là nguy cơ tiềm ẩn biến người sử dụng trở thành 

miếng mồi ngon cho kẻ xấu chính là cơ chế ghi nhớ kết nối mạng không dây của điện 

thoại, máy tính. Mặc định, khi dùng thiết bị kết nối vào một mạng không dây nào trước 

đó, thì điện thoại hay laptop sẽ tự động kết nối cho những lần sau. Thật vậy, sau này, mỗi 

khi thiết bị đó ở trong phạm vi của mạng không dây đó thì nó sẽ dò và kết nối vào một 

cách tự động. Lợi dụng cơ chế này, kẻ xấu có thế đoán biết thói quen này của người dùng 

để lấy cắp dữ liệu mà người dùng không ngờ đến. 
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Bên cạnh đó, cũng có những mạng không dây không đặt mật khẩu truy cập, chỉ cần 

chọn mạng không dây là kết nối vào. Khi đó, việc tấn công sẽ trở nên đơn giản và dễ 

dàng hơn rất nhiều. 

Xác minh mạng không dây 

Hãy luôn là người dùng thông minh bằng cách kiểm chứng tên kết nối trước khi truy 

cập. Kẻ xấu có thể đặt tên cho mạng không dây giả của họ gần giống, hay giống hoàn 

toàn như tên mạng mà ta thường sử dụng. Nếu không cẩn thận, người dùng sẽ hướng 

luồng truy cập của mình tới nhầm hướng; khi đó, những gì người dùng gửi đi cũng như 

nhận lại sẽ bị ghi nhận lại. 

Cách tốt nhất là hãy luôn kích hoạt mạng riêng ảo trong mọi tình huống và tỉnh táo 

hơn nếu nhận thấy có dấu hiệu bất thường từ khâu kết nối. Nên liên lạc với quản trị của 

mạng không dây đó để xác thực cho chắc chắn hơn nữa. 

Hạn chế việc đăng nhập 

Đây có lẽ là yêu cầu khó thực hiện nhất, khi mà thời đại bùng nổ thông tin. Để an toàn, 

hãy tập thói quen hạn chế truy cập vào các tài khoản cá nhân khi đang dùng mạng không 

dây. Tức là, chỉ sử dụng mạng không dây để đọc báo, lướt web. 

Nếu bắt buộc phải truy cập vào mail hay tài khoản mạng xã hội, hoặc giao dịch mua 

bán bất kỳ, hãy kích hoạt mạng VPN lên trước, đồng thời chỉ sử dụng các dịch vụ hỗ trợ 

giao thức HTTPS mà thôi. Với giao thức này, mọi thông tin của sẽ được an toàn hơn nhờ 

cơ chế mã hóa mà HTTPS hỗ trợ. 

7. An toàn khi sử dụng mạng xã hội 

Vì những nguy cơ tiềm ẩn mà mạng xã hội mang đến nên ta cần có những cơ chế và 

biện pháp cho cá nhân và cơ quan, đơn vị khi sử dụng mạng xã hội. Thực hiện các quy 

tắc dưới đây, ta sẽ có được hầu hết sự an toàn nhất với các mạng xã hội hiện nay. 

Bảo vệ tài khoản của mình 

Không bao giờ cung cấp tài khoản của mình trên mạng xã hội, cũng như đừng tạo điều 

kiện cho người khác trộm nó. Sử dụng một tài khoản có mã hóa mạnh, có chứa kí tự hoa, 

thường, đặc biệt, các số và các dấu chấm câu và sử dụng một mật khẩu cho mỗi trang 

web. 

Nếu gặp khó khăn trong việc nhớ các mật khẩu này, ta có thể sử dụng các phần mền 

quản lý mật khẩu chuyên nghiệp để lưu trữ (LastPass, KeePass, …). 

Tuy nhiên, một điều cần lưu ý là đừng chỉ nên ỷ vào sức mạnh của mật khẩu. Hiện 

nay, các mạng xã hội đã có phương thức xác thực hai bước để đăng nhập, nghĩa là mật 

khẩu cố định và một yếu tố bên ngoài như là gửi một đoạn mã tin nhắn tới điện thoại của 

bạn. 

Hãy cẩn thận về những gì bạn đăng 

Chia sẻ quá nhiều thông tin cá nhân có thể gây ra nhiều thiệt hại đáng kể. Nếu ta đăng 

thông tin rằng ta đang trong một kì nghỉ. Thì kẻ trộm sẽ là những người rất thích thông 

tin này và sẽ tìm cách đột nhập vào nhà của ta. Địa chỉ nhà, số điện thoại và ngay cả ngày 

sinh cũng có thể là những thông tin bổ ích cho kẻ trộm và kẻ tấn công. 

Kiểm soát những thông tin cá nhân một cách tốt nhất là chỉ chia sẻ thông tin với những 

người thân quen, bạn bè. Và thiết lập quyền riêng tư với các nhóm trên mạng xã hội. 

Đừng trở thành nạn nhân của những cuộc đe dọa trên mạng 
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Theo nghiên cứu của Pew Research Center "Có khoảng 73% người dùng internet một 

lúc nào đó sẽ bị quấy rối trực tuyến". Hăm dọa trên mạng có thể là lời lăng mạ trẻ em, 

tung ảnh nhạy cảm, đe dọa giết chóc... Đa số là nhắm vào phụ nữ, người có tiền... 

Khi gặp những trường hợp này, đừng vội vàng trả đũa hay đáp ứng theo nhu cầu của 

kẻ xấu. Cần lưu giữ thông tin của cuộc đe dọa, và tùy thuộc vào bản chất của cuộc đe dọa 

mà có thể báo cho người thân, và có thể là cảnh sát. 

Giữ tỉnh táo để tránh khỏi những kẻ lừa đảo 

Có thể chúng ta đã nghe về kĩ thuật xã hội (social engineering) trên email, nơi mà các 

tổ chức tội phạm ảo sử dụng mọi cách để có thể moi thông tin cá nhân của ta.  

