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Chủ quyền dữ liệu quốc gia
và đề xuất cho Việt Nam
Bối cảnh quốc tế
Dữ liệu đã và đang trở thành nguồn tài nguyên giá
trị nhất, tạo nên sự thành công vượt bậc của các tập
đoàn công nghệ số, hiện chủ yếu đến từ Mỹ và
Trung Quốc.
Các tập đoàn công nghệ số ngày càng hùng mạnh,
giàu có, trong khi người dân và các quốc gia đóng
góp dữ liệu ngày càng bị phụ thuộc vào các doanh
nghiệp công nghệ số lớn.
Khi “kỹ thuật số” lan rộng trong hầu hết kiến trúc
kinh tế, việc truy cập, kiểm soát dữ liệu sẽ định vị,
xác định sự độc lập và lợi nhuận kinh tế của các
bên. Điều này đúng trong mối quan hệ giữa người
dùng (vd. tài xế Uber, Grab, thương nhân trên Amazon) với các tập đoàn công nghệ số; và quan hệ
giữa các quốc gia. Các tập đoàn công nghệ số trục
lợi bao nhiêu từ người dùng, sự tồn tại của các thành
phần kinh tế nhỏ, quốc gia nào được thăng hạng,
hay phải đối mặt với tình trạng thuộc địa số? Câu trả
lời được xác định thông qua cách thức thiết lập việc
truy cập và kiểm soát dữ liệu [1] .
Các tập đoàn công nghệ số thu thập, chuyển giao và
xử lý dữ liệu của người dùng trên khắp thế giới. Họ
mặc định được độc quyền và toàn quyền sử dụng dữ
liệu đó cho mục tiêu phát triển của chính họ. Đồng
thời, họ tạo ra các sản phẩm, dịch vụ để cạnh tranh
với chính các thành phần kinh tế nhỏ hoạt động trên
nền tảng của mình. Dữ liệu đang được sử dụng để
phát triển trí tuệ số về người dân, quốc gia đang
phát triển. Từ đó, dữ liệu sẽ được sử dụng để kiểm
soát, khai thác và thậm chí thao túng họ[2] .
Trái ngược với quyền lực và sự giàu có của các tập
đoàn công nghệ số, người dân và quốc gia tạo ra dữ
liệu không được hưởng lợi từ nguồn tài nguyên do
họ tạo ra, đứng trước nguy cơ lệ thuộc. Tài xế taxi
Uber, Grab đóng góp phần lớn dữ liệu đằng sau
mạng lưới giao thông thông minh của Uber, Grab.
Nhưng họ đang bị dồn vào tình thế thu nhập chỉ đủ
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sống, mất khả năng thương lượng, không được
hưởng bảo hiểm y tế, nhận tiền làm thêm giờ theo
quy định của pháp luật về lao động. Thương nhân
hoạt động trên nền tảng thương mại điện tử Amazon, Shopee, Lazada… thì bị cạnh tranh với chính
Amazon, Shopee, Lazada…. Trên bình diện quốc
gia, ngoài hai siêu cường là Trung Quốc và Mỹ, các
nước có thể sẽ bị phụ thuộc vào các nền tảng số của
các tập đoàn công nghệ số lớn.
Cam kết thương mại điện tử về “dòng dữ liệu tự
do toàn cầu” gia tăng sức mạnh của các tập đoàn
công nghệ số.
Để duy trì và gia tăng sức mạnh dữ liệu, các tập
đoàn công nghệ số đã và đang vận động quy tắc
thương mại có lợi cho mình. “Dòng dữ liệu tự do
toàn cầu” có nghĩa là “bất kỳ ai thu thập dữ liệu sẽ
sở hữu dữ liệu đó”. Nếu các quốc gia từ bỏ kiểm tra
dữ liệu chia sẻ, không thiết lập quy tắc sở hữu dữ
liệu thì sẽ chấm dứt cơ hội để có một nền kinh tế số
công bằng. Đặc biệt là đối với các thành phần kinh
tế nhỏ và quốc gia đang phát triển. USMCA,
TPCPP, RCEP, v.v đã đưa thể chế này vào chương
Thương mại điện tử [3] [4] .
Thỏa thuận mới về Thương mại số (TiSA)[] , trong
khuôn khổ đa phương của WTO được các tập đoàn
công nghệ số vận động từ năm 2013 đến nay. Các
quy tắc đề xuất đang được đàm phán gồm: (i) thu
thập dữ liệu, (ii) trách nhiệm pháp lý, (iii) quyền
tiếp cận thị trường, (iv) không phân biệt đối xử, (v)
công khai mã nguồn, (vi) thuế,(vii) an toàn thông tin
mạng và hơn thế [5][6]. Hiện có 80 nước thành viên
WTO tham gia đàm phán. Các quy tắc được quan
tâm đặc biệt gồm: quyền tự do chuyển dữ liệu xuyên
biên giới, cấm quy định bản địa hóa dữ liệu, cấm
yêu cầu sử dụng máy chủ địa phương, cấm yêu cầu
tiết lộ thuật toán và mã nguồn phần mềm. Thông
qua TiSA, các tập đoàn công nghệ số sẽ thu thập
nhiều dữ liệu hơn, kiểm soát người dùng nhiều hơn,
từ đó, tích lũy lợi nhuận quy mô lớn hơn.
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TiSA buộc các nước đang phát triển trao cho các tập
đoàn công nghệ số quyền khai thác miễn phí nguồn
tài nguyên dữ liệu quý giá mà không được ban hành
quy định để bảo vệ mình [7].

liệu xuyên biên giới - dữ liệu cần được quy định,
bảo vệ, kiểm soát cho cá nhân, doanh nghiệp, chính
phủ và tổ chức khi chúng chảy qua biên giới quốc
gia (Trans-border/cross-border flow) [10].

Các quốc gia đặc biệt là các nước đang phát triển
cần nêu quan điểm về chủ quyền dữ liệu trong quá
trình đàm phán TiSA.

Về quyền đối với dữ liệu, không chỉ xem xét quyền
riêng tư đối với dữ liệu. Một nền kinh tế số công
bằng còn đòi hỏi người dân có quyền kinh tế đối với
dữ liệu đó. Do vậy, dữ liệu phải thuộc quyền sở hữu
của nhóm, cộng đồng và quốc gia nơi tạo ra dữ liệu.
Dữ liệu cộng đồng là động lực đổi mới, sáng tạo
công nghệ, đổi mới mô hình hoạt động, kinh doanh
để khai thác, phân phối giá trị của dữ liệu cho tất cả
người dân, nhóm và thành phần trong xã hội [11]

TiSA tìm cách đẩy mạnh luồng dữ liệu miễn phí,
thúc đẩy nghĩa vụ cung cấp dữ liệu nguồn mở của
chính phủ các nước, đồng thời, tìm cách giữ độc
quyền dữ liệu cho các công ty thu thập. Vì sao việc
chia sẻ tài nguyên chỉ đi một chiều từ khu vực công
sang khu vực tư? [8]. Uber, Grab dựa vào cơ sở hạ
tầng vật lý của thành phố (đường xá, vỉa hè, đèn
đường, thậm chí cả kết nối mạng, v.v.) để xây dựng
một kho dữ liệu khổng lồ về cách di chuyển của
công dân trong thành phố. Tại sao cơ quan nhà nước
có thẩm quyền không có quyền truy cập vào kho dữ
liệu này cho mục đích quản lý giao thông thông
minh, quy hoạch và phát triển đô thị?
Thế giới đang phải đối mặt trước sự độc quyền dữ
liệu của các tập đoàn công nghệ số. Giá trị kinh tế
của dữ liệu được khai thác cho mục đích tư mà quên
đi lợi ích của chính người dân và quốc gia tạo ra
nguồn dữ liệu đó. Chủ quyền của từng quốc gia bị
ảnh hưởng khi hành vi của người dân, tổ chức bị các
nền tảng số xuyên quốc gia chi phối. Các nước cần
nêu vấn đề chủ quyền dữ liệu quốc gia trong quá
trình đàm phán TiSA, đồng thời thể hiện trong các
quy định, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của
mình.
Chủ quyền dữ liệu quốc gia là gì?
Chủ quyền dữ liệu là khả năng người dùng được
toàn quyền kiểm soát dữ liệu của mình.
Chủ quyền dữ liệu quốc gia là quyền của quốc gia
đối với việc thu thập và quản lý dữ liệu do cá nhân,
tổ chức của quốc gia đó tạo ra [9]
Về pháp lý, chủ quyền dữ liệu (Data sovereignty) là
khái niệm chỉ việc dữ liệu phải tuân thủ quy định tại
quốc gia mà dữ liệu đó được thu thập; dữ liệu đó
phải được lưu trữ ở vị trí địa lý do chính phủ hoặc tổ
chức quy định (Data residency). Đối với luồng dữ
© Cục An toàn thông tin

Như vậy, chủ quyền dữ liệu quốc gia là quyền của
một quốc gia đối với việc thu thập, xử lý và quản
lý dữ liệu trong phạm vi quản lý của mình. Dữ
liệu phải tuân thủ quy định tại quốc gia mà nó phát
sinh. Người dân, cộng đồng, nhóm và quốc gia có
quyền được hưởng lợi từ giá trị kinh tế mà dữ liệu
mang lại cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của
chính quốc gia đó. Dữ liệu là hàng hóa công. Đây là
quan điểm mới mà các nước, đặc biệt là nước đang
phát triển, cần khẳng định để giành lại cho mình
quyền kiểm soát dữ liệu, chống lại việc thu thập, xử
lý dữ liệu không theo quy định của các tập đoàn
công nghệ số hiện nay.
Mô hình bảo vệ chủ quyền dữ liệu
Các nước đang có những mô hình bảo vệ chủ quyền
dữ liệu khác nhau, điển hình là:
Châu Âu: Quy định chung về bảo vệ dữ liệu GDPR cho phép cá nhân bảo vệ dữ liệu của họ. Mục
tiêu là cân bằng các quyền của cá nhân với các
quyền khác (gồm cả lợi ích công cộng) và bảo đảm
quy định pháp luật nhất quán đối với dữ liệu cá
nhân ngoài EU [12]. “GDPR đặt ra trật tự thế giới
kỹ thuật số mới” bằng cách yêu cầu các ngành thay
đổi quy trình kinh doanh cơ bản và cung cấp quyền
riêng tư theo cơ chế mặc định và bảo vệ dữ liệu theo
thiết kế. Thay vì thu thập càng nhiều dữ liệu càng
tốt, doanh nghiệp được yêu cầu chỉ thu thập dữ liệu
tối thiểu để cung cấp dịch vụ cụ thể. GDPR không
phải là luật toàn cầu, nhưng có thể đang trên đường
trở thành luật trên thực tế (de facto law) vượt ra
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ngoài ranh giới của châu Âu.
Hoa Kỳ: thống tr ị nhiều khía cạnh về chủ quyền
dữ liệu, 92% các công ty lưu trữ dữ liệu ở đây. Hoa
Kỳ không có luật bảo mật dữ liệu người dùng cấp
liên bang. Tuy nhiên, họ có một số luật bảo vệ dữ
liệu liên bang theo ngành (vd. Đạo luật bảo vệ
quyền riêng tư của người lái xe năm 1994 và Đạo
luật bảo vệ quyền riêng tư của video). Đạo luật Ủy
ban Thương mại Liên bang là quy định pháp luật có
thẩm quyền rộng nhất. Nó ngăn chặn các hành vi
thương mại không công bằng hoặc "lừa đảo". Quy
định bao gồm hành động chống lại các công ty vi
phạm quyền riêng tư dữ liệu của người tiêu dùng
bằng cách thu thập, xử lý hoặc chia sẻ thông tin
người tiêu dung [13].
Ngoài ra còn có Đạo luật yêu nước và Đạo luật
CLOUD [14]. Theo Đạo luật yêu nước, chính phủ
được quyền truy cập vào không chỉ dữ liệu cá nhân,
mà tất cả dữ liệu tổ chức đáp ứng các yêu cầu theo
quy định. Đạo luật CLOUD, mở rộng quy định nêu
trên đối với dữ liệu nằm ngoài Hoa Kỳ của bất kỳ
nhà cung cấp nào thuộc quyền tài phán của Hoa Kỳ
(bao gồm tất cả các công ty điện toán đám mây lớn).
Tháng 6/2020, Tổng thổng Biden ký lệnh hành pháp
bảo vệ dữ liệu nhạy cảm của người Mỹ khỏi đối thủ
nước ngoài [15]. Cụ thể, Lệnh: (i) cho phép Mỹ
thực hiện các bước mạnh mẽ để bảo vệ dữ liệu nhạy
cảm của người Mỹ; (ii) cung cấp các tiêu chí để xác
định ứng dụng phần mềm có thể gây ra rủi ro không
thể chấp nhận được (các giao dịch hỗ trợ hoạt động
quân sự hoặc tình báo của đối thủ nước ngoài, hoặc
có liên quan đến mạng độc hại hoặc ứng dụng thu
thập dữ liệu cá nhân nhạy cảm); (iii) phát triển các
tùy chọn khác để bảo vệ dữ liệu cá nhân nhạy cảm
và giải quyết mối đe dọa tiềm ẩn từ các ứng dụng
phần mềm được kết nối nhất định (bảo vệ khỏi tác
hại từ việc bán, chuyển giao hoặc truy cập vào dữ
liệu cá nhân nhạy cảm, bao gồm kho dữ liệu lớn lưu
trữ).
Hoa Kỳ ban hành chính sách và bày tỏ lập trường về
bản địa hóa dữ liệu thông qua cơ quan quản lý quốc
tế và các hiệp định thương mại đa phương. Theo đó,
cấm bản địa hóa dữ liệu và chính thức hóa luồng dữ
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liệu tự do giữa các quốc gia thành viên (Hiệp định
Hoa kỳ- Mexico - Canada); cấm yêu cầu bản địa
hóa dữ liệu và hạn chế dòng dữ liệu xuyên biên giới
(các hiệp định thương mại đa phương khu vực Châu
Á - Thái Bình Dương). Tuy nhiên dòng dữ liệu
xuyên Đại Tây Dương giữa Hoa Kỳ và Liên minh
châu Âu (ít nhất là dữ liệu cá nhân) hiện vẫn còn
chưa rõ ràng.
Australia: tr ong Khuôn khổ Chứng nhận lưu tr ữ
[16] tất cả dữ liệu chính phủ của Cơ quan chuyển
đổi số cần được lưu trữ trong các trung tâm dữ liệu
“được chứng nhận bảo đảm” hoặc “được chứng
nhận chiến lược”. Động thái nhằm giải quyết những
vấn đề của khu vực công đang phải đối mặt: chủ
quyền dữ liệu, lỗ hổng trong chuỗi cung ứng và mối
đe dọa về an toàn, an ninh mạng. Điều này thể hiện
sự quan ngại của Úc về độ tin cậy hoạt động của
trung tâm dữ liệu ở nước ngoài; rủi ro can thiệp của
chính phủ và các tổ chức tư nhân nước ngoài (vd.
Đạo luật CLOUD của Mỹ).

Australia coi bản địa hóa dữ liệu là giữ dữ liệu trong
biên giới - không chỉ khi nó được lưu trữ mà còn khi
nó được xử lý. Mua sắm có mục tiêu hoặc có chủ
quyền là lựa chọn các nhà thầu đang hoạt động ở Úc
và không chịu ảnh hưởng pháp lý của khu vực tài
phán nước ngoài.
Trung Quốc: Nước này kêu gọi cộng đồng quốc
tế giải quyết vấn đề an ninh dữ liệu một cách toàn
diện, khách quan và dựa trên bằng chứng. Đồng thời
duy trì chuỗi cung ứng mở, an toàn và ổn định cho
các sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin truyền
thông toàn cầu [17]. Luật Bảo mật dữ liệu được ban
hành trong bối cảnh quốc tế này được kỳ vọng sẽ
nâng cao khả năng cạnh tranh của Trung Quốc trong
vấn đề chủ quyền dữ liệu và cung cấp các giải pháp
thay thế cho quản trị dữ liệu. Luật Bảo mật dữ liệu
quy định một số điều khoản quan trọng:
+ Phân loại dữ liệu theo tầng (level): dữ liệu quan
trọng hơn phải chịu sự điều chỉnh nghiêm ngặt hơn.
Nhà xử lý “dữ liệu quan trọng” phải tuân theo yêu
cầu đánh giá rủi ro bổ sung và kiểm soát xuất khẩu.
Các công ty chuyển “dữ liệu trạng thái cốt lõi” [18]
ra nước ngoài phải có chấp thuận của cơ quan chức
năng.
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Trường hợp vi phạm sẽ bị phạt nặng lên đến 1,5
triệu USD cho mỗi vi phạm và đóng cửa doanh
nghiệp.
+ Tăng cường quyền truy cập của chính phủ vào dữ
liệu: yêu cầu các tổ chức và cá nhân “hợp tác” với
cơ quan chức năng thu thập dữ liệu “khi cần thiết để
bảo vệ hợp pháp an ninh quốc gia hoặc điều tra tội
phạm”.
+ Hạn chế chuyển dữ liệu ra nước ngoài: Người xử
lý “dữ liệu quan trọng” sẽ phải tuân theo các quy
định sắp tới và bắt buộc các tổ chức hoặc cá nhân
trong nước không được cung cấp dữ liệu được lưu
trữ tại Trung Quốc cho các cơ quan thực thi pháp
luật hoặc tư pháp nước ngoài nếu không được chính
phủ cho phép trước.
+ Áp dụng ngoài lãnh thổ: Ngoài việc xử lý dữ liệu
bên trong Trung Quốc, Luật bảo mật dữ liệu áp
dụng cho tất cả việc xử lý dữ liệu bên ngoài Trung
Quốc. Điều này tạo ra những thách thức tiềm năng
về tuân thủ đối với các công ty nước ngoài hoạt
động tại Trung Quốc.
Indonesia: là một tr ong những nền kinh tế số
phát triển nhanh nhất trong khu vực APAC [19].
Bảo vệ dữ liệu chủ yếu được điều chỉnh thông
qua Luật Giao dịch và Thông tin Điện tử (EITL),
Quy định về Hệ thống và Giao dịch Điện tử (GR71) và Quy định số 20 về Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân
trong Hệ thống Điện tử (PDP). Hiện nước này đang
dự thảo Luật về Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân [20]. Đây
là luật bảo vệ dữ liệu toàn diện dựa theo GDPR, sẽ
thay thế các luật/quy định hiện hành. Bốn yếu tố
quan trọng trong dự thảo là: (i) chủ quyền và bảo
mật dữ liệu; (ii) quy định về dữ liệu cá nhân và dữ
liệu cá nhân nhạy cảm, tầm quan trọng của chất
lượng và độ chính xác của dữ liệu; (iii) quy định các
luồng dữ liệu xuyên biên giới.
Về chuyển dữ liệu xuyên biên giới: PDP cho phép
truyền dữ liệu xuyên biên giới. Theo đó, doanh
nghiệp phải trình kế hoạch thực hiện cho Bộ Thông
tin và Tin học (gồm: thông tin chi tiết về quốc gia
đến, người nhận, ngày chuyển và lý do chuyển). Sau
khi hoàn thành phải bảo cáo với Bộ trưởng về việc
thực hiện.
Về bản địa hóa dữ liệu: theo GR 71, yêu cầu về bản
địa hóa dữ liệu chỉ áp dụng đối với các doanh
nghiệp nhà nước. Các doanh nghiệp tư nhân có thể
lưu trữ dữ liệu của họ bên ngoài Indonesia, chịu sự
giám sát của các cơ quan chính phủ vì mục đích
© Cục An toàn thông tin
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thực thi pháp luật.
Các mô hình bảo đảm chủ quyền dữ liệu của Mỹ,
châu Âu, Úc,Trung Quốc, Indonesia đáp ứng yêu
cầu phát triển kinh tế-xã hội của từng quốc gia.
Hoa Kỳ ủng hộ dòng dữ liệu tự do trong nước và
toàn cầu. Hoa Kỳ có nền kinh tế tiêu dùng nên thúc
đẩy trao đổi dữ liệu cá nhân giúp người tiêu dùng có
sản phẩm tốt nhất. Đây cũng là điều kiện tạo ra
nhiều công ty khởi nghiệp giá trị tại đất nước có
nguồn vốn đầu tư dồi dào nhất thế giới.
Châu Âu áp dụng mô hình cân bằng giữa lợi ích
phát triển kinh tế khu vực với quan hệ kinh tế với
Hoa Kỳ, thiết lập biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân
di chuyển ra ngoài biên giới.
Trung Quốc có cách tiếp cận dựa trên kiểm soát.
Trung Quốc có thị trường và nguồn lực đủ mạnh, vì
vậy họ bảo vệ dữ liệu như nguồn tài nguyên mới
cho phát triển, hạn chế dòng dữ liệu xuyên biên
giới.
Đề xuất cho Việt Nam
Nhằm thực hiện bảo vệ chủ quyền dữ liệu, xây dựng
nguồn lực phát triển kinh tế số, Báo cáo này đề xuất
bốn nhiệm vụ, giải pháp như sau:
Xác định mô hình bảo vệ dữ liệu quốc gia
Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025,
định hướng đến 2035 xác định mục tiêu: phát triển
chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và hình thành các
doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có năng lực đi
ra toàn cầu; hình thành nền tảng dữ liệu có các
ngành kinh tế trọng điểm dựa trên dữ liệu. Đồng
thời, theo đánh giá của Nikkei Asia, Việt Nam luôn
nằm trong top 10 các nước có lượng dữ liệu chuyển
qua biên giới lớn nhất của châu Á [21]. Do vậy, bảo
vệ chủ quyền dữ liệu quốc gia đóng vai trò quan
trọng để thực hiện các mục tiêu nêu tại Chương
trình chuyển đổi số. Trên cơ sở phân tích một số
mô hình chủ quyền dữ liệu tại mục 3, Cục An toàn
thông tin nhận thấy Việt Nam có thể tham khảo mô
hình phát triển của Liên minh châu Âu. Chính sách,
quy định bảo vệ dữ liệu dựa trên quyền riêng tư, lợi
ích phát triển kinh tế của người dân, quốc gia. Đồng
thời, xây dựng cơ chế bảo đảm dòng dữ liệu tự do
nội địa, thiết lập cơ chế chia sẻ dữ liệu an toàn nhằm
mở rộng nguồn tài nguyên mới cho phát triển kinh
tế dựa trên dữ liệu.
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Nghiên cứu, hoàn thiện hành lang pháp lý về dữ
liệu

số dựa trên dữ liệu trong nước (tại Luật Công
nghiệp công nghệ số), v.v.

Tin cậy trong giao dịch dữ liệu được duy trì bởi
khuôn khổ pháp lý quy định biện pháp bảo vệ (ngăn
chặn sử dụng sai ,vi phạm dữ liệu ảnh hưởng tính
bảo mật và toàn vẹn của dữ liệu cá nhân/phi cá
nhân/hỗn hợp), thúc đẩy (tạo điều kiện thuận lợi cho
việc sử dụng, tái sử dụng, chia sẻ dữ liệu thông qua
tính mở, khả năng tương thích và tính di động) [22].
Hiện nay, ở Việt Nam việc xây dựng, triển khai,
giám sát thi hành quy định về dữ liệu được thực
hiện theo nhiều luật. Pháp luật thường bị lạc hậu
hơn so với sự phát triển của công nghệ.
Do vậy, khi không có quy định mang tính
nguyên tắc chung thì có thể dẫn đến việc
thiếu biện pháp pháp lý bảo vệ, phát triển
dữ liệu trong các ngành.

Hoàn thiện hạ tầng dữ liệu số quốc gia, phát
triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo dựa trên dữ
liệu

Nghiên cứu bổ sung quy định về chủ
quyền dữ liệu tại Luật Công nghiệp công
nghệ số tạo căn cứ pháp lý để quy định
trong lĩnh vực chuyên ngành. Một số nội
dung cơ bản đề xuất đưa vào dự thảo Luật
Công nghiệp công nghệ số: (i) quy định
khái niệm và phân loại dữ liệu; (ii) quy
định về thu thập, lưu trữ, định dạng, xử
lý, phân tích dữ liệu; (iii) bảo đảm an toàn dữ liệu;
(iv) chia sẻ dữ liệu; (v) quản lý dòng dữ liệu xuyên
biên giới (vi) phát triển doanh nghiệp, thị trường
dịch vụ dữ liệu; (v) phát triển nguồn nhân lực dữ
liệu; v.v.

Trên cơ sở kinh nghiệm quốc tế, các nước quy định
quản lý tập đoàn công nghệ số đa quốc gia thường
là theo 03 khía cạnh về chống độc quyền, bảo đảm
thông tin hợp pháp và bảo vệ quyền riêng tư. Cần
hoàn thiện các quy định về bảo vệ người dùng, cạnh
tranh, chống độc quyền, khả năng tham gia hiệp
định đánh thuế các tập đoàn công nghệ số đa quốc
gia. Cụ thể là quy định: (i) Bảo đảm quyền riêng tư
(tại Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân); (ii) Bảo vệ
người dùng trực tuyến (sửa đổi Luật: Bảo vệ người
tiêu dùng, hoặc Luật Giao dịch điện tử ); (iii) Bảo
đảm môi trường kinh doanh cạnh tranh trên nền
tảng số (tại Luật sửa đổi Luật Giao dịch điện tử);
(iv) Quản lý và giám sát mua/bán công ty công nghệ
© Cục An toàn thông tin

Xây dựng và thiết lập hệ thống các trung tâm dữ
liệu quốc gia, các trung tâm dữ liệu vùng và địa
phương đạt tiêu chuẩn đồng bộ và thống nhất; kết
nối các trung tâm dữ liệu của cơ quan nhà nước và
doanh nghiệp để triển khai đám mây dữ liệu, tạo
thuận lợi cho việc lưu trữ, xử lý, chia sẻ và phân
phối dữ liệu.

Triển khai nền tảng trao đổi, chia sẻ, tổng hợp, phân
tích dữ liệu tập trung tại Trung ương và địa phương:
Hoàn thiện Cổng dữ liệu quốc gia để tạo lập môi
trường công khai, minh bạch về dữ liệu.
Phát triển không gian dữ liệu cộng đồng trên cơ sở
phối hợp và đóng góp dữ liệu từ cơ quan nhà nước,
doanh nghiệp và người dân để hình thành kho tài
nguyên số dùng chung; phát triển tài nguyên dữ liệu
mẫu phục vụ phát triển trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn
dùng chung.
Hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo dựa trên dữ
liệu để thu hút các nhà đầu tư, doanh nghiệp cung
cấp dịch vụ, doanh nghiệp khởi nghiệp và các
chuyên gia hoạt động, phát triển sản phẩm, dịch vụ
Make in VietNam phục vụ mục tiêu phát triển kinh
tế số, xã hội số của đất nước.
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for Community Data Ownership Parminder Jeet Singh, Jai Vipra, © Society for International Development 2019, Pg.3.

Bảo vệ chủ quyền dữ liệu quốc gia khi tham gia
các hiệp định thương mại tự do về dữ liệu
Như đã nêu tại phần trên Việt Nam hiện đã tham
gia các cam kết về Thương mại điện tử tại một số
FTAs. Trong khuôn khổ Hiệp định CPTPP, Việt
Nam đã cam kết: (i) Cho phép việc lưu chuyển
thông tin xuyên biên giới bằng các phương tiện điện
tử bao gồm cả thông tin cá nhân phục vụ cho hoạt
động kinh doanh; (ii) Không được yêu cầu sử dụng
hoặc đặt hệ thống máy chủ trên lãnh thổ làm điều
kiện kinh doanh; (iii) Không được yêu cầu chuyển
giao hoặc truy cập mã nguồn như là điều kiện nhập
khẩu, phân phối, bán trong lãnh thổ. Mặc dù vậy,
Việt Nam có thể không áp dụng cam kết (i), (ii) để
thực hiện mục tiêu chính sách công cộng chính
đáng; và có thể yêu cầu sửa đổi mã nguồn của phần
mềm (iii) để tuân thủ với quy định không phù hợp
với Hiệp định.
Trong thời gian tới, Chính phủ cần có chỉ đạo về
việc tham gia đàm phán quốc tế liên quan đến dữ
liệu số. Phương án tham gia các hiệp định thương
mại tự do về thương mại và dữ liệu số cần cân nhắc
thận trọng, bảo đảm chủ quyền dữ liệu quốc gia.
Phòng Pháp chế và Kiểm tra
Thông tin tham khảo:
1.