Tương tự với mạng xã hội, ví dụ trên facebook, ta nhìn thấy một newsfeed  như sau 

"Tôi trông rất giống nam ca sĩ Noo Phước Thịnh, hãy click để xem bạn là ca sĩ nào". Sau 

đó, ta sẽ được yêu cầu điền thông tin vào các câu hỏi, và tin tặc đã có một vài thông tin cá 

nhân của ta. Sau đó, họ sẽ dùng thông tin này để chống lại ta. 

Một cách lừa đảo nghiêm trọng là đánh lừa để ta điền số thẻ tín dụng hoặc mật khẩu 

thông qua một trang web có nội dung giống hệt các trang mạng xã hội. Mời ta tải một 

phần mềm diệt virus miễn phí (thật sự là phần mềm ăn cắp mật khẩu), bí mật về người 

nổi tiếng hay các dịch vụ ảo mà ta sẽ click chuột vào. 

Đảm bảo rằng máy tính và các thiết bị của chúng ta được bảo vệ 

Mạng xã hội mở đường cho các phần mềm độc hại tấn công vào máy tính và các thiết 

bị cá nhân. Nếu đang tiếp tục dùng các phương tiện truyền thông xã hội, ta nên thường 

xuyên cập nhật các chương trình diệt virus. 

Một số chương trình các chuyên gia khuyên dùng như là: BitDefender, Kaspersky, 

Avira, Bullguard sử dụng các bộ lọc đặc biệt để tìm kiếm, ngăn chặn các cuộc tấn công 

trên mạng xã hội và cảnh báo về các mối nguy hiểm tiềm năng. 

8. An toàn khi sử dụng các thiết bị di động 

a. Rủi ro đối với các thiết bị IT di động 

Điện thoại thông minh đóng vai trò ngày càng quan trọng trong cuộc sống hiện đại. 

Một số lượng lớn người dùng cũng như thông tin được lưu trữ trên thiết bị này và đang 

không ngừng gia tăng. Thêm vào đó, xu hướng mang thiết bị riêng đi làm (BYOD) đang 

dần phổ biến, những chiếc smartphone còn được dùng để lưu trữ dữ liệu trong công việc. 

Do đó, điện thoại thông minh là mối đe dọa an ninh lớn nhất không chỉ cho các cá nhân 

mà còn cả các cơ quan, đơn vị. 

Theo xếp hạng của ENISA, Cơ quan an ninh châu Âu về an toàn thông tin mạng, 

những rủi ro về an toàn bảo mật trên các thiết bị di động smartphone và máy tính bảng 

được phân theo từng cấp độ như sau: 

Rò tỉ thông tin dữ liệu do đánh mất hoặc bị mất cắp (rủi ro cao) 

Nếu ta bị mất smartphone do bị rơi hoặc bị đánh cắp, mà trên thiết bị không được cài 

đặt mã PIN hoặc mật khẩu thì người có được smartphone của ta có thể truy nhập dễ dàng 

vào những dữ liệu như email, trong đó có thể có mật khẩu hoặc thông tin những tài khoản 

mà ta lưu trữ; Tài khoản mạng xã hội như Facebook, Google+ và Twitter; Mật khẩu được 

lưu trong các trình duyệt tìm kiếm; Thông tin thẻ tín dụng và mật khẩu lưu trong những 

ứng dụng như Amazon và Google Wallet; Địa chỉ Email, số điện thoại và thông tin trong 

danh bạ; Hình ảnh và Video lưu trong thiết bị. 

Vô tình tiết lộ thông tin dữ liệu (rủi ro cao) 
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Các nhà phát triển thường xuyên giới thiệu thêm nhiều tính năng mới mà người dùng 

nhiều khi không kịp cập nhật. Ví dụ, ta có thể không biết thiết bị của ta tự động cập nhật 

vị trí hiện tại mỗi khi ta đăng lên một tấm ảnh bằng cách sử dụng một ứng dụng mạng xã 

hội. Một số cách vô tình mà ta có thể để lộ thông tin cho cả thế giới biết ta đang ở đâu, đó 

là: Đăng ảnh với chế độ cập nhật vị trí hiện tại đang bật; Một người khác đánh dấu ta vào 

bức ảnh mà ta không biết hay ta check-in vào một nhà hàng hay quán cà phê sử dụng ứng 

dụng cập nhật vị trí.  

Tấn công vào những thiết bị đã qua sử dụng/ bị làm mất (rủi ro cao) 

Nếu ta không xóa đi những thông tin lưu trên thiết bị cũ, thì người dùng sau có thể dễ 

dàng truy cập vào phần lớn các dữ liệu cá nhân của mình. Theo tổ chức ENISA, những 

cuộc nghiên cứu đã chỉ ra rằng với các thiết bị cũ vẫn có thể tìm thấy các thông tin như: 

Lịch sử cuộc gọi, danh bạ, địa chỉ email. 

Lừa đảo (Phishing Attacks) 

Loại rủi ro này được xếp ở mức trung bình. Theo đó kiểu tấn công này nhằm thu thập 

dữ liệu bên trong thiết bị bằng cách gửi tin nhắn giả là nhà cung cấp mạng tin cậy để lừa 

người dùng cung cấp thông tin cá nhân, chẳng hạn như mật khẩu và thông tin thẻ tín 

dụng. 

Phần mềm gián điệp (Spyware Attack) 

Tương tự như kiểu tấn công lừa đảo, phần mềm gián điệp (Spyware) cũng được xếp ở 

mức rủi ro trung bình. Nếu thiết bị di động của ta bị nhiễm Spyware hoặc một ứng dụng 

giả mạo hay một trang web độc hại thì những đoạn mã độc sẽ tự động gửi thông tin cá 

nhân của ta đến máy chủ mà ta không biết. Những thông tin có thể bị lấy cắp bởi phần 

mềm gián điệp bao gồm: Thông tin ta thao tác trên bàn phím thiết bị; Tên, số điện thoại 

và những địa chỉ email từ danh bạ của ta; Thông tin về tài khoản tín dụng. 