Economic Rights Over Data: A Framework
for Community Data Ownership Parminder Jeet Singh, Jai Vipra, © Society for International Development 2019, Pg.1.

2.
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3.
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4.
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trong tương lai; Tiếp cận nguồn lao động
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tước quyền; Mở rộng quyền lực của mình
thông qua độc quyền và trốn tránh việc nộp
thuế (Digital trade rules: a disastrous new
constitution for global economy by and for
the bigtech, Deborah James).
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18.

“Dữ liệu cốt lõi core state data” được định
nghĩa rất rộng, bao gồm: dữ liệu liên quan
đến an ninh quốc gia, huyết mạch của nền
kinh tế quốc gia, các khía cạnh quan trọng
trong sinh kế của người dân và lợi ích công
cộng chính.

19.
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Việt Nam xếp hạng thứ 25 trong Báo cáo chỉ số an
toàn, an ninh mạng toàn cầu (GCI) năm 2020
Ngày 29/6/2021, Liên minh viễn thông quốc tế (ITU) đã công bố Báo cáo chỉ số an toàn, an ninh mạng
toàn cầu (GCI) năm 2020. Theo đó, Việt Nam xếp hạng thứ 25 trong 194 quốc gia và vùng lãnh thổ được
khảo sát đánh giá, tăng 25 bậc so với đánh giá công bố năm 2019 (hạng 50).
Thông tin chung về GCI

Xếp hạng GCI 2020 của Việt Nam

GCI được đưa vào Nghị quyết 130 năm 2014 của
Hội nghị toàn quyền ITU về tăng cường vai trò của
ITU trong các hoạt động thuộc lĩnh vực thông tin
truyền thông và an toàn, an ninh mạng (ATANM).
Mục đích của GCI để đánh giá, thúc đẩy các quốc
gia tăng cường các biện pháp bảo đảm ATANM;
thúc đẩy hợp tác quốc tế, trao đổi và chia sẻ thông
tin trong lĩnh vực ATANM. Chỉ số xếp hạng
ATANM toàn cầu của ITU được đánh giá trên 5 trụ
cột:

- Năm 2020, Việt Nam xếp thứ 25/182 hạng trong
tổng số 194 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khu
vực Đông Nam Á, Việt Nam đứng thứ 4/11 trong
khu vực ASEAN, sau các nước: Singapore, Malaysia, Indonesia. Đây là các nước có tham vọng lớn và
được đầu tư mạnh về ATANM từ nhiều năm qua.

- Pháp lý: đánh giá các quy định pháp luật và các
chương trình/kế hoạch triển khai các vấn đề
ATANM.
- Kỹ thuật: đánh giá các quy định, giải pháp kỹ
thuật, tổ chức ứng cứu sự cố và các chương trình/kế
hoạch về ATANM.
- Tổ chức: đánh giá quy định về tổ chức, cơ chế
phối hợp và chiến lược phát triển ATANM ở quy
mô quốc gia.
- Nâng cao năng lực: đánh giá các chương trình
nghiên cứu và phát triển, các chương trình đào tạo
và tập huấn, tuyên truyền, phổ biến, nâng cao năng
lực ATANM, các chuyên gia ATANM và các cơ
quan, tổ chức nhà nước tham gia hoạt động này.
- Hợp tác: đánh giá các chương trình, kế hoạch, hoạt
động hợp tác và mạng lưới chia sẻ thông tin
ATANM.
GCI 2020 gồm 82 câu hỏi tính điểm, được phân
thành các nhóm theo 5 trụ cột: pháp lý, kỹ thuật, tổ
chức, nâng cao năng lực và hợp tác.
Tổng số điểm đánh giá GCI 2020 là 100 điểm, mỗi
trụ cột 20 điểm.

- Việt Nam đạt tổng điểm: 94,55/100, trong đó bao
gồm 5 trụ cột: Pháp lý (20/20 điểm), Kỹ thuật
(16,31/20 điểm), Tổ chức (18,98/20 điểm), Nâng
cao năng lực (19,26/20 điểm), Hợp tác (20/20
điểm). Tổng điểm của Việt Nam đã tăng hơn 36%
so với lần công bố năm 2019 với 69,3 điểm.
Kết quả xếp hạng cho thấy, chỉ số ATANM của Việt
Nam có tiến bộ vượt bậc, góp phần tạo lập niềm tin
số, thúc đẩy chuyển đổi số của Việt Nam phát triển
nhanh, bền vững.
Kết quả này là nhờ nỗ lực lớn của Việt Nam trong
một chặng đường dài, thể hiện qua: quyết tâm chính
trị của Đảng, Nhà nước đối với vấn đề đảm bảo
ATANM; nỗ lực của các Bộ, ngành, địa phương
triển khai bảo đảm ATTT theo mô hình 4 lớp; vai
trò Bộ Công an và Bộ TT&TT để Việt Nam có một
hành lang pháp lý về ATANM cơ bản đầy đủ; sự
phát triển của các DN ATANM Việt Nam, vai trò
tích cực của các DN viễn thông, Internet, CNTT.
Phòng Thông tin và Hợp tác quốc tế

© Cục An toàn thông tin
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An toàn thông tin cho đô thị thông minh
Vấn đề sống còn cho sự phát triển bền vững
Đô thị thông minh (Smart Cities) là đô thị của tương
lai, tập hợp sức mạnh của công nghệ 3D - Công
nghệ số (Digital Technologies), Dữ liệu (Data) và tư
duy thiết kế (Design Thinking) để thúc đẩy hiệu quả
các dịch vụ đô thị. Tuy nhiên, làn sóng chuyển đổi
số mới cũng mang đến những rủi ro an toàn thông
tin, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn tại của đô
thị thông minh.
Nguy cơ mất an toàn thông tin đối với đô thị thông
minh luôn là vấn đề nhức nhối
Đại dịch COVID-19 đã cho thế giới thấy được tầm
quan trọng của các chương trình đô thị thông minh.
Việc sử dụng công nghệ, dữ liệu và các giải pháp
sáng tạo để giải quyết các thách thức của xã hội
đang là vấn đề cốt lõi của mỗi quốc gia trong quá
trình ứng phó trước đại dịch.
Trong xu thế toàn cầu hóa và phát triển bền vững,
không phải ngẫu nhiên đô thị thông minh ngày càng
trở nên phổ biến không chỉ ở các quốc gia phát triển
mà còn ở các khu vực, quốc gia, địa phương đang
phát triển. Xây dựng đô thị thông minh không phải
là phong trào mà đó là khuôn mẫu được triển khai
dưới các nhu cầu tất yếu để giải quyết các yêu cầu
bức thiết của mỗi đô thị hay khu vực dân cư.
Tuy nhiên, rủi ro về an toàn thông tin là vấn đề nguy
hiểm nhất trong quá trình phát triển các hoạt động
đổi mới, sáng tạo. Trong mô hình thành phố thông
minh, hầu hết các thiết bị được kết nối, liên thông
với nhau trong thế giới Internet vạn vật (IoT). Do
đó, các nguy cơ mất an toàn thông tin cũng sẽ xuất
hiện rất nhiều, có khả năng ảnh hưởng lớn tới quá
trình xây dựng và vận hành đô thị thông minh.

© Cục An toàn thông tin

Lần đầu tiên, số lượng kết nối IoT (loại thiết bị phổ
biến nhất trong đô thị thông minh) đã vượt qua số
lượng kết nối Non - IoT trên toàn thế giới. Theo
Báo cáo trạng thái IoT Q4 2020 & Outlook 2021
của IoT Analytics, 11,7 trong số 21,7 tỷ thiết bị
được kết nối đang hoạt động trên toàn thế giới là kết
nối IoT cuối năm 2020. Dự đoán số lượng kết nối
IoT sẽ tăng lên 30 tỷ vào năm 2025 với trung bình 4
thiết bị IoT mỗi người.
Việc số lượng các thiết bị IoT kết nối với nhau, tăng
với tốc độ chóng mặt khiến cho những cuộc tấn
công mạng và lỗ hổng ở một khu vực hay lĩnh vực
nào đó có thể tạo ra những ảnh hưởng lan rộng ra
các khu vực và lĩnh vực khác. Hậu quả mà chúng
gây ra không chỉ là mất mát dữ liệu hay tác động lên
tình hình tài chính mà còn có khả năng dẫn tới sự
mất mát trong cuộc sống và sự sụp đổ của hệ thống
kinh tế xã hội.
Để giải quyết vấn đề này, các lãnh đạo, các nhà quy
hoạch đô thị và các bên liên quan trọng khác cần
phải thiết lập các luật về an toàn thông tin như một
phần không thể tách rời trong quá trình thiết kế, vận
hành, quản lý đô thị thông minh chứ không chỉ dừng
lại ở “suy nghĩ trong tương lai”.
Tại Việt Nam, đã có 28/63 tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương ban hành Đề án/Kế hoạch triển
khai đô thị thông minh. 11 địa phương đã ban hành
Kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh. Đã triển
khai 26 Trung tâm điều hành thông minh (IOC) cấp
tỉnh và 21 IOC cấp đô thị thuộc tỉnh. Nhiều địa
phương đã và đang đẩy mạnh triển khai xây dựng
các trung tâm hành chính công, triển khai dịch vụ
công trực tuyến theo các cấp độ và bước đầu đem lại
những tác động hiệu quả, tích cực nhất định.
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Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, việc bảo đảm an toàn
thông tin không tốt có thể dẫn tới làm chậm quá
trình phát triển của đô thị thông minh, ảnh hưởng tới
sự phát triển ổn định, bền vững. Điển hình như Singapore đã gặp phải sự cố mất dữ liệu cá nhân của
hơn 1,5 triệu bệnh nhân vào năm 2018, trong đó có
hồ sơ của Thủ tướng Lý Hiển Long. Sau đó, chính
phủ Singapore đã phải cho tạm dừng dự án về đô thị
thông minh tại quốc gia này để đánh giá lại hiện
trạng an toàn thông tin và triển khai các biện pháp
bảo vệ.
Gần đây hơn vào tháng 6/2020, sự cố tấn công mã
hóa dữ liệu và đòi tiền chuộc vào thành phố Knoxville tại tiểu bang Tennessee, Hoa Kỳ. Cuộc tấn
công làm tê liệt cả hệ thống CNTT của thành phố,
khiến cho chính quyền phải trả gần 240 nghìn đô la
cho các chi phí khắc phục hậu quả. Ngoài việc các
dữ liệu máy tính không thể truy cập được, hàng loạt
hồ sơ cán bộ của chính quyền bị rao bán trên chợ
đen một cách công khai.
Đến tháng 2/2021, tin tặc tấn công và chiếm quyền
điều khiển hệ thống giám sát và thu thập dữ liệu của
nhà máy nước Oldsmar tại Massachusetts, Hoa Kỳ.
Kẻ tấn công đã can thiệp vào các chức năng quan
trọng của nhà máy nước và điều chỉnh lượng natri
hydroxit trong nước từ 100/1.000.000 (ppm) thành
11.100 (ppm). Mặc dù đơn vị quản lý đã kịp thời
khắc phục và chưa có hậu quả đáng tiếc xảy ra,
nhưng có thể thấy việc tấn công mạng vào các hệ
thống thông tin quan trọng trong các đô thị thông
minh trở nên rất đơn giản nếu đơn vị quản lý không
có những biện pháp phòng ngừa tấn công mạng tốt.
Giải pháp nào cho các địa phương đang triển khai
đô thị thông minh
Từ các sự cố an toàn thông tin trên thế giới cho thấy
các thành phố thông minh luôn là mục tiêu tấn công
mạng bất kể lĩnh vực hoạt động hoặc khu vực nào
trên thế giới. Một trong những thước đo đánh giá
quan trọng cho sự phát triển đô thị thông minh
chính là mức độ bảo đảm an toàn thông tin.
© Cục An toàn thông tin
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Vậy bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống,
dịch vụ của đô thị thông minh như thế nào?
Có ba yếu tố cốt lõi trong an toàn thông tin đó là:
CON NGƯỜI - QUY TRÌNH và CÔNG NGHỆ.
Con người gồm 03 nhóm chính:
+ Nhóm đối tượng lãnh đạo bao gồm lãnh đạo của
địa phương, lãnh đạo của cơ quan, tổ chức, các chủ
quản hệ thống thông tin. Đây là nhóm cần được
nâng cao ý thức về công tác bảo đảm an toàn thông
tin. Chỉ khi ý thức được các rủi ro an toàn thông tin
có thể xảy ra, địa phương hoặc đơn vị mới đẩy
mạnh được các hoạt động bảo vệ cho phù hợp.
+ Nhóm đối tượng kỹ thuật: bao gồm các cán bộ kỹ
thuật vận hành các hệ thống trong đô thị thông
minh, các cán bộ kỹ thuật chuyên trách về an toàn
thông tin. Đây là nhóm phải được đào tạo chuyên
sâu về các kỹ năng an toàn thông tin, lực lượng tại
chỗ là một phần rất quan trọng trong việc bảo vệ và
ứng phó với các sự cố an toàn thông tin khi gặp
phải.
+ Nhóm đối tượng người sử dụng: đây là nhóm
đông nhất và cũng là nhóm cần phải được nâng cao
nhận thức và các kỹ năng cơ bản về an toàn thông
tin. Nhiều thống kê khảo sát quốc tế cho thấy phần
lớn các sự cố mất an toàn thông tin đến từ phía
người sử dụng trong các hệ thống. Một hệ thống dù
được trang bị những giải pháp bảo vệ tốt đến đâu
nhưng người sử dụng trong hệ thống có ý thức an
toàn thông tin kém cũng có thể trở thành điểm yếu
để khai thác và tấn công mạng.
Các quy trình an toàn thông tin là xương sống để
đảm bảo cho hoạt động của các hệ thống trong đô
thị thông minh được vận hành an toàn, bảo mật. Các
cơ quan, tổ chức cần có những phương án ứng phó
với các sự cố mạng khi xảy ra, đảm bảo được cơ sở
dữ liệu được lưu trự dự phòng định kỳ hay kiểm
soát được các thiết bị ngoại vi sử dụng trong hệ
thống. Đây là các vấn đề thường gặp phải với nhiều
cơ quan, tổ chức hiện nay.
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Các giải pháp công nghệ an toàn thông tin là phần
không thể thiếu trong các hệ thống thông tin. Tại
Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ
tướng Chính phủ, một trong những yêu cầu được
Thủ tướng đưa ra đó là việc bảo đảm tỷ lệ kinh phí
cho các sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng
đạt tối thiểu 10% trong tổng kinh phí triển khai các
kế hoạch và dự án ứng dụng CNTT. Điều này thể
hiện rõ tầm quan trọng của các giải pháp, công cụ
an toàn thông tin trong các hệ thống thông tin. Việc
sử dụng các giải pháp, dịch vụ an toàn thông tin
mạng do doanh nghiệp trong nước xây dựng vừa
tăng

cường bảo đảm an toàn thông tin vừa giúp hỗ trợ thị
trường an toàn thông tin nội địa phát triển.
Các biện pháp cụ thể
Thứ nhất, cần ưu tiên nội dung và xây dựng chính
sách kiểm soát truy cập chặt chẽ. Cần xác định
những hệ thống quan trọng nhất cần bảo vệ và áp
dụng các biện pháp kiểm soát chặt chẽ với những ai
có thể truy cập vào hệ thống. Việc xác định hệ
thống thông tin theo cấp độ chính là việc quan trọng
để đánh giá đâu là hệ thống quan trọng hơn những
hệ thống khác. Từ đó đưa ra được những phương án
bảo vệ an toàn cho hệ thống một cách phù hợp nhất.
Thứ hai, tập trung đào tạo cho nguồn nhân lực. Đào
tạo cơ bản về an toàn thông tin trên diện rộng các
đối tượng người sử dụng, đào tạo chuyên sâu cho
lực lượng cán bộ kỹ thuật nòng cốt.

Báo cáo chuyên đề
thống, hạ tầng quan trọng trong đô thị thông minh
cần phải được tập trung bảo vệ như các hệ thống
điện lực, giao thông, bệnh viện và các hệ thống
quan trọng khác.
Thứ tư, có biện pháp quản lý, bảo đảm an toàn
thông tin cho các thiết bị IoT. Đây là những thiết bị
có nguy cơ mất an toàn thông tin do phần lớn các
thiết bị này không được trang bị sẵn giải pháp đủ
mạnh để chống lại tấn công mạng.

Thứ năm, xây dựng kế hoạch ứng phó và khắc phục
các sự cố mạng. Các địa phương cần xây dựng
những
quy
trình
này
không
chỉ để
phản
ứng
nhanh
chóng
ngăn
chặn
các
cuộc
tấn công mà còn có quy trình để hạn chế hậu quả mà
các sự cố mất an toàn thông tin có thể xảy ra.
Kết luận
Bảo đảm an toàn thông tin nói chung và cho đô thị
thông minh nói riêng không phải là việc một sớm
một chiều, cũng không phải là việc mà mỗi địa
phương, đơn vị phải tự thực hiện. Mà đây là việc
cần có sự hợp tác của cả chính quyền, doanh nghiệp
và người dân.
Bảo đảm an toàn thông tin phải luôn song hành, gắn
kết chặt chẽ với quá trình xây dựng và vận hành đô
thị thông minh. An toàn thông tin là điều kiện cơ
bản, yếu tố sống còn để triển khai đô thị thông minh
một cách nhanh chóng, bền vững.
Phòng Quy hoạch và Phát triển

Thứ ba, bảo vệ các cơ sở hạ tầng quan trọng. Các hệ

© Cục An toàn thông tin
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Thúc đẩy Hệ sinh thái sản phẩm an toàn thông tin
mạng Việt Nam: Biện pháp và Hành động
Khi cuộc sống số dần song hành cùng đời thực, làm chủ hệ sinh thái an toàn, an ninh mạng là làm chủ chủ
quyền, đảm bảo sự thịnh vượng của quốc gia trên không gian mạng. Các nước mạnh như Hàn Quốc, Singapore, Israel, … đều có những chính sách, hành động riêng để thúc đẩy phát triển lĩnh vực an toàn, an ninh
mạng đặc biệt là xây dựng nền công nghiệp an toàn, an ninh mạng. Việt Nam đã và đang triển khai các biện
pháp, hành động nào để phát triển và làm chủ Hệ sinh thái sản phẩm an toàn thông tin mạng của mình?
Triển khai hành động, trong thời gian qua, Việt Nam đã tìm hiểu kinh nghiệm của một số nước mạnh và đã
có những biện pháp, hành động cụ thể để thúc phát triển các doanh nghiệp an toàn thông tin mạng (ATTM)
và Hệ sinh thái sản phẩm an toàn thông tin mạng Việt Nam.
Bài viết này sẽ giới thiệu kinh nghiệm của một số nước và các biện pháp, hành động của Việt Nam để phát
triển và làm chủ hệ sinh thái an toàn, an ninh mạng.

Hành động, kết quả phát triển lĩnh vực ATTM,
xây dựng nền công nghiệp ATTM của một số
nước

Kinh nghiệm của Hàn Quốc
Hiện tại, thị trường Hàn Quốc có khoảng 18 doanh
nghiệp an toàn thông tin lớn, đại diện cho lĩnh vực
an toàn, an ninh mạng của nước này. Sản phẩm của
các doanh nghiệp Hàn Quốc tập hợp lại thành một
hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin
mạng đa dạng với tổng doanh thu của các doanh
nghiệp ước tính năm 2019 đạt khoảng 3,280 tỉ won
(tương đương khoảng 3 tỉ USD) và có xu hướng tiếp
tục tăng trưởng qua các năm. Nhìn chung, sản
phẩm, dịch vụ của các doanh nghiệp Hàn Quốc
không tập trung và số lượng mà tập trung vào sự
khác biệt, mỗi công ty sẽ có thế mạnh riêng trong
từng lĩnh vực cụ thể (ngoại trừ một số doanh nghiệp
lớn). Bên cạnh đó, các doanh nghiệp Hàn Quốc đã
có các sản phẩm an toàn thông tin cho một số lĩnh
vực mới như: Cloud, IoT… sản xuất được các thiết
bị bảo mật chất lượng cao phục vụ nhu cầu trong
nước và xuất khẩu ra quốc tế.
Trong những năm gần đây, Chính phủ Hàn Quốc có
định hướng tập trung về sản phẩm, dịch vụ chất
lượng cao thay vì phát triển sản phẩm, dịch vụ tập
trung vào giá cả. Việc ưu tiên sử dụng sản phẩm,

© Cục An toàn thông tin

dịch vụ chất lượng cao tại thị trường trong nước
thông qua các chính sách ưu đãi về thuế đối với các
khoản đầu tư vào bảo mật thông tin và các hoạt
động nghiên cứu phát triển cũng góp phần mở rộng
thị trường an toàn thông tin mạng nội địa của quốc
gia này. Các chính sách về quản lý giá trong lĩnh
vực kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin
cũng được quan tâm để đảm bảo tính cạnh tranh
lành mạnh của thị trường. Hàn Quốc coi ngành công
nghiệp an toàn, an ninh mạng có tính chất thương
mại và cần được gia tăng tính cạnh tranh. Nói cách
khác, họ coi đây là một sản phẩm (hàng hóa), dịch
vụ cụ thể tương tự như các loại sản phẩm, dịch vụ
khác và cần được khuyến khích cạnh tranh tự do.
Tuy nhiên, quốc gia này vẫn có những chính sách
ưu đãi đặc biệt đối với các ý tưởng sáng tạo, đột phá
để khuyến khích phát triển và bảo vệ những nghiên
cứu này trước sức cạnh tranh của thị trường. Để
gián tiếp mở rộng thị trường cho các doanh nghiệp
an toàn thông tin mạng trong nước, Chính phủ Hàn
Quốc đã xây dựng hệ thống “Thông báo công khai
về an toàn thông tin” (Public Notification of Information Security) và được truyền thông rộng rãi,
thông báo về tình trạng mất an toàn thông tin của
các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, từ đó khuyến
cáo các cơ quan tổ chức tăng cường các biện pháp
an toàn thông tin.
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Bên cạnh đó, để hỗ trợ phát triển thị trường quốc tế
đối với các sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin
(cũng như các sản phẩm CNTT nói chung) của Hàn
Quốc, tại một số thị trường mục tiêu, Chính phủ
Hàn Quốc đã thành lập các văn phòng đại diện hợp
tác CNTT ở các thị trường tiềm năng, tại Việt Nam
là Trung tâm hợp tác CNTT Việt Nam - Hàn Quốc.
Việc đề cao vai trò dẫn dắt của các cơ quan Chính
phủ trong hoạt động hỗ trợ phát triển hợp tác quốc
tế của Hàn Quốc mang lại các kết quả hữu ích cho
doanh nghiệp. Thông thường, các doanh nghiệp Hàn
Quốc làm việc với quốc tế thông qua các văn phòng
đại diện này thường nhận được sự hỗ trợ trực tiếp
của Chính phủ nước sở tại và văn phòng đại diện để
tiếp cận tới các khách hàng tiềm năng. Cụ thể hơn
nữa, khi các doanh nghiệp Hàn Quốc nhận được yêu
cầu hợp tác hoặc có nhu cầu muốn hợp tác với các
doanh nghiệp tại một quốc gia cụ thể thì có thể
thông báo với văn phòng đại diện của Chính phủ tại
khu vực đó để nhận được sự hỗ trợ kết nối. Việc này
góp phần gia tăng vai trò của cơ quan quản lý nhà
nước, cũng như đảm bảo kết quả của các hoạt động
hợp tác quốc tế của doanh nghiệp.
Với mục tiêu tạo ra một hệ sinh thái sáng tạo cho
ngành công nghiệp an ninh mạng để đảm bảo tính
cạnh tranh về công nghệ, nguồn nhân lực và các
ngành công nghiệp quan trọng đối với an ninh mạng
quốc gia, Chính phủ Hàn Quốc đã đưa ra các giải
pháp cụ thể trong Chiến lược quốc gia về an toàn,
an ninh mạng (National Cybersecurity Strategy) của
Hàn Quốc: (1) Mở rộng đầu tư cho an toàn, an ninh
mạng; (2) Tăng cường khả năng cạnh tranh của lực
lượng lao động trong lĩnh vực an ninh mạng; (3)
Thúc đẩy môi trường phát triển cho các công ty an
toàn, an ninh mạng; (4) Thiết lập nguyên tắc cạnh
tranh bình đẳng trong thị trường an toàn, an ninh
mạng.
Kinh nghiệm của Singapore
Singapore cũng là quốc gia có tốc độ phát triển
nhanh trong lĩnh vực an toàn, an ninh mạng. Cơ
quan An ninh mạng quốc gia (CSA) của Singapore
được thành lập vào tháng 4/2015, hiện được quản lý
bởi Bộ Truyền thông và Thông tin của Singapore
(Ministry of Communications and Information –
© Cục An toàn thông tin
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MCI) có nhiệm vụ giám sát và điều phối các hoạt
động cũng như tăng cường an ninh mạng của Singapore. Cơ quan này là đơn vị đầu mối của hầu hết các
hoạt động bảo đảm an toàn, an ninh mạng tại Singapore và có vai trò dẫn dắt phát triển thị trường sản
phẩm, dịch vụ an toàn, an ninh mạng trong nước
cũng như hỗ trợ ngành công nghiệp an toàn, an ninh
mạng Singapore vươn ra toàn cầu. Cơ quan An ninh
mạng quốc gia của Singapore được giao nhiệm vụ
thúc đẩy nền kinh tế kỹ thuật số của đất nước, chịu
trách nhiệm ươm tạo một hệ sinh thái an toàn, an
ninh mạng và đào tạo các chuyên gia CNTT có trình
độ cao, chuyên môn sâu về nghiên cứu và phát triển.
Singapore đang nhanh chóng trở thành một trong
những trung tâm an ninh mạng của thế giới và nằm
trong nhóm các nước dẫn đầu thế giới về chỉ số an
toàn, an ninh mạng do Liên minh Viễn thông quốc
tế (ITU) đánh giá gần nhất vào năm 2018. Ngoài ra,
thị trường an toàn, an ninh mạng tại Singapore ước
tính sẽ tăng lên 900 triệu đô la Singapore (600 triệu
USD) vào năm 2020. Để đạt được những kết quả
quan trọng nói trên, Singapore đã xây dựng và áp
dụng các giải pháp, chính sách cụ thể: (1) Thu hút
các công ty an ninh mạng đẳng cấp thế giới; (2) Hỗ
trợ cho các công ty khởi nghiệp; (3) Hỗ trợ các doanh nghiệp an toàn, an ninh mạng nội địa; (4) Tài
trợ cho nghiên cứu và phát triển để đổi mới nhanh
chóng; (5) Quan hệ đối tác toàn cầu để mở ra thị
trường quốc tế. Theo nghiên cứu của Gartner, chi
tiêu cho an toàn, an ninh mạng toàn cầu ước tính đạt
113 tỷ USD vào năm 2020. Chính phủ Singapore
nhận định rằng việc phát triển an ninh mạng tại nội
địa mang lại cơ hội mới cho các công ty mở rộng ra
toàn cầu. Với thế mạnh là một trong 5 thành viên
sáng lập của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á
(ASEAN), Singapore có những ưu thế tiếp cận tới
thị trường an toàn, an ninh mạng 625 triệu dân ở
khu vực Đông Nam Á và cùng các thành viên
ASEAN nâng cao năng lực bảo đảm an toàn, an
ninh mạng của khu vực.
Ngoài ASEAN, chính phủ Singapore còn xây dựng
các quan hệ đối tác quốc tế quan trọng nhằm thống
nhất chính sách an toàn, an ninh mạng trên toàn cầu,
tận dụng các nguồn lực và kinh nghiệm từ các tổ
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Kinh nghiệm của Israel
Isarel coi an toàn, an ninh mạng trở thành một mục
tiêu quốc gia rõ ràng vào tháng 11/2010 với việc
Chính phủ khởi động “Sáng kiến Không gian mạng
Quốc gia” dưới sự bảo trợ của Hội đồng Quốc gia
về Nghiên cứu và Phát triển thuộc Bộ Khoa học.
Lực lượng đa ngành đặc biệt này do chủ tịch Hội
đồng Nghiên cứu và Phát triển Quốc gia đứng đầu,