Các cuộc tấn công mạng giả mạo (rủi ro trung bình) 

Đôi khi, những kẻ tấn công dụ người dùng kết nối với những mạng WiFi ảo hoặc 

không được đảm bảo an ninh. Trừ khi ta đăng nhập thông tin cá nhân trên những trang 

web dùng phương thức giao tiếp SSL, còn nếu không dữ liệu của ta có nguy cơ bị đánh 

cắp. 

b. Đảm bảo an toàn cho Smartphone 

Cảnh giác với nguy cơ mất thiết bị 

Các thiết bị di động như Smartphone hay máy tính bảng đều có kích thước không lớn, 

vì thế chúng là mục tiêu dễ dàng cho những tên trộm. Do đó, luôn chú ý đến các thiết bị 

di động của mình ở các nơi công cộng (bao gồm cả ở khu vực cơ quan). Nếu tạo được 

thói quen này, ta sẽ giảm được rủi ro do bỏ quên hay bị đánh cắp thiết bị. 

Thiết lập mật khẩu phức tạp 

Nhiều thiết bị không yêu cầu ta thêm một mật khẩu so với tiêu chuẩn đặt ra, thường là 

mặc định 4 chữ số. Tuy nhiên, tiêu chuẩn này chỉ tốt hơn so với việc không đặt mật khẩu 

nhưng do quá đơn giản nên nó thực sự là không đủ an toàn. Ở mức tối thiểu, thiết bị di 

động của ta phải được thiết lập mật khẩu với 6 chữ số - nhưng tránh những sự kết hợp 

chữ số "dễ dàng". Để tăng thêm tính an toàn cho thiết bị, hãy thiết lập mẫu mật khẩu 

phức tạp cả chữ và số, hoặc lựa chọn nhận dạng bằng sinh trắc học. 

Luôn cảnh giác với những trò lừa đảo - Social Engineering 
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Thủ đoạn các Social engineer là khác nhau, vì chúng liên quan đến thao tác tâm lý. 

Nói cách khác, chúng khai thác con người là chính chứ không phải nhắm đến mục tiêu 

phần mềm của họ. Các cuộc tấn công Social engineer trải rộng phạm vi trên các trang 

web, email giả mạo và tin nhắn trò chuyện, nghĩa là bằng tất cả các con đường giúp kẻ 

tấn công mạo danh một người nào đó trên điện thoại hoặc con người cụ thể. 

Hãy thận trọng với những mạng Wifi truy cập mở 

Nếu sử dụng WiFi trên các thiết bị di động, luôn nhớ những biện pháp an toàn sau: 

 Xác nhận sự hợp pháp của mạng Wifi trước khi kết nối. Tin tặc có thể thiết lập các 

mạng WiFi với những cái tên nghe có vẻ đáng tin cậy hoặc gần giống với những mạng 

hợp pháp gần đó để lừa đảo và lấy thông tin cá nhân. 

 Sử dụng https hoặc một mạng riêng ảo (VPN) để bảo vệ dữ liệu của ta. Một VPN 

bổ sung lớp mã hóa và bảo mật giúp đảm bảo an toàn khi sử dụng với những kết nối 

không biết rõ. VPN được thiết lập sẵn nên có thể sử dụng ở bất cứ nơi nào. Ở mức tối 

thiểu, đảm bảo rằng địa chỉ trang web có hiển thị https trước khi đăng nhập vào một tài 

khoản. 

 Hạn chế những truy nhập trên WiFi mở. Duyệt web cơ bản trên WiFi mở là an 

toàn nhưng với những hoạt động khác thì đừng nên lưu giữ cho những lần kết nối sau mà 

chỉ nên làm việc này trên những mạng tin cậy đã biết. Tuyệt đối không lưu lại bất kỳ hoạt 

động giao dịch tài chính như kiểm tra số dư ngân hàng hoặc giao dịch thương mại điện 

tử. 

 Ðối với thiết bị di động sử dụng hệ điều hành android thì khi cài đặt ứng dụng thì 

phải chú ý đến quyền hoạt động của ứng dụng để cấp quyền cho đúng: Quyền truy cập 

cuộc gọi, quyền truy cập tin nhắn, quyền truy cập dữ liệu,... 

9. Phòng chống virus 

Virus máy tính là một chương trình phần mềm có khả năng tự sao chép chính nó từ 

đối tượng lây nhiễm này sang đối tượng khác ( đối tượng có thể là các file chương trình, 

văn bản, máy tính,…) là do con người tạo ra để phục vụ những mục đích không tốt.  

a. Những con đường Virus máy tính lây lan 

Có rất nhiều con đường mà virus có thể lợi dụng để xâm nhập vào máy tính. Virus có 

thể lây qua mạng nội bộ (mạng LAN), qua email, qua các file tải về từ Internet hay từ các 

ổ đĩa USB. Tinh vi hơn, chúng có thể lợi dụng các lỗ hổng phần mềm, kể cả hệ điều hành 

để xâm nhập, lây nhiễm lên máy tính thông qua mạng. 

Email  

Email là một trong những con đường lây lan virus chủ yếu và phổ biến nhất trên 

Internet hiện nay. Từ một máy tính, virus thu thập các địa chỉ email trong máy và gửi 

email giả mạo có nội dung hấp dẫn kèm theo file virus để lừa người nhận mở các file này. 

Các email virus gửi đều có nội dung khá "hấp dẫn". Một số virus còn trích dẫn nội dung 

của một email trong hộp thư của nạn nhân để tạo ra phần nội dung của email giả mạo, 

điều đó giúp cho email giả mạo có vẻ "thật" hơn và người nhận dễ bị mắc lừa hơn. Với 

cách thức tương tự như vậy trên những máy nạn nhân khác, virus có thể nhanh chóng lây 

lan trên toàn cầu theo cấp số nhân. 

Thiết bị ngoại vi 

Virus lây bằng đường USB, thẻ nhớ, ổ cứng di động và bao gồm các thiết lưu trữ dữ 

liệu bên ngoài khác khi chúng ta cắm vào máy tính. Từ máy tính bị nhiễm, virus sẽ copy 



41 

 

chính nó vào tất cả các ổ USB mà người sử dụng đưa vào máy tính. Lúc này, những ổ đĩa 

USB đã trở thành những "mầm bệnh" thực sự và khi chúng được đưa sang sử dụng trên 

máy tính khác, virus sẽ lại lây nhiễm từ USB ra máy tính đó. 