và bao gồm khoảng 80 chuyên gia từ quân đội, các
bộ, học viện và khu vực tư nhân. Lực lượng này đã
đưa 12 khuyến nghị và đưa vào Nghị quyết 3611
của Chính phủ vào tháng 8/2011, mang tên “Nâng
cao năng lực không gian mạng quốc gia”. Song
song với đó Chính phủ cũng thành lập Cục Không
gian mạng Quốc gia (INCB) là cơ quan tham mưu,
kiện toàn về an toàn, an ninh mạng.
Nghị quyết 3611 của Chính phủ Isarel chỉ ra bốn ưu

tiên quốc gia trong lĩnh vực không gian mạng: (1)
Nâng cao năng lực quốc gia và cải thiện việc quản
lý các thách thức không gian mạng hiện tại và tương
lai; (2) Cải thiện "việc bảo vệ các cơ sở hạ tầng
quốc gia cần thiết cho việc duy trì cuộc sống ổn
định và hiệu quả ở Nhà nước Israel"; (3) Nâng cao
vị thế của đất nước như một trung tâm toàn cầu về
phát triển công nghệ thông tin (CNTT); (4) Khuyến
khích hợp tác liên ngành giữa các học viện, ngành
công nghiệp, khu vực tư nhân và các bộ của chính

phủ.
Các Nghị quyết bổ sung của Chính phủ Israel, cụ
thể là các Nghị quyết 2443 và 2444 được xây dựng
chi tiết cho các ưu tiên quốc gia này và mở rộng
năng lực thể chế cho an toàn, an ninh mạng bằng
cách thành lập Cục Phòng thủ Mạng bao gồm cả
INCB và Cơ quan An ninh Mạng Quốc gia.
Cục Không gian mạng Quốc gia Israel có trách
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lãnh đạo công nghiệp, các nhà nghiên cứu, quan
chức,… INCB cũng hợp tác chặt chẽ với Quân đội
và Bộ Quốc phòng. Do đó, Cục Không gian mạng
Quốc gia Israel cũng liên kết hai mảng quân sự và
dân sự, mặc dù thực tế là ranh giới giữa các mảng
này ở Israel là rất mờ nhạt. Kể từ năm 2012, Bộ
Quốc phòng có cơ quan quản lý mạng trung ương,
phụ trách quản lý và điều phối quan hệ đối tác giữa

Quân đội, các dịch vụ an ninh của Israel và các doanh nghiệp an toàn, ninh mạng. Đây là một quá
trình đôi bên cùng có lợi, theo nghĩa Quân đội tìm ra
câu trả lời về kỹ thuật cho các vấn đề cụ thể của
mình, trong khi các doanh nghiệp có thể tiếp cận
nguồn tài trợ cho nghiên cứu và phát triển để tạo ra
các công cụ cần thiết cho quân đội.
Nhằm nâng cao nguồn nhân lực về an toàn an ninh
mạng Chính phủ Israel, cụ thể là cơ quan INCB đã
xuất bản một tài liệu quy chế về nghiệp vụ an toàn,
an ninh mạng ở một số ngành nghề tại Israel. Quy
chế này đặt ra nhằm đảm bảo các cơ quan, tổ chức
có thể đảm bảo mức độ an toàn, an ninh mạng ở
mức cao nhất bằng việc sử dụng các chuyên gia có
kỹ thuật cao và có phẩm chất đạo đức tốt. Chính
sách này xác định 05 ngành nghề an toàn thông tin
mạng sẽ được quy định và các cơ sở kiến thức, đào
tạo cần thiết. Các chuyên gia được chứng nhận sẽ
phải trải qua các kỳ kiểm tra định kỳ và một danh

sách các chuyên gia có năng lực sẽ được phổ biến
rộng rãi.
Một số giải pháp được Chính phủ Israel áp dụng để
thúc đẩy phát triển thị trường an toàn, an ninh mạng
trong nước, cụ thể: (1) Chính phủ đứng ra với tư
cách là cơ quan điều phối; (2) Chính phủ có vai trò
xúc tác kinh doanh; (3) Sử dụng quân đội làm nơi
ươm mầm khởi nghiệp; (4) Đầu tư vào nguồn lực
con người.

nhiệm phụ trách toàn bộ mảng không gian mạng dân
sự. Cơ quan INCB trở thành trung tâm đầu mối liên
hệ của các cơ quan hành chính chính phủ, các nhà
© Cục An toàn thông tin
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Biện pháp và hành động của Việt Nam
Kể từ thời điểm Luật An toàn thông tin mạng với
các quy định về quản lý, thúc đẩy doanh nghiệp,
hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực an toàn, an
ninh mạng có hiệu lực tháng 7/2015 đã bước đầu
định hình nên thị trường, doanh nghiệp an toàn
thông tin mạng Việt Nam với sự tham gia của 89
doanh nghiệp đến thời điểm hiện tại. Hoạt động của
doanh nghiệp đã chuyển dịch từ hướng tự phát, nhỏ
lẻ sang chuyên nghiệp, phát triển đa dạng sản phẩm,
dịch vụ, chất lượng
về đội ngũ nhân sự
và hệ thống trang
thiết bị kỹ thuật.
Năm 2019, Bộ
Thông
tin
và
Truyền
thông
(TT&TT) đã tham
mưu Thủ tướng
Chính phủ ban
hành Chỉ thị số 14/
CT-TTg ngày 07/6/2019 về việc tăng cường đảm
bảo an toàn thông tin mạng, chỉ đạo, định hướng đối
với việc thúc đẩy phát triển thị trường sản phẩm,
dịch vụ nội địa thông qua các cơ chế khuyến khích
sản xuất, sử dụng sản phẩm, dịch vụ trong nước,
tăng tỷ lệ đầu tư cho an toàn thông tin mạng. Chỉ thị
14/CT-TTg năm 2019 là yếu tố trực tiếp tác động và
tạo sự chuyển mình mạnh mẽ của thị trường, doanh
nghiệp, đặc biệt là Hệ sinh thái sản phẩm an toàn, an
ninh mạng Việt Nam. Cùng với đó, trong năm 2019,
Bộ TT&TT đã thành lập và ra mắt Liên minh phát
triển Hệ sinh thái an toàn, an ninh mạng Việt Nam
với 21 thành viên là các doanh nghiệp hàng đầu về
an toàn thông tin mạng. Liên minh có sứ mệnh phát
triển sản phẩm an toàn, an ninh mạng nội địa đa
dạng, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an toàn cho các hệ
thống thông tin trong nước, tạo lợi thế cạnh tranh
với sản phẩm nước ngoài.
Trong định hướng phát triển ngành TT&TT năm
2020, Bộ TT&TT xác định: “Hệ sinh thái các sản
phẩm an toàn, an ninh mạng phải do chính doanh
nghiệp Việt Nam xây dựng và làm chủ để phục vụ
Chính phủ điện tử, đô thị thông minh và các hệ
© Cục An toàn thông tin
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thống thông tin quan trọng quốc gia. Lực lượng an
toàn, an ninh mạng có trách nhiệm bảo vệ sự thịnh
vượng của quốc gia trên không gian mạng”.
Nhiệm vụ thúc đẩy, phát triển Hệ sinh thái sản phẩm
an toàn, an ninh mạng Việt Nam do Bộ TT&TT
triển khai lấy sự an toàn của người dân, tổ chức,
doanh nghiệp làm trung tâm; doanh nghiệp phát
triển sản phẩm, dịch vụ trong nước là trọng yếu.
Trên cơ sở đó hình thành các quan điểm chủ đạo để
triển khai nhiệm vụ: (1) Cơ quan quản lý nhà nước
đồng hành cùng
doanh
nghiệp
trong hoạt động
phát triển thị
trường, thúc đẩy
hoạt động kinh
doanh sản phẩm.
(2) Định hướng
phát triển doanh
nghiệp đầu đàn
có nền tảng vững
chắc để hỗ trợ
quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm; Doanh
nghiệp đầu đàn có vai trò phát triển các sản phẩm
trọng tâm trong hệ sinh thái. (3) Định hình mặt bằng
chung về chất lượng của sản phẩm trong nước thông
qua các hoạt động xây dựng tiêu chí, đánh giá, kiểm
định chất lượng sản phẩm.
Trong bối cảnh giai đoạn 2016 – 2020 và những
tháng đầu năm 2021, công tác bảo đảm an toàn
thông tin mạng trong nước đã được cơ quan các bộ,
ngành, địa phương quan tâm, triển khai quyết liệt và
đã đạt được một số kết quả, chuyển biến tích cực.
Các hệ thống kỹ thuật quy mô quốc gia đã được
triển khai và đưa vào vận hành khai thác phục vụ
công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng trên cả
nước. Tình hình phát triển của sản phẩm, dịch vụ an
toàn thông tin do các doanh nghiệp Việt Nam sản
xuất, cung cấp đã cơ bản hình thành toàn diện và
dần đóng vai trò chủ đạo tại thị trường sản phẩm,
dịch vụ an toàn thông tin trong nước, góp phần chủ
động trong công tác đảm bảo an toàn thông tin
mạng cho Chính phủ điện tử.
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Định hướng về phát triển sản phẩm, dịch vụ của các
doanh nghiệp trong Liên minh phát triển Hệ sinh
thái sản phẩm an toàn, an ninh mạng Việt Nam cũng
ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Từ cuối năm
2019, với sự thành lập của Liên minh đã hình thành
cầu nối trao đổi thông tin, phối hợp giữa cơ quan
quản lý nhà nước (Bộ TTTT - Cục An toàn thông
tin) và các doanh nghiệp trong thị trường. Cục An
toàn thông tin đã có kênh tiếp cận để đồng hành,
theo sát các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
trên thị trường. Trên cơ sở thông tin hai chiều, trực
tiếp Cục An toàn thông tin cũng nắm rõ bức tranh
toàn cảnh của thị trường, liên tục cập nhật sản phẩm
mới của doanh nghiệp và kịp thời đưa ra định
hướng, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong nước
phát triển thị trường, phát triển sản phẩm để hoàn
thiện Hệ sinh thái.
Kể từ năm 2018 đến thời điểm hiện tại, Hệ sinh thái
sản phẩm an toàn, an ninh mạng của Việt Nam có
những phát triển vững chắc về cả số lượng và chất
lượng sản phẩm. Đa số các loại sản phẩm cần thiết
phục vụ bảo đảm an toàn thông tin đều có sản phẩm
nội địa. Chất lượng sản phẩm an toàn thông tin do
các doanh nghiệp trong nước xây dựng và phát triển
không hề thua kém doanh nghiệp nước ngoài và
nhiều sản phẩm đã được các tổ chức thế giới ghi
nhận. Ngoài ra, giá của sản phẩm trong nước cũng
rất cạnh tranh. Các sản phẩm, dịch vụ do các doanh
nghiệp Việt Nam sản xuất đã đáp ứng được các nhu
cầu tiêu dùng trong nước và đạt được niềm tin của
các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hướng tới việc
thay thế sản phẩm, dịch vụ nhập khẩu trong những
đối tượng bảo vệ trọng yếu. Để đạt được
Bộ TT&TT đã triển khai các nhiệm vụ thường
xuyên, liên tục để cập nhật, theo dõi tình hình phát
triển sản phẩm, phát triển thị trường trong nước;
thực hiện các chỉ đạo trọng tâm của Lãnh đạo Bộ
TT&TT: (1) Xây dựng danh sách sản phẩm, dịch vụ
an toàn thông tin trọng điểm quốc gia; (2) Phát triển
sản phẩm Make in Việt Nam được sử dụng rộng rãi.
Việc triển khai các nhiệm vụ này đã đạt được các
kết quả bước đầu, làm tiền đề để thúc đẩy phát triển
thị trường cho doanh nghiệp trong giai đoạn 20212025.
© Cục An toàn thông tin
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Các hoạt động thường xuyên
Việc xây dựng và duy trì kênh thông tin với các doanh nghiệp trong Liên minh phát triển Hệ sinh thái
sản phẩm an toàn, an ninh mạng Việt Nam đã kịp
thời cập nhật các kết quả nghiên cứu, phát triển sản
phẩm của doanh nghiệp và định hướng doanh
nghiệp bố trí nguồn lực đầu tư, nghiên cứu các sản
phẩm trọng tâm mà chưa có sản phẩm. Bên cạnh đó,
kênh thông tin trực tiếp là công cụ để Bộ TT&TT
nắm bắt được các kết quả của doanh nghiệp trong
hoạt động xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm
ra thị trường quốc tế (các sản phẩm nhận được giải
thưởng bình chọn quốc tế có uy tín, các hoạt động
mở rộng thị trường quốc tế…). Trên cơ sở đó, Bộ
TT&TT có các chỉ đạo kịp thời để thực hiện các
nhiệm vụ thường xuyên, liên tục trong hoạt động
thúc đẩy phát triển Hệ sinh thái sản phẩm an toàn,
an ninh mạng Việt Nam theo định hướng đúng đắn,
hiệu quả.
Định hướng doanh nghiệp phát triển sản phẩm và
cập nhật tình hình sản xuất và kinh doanh sản
phẩm, dịch vụ
Trong quá trình triển khai nhiệm vụ, Bộ TT&TT
thường xuyên tổ chức làm việc, đối thoại với các
doanh nghiệp tiềm năng trong Liên minh phát triển
Hệ sinh thái sản phẩm an toàn, an ninh mạng Việt
Nam để khuyến khích, thúc đẩy phát triển các chủng
loại sản phẩm trọng tâm, có tiềm năng thương mại
trên cơ sở nhu cầu thực tiễn của thị trường trong
từng giai đoạn. Việc các doanh nghiệp đã có định
hướng nghiên cứu đối với các sản phẩm một cách
nghiêm túc và hoạt động phát triển sản phẩm trọng
tâm của Hệ sinh thái đã có những biến chuyển rõ rệt
từ phía các doanh nghiệp. Trong năm 2021, các sản
phẩm hoàn thiện sẽ sớm được ra mắt, hứa hẹn gia
tăng sự đa dạng về sản phẩm, dịch vụ an toàn thông
tin mạng của Hệ sinh thái. Bên cạnh đó, Bộ TT&TT
thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình sản
phẩm, dịch vụ trong nước thông qua hoạt động báo
cáo hàng tháng của doanh nghiệp.
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Tổng doanh thu của sản phẩm an toàn, an ninh
mạng do các doanh nghiệp Việt Nam sản xuất đã có
những bước tiến dài trong những năm vừa qua thể
hiện qua những số liệu cụ thể. Từ năm 2016 đến
nay, thị trường sản phẩm an toàn, an ninh mạng Việt
Nam đã chứng kiến những bước tăng trưởng vượt
bậc của sản phẩm trong nước so với sản phẩm nước
ngoài (từ tỉ lệ 22% năm 2016 tới tỉ lệ 45% năm
2020). Song song với việc tăng trưởng của thị
trường an toàn, an ninh mạng Việt Nam, sự tăng
trưởng doanh thu đối với sản phẩm trong nước phản
ánh tiềm năng còn rất lớn của lĩnh vực này (mức
tăng trưởng thị trường qua các năm luôn đạt trên
25%). Tỷ lệ doanh thu của sản phẩm nội địa vẫn
tiếp tục duy trì tăng trưởng so với sản phẩm nhập
khẩu và sẽ ghi nhận mức tăng trưởng khả quan
trong năm 2021.
Xây dựng và ban hành các bộ yêu cầu kỹ thuật,
tiêu chí, tiêu chuẩn để đánh giá sản phẩm, dịch vụ
an toàn thông tin mạng

Để phục vụ cho công tác kiểm tra, đánh giá an toàn
thông tin đối với sản phẩm, dịch vụ an toàn thông
tin mạng, Bộ TT&TT đã có các chỉ đạo sát sao đối
với đơn vị chuyên trách (Cục An toàn thông tin) để
xây dựng dự thảo các bộ yêu cầu kỹ thuật, tiêu
chuẩn phục vụ đánh giá sản phẩm, dịch vụ trên cơ
sở tham khảo kinh nghiệm quốc tế và phối hợp với
các doanh nghiệp trong Liên minh để lấy ý kiến
hoàn thiện đối với các bộ yêu cầu kỹ thuật, dự thảo
tiêu chuẩn này.
Trong năm 2021, Bộ TT&TT đã xây dựng hoàn
thiện và ban hành các bộ yêu cầu kỹ thuật: Quyết
định 736/QĐ-BTTTT ngày 31/5/2021 Ban hành
Danh mục yêu cầu cơ bản bảo đảm an toàn thông tin
mạng cho thiết bị IoT tiêu dùng; Quyết định 1126/
QĐ-BTTTT ngày 30/7/2021 Ban hành Yêu cầu kỹ
thuật cơ bản đối với sản phẩm Tường lửa ứng dụng
web (WAF); Quyết định 1127/QĐ-BTTTT ngày
30/7/2021 Ban hành Yêu cầu kỹ thuật cơ bản đối
với sản phẩm Quản lý và phân tích sự kiện an toàn
thông tin (SIEM).

Báo cáo chuyên đề
toàn –Lựa chọn, triển khai và vận hành hệ thống
phát hiện và ngăn chặn xâm nhập” (IDPS) đề xuất
hoàn thiện các thủ tục để ban hành trong năm 2021.
Việc xây dựng hoàn thiện và ban hành các yêu cầu
kỹ thật, các bộ tiêu chí, tiêu chuẩn sẽ hỗ trợ hoạt
động kiểm định, đánh giá chất lượng đối với các sản
phẩm đang có mặt trên thị trường, tạo môi trường
kinh doanh lành mạnh, nâng cao chất lượng sản
phẩm của các doanh nghiệp trong nước.

Xây dựng danh sách sản phẩm, dịch vụ an toàn
thông tin trọng điểm quốc gia
Nhiệm vụ Xây dựng danh sách sản phẩm, dịch vụ
an toàn thông tin trọng điểm quốc gia là nhiệm vụ
trọng tâm trong hoạt động thúc đẩy phát triển Hệ
sinh thái sản phẩm an toàn, an ninh mạng Việt Nam,
được tổ chức triển khai với các tiêu chí cơ bản: (1)
Sản phẩm phải đáp ứng các tiêu chí kỹ thuật, tính
năng cơ bản về an toàn thông tin; (2) Sản phẩm đã
được triển khai thương mại hóa, được hoàn thiện,
đóng gói đồng bộ .
Bộ TT&TT đã giao đơn vị chuyên trách (Cục An
toàn thông tin) đề xuất và triển khai các nhóm
nhiệm vụ chính để xây dựng danh sách sản phẩm,
dịch vụ an toàn thông tin trọng điểm quốc gia, cũng
như việc thúc đẩy hoạt động kinh doanh đối với các
sản phẩm này: (1) Xây dựng danh mục sơ bộ các
sản phẩm, giải pháp có tiềm năng: Tổ chức làm việc
với các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm an toàn
thông tin mạng lớn. Căn cứ vào danh sách sản phẩm
thuộc Hệ sinh thái, các đề xuất của doanh nghiệp,
xây dựng danh sách sơ bộ. (2) Đánh giá mức độ đáp
ứng các tiêu chí kỹ thuật; (3) Nhiệm vụ chính sách,
biện pháp thúc đẩy thị trường: Phối hợp với các đơn
vị trong và ngoài Bộ để xây dựng, hoàn thiện các
chương trình, chính sách hỗ trợ đối với sản phẩm an
toàn thông tin trọng điểm quốc gia;

Trong năm 2020, Bộ TT&TT cũng đã xây dựng dự
thảo TCVN “Công nghệ thông tin –Các kỹ thuật an

© Cục An toàn thông tin
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Hoàn thiện xây dựng các tiêu chuẩn đối với sản
phẩm an toàn thông tin mạng, áp dụng thí điểm với
một số sản phẩm nhập khẩu phổ biến; Tổ chức
truyền thông, giới thiệu sản phẩm của doanh nghiệp
tới các tổ chức, tập đoàn, doanh nghiệp để giới
thiệu, thúc đẩy sử dụng sản phẩm nội địa; Đề xuất
các hình thức khen thưởng cho doanh nghiệp có
hoạt động nổi bật, đóng góp cho chủ trương phát
triển sản phẩm Make in Việt Nam.

Báo cáo chuyên đề
2085/BTTTT-CATTT là một động thái hỗ trợ của
cơ quan quản lý nhà nước (Bộ TT&TT) đối với hoạt
động kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn, an ninh
mạng Việt Nam và được các doanh nghiệp đồng
tình, ủng hộ. Đối với các doanh nghiệp sản xuất sản
phẩm, giải pháp trong nước, việc ban hành công văn
2085/BTTTT-CATTT có vai trò tích cực, động viên
các doanh nghiệp tiếp tục nghiên cứu, phát triển sản
phẩm, dịch vụ. Sự quan tâm, hỗ trợ của cơ quan
quản lý nhà nước là yếu tố đảm bảo cho
các doanh nghiệp trong hoạt động kinh
doanh sản phẩm, dịch vụ.
Thay cho lời kết

Phát triển sản phẩm, dịch vụ Make in Việt Nam
Trong những tháng đầu năm 2021, hoạt động rà soát
các sản phẩm an toàn thông tin mạng do doanh
nghiệp trong nước sản xuất trong Hệ sinh thái sản
phẩm an toàn, an ninh mạng Việt Nam để đề xuất
khuyến nghị sử dụng đối với các cơ quan, tổ chức,
doanh nghiệp trong nước đã được triển khai đồng
bộ, kịp thời. Đến tháng 6 năm 2021 đã lựa chọn
được 25 sản phẩm, giải pháp tiềm năng để xây dựng
danh sách và trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt công văn
số 2085/BTTTT-CATTT ngày 15/6/2021 về việc
khuyến khích sử dụng sản phẩm giải an toàn, an
ninh mạng Make in Việt Nam tới 32 tập đoàn, tổng
công ty nhà nước, ngân hàng thương mại lớn.

Phát triển và làm chủ Hệ sinh thái sản
phẩm an toàn, an ninh mạng Việt Nam là
một nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách và đòi
hỏi cơ quan quản lý nhà nước phải thường
xuyên theo sát, đồng hành cùng doanh
nghiệp. Những viên gạch đầu tiên của Hệ
sinh thái đã được lựa chọn kỹ lưỡng để
tạo nên nền móng vững chắc cho tương
lai. Dù công nghệ là thứ thay đổi thường xuyên và
liên tục, nhưng với sự quyết tâm, kiên trì và phối
hợp chặt chẽ của cơ quan quản lý nhà nước và các
doanh nghiệp thì mục tiêu làm chủ hoàn toàn công
nghệ bảo đảm an toàn thông tin mạng để bảo vệ
người dân, bảo vệ hệ thống của cơ quan, tổ chức,
doanh nghiệp Việt Nam trên không gian mạng sẽ
sớm trở thành hiện thực. Năm 2021 là năm nhiều
thách thức, khó khăn, nhưng cũng sẽ là năm ghi dấu
những thành công lớn của dân tộc Việt Nam, trong
đó có lĩnh vực an toàn thông tin mạng./.
Phòng Pháp chế và Kiểm tra

Công văn 2085/BTTTT-CATTT về việc khuyến
khích sử dụng sản phẩm, giải pháp an toàn, an ninh
mạng Make in Việt Nam bước đầu đã ghi nhận
những tác động tích cực, thể hiện vai trò của cơ
quan quản lý nhà nước trong việc thúc đẩy phát
triển kinh doanh sản phẩm, giải pháp an toàn, an
ninh mạng nội địa, phù hợp với các chủ trương định
hướng hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam phát triển tại
thị trường trong nước. Việc ban hành công văn
© Cục An toàn thông tin
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Cách mạng xã hội số của Trung Quốc
Vào buổi bình minh của kỷ nguyên số, Bill Clinton đã dự đoán rằng nền kinh tế thị trường cùng hệ thống
mạng toàn cầu Internet có thể khiến Trung Quốc đi theo hướng tự do hóa. Tầm nhìn này của ông rất táo
bạo, hợp với tư tưởng của đại đa số các cường quốc lúc bấy giờ, đầy sự lạc quan. Nhưng đáng tiếc rằng
cách thể hiện của Trung Quốc đã khiến cho giấc mơ của Washington và châu Âu tan vỡ. Năm 2000, một
cuộc cách mạng khi Đảng Cộng sản Trung Quốc từ bỏ vị thế độc quyền của mình trong việc phân phối mọi
thứ, từ việc làm, nhà ở cho đến tin tức. Clinton cho rằng trong thời đại có nhiều cơ hội và nguồn thông tin
mới, khả năng giám sát sẽ bị hạn chế.
Sau khi biết rằng Trung Quốc lúc bấy giờ muốn xây dựng những bức tường ngăn cách tự do hóa trên không
gian mạng, ông đã đưa ra bình luận đầy mỉa mai rằng: “Chúc may mắn, nỗ lực này sẽ chẳng đi đến đâu
giống như việc cố gắng đóng đinh một miếng thạch rau câu vào tường”.
Giới tinh hoa của Trung Quốc đã dành 20 năm tiếp theo âm thầm chế tạo ra những chiếc đinh có đủ sức để
ghim “miếng thạch rau câu” đó lên tường. Đó là một nỗ lực vượt bậc, một tư tưởng thống nhất qua các giai

Chủ nghĩa tư bản giám sát

Khái niệm chủ nghĩa tư bản giám sát (Surveillance
Capitalism) được giáo sư trường Kinh doanh Harvard, Shoshana Zuboff [1] đưa ra vào năm 2014. Đó
là một biến dạng mới của chủ nghĩa tư bản, trong đó
công ty công nghệ thu lợi nhuận từ việc giám sát
hành vi của con người. Tư bản giám sát cho rằng tư
liệu sản xuất chính là nguồn thông tin kinh nghiệm,
hành vi và thông tin nhân thân của con người. GS.
Zuboff khái niệm hóa các tư liệu sản xuất này thành
“Kinh nghiệm cá nhân”. Cá nhân cung cấp miễn phí
thông tin cá nhân và thông tin hành vi bao gồm quá
khứ và hiện tại của mình cho nhà tư bản công nghệ.
Từ đó sản xuất ra các dự báo tương đối chính xác về
hành vi trong tương lai, ở một khía cạnh sâu hơn các
hành vi đó đã được lập trình sẵn!
Việc chủ nghĩa tư bản giám sát tích lũy và phân tích
thông tin để hiểu hành vi hiện tại và tương lai của
người dùng chỉ là phần nổi của tảng băng. Phần
chìm của tảng băng là họ đang phát triển các công
cụ can thiệp thay đổi hành vi của bạn. Thông
thường, có ba nhóm công cụ chính được dùng để
thay đổi hành vi con người. Nhóm thứ nhất là dùng
quyền lực của nhà nước thông qua các quy định,
luật lệ. Ví dụ nhà nước quy định mọi người dân phải
© Cục An toàn thông tin

mua bảo hiểm y tế, do đó bạn phải mua nếu không
muốn bị phạt hoặc bị các biện pháp chế tài khác.
Nhóm thứ hai liên quan đến quyền lực của thị
trường thông qua việc thay đổi giá cả hàng hóa dịch
vụ. Ví dụ trợ giá cho bảo hiểm y tế sẽ có giá bảo
hiểm thấp và nhiều người dân quyết định mua.
Nhóm thứ ba dùng khoa học hành vi, dùng các tác
động can thiệp vào các yếu tố tâm lý của người ra
quyết định. Ví dụ khi đưa ra các lựa chọn về
phương án chi tiêu của người dân, mua bảo hiểm y
tế được đặt ở phương án mặc định. Kết quả là sẽ có
nhiều người mua bảo hiểm y tế vì tâm lý chung của
con người là chọn ở yên ở trạng thái hiện tại. Chủ
nghĩa tư bản giám sát khai thác nhóm công cụ thứ
ba này để can thiệp thay đổi hành vi phục vụ cho
các mục đích được thiết kế sẵn.
Cùng với sự mở rộng hoạt động của chủ nghĩa tư
bản giám sát, cấu trúc xã hội, trật tự xã hội và thiết
chế xã hội sẽ biến đổi, chuyển hóa. Thiết chế gia
đình từ một tập hợp cùng nhau hiện diện chia sẻ
cùng mối quan tâm được công nghệ thông minh và
cá nhân hóa chuyển thành một tập hợp rời rạc các cá
nhân trong thế giới ảo hóa do công nghệ định
hướng. Rất nhiều ví dụ như vậy cho thấy sự chuyển
hóa xã hội đang diễn ra mạnh mẽ.
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Sự lên án của các cường quốc đối với các công ty
“Big Tech” chính là một sự thừa nhận ngầm cho sự
thành công của một tầm nhìn xuyên thời gian của
nhà nước Trung Quốc. Họ đề cao một nền dân chủ
nhưng rồi các phương tiện điều chỉnh hành vi của
chủ nghĩa tư bản giám sát đã làm xói mòn nền dân
chủ từ bên trong, họ đến và điều hường nó một cách
dễ dàng.