Sử dụng chương trình, phần mềm không rõ nguồn gốc  

Phần mềm tải từ Internet hay copy chương trình từ một máy tính bị nhiễm virus 

khác. Lý do là chương trình này có thể đã bị lây nhiễm virus từ trước hoặc bản thân là 

một virus giả dạng, khi chúng ta chạy nó cũng là lúc chúng ta đã tự mở cửa cho virus lây 

vào máy của mình. 

Đường dẫn đính kèm trên các website độc hại 

Những đường dẫn đính kèm trên website với những tên hấp dẫn như websex, 

hotgirl,.. hay các trang quảng cáo, kích thích tính tò mò của người sử dụng, người sử 

dụng không ngờ đó là bẫy giăng của người tạo ra virus, vô tình click vào đường dẫn đó 

virus sẽ phát tán đến máy tính của ta, chắc chắn rằng bất kì một trang web không rõ 

nguồn gốc đều có đính kèm link nhiễm virus. 

Lỗ hổng phần mềm, hệ điều hành 

Các phần mềm (kể cả hệ điều hành) luôn chứa đựng những lỗi tiềm tàng mà không 

phải lúc nào cũng có thể dễ dàng phát hiện ra. Các lỗi này khi được phát hiện có thể gây 

ra những sự cố không lớn, nhưng cũng có thể là những lỗi rất nghiêm trọng và không lâu 

sau đó sẽ có hàng loạt virus mới ra đời khai thác lỗi này để lây lan. Đây là một con đường 

lây lan virus đáng sợ vì người dùng không thể phòng chống chỉ bằng biện pháp cảnh 

giác. Bởi vì ngay cả khi chúng ta rất cảnh giác, không mở file đính kèm trong các email 

lạ, không vào web lạ hay chạy bất cứ file chương trình khả nghi nào, máy tính của ta vẫn 

có thể bị nhiễm virus do chúng "chui" qua lỗ hổng các phần mềm (kể cả hệ điều hành) ta 

đang sử dụng. 

b. Cách phòng chống Virus 

Hạn chế việc sao chép không cần thiết và không chạy các chương trình tải từ Internet 

hoặc sao chép từ máy khác khi chưa đủ tin cậy. Khi cắm các thiết bị ngoại vi vào máy 

tính thì phải nhớ quét virus trước khi mở file lên sử dụng. 

Không cài đặt phần mềm không rõ nguồn, phần mềm crack. 

Không mở những tệp gửi kèm trong thư điện tử nếu có nghi ngờ về nguồn gốc hay 

nội dung thư. 

Truy cập vào những trang có độ tin tưởng cao, có nguồn gốc rõ ràng. Không truy cập 

vào các trang web có nội dung không lành mạnh. 

Thường xuyên cập nhật các bản sửa lỗi cho các phần mềm chạy trên máy tính của 

mình, cập nhật hệ điều hành hệ điều hành. 

Sao lưu dữ liệu theo định kỳ: sao lưu dữ sang một ổ dữ liệu khác để đề phòng virus 

làm mất dữ liệu hoặc ổ cứng có vấn đề. 

Sử dụng các phần mềm diệt virus uy tín (như Kaspersky, ESET, Bitdefender,…); 

quét virus thường xuyên 2, 3 ngày một lần hoặc ít nhất 1 tuần 1 lần để quét sạch những 

virus thường trú trên máy tính. 

10.  Phòng chống lấy cắp thông tin cá nhân 

Chúng ta thường được nhắc phải cẩn thận với thông tin cá nhân, tuy nhiên thông tin 

cá nhân bị đánh cắp thường được sử dụng vào việc gì có thể là điều ít người biết. 
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Thông tin bị đánh cắp như thế nào? 

Nhiều người nghĩ rằng hacker là nguyên nhân chính gây ra việc mất dữ liệu, tuy 

nhiên trong thực tế thì nguyên nhân chủ yếu của việc bị mất dữ liệu là do người dùng làm 

mất hoặc bị đánh cắp thiết bị. Tất nhiên hacker và phần mềm độc hại: như phần mềm 

quảng cáo (adware), gián điệp (spyware), botnet, dò gõ phím (keystroke logging), quay 

số (dialler) và các phần mềm tương tự cũng chiếm tỷ lệ cao trong việc làm mất mát thông 

tin người dùng. Nhưng việc tiết lộ thông tin ngoài ý muốn và rò rỉ thông tin nội bộ cũng 

được xếp hạng cao trong các rủi ro bị mất thông tin. 

 

Điều gì xảy ra với thông tin bị đánh cắp? 

Thông thường, thông tin bị đánh cắp sẽ bị bán trong các thị trường ngầm. Dưới đây 

là một số ví dụ cụ thể về những gì xảy ra với dữ liệu bị đánh cắp. 
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Thông tin cá nhân 

Thông tin cá nhân (PII) được định nghĩa là dữ liệu có thể được sử dụng để xác định, 

định vị hoặc liên hệ với một cá nhân cụ thể. Ví dụ về thông tin nhận dạng cá nhân bao 

gồm: tên, ngày sinh, địa chỉ, số an sinh xã hội, số điện thoại và tất cả dữ liệu khác được 

sử dụng để phân biệt hoặc xác định cá nhân. 

 

Đây là loại dữ liệu bị đánh cắp nhiều nhất và dễ sử dụng nhất. Những kẻ tấn công 

thường dùng thông tin đánh cắp để nộp đơn xin vay tiền hoặc thẻ tín dụng dưới tên của 

người sử dụng, nộp tờ khai thuế lợi tức gian lận và xin vay vốn dưới tên của nạn nhân. 

Mặt khác, nạn nhân cũng có thể bị ảnh hưởng gián tiếp khi PII của họ được bán cho các 

cơ quan, đơn vị tiếp thị hoặc cơ quan, đơn vị chuyên về các chiến dịch spam. 

Thông tin tài chính 

Thông tin tài chính là dữ liệu được sử dụng trong hoạt động tài chính của một cá 

nhân. Điều này bao gồm thông tin ngân hàng, tài khoản thanh toán, thông tin bảo hiểm và 

dữ liệu khác có thể được sử dụng để truy cập tài khoản hoặc xử lý các giao dịch tài chính. 

 

Tội phạm mạng có thể sử dụng thông tin tài chính cho các hoạt động thanh toán hóa 

đơn, thực hiện các giao dịch trực tuyến lừa đảo và chuyển tiền ra khỏi các tài khoản ngân 

hàng. Bọn tội phạm chuyên dụng hơn thậm chí có thể sử dụng thẻ tín dụng giả mạo. 

Thông tin y tế 

Thông tin y tế liên quan đến dữ liệu được sử dụng cho các dịch vụ y tế của một cá 

nhân bao gồm hồ sơ bệnh viện, bảo hiểm y tế và các thông tin liên quan khác. Thông tin 

này cũng quan trọng tương tự như PII vì chứa một số lượng lớn thông tin nhận dạng 

người dùng và còn được sử dụng để mua thuốc theo toa mà không thể mua qua quầy. 

Thông tin giáo dục 
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Thông tin giáo dục đề cập đến dữ liệu của một cá nhân dựa trên hồ sơ giáo dục bao 

gồm bảng điểm học bạ và hồ sơ trường học. Mặc dù thông tin giáo dục không mang lại 

kết quả tức thì theo cùng một cách thức mà thông tin tài chính có thể cung cấp nhưng 

người dùng có thể bị tống tiền từ đây. 

Kẻ tấn công có thể sử dụng thông tin giáo dục để làm người dùng sợ hoặc lừa người 

dùng thực hiện theo những yêu cầu của chúng. Tương tự, tội phạm mạng cũng có thể sử 

dụng thông tin này để thực hiện các cuộc tấn công lừa đảo bằng cách giả vờ là sinh viên 

hoặc cán bộ của một cơ sở giáo dục. 

Thông tin ngân hàng 

Thông tin ngân hàng liên quan đến dữ liệu tìm thấy trong thẻ thanh toán của cá nhân, 

bao gồm dữ liệu thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ cũng như các thông tin liên quan khác. Dữ 

liệu này tương tự như thông tin tài chính ở chỗ có thể ảnh hưởng đến tài chính của người 

dùng. 

Tuy nhiên, thông tin này thậm chí có thể nguy hiểm hơn vì chúng có thể được sử 

dụng để mua hàng trực tiếp và giao dịch trực tuyến dựa trên thông tin có trong thẻ. Thông 

tin tài chính và ngân hàng thường có mối liên hệ với nhau. 

Thông tin trực tuyến 

Thông tin trực tuyến đề cập đến dữ liệu được sử dụng trên mạng bao gồm tên người 

dùng và mật khẩu email cũng như thông tin đăng nhập mua sắm trực tuyến. Việc đánh 

cắp thông tin trực tuyến có thể nguy hiểm hơn PII vì nó là cơ sở làm lộ các tài khoản trực 

tuyến của nạn nhân trước các nguy cơ độc hại tiềm ẩn. 

Email thường được sử dụng để xác minh thông tin đăng nhập và lưu trữ thông tin. 

Nếu tài khoản email bị xâm nhập thì có thể dẫn đến trường hợp gian lận và đánh cắp 

thông tin cá nhân, gây ra các cuộc tấn công spam và lừa đảo, kích hoạt các cuộc tấn công 

gián điệp hoặc đánh cắp quyền sở hữu trí tuệ từ các tổ chức mà người dùng là một phần 

của các tổ chức đó. 

Tất cả các loại thông tin phía trên đều có mối quan hệ với nhau. Nếu một loại dữ liệu, 

chẳng hạn như thông tin y tế bị đánh cắp, các thông tin khác cũng sẽ bị tổn hại. 

Ví dụ, một tội phạm mạng đánh cắp thông tin email của người dùng. Thật không may 

cho nạn nhân, email này cũng chứa hóa đơn thanh toán cho thẻ tín dụng, cho phép truy 

cập vào thông tin ngân hàng và tội phạm mạng sẽ truy vấn được các khoản vay của 

người dùng. 

Email này cũng chứa tài khoản Facebook, cũng sử dụng mật khẩu giống như email 

và tội phạm mạng sẽ có quyền truy cập vào một loạt thông tin từ Facebook đủ để thực 

hiện nhiều loại gian lận danh tính. 

Cách phòng chống mất cắp thông tin cá nhân  

Do tính chất phổ biến của hành vi đánh cắp thông tin cá nhân, người dùng và các tổ 

chức phải cẩn thận với tất cả thông tin cho dù đó là của cá nhân hay thành viên của tổ 

chức. Đây là một số cách để giảm nhẹ hoặc ngăn chặn vấn nạn này:  

Giới hạn thông tin cá nhân chia sẻ trên mạng 

Chia sẻ càng nhiều thông tin cá nhân, kẻ xấu sẽ càng đánh cắp dễ dàng hơn. Cách tốt 

nhất để bảo mật thông tin cá nhân trên mạng xã hội là chia sẻ với thế giới càng ít thông 

tin càng tốt, đặc biệt là tránh cung cấp các thông tin chi tiết như ngày sinh, số điện thoại, 

địa chỉ email, mối quan hệ gia đình, nơi làm việc, địa chỉ riêng, các loại giấy tờ… Nếu 
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trong trường hợp buộc phải cung cấp thông tin cá nhân hoặc mật khẩu cho ai đó, hãy nhớ 

thay đổi ngay lập tức sau khi xong việc. 

Báo cáo email đáng ngờ và các hành vi lừa đảo 

Hầu hết các nhà cung cấp dịch vụ email, cho phép ta thực hiện việc này. Báo cáo thư 

đáng ngờ sẽ giúp ta ngăn người dùng đó gửi cho ta các email khác. Ngoài ra còn bổ sung 

các tập mẫu cho các hệ thống, dịch vụ email để loại bỏ các email hay địa chỉ email từ các 

spamer. 