tập đoàn này phát triển đạt 1 tỷ người dùng trong
năm 2018; thâu tóm phần lớn thị phần lĩnh vực điện
tử toàn cầu. Các tập đoàn thương mại điện tử Trung
Quốc cũng đã dành được niềm tin trong tâm trí
người tiêu dùng trong nước và quốc tế. Hàng loạt
các ứng dụng được phát triển đáp ứng nhu cầu
người dùng trong nước và phù hợp với xu thế phát
triển số của thế giới.

Công cuộc kiến thiết xã hội số của Trung Quốc

Tính đến năm 2021, Trung Quốc đã có trên 1 tỷ
người dùng Internet, lớn hơn toàn bộ dân số Mỹ, bỏ
xa Ấn Độ với 639 triệu người dùng. Nền kinh tế số
của Trung Quốc năm 2019 ước tính đạt 5.5 triệu tỷ
đô-la [2], tương đương với 36,2% GDP toàn quốc,
con số cũng tương ứng với toàn bộ GDP của cả hai
cường quốc Anh và Pháp cộng lại

Kể từ khi Internet đặt chân đến Trung Quốc, giới
lãnh đạo nước này đã xác định tầm nhìn về một thế
giới của kỷ nguyên thông tin, nơi mà kinh tế, chính
trị - xã hội sẽ vận hành dựa trên nguồn thông tin
được thu thập, phân tích và khai thác. Nhưng
nếu các luồng thông tin không được kiểm soát,
không do nhà nước định hướng sẽ gây ảnh hưởng
sâu sắc đến tầm nhìn của
Trung Quốc, do đó Trung
Quốc đã theo đuổi giấc mơ
về việc một quốc gia tiên
phong trong việc làm chủ
dữ liệu.
Năm 2006, Google đã từng
mở công ty kinh doanh tại
Trung Quốc nhưng rồi bị
chính quyền nước này chặn
vào năm 2009, sau đó sáng
tạo ra một sản phẩm có các
tính năng tương tự. Điều này xảy ra tương tự với các
nền tảng mạng xã hội khác như Facebook hay Twitter.
Phát triển nội lực mạnh mẽ đã là một chiến lược dài
hạn, đã được giới tinh hoa nước này hoạch định rõ
ràng từ nhiều thế hệ lãnh đạo trước đó. Không chỉ
trong công cuộc cải cách xã hội trở nên khá giả, sản
xuất – xuất khẩu, đời sống nhân dân, kinh tế - xã
hội, giới lãnh đạo Trung Quốc còn quan tâm sâu sắc
tới lĩnh vực phát triển công nghệ, hàng loạt cơ chế
“đặc biệt” được dành riêng cho các công ty công
nghệ trong nước, giúp họ phát triển một cách phi
mã. Tập đoàn Tencent chỉ trong vòng chưa đầy hai
thập kỉ đã trở thành tập đoàn có giá trị vốn hóa lớn
thứ 5 thế giới, ứng dụng mạng xã hội WeChat do

© Cục An toàn thông tin

Báo cáo GDP tại 9 thành phố trung tâm của Trung
Quốc, bao gồm: Bắc
Kinh,
Thiên
Tân,
Thượng Hải, Quảng
Châu, Trùng Khánh…
lần lượt được công bố
trong thời gian gần đây,
cho thấy, quốc gia này
đã có 23 thành phố gia
nhập câu lạc bộ GDP
1.000 tỷ Nhân dân tệ
(khoảng 150 tỷ USD).
Một loạt các thành phố
trọng điểm của Trung
Quốc đang đưa vào vận hành đề án tiếp theo trong
quy hoạch phát triển kinh tế, hướng tới xây dựng
mô hình thành phố mạnh về công nghệ sáng tạo, chế
tạo; đô thị quốc tế số, kinh tế số; trung tâm tiêu
dùng quốc tế, đô thị hiện đại hóa…
Sự thành công trong công cuộc cách mạng kỉ
nguyên số của Trung Quốc được minh chứng thông
qua hiện thực rằng các quốc gia theo chủ nghĩa mở
đang gia sức chống lại sức mạnh không biên giới
đến từ các “Big Tech”. Hẳn thế giới vẫn chưa quên
“Mùa xuân Ả-rập năm 2011 hay sự kiện khóa tài
khoản của người đàn ông có chiếc va ly có thể tấn
công bất cứ địa điểm nào trên thế giới bằng tên lửa
hạt nhân.
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Định hướng lại luồng thông tin
Trong công cuộc kiến thiết một xã hội số - định
hướng xã hội chủ nghĩa, thì thông tin chính là nguồn
tài nguyên quan trọng nhất. Các tập đoàn công nghệ
được chính quyền nước này ủng hộ phát triển thời
gian trước đây đang được đặt vào tầm ngắm, do
khối lượng lớn dữ liệu họ đang nắm giữ sẽ làm ảnh
hưởng đến quyền lực nhà nước, ảnh hưởng đến tầm
nhìn chính trị của giới lãnh đạo, cùng với đó là các
kế hoạch vươn mình ra đấu trường quốc tế sẽ gây rò
rì dòng chảy dữ liệu ra khỏi biên giới.
Trong bối cảnh đó, chỉ trong thời gian ngắn chính
quyền Trung Quốc đã đưa ra các biện pháp chấn
chỉnh công tác quản lý đối với các tập đoàn công
nghệ. Các chính sách pháp luật nhằm xiết chặt quản
lý luồng dữ liệu được ban hành chỉ trong một thời
gian ngắn. Cùng với đó là các động thái “cắt cánh”
một số ông lớn công nghệ của mình vì lo ngại họ đã
đi lệch khỏi “đường ray” tư tưởng. Rất nhiều động
thái nắn gân được đưa ra nhằm nhắc nhở các tập
đoàn về sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng trong công
cuộc kiến thiết xã hội số Trung Quốc vững mạnh.
Hàng chục tỷ đô-la vốn hóa đã bị thổi bay chỉ sau
một đêm cùng với đó là các hóa đơn tiền phạt lớn
đến không tưởng.

Báo cáo chuyên đề
các vinh quang phồn thịnh. Thất bại trên mặt trận tư
tưởng nhân dân chính là một thất bại toàn diện.

Trung Quốc đã thành công trên mặt trận cốt lõi
trước khi vươn mình ra thế giới.
Phòng Thông tin và Hợp tác quốc tế

Thông tin tham khảo:
1.

https://www.theguardian.com/books/2019/
oct/04/shoshana-zuboff-surveillancecapitalism-assault-human-automomy-digitalprivacy

2.

http://www.caict.ac.cn/english/research/
whitepapers/202007/
P020200728343679920779.pdf

Nhận thức quyết định tất cả
Có lẽ sẽ không một quốc gia nào trên thế giới có
một bộ máy tuyên truyền hoạt động mạnh mẽ và có
hệ thống như Trung Quốc.
Từ Bắc Kinh, Thượng Hải cho đến các tỉnh Đông
Bắc, Trung Quốc, tựu chung họ có một tinh thần
dân tộc rất lớn, họ coi việc sử dụng các ứng dụng do
người Trung Quốc phát triển là một niềm tự hào và
luôn coi mỗi cá nhân là một đại sứ quốc gia, coi các
sản phẩm Trung Quốc như một niềm tự hào dân tộc
và tranh thủ mọi cơ hội để quảng bá các sản phẩm
đó.
Trong dòng chảy lịch sử, giới lãnh đạo của các nền
văn minh phát triển đều xây dưng xã hội dựa trên
tinh thần dân tộc. Tinh thần dân tộc chính là người
dân tin vào bộ máy chính phủ, tin vào sự thịnh
vượng của quốc gia, từ đó đưa quốc gia đó tới
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Israel: Con đường trở thành siêu cường trên không gian mạng
Israel được biết đến là một cường quốc về công nghệ thông tin, cường quốc về lĩnh vực an toàn, an ninh
mạng. Israel là quốc gia được Chính phủ Nhật Bản tin tưởng nhất nên phía Nhật đã đề nghị hợp tác công
nghệ đối với vấn đề an ninh tại Olympic Tokyo năm 2020, nhằm chống lại các cuộc tấn công mạng và đảm
bảo an toàn, an ninh mạng cho thế vận hội.
Trung tâm nghiên cứu và phát triển của Microsoft cũng đặt ở thành phố cảng Haifa của Israel, ngay cả Bill
Gates cũng không ngại bày tỏ rằng Israel có tiềm lực công nghệ tiên tiến, với sức mạnh vô cùng siêu việt.
Do đó đang có 400 nhân tài ưu tú của Israel làm công tác nghiên cứu phát triển, gánh vác vận mệnh của
Microsoft. Không chỉ Microsoft mà ngay cả Intel, Motorola, Apple, Google,… từ các hãng linh kiện bán dẫn
cho đến các tập đoàn thiết bị viễn thông, phần mềm, điện toán đám mây, tất cả đều có đặt cơ sở tại Israel.
Nhân tài của Israel không những cực kỳ ưu tú lại còn vô cùng đông đảo, dường như họ tạo được niềm tin
nơi các doanh nghiệp tiên tiến hàng đầu trong giới công nghệ thông tin. [1]