11. An toàn khi gửi/nhận văn bản điện tử 

Ngày nay, khi nhu cầu trao đổi văn bản giữa các cơ quan nhà nước thông qua các hệ 

thống trên môi trường mạng ngày càng nhiều thì việc bảo đảm an toàn cho thông tin là 

một vấn đề cần phải quan tâm.  

An toàn thông tin khi gửi nhận văn bản điện tử bao gồm các nội dung sau: 

 - Tính bí mật: tính kín đáo riêng tư của thông tin. 

 - Tính xác thực của thông tin, bao gồm: xác thực đối tác (người gửi là ai?) và xác 

thực thông tin trao đổi (thông tin có bị thay đổi trong quá trình gửi nhận hay không?). 

 - Tính trách nhiệm: bảo đảm người gửi thông tin không thể thoái thác trách nhiệm 

về thông tin mà mình đã gửi. 

Bảo vệ an toàn thông tin trong gửi nhận văn bản điện tử là một chủ đề rộng, có liên 

quan đến nhiều lĩnh vực và trong thực tế có thể có rất nhiều phương pháp được thực hiện 

để bảo vệ an toàn thông tin dữ liệu. Việc ứng dụng chữ ký số và dịch vụ chứng thực số 

trong văn bản điện tử là một trong những giải pháp hiệu quả và kinh tế. Bên cạnh đó, 

hành lang pháp lý quy định về chữ ký số đến thời điểm hiện tại đã đầy đủ, đảm bảo độ tin 

cậy cao đối với các văn bản điện tử có ký số.  

Hiện nay, có nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số như: VNPT-CA,  

Viettel-CA, FPT-CA, Ban Cơ yếu Chính phủ,…Hầu hết các chứng thư số được cung cấp 

từ các đơn vị đều phải tốn phí thường niên để có thể duy trì và sử dụng. Tuy nhiên, theo 

Quy định tại Điều 57 của Nghị định 130/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ thì các 

loại hình giao dịch điện tử của cơ quan Đảng, Nhà nước nếu áp dụng chữ ký số thì sử 

dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số 

chuyên dùng Chính phủ cấp (Ban Cơ yếu Chính phủ) và hiện được cấp phát miễn phí. 

Vậy nên, trong giáo trình này chỉ đề cập đến việc sử dụng chứng thư số do Ban Cơ yếu 

Chính phủ cấp. 

1. Hành lang pháp lý liên quan chữ ký số: 

- Nghị định 130/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về 

chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số; 

- Quyết định 28/2018/QĐ-TTg về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan 

trong hệ thống hành chính nhà nước; 

- Chỉ thị 02/2019/CT-TTg về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng 

chính phủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp; 

- Thông tư 08/2015/TT-BQP Quy định về cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ 

chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính 

trị - xã hội; 
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- Thông tư 41/2017/TT-BTTTT Quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử 

trong cơ quan nhà nước; 

- Thông tư 01/2019/TT-BNV Quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu 

điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của hệ thống quản lý tài liệu điện tử 

trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức; 

2. Nguyên tắc khi gửi nhận văn bản điện tử có ký số: 

- Bên gửi phải thực hiện ký số vào văn bản trước khi gửi đi trên môi trường mạng. 

- Bên nhận phải xác thực chữ ký số có trên văn bản điện tử được nhận. 

- Việc ký số và xác thực ký số văn bản điện tử được thực hiện thông qua các phần 

mềm hỗ trợ (vSign-PDF, vSign, Adobe  Acrobat Professional,…). 

- Thông tin lưu trữ kèm theo văn bản điện tử ký số, bao gồm: 

 Chứng thư số của người ký số tại thời điểm ký đối với văn bản gửi đi hoặc 

các chứng thư số tương ứng với chữ ký số trên văn bản điện tử đến; 

 Danh sách chứng thư số thu hồi tại thời điểm ký của tổ chức cung cấp dịch 

vụ chứng thực chữ ký số; 

 Chứng thực dấu thời gian hợp lệ vào thời điểm ký. 

3. Hướng dẫn ký số và xác thực ký số trực tiếp trên văn bản điện tử 

Yêu cầu: 

- Để thực hiện ký số trực tiếp trên các văn bản điện tử, yêu cầu máy tính phải được 

các phần mềm: 

 Trình điều khiển thiết bị (Driver) GCA-01: phần mềm để nhận thiết bị ký số. 

Chúng ta có thể tải phần mềm này từ đường link:  

http://portal.ca.gov.vn/KnowledgeSharing/Pages/TaiPhanMem.aspx 

Sau đó tìm đến “Trình điều khiển thiết bị (Driver) GCA-01”, lựa chọn phiên 

bản để tải về và cài đặt cho phù hợp với hệ điều hành máy tính của mình. 

 Các phần mềm hỗ trợ ký số như: vSign-PDF, vSign, eOffice, Adobe  Acrobat 

Professional,… 

- Máy tính phải được cài đặt thiết lập tin cậy. 

- Phần mềm hỗ trợ ký số phải được cấu hình cấp dấu thời gian và kiểm tra chứng 

thư số. 

Dưới đây sẽ hướng dẫn chúng ta ký số và xác thực chữ ký số các văn bản điện tử trên 

phần mềm vSign-PDF: 

a. Cài đặt phần mềm vSign-PDF 

- Truy cập vào đường link:  

http://portal.ca.gov.vn/KnowledgeSharing/Pages/TaiPhanMem.aspx 

tìm đến “Phần mềm vSign PDF” để tải về và lựa chọn phiên bản phù hợp với hệ điều 

hành máy tính của mình để cài đặt. 

 - Trong thư mục tải về, nhấp đôi chuột vào file “setup.exe”  Xuất hiện các cửa 

sổ cài đặt, ta nhấn “Next” đến khi xuất hiện nút “Close” kêt thúc quá trình cài đặt. 

http://portal.ca.gov.vn/KnowledgeSharing/Pages/TaiPhanMem.aspx
http://portal.ca.gov.vn/KnowledgeSharing/Pages/TaiPhanMem.aspx


47 

 

 

b. Cài đặt thiết lập tin cậy trên máy tính 

 - Truy cập vào đường link: 

http://portal.ca.gov.vn/KnowledgeSharing/Pages/TaiPhanMem.aspx 

Tìm đến “installrootca” để tải về  đổi đuôi “.gca” thành “.exe” và nhấp đôi chuột 

vào file “installrootca.exe” để tiến hành cài đặt thiết lập tin cậy trên máy tính. 

Quá trình cài đặt tự động trong 2 đến 3 giây. 

c. Cấu hình cấp dấu thời gian và kiểm tra chứng thư số 

- Mở phần mềm Vsign PDF trên màn hình máy tính .  

- Tại giao diện phần mềm Vsign PDF nhấn chọn “Chức năng”  nhấn chọn “Cấu 

hình”  tiến hành các thiết lập: 

 

- Lựa chọn thiết lập tại thẻ “Dịch vụ chứng thực”: 

 + Check chọn “Sử dụng dịch vụ cấp dấu thời gian (TSA). 

 + Check chọn “Sử dụng dịch vụ kiểm tra trạng thái thu hồi của chứng thư số”. 

+ Check chọn “Cho phép kiểm tra chứng thư số người ký qua OCSP”, bấm nút 

“Thêm” và gõ địa chỉ http://ca.gov.vn/tsa   bấm “Chọn”. 

Cuối cùng, bấm “Lưu” để lưu lại cấu hình. 

d. Cấu hình thay đổi hình ảnh hiển thị của chữ ký số 

Mặc định ban đầu biểu tượng hình ảnh khi ký số là “VGCA”. Chúng ta có thể tiến 

hành thay hình ảnh mặc định bằng hình ảnh chữ ký nếu sử dụng chứng thư số cá nhân 

hoặc hình ảnh con dấu đơn vị nếu sử dụng chứng thư số của tổ chức. 

  - Tại giao diện phần mềm vSign PDF nhấn chọn “Chức năng”  nhấn chọn “Cấu 

hình”  Chọn thẻ “Mẫu chữ ký” và thực hiện thiết lập theo thứ tự trong hình hướng dẫn 

bên dưới: 

http://portal.ca.gov.vn/KnowledgeSharing/Pages/TaiPhanMem.aspx
http://ca.gov.vn/tsa
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e. Hướng dẫn ký số trên phần mềm vSign-PDF 

- Mở phần mềm Vsign PDF trên màn hình máy tính . 

- Nhấn chọn “Mở tệp” để chọn file PDF cần ký hoặc chọn “Mở tài liệu Office” để 

chọn các file Office như: word, excel,… 

- Tại cửa sổ làm việc của chương trình nhấn chọn “Ký số”  khi con trỏ chuột biến 

thành dấu “+”  tiến hành kéo giữ để chọn vùng đặt chữ ký 

 

- Xuất hiện bảng thông báo  Nhấn chọn “Ký số”: 
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 - Xuất hiện hộp thoại yêu cầu nhập mật khẩu token, ta nhập mật khẩu vào để kết 

thúc quá trình ký số. 

Lưu ý: Mặc định, file được ký số sẽ được lưu vào cùng thư mục với file gốc và tên cùng 

với tên gốc nhưng sẽ có đuôi . signed như sau: 

 

f. Hướng dẫn xác thực ký số trên phần mềm vSign-PDF 

- Ta mở file văn bản cần xác thực chữ ký bằng phần mềm vSign-PDF, việc mở file 

thực hiện như phần Hướng dẫn ký số. 

- Xác thực lần lượt từng chữ ký: Tìm đến vị trí chữ ký số rồi nhấp chuột vào vị trí 

chữ ký số. Thông tin xác thực chữ ký sẽ hiện ra: 
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Hoặc ta có thể xác thực toàn bộ chữ ký trong văn bản bằng cách nhấp vào nút “Xác 

thực” trên thanh công cụ của giao diện phần mềm vSign-PDF, danh sách các chữ ký 

trong văn bản sẽ hiện ra ở cột bên trái: 

 

Nếu tất cả các thông báo đều có biểu tượng là dấu tíck màu xanh thì chứng tỏ chữ 

ký số hợp lệ và nội dung văn bản điện tử đó chưa bị thay đổi. Như vậy, văn bản mà 

chúng ta nhận được đáng tin cậy. 

12.  Sao lưu dữ liệu định kỳ 

Sao lưu dữ liệu là biện pháp ta cần phải thực hiện để đảm bảo an toàn đối với các dữ 

liệu quan trọng. Nó làm giảm nguy cơ đánh mất những bức ảnh kỷ niệm quý giá, những 

file tài liệu phục vụ công việc… trong các trường hợp rủi ro như: máy tính bị virus, ổ 

cứng hỏng hóc, máy vi tính bị mất trộm,… 

Ta cần sao lưu ở nhiều chỗ để giảm rủi ro. Có thể nói, cách tốt nhất để đảm bảo rằng ta 

sẽ không làm mất các dữ liệu quan trọng của mình đó là không phụ thuộc vào một giải 

pháp sao lưu duy nhất. Ta cần dùng tới ít nhất hai trong ba phương pháp dưới đây, và tốt 

nhất là áp dụng cả ba đối với những dữ liệu thiết yếu.  

Bên cạnh đó, cần giữ thói quen sao lưu dữ liệu theo định kỳ hàng tuần, hàng tháng hay 

thậm chí khi nào có dữ liệu mới. Các giải pháp dùng ổ cứng gắn ngoài hay ổ flash có thể 

gặp hỏng hóc theo thời gian. Do đó, sau vài năm sao lưu, ta cần chuyển qua ổ mới để 

tránh việc mất mát. 

Ổ cứng gắn ngoài 
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Ổ cứng gắn ngoài là một chiếc ổ cứng thông thường bên trong PC ta đang dùng, nơi có 

thể lưu bất kỳ loại dữ liệu nào. Ổ cứng gắn ngoài kết nối với máy tính để giúp mở rộng 

bộ nhớ lưu trữ cho máy. Việc kết nối thường được thông qua một sợi cáp USB. Sau khi 

kết nối xong, kéo và thả file từ ổ cứng gắn trong sang ổ gắn ngoài. Một khi file đã nằm ở 

ổ này, nó sẽ được bảo đảm an toàn và có thể đem ra sử dụng trong trường hợp ổ gắn 

trong hỏng hay PC bị mất cắp. 

Tuy nhiên, hạn chế của giải pháp này là ổ cứng gắn ngoài cũng có thể hỏng hóc bất kỳ 

lúc nào. Một ngày nào đó khi ta kết nối nó với PC và nhận ra nó không còn hoạt động 

nữa. Điều đó đồng nghĩa với việc, ta không thể truy cập các file bên trong. Tuy nhiên, ta 

cũng không nên quá lo lắng bởi rất khó để các ổ cứng mới lại hỏng hóc hoàn toàn, và hầu 

hết ổ cứng có tuổi thọ rất nhiều năm trước khi cần được thay thế.  

Ổ cứng gắn ngoài có nhiều tuỳ chọn về kích thước và khả năng lưu trữ. Nếu ta không 

có quá nhiều ảnh, file để sao lưu, loại ổ 500 GB hay 1 TB có lẽ sẽ là đủ. 1 ổ 1 TB có thể 

lưu trữ hàng trăm ngàn bức ảnh chụp bằng camera 8 MP hay hàng ngàn tài liệu khác. Nếu 

ta có quá nhiều dữ liệu để sao lưu, hãy tìm tới các ổ có dung lượng 2 TB.  

Một số ổ cứng được thiết kế chống nước, chống lửa, và có độ bền tốt. Chúng cũng rất 

đáng mua trong trường hợp ta lo ngại những tai nạn rủi ro có thể làm hỏng ổ và làm mất 

dữ liệu của mình.  

Ổ flash 

 

Ổ flash (hay còn gọi là ổ USB) là loại ổ có kích thước nhỏ, tính di động cao. Chúng có 

nhiều thiết kế khác nhau, và hầu hết đều đủ nhỏ gọn để bỏ cùng chùm chìa khoá. Giải 

pháp lưu trữ này rất giống cách thứ nhất, tuy nhiên, khác biệt ở đây là nó dùng bộ nhớ 

flash, một chip lưu trữ có thể được xoá đi và sử dụng lại.  

Một ổ flash được cắm vào máy tính qua cổng USB, và sau khi kết nối, ta có thể copy 

hay kéo - thả file vào đó. File sẽ được lưu trên ổ và chỉ mất khi ta xoá đi.  

Một nhược điểm của ổ flash đó là nó có thể hỏng hóc theo thời gian và lúc này ta cũng 

không thể truy cập các file trong đó.  

Ổ flash nhỏ hơn so với ổ cứng gắn ngoài bởi vậy dung lượng của nó cũng nhỏ hơn. 

Thông thường ổ flash có dung lượng lớn cũng chỉ đạt khoảng 256 GB, đủ để ta lưu 

khoảng vài ngàn tài liệu hay ảnh. Nó phù hợp để backup những dữ liệu nhỏ, tiện mang 

theo bên mình.  

Lưu trữ trên đám mây 
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Lưu trữ trên đám mây (hay lưu trữ mây) là hệ thống nơi mà ta sẽ chuyển file từ máy 

tính lên 1 máy chủ trong 1 trung tâm dữ liệu ở xa. Một cơ quan, đơn vị cung cấp dịch vụ 

lưu trữ mây sử dụng các máy chủ này để cung cấp cho ta 1 lượng bộ nhớ lưu trữ, và ta sẽ 

thuê lượng bộ nhớ này phục vụ nhu cầu backup của mình.  

Sau khi đăng ký 1 dịch vụ lưu trữ mây nào đó (ví dụ Google Drive, Dropbox, ICloud), 

ta có thể upload file bằng 1 ứng dụng trên PC hay upload qua website của nhà cung cấp. 

Nếu có kết nối internet, ta có thể xem, chỉnh sửa và xoá file được lưu trong tài khoản lưu 

trữ mây của mình bất kỳ lúc nào, từ bất kỳ máy tính hay thiết bị di động nào. Ta cũng có 

thể chuyển file từ dịch vụ về ổ cứng máy tính nếu muốn.  

Để sử dụng lưu trữ mây của Google Drive, ta cần có tài khoản. Sau khi đăng nhập vào 

tài khoản, ta chọn Drive: 

 

Tại đây, ta có thể tạo những thư mục để lưu trữ dữ liệu. 
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Ta có thể tải dữ liệu từ máy tính để lưu trữ lên bằng cách “kéo - thả” file dữ liệu từ 

máy vào Drive, hoặc bằng cách nhấn chuột phải vào thư mục, chọn “Tải tệp lên” trong 

menu hiện ra, sau đó tìm tới file cần tải trên máy của mình: 

 

Kéo thả tập tin vào Drive 

  

Tải tệp lên Drive 

Dù lưu trữ mây là một lựa chọn lưu trữ tuyệt vời, thế nhưng nó cũng tiềm ẩn những rủi 

ro như dịch vụ này có thể bị hacker tấn công, hoặc nhà cung cấp dịch vụ dừng hoạt động, 

và việc upload cũng làm tốn băng thông, làm chậm kết nối internet. Nếu không có 

internet, ta cũng không thể truy cập file lưu trong tài khoản.  

Gửi vào email 

Ta cũng có thể tự gửi những dữ liệu quan trọng của mình vào email của mình để sao 

lưu dữ liệu, phòng trường hợp rủi ro. Với cách này, ta cũng có thể truy cập dữ liệu của 

mình khi cần tại những nơi có kết nối mạng. Ngoài ra, một số hệ thống email còn cho 

phép ta quét virus tập tin trước khi đính kèm vào email, cũng là một cách để đảm bảo an 

toàn cho dữ liệu của mình.  

Tuy nhiên với cách này, ta chỉ có thể sao lưu những dữ liệu có dung lượng giới hạn 

nhất định. 

Lưu ở một máy tính khác 

Một cách khác để sao lưu dữ liệu là sao chép dữ liệu qua một máy tính khác. Khi có sự 

cố về dữ liệu trên máy của ta, vẫn có thể lấy bản sao lưu từ máy tính khác về. 

--- Hết --- 

 