Tại sao Israel lại có nền công nghệ kỹ thuật hàng
đầu thế giới?
Vị trí địa lý, hoàn cảnh chính trị không thuận lợi
Israel được thành lập vào năm 1948, ra đời khi họ
được trao mảnh đất này thông qua quyết định tách
đôi quốc gia của người Do Thái và người Ả Rập. Để
sống được trong vùng đất với hơn một nửa diện tích
là sa mạc, cũng không có thế mạnh về tài nguyên
thiên nhiên, đặc biệt là khi so sánh với các quốc gia
giàu dầu mỏ ở Trung Đông, thì phải khắc phục hoàn
cảnh và phát triển bằng công nghệ. Vì lý do đó Israel luôn nỗ lực nâng tầm quốc gia trong công tác giáo
dục, bồi dưỡng nhân tài.
Diện tích của Israel là 22.000 kilômét vuông, tương
đương Shikoku của Nhật Bản. Dân số cũng không
nhiều hơn 8,7 triệu người. Thêm nữa là Isreal luôn
bị bao vây bởi các nước Ả Rập đối địch. Chiến
tranh lặp lại bốn lần, đến nay vẫn còn căng thẳng,
nên họ luôn cần củng cố sức mạnh quốc phòng. Vì
vậy hiện nay nghĩa vụ quân sự là bắt buộc với cả
nam và nữ, lần lượt là 3 năm và 2 năm. Việc đi quân
dịch được coi là một trong những nguồn đổi mới
quan trọng ở Israel. Không coi việc đi bộ đội là một
gánh nặng, nhiều thanh niên Israel coi thời gian làm
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nghĩa vụ là động lực đằng sau sự thành công về
công nghệ cao của nước này, kế hoạch bồi dưỡng
nhân tài ưu tú trong quân đội được thực thi triệt để.
Từ hai nguyên nhân cốt lõi tưởng chừng chỉ mang
tính bất lợi trên nhưng lại chính là động lực để Israel
đạt được những thành quả to lớn như hiện nay.
Giáo dục, đào tạo
Hiện 24% lực lượng lao động của Israel đã tốt
nghiệp đại học và qua đào tạo. Cứ mỗi 10.000 người
thì có tới 135 kỹ sư có bằng đại học hoặc cao hơn.
Phần lớn các trường đại học lớn ở Israel đều triệt để
triển khai việc học công nghệ thông tin trong sinh
viên. Ngoài ra, đối với những nhân tài ưu tú, Chính
phủ còn trao học bổng hậu hĩnh để họ đi du học các
nước trên thế giới như Mỹ.
Khi vào quân đội, mọi người cũng sẽ được học cách
áp dụng công nghệ thông tin vào việc bảo vệ tổ
quốc như thế nào. Tại Israel, có nhiều chuyên gia
công nghệ đã từng làm việc trong các đơn vị tình
báo quân sự gồm cả đơn vị tình báo mạng nổi tiếng
8200. Đó là một Israel tập trung nâng sức mạnh
quốc gia bằng sức mạnh khối óc. Có thể nói Israel là
phiên bản quốc gia của thung lũng Silicon ở Trung
Đông.
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Đại học Ben-Gurion của Negev ở khu vực miền
Nam đặt gần ngay Cục tình báo của quân đội Israel.
Israel đã xây dựng Cyber Indusrie Park ở đây thông
qua việc kêu gọi các doanh nghiệp có công nghệ
tiên tiến từ khắp các nơi trên thế giới đến thực hiện.
Họ cung cấp nhân tài ưu tú, đãi ngộ về chế độ thuế
đối với các doanh nghiệp nước ngoài. Hơn nữa, họ
còn tiến hành sát sao vấn đề an ninh mạng, không
để rò rỉ thông tin nên được các doanh nghiệp tiên
tiến thế giới đánh giá rất cao.
Vị thế dẫn đầu của Israel trong ngành công
nghiệp an ninh mạng
Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã có lần phát biểu
rằng: “Trong thế giới internet chưa có vị cảnh sát
trưởng của miền Tây hoang dã nên những kẻ phạm
pháp nghênh ngang khắp nơi. Vì thế Israel có nhiệm
vụ đào tạo các cảnh sát trưởng đó”.
Hiện nay Israel đang nằm ở trung tâm của ngành
công nghiệp an ninh mạng trị giá 82 tỷ USD. Israel
là một trong số ít quốc gia phải đối mặt với hàng
trăm, hàng nghìn cuộc tấn công mạng hàng tháng
vào các website và hệ thống dữ liệu của Chính phủ
nước này. Vài năm trước, lực lượng phòng vệ Israel
đã đưa ra một thông cáo báo chí rằng Đơn vị 8200
của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã ngăn chặn
một cuộc không kích do ISIS dàn dựng nhằm vào
một quốc gia phía Tây. Israel hiện là một siêu
cường khi nói đến an ninh mạng.
Lực lượng lao động Israel thuộc dạng tay nghề cao,
đặc biệt là trong lĩnh vực phần mềm. Hiện Israel
đứng số 1 về số kỹ sư trên đầu người, về tài năng
trong lập trình, về sản phẩm, về tiếp thị chỉ đứng thứ
hai sau Thung lũng Silicon. Israel có số công ty lên
sàn Nasdaq nhiều hơn bất kỳ một quốc gia nào
khác, trừ Mỹ và Trung Quốc. Nghiên cứu và phát
triển là lĩnh vực then chốt của Israel, số nhà khoa
học và chuyên gia công nghệ cũng nhiều hơn bất kỳ
một quốc gia nào khác.
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công nghiệp an ninh mạng đang phát triển rất mạnh
mẽ, mà đã trở thành nguồn lực lượng đảm bảo an
toàn trực tuyến hàng đầu của thế giới.
Theo hãng Catalyst Investments, trung bình phải
mất sáu năm để các công ty Israel được thành lập
sau năm 2008 đạt được giá trị 1 tỷ USD – trái ngược
với 15 năm để thành lập được một kỳ lân trong
khoảng thời gian từ năm 1999 đến 2008.
Theo số liệu báo cáo, số lượng kỳ lân của Israel đã
tăng vọt trong những năm gần đây, từ một vào năm
2013 lên con số 18 vào năm 2019 và 65 vào quý
II/2021. Một trong những động lực chính của sự
phát triển này là việc đầu tư của Hoa Kỳ trên khắp
Israel, với nhiều nhà đầu tư mạo hiểm hơn đang tìm
đến ngành công nghiệp bảo mật đang phát triển
mạnh mẽ của Israel như một khoản đầu tư an toàn.
Cũng theo dữ liệu chuẩn cho thấy, tốc độ phát triển
nhanh chóng để đạt được vị thế của một kỳ lân này
là chưa từng có trong thế giới của lĩnh vực an ninh
mạng.
Chỉ trong nửa đầu năm 2021, các công ty an ninh
mạng của Israel đã huy động được 3,4 tỷ USD trong
50 thương vụ và 7 trong số đó đã trở thành kỳ lân hoặc các công ty tư nhân có giá trị trên 1 tỷ USD,
theo Cục Quản lý Không gian mạng Quốc gia Israel.
Chỉ riêng số tiền huy động được trong nửa đầu năm
2021 đã vượt quá tổng số tiền mà các công ty khởi
nghiệp an ninh mạng của Israel huy động được
trong cả năm 2020, vốn đã là con số kỷ lục 2,9 tỷ
USD. Con số trong nửa năm chiếm 41% tổng số tiền
huy động được của các công ty an ninh mạng trên
toàn thế giới, và cao gấp ba lần số tiền huy động
được trong cùng kỳ năm trước.
Điều này có nghĩa là hơn một phần ba số kỳ lân
trong công nghiệp an ninh mạng toàn cầu là các
công ty của Israel - với 13 công ty đến từ Israel.

Dẫn đầu thế giới về các start-up công nghệ
Thời gian trung bình để các công ty công nghệ Israel phát triển thành kỳ lân - tức là các công ty có giá
trị trên 1 tỷ USD - đã giảm một nửa trong thập kỷ
qua. Đi đầu trong quá trình tăng tốc này là ngành
© Cục An toàn thông tin
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Dẫn dắt Kỷ nguyên an ninh toàn cầu mới
Sự phát triển công nghệ an ninh mạng của Israel đã
góp phần cung cấp những hiểu biết sâu sắc hơn về
chất lượng về tính an toàn của các thiết bị di động
và các sản phẩm cầm tay trên khắp thế giới.

Gần đây, công ty an ninh mạng Check Point của
Israel đã chỉ ra một lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng
trong phần mềm của hãng Amazon mà có thể tạo ra
lỗ hổng cho giới tội phạm kiểm soát thiết bị của nạn
nhân và lấy cắp dữ liệu cá nhân của họ. Theo
Checkpoint, lỗi bảo mật trong các sản phẩm Kindle
của Amazon có thể đã cho phép tin tặc xâm nhập
thiết bị của một cá nhân bằng cách gửi cho họ một
eBook có mã độc.
Công việc này của Check Point và nhiều công ty
khác của Israel đã giúp đảm bảo rằng người tiêu
dùng vẫn an toàn trong môi trường trực tuyến trước
ngày càng nhiều mối đe dọa đối với các trình duyệt
và thậm chí cả những người chỉ đọc sách trên thiết
bị cầm tay Kindle của họ.
Khi công nghệ ngày càng trở nên di động, có khả
năng sẽ xuất hiện nhiều lỗ hổng bảo mật hơn để tin
tặc lợi dụng, nhưng với sự phát triển nhanh chóng
của các kỳ lân an ninh mạng của Israel, thế giới có
thể là một nơi tốt hơn và an toàn hơn, bất kể các cá
nhân đến đâu để sử dụng dữ liệu của họ.
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Có thể dự báo và bắt tội phạm mạng trước khi các
cuộc tấn công xảy ra, thu hút chúng mắc bẫy nhờ
giải pháp của Nucleon. Nhờ vào giải pháp
của Checkmarx, các mã nguồn lổ hổng bảo mật
được rò quét và phân tích…Gian lận mạng, thông
qua các nền tảng thanh toán, có thể được xử lý và
quản lý hiệu quả khi sử dụng giải pháp
của SecuredTouch. Danh sách các Dark
-web có thể được định vị thông
qua KELA. Và nếu hệ thống Active
Directory bị xâm phạm, việc khôi phục
sẽ có thể thực hiện được thông
qua Semperis. Ngay cả khi toàn bộ dữ
liệu doanh nghiệp được lưu trữ trên đám
mây, thì chúng sẽ được giữ an toàn
tuyệt đối nhờ giải pháp của Reblaze. Để
đối phó với các mối đe dọa về tấn công
lừa đảo phising mạng, có thể ứng dụng
giải pháp của Blaick.

Israel trở thành siêu cường an ninh mạng như thế
nào
Đầu tiên cần phải nhắc lại lời phát biểu của Thủ
tướng Israel: “Không nên bị bó buộc bởi những
quan niệm cũ mà phải bay ra ngoài, khỏi môi trường
đã được dành sẵn cho mình”. Bài phát biểu nhấn
mạng này đã gây ấn tượng rất sâu sắc với những
người trẻ.
Lý do chính khiến quốc gia này dẫn đầu thế giới về
an toàn, an ninh mạng là các doanh nghiệp và Chính
phủ của họ đã đầu tư rất nhiều vào nguồn nhân lực.
Cùng với đó, Israel cũng đang hỗ trợ các quốc gia
như Singapore để tạo ra rất nhiều công ty khởi
nghiệp về an toàn, an ninh mạng, thuyết phục các
tập đoàn đa quốc gia mở các trung tâm nghiên cứu
và phát triển tại địa phương và xuất khẩu các sản
phẩm an ninh mạng trị giá 6,5 tỷ USD. [2]

Trình độ công nghệ an ninh mạng của Israel đã phát
triển đến mức độ rất cao, có thể kể đến 1 loạt các
công ty như:
© Cục An toàn thông tin
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Một số lý do khiến Israel trở thành siêu cường khi
nói đến lĩnh vực an toàn, an ninh mạng:
#1. Chính phủ tạo điều kiện thuận lợi cho các
chuyên gia về an toàn, an ninh mạng
Israel thực sự tự hào về một nền công nghệ kỹ thuật
thành công và Chính phủ đóng một vai trò quan
trọng trong việc duy trì khía cạnh này. Cũng vậy,
Chính phủ đóng một vai trò quan trọng trong ngành
công nghiệp an ninh mạng đang phát triển nhanh
chóng của Israel. Khu “Advanced Technologies
Park - ATP” ở thành phố Beer-Sheva của Israel
được coi là nhà của các “triết gia” về an toàn, an
ninh mạng của quốc gia, là nơi đem lại sự kết hợp
độc đáo giữa lý thuyết và thực tiễn giữa các lợi ích
công và tư.
Để đạt được mục tiêu đưa đất nước trở thành nguồn
chuyên gia và các tài năng chính trong lĩnh vực an
toàn, an ninh mạng, khu ATP đã vận hành sao cho
thu hút được nhiều các tập đoàn đa quốc gia như
Oracle, Dell EMC, IBM và Deutsche Telekom, với
các trung tâm nghiên cứu và phát triển của họ. Hơn
nữa, các phòng thí nghiệm nghiên cứu tiên tiến như
Viện Nghiên cứu Mạng Quốc gia, cơ quan ứng cứu
khẩn cấp quốc gia và nhiều các công ty đầu tư mạo
hiểm quan tâm đến lĩnh vực này.
Ngoài vai trò của Chính phủ, còn có sự cổ vũ và
tham gia mạnh mẽ từ các doanh nghiệp tư nhân.
Israel luôn tự hào là nơi có môi trường minh bạch
và cộng tác. Các doanh nghiệp luôn ủng hộ các nhân
tố mới và nuôi dưỡng văn hoá đổi mới. Điều này
giúp cho mỗi cá nhân đều có thể đóng góp các ý
tưởng của mình, dù là nhỏ bé.
#2. Giới thiệu về đào tạo an ninh mạng trong các
trường học và đại học
Israel tôn trọng nguồn nhân lực của mình và đã đầu
tư rất nhiều vào người dân của họ về tham vọng, kỹ
năng và chuyên môn để làm cho họ trở nên mạnh
mẽ về mặt công nghệ. Đây là khía cạnh chính của
bất kỳ nền tảng phòng thủ mạng nào. Thông qua rất
nhiều khu vực tư nhân và các chương trình và đầu
tư của Chính phủ, động lực của công dân Israel
được chuyển sang các mục tiêu học tập cụ thể. An
ninh mạng được đánh giá cao ở Israel đến mức giáo
© Cục An toàn thông tin
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dục an ninh mạng bắt đầu từ trường trung học cơ sở
ở Israel. Điều này khiến Israel trở thành quốc gia
duy nhất trên thế giới dạy an ninh mạng như một
môn học không bắt buộc trong các kỳ thi trúng
tuyển trung học phổ thông.
Hơn nữa, thực tế là Israel là quốc gia đầu tiên trong
lịch sử cung cấp bằng Tiến sĩ về an toàn, an ninh
mạng. Ngày nay ở Israel có 6 trung tâm nghiên cứu
dành riêng cho an toàn, an ninh mạng.

#3. Tầm nhìn xa
Chính phủ Israel cùng với tổ chức tư vấn của họ đã
hợp tác để đưa quốc gia này trở thành siêu cường về
an toàn, an ninh mạng. Cơ quan Vũ trụ Israel đã hợp
tác với lực lượng đặc nhiệm Sáng kiến Không gian
mạng Quốc gia và Hội đồng Nghiên cứu và Phát
triển Quốc gia để tạo ra một hệ sinh thái nhằm cảnh
báo sớm cho các nhà chức trách về việc phải làm gì
khi các mối đe dọa Internet không thể đoán trước
xuất hiện. Tầm nhìn xa này là nguyên nhân dẫn đến
sự phát triển và thành công của quốc gia trong lĩnh
vực an toàn, an ninh mạng.
#4. Tận dụng môi trường Quân đội làm vườn ươm
khởi nghiệp
Kể từ khi quốc gia được thành lập vào năm 1948,
trọng tâm hàng đầu của Israel là phát triển các năng
lực quốc phòng tiên tiến. Nước này đã đầu tư rất
nhiều tài chính và nguồn lực vào việc phát triển một
tổ chức quân sự và quốc phòng hùng mạnh.
Với sự ra đời của công nghệ phòng thủ mạng, quân
đội quốc gia cũng như hệ thống phòng thủ an ninh
mạng đã phát triển rất đáng kể.
Phòng Thông tin và Hợp tác quốc tế

Thông tin tham khảo:
1.https://blogs.timesofisrael.com/how-israelscybersecurity-giants-have-grown-to-keep-theworld-safe-online
2.https://www.forbes.com/sites/
gilpress/2017/07/18/6-reasons-israel-became-acybersecurity-powerhouse-leading-the-82-billionindustry/
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Báo cáo xu hướng nổi bật về chính sách
an toàn, an ninh mạng từ đầu năm 2021
Từ đầu năm 2021, Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu, Vương quốc Anh, Nga, Nhật Bản và các quốc gia khác đã
đưa ra các chiến lược an ninh quốc gia tổng thể, tập trung vào việc tăng cường xây dựng kế hoạch cấp cao
nhất để bảo đảm an toàn, an ninh mạng và cố gắng triển khai các giải pháp nhằm dẫn đầu trong cuộc cạnh
tranh khốc liệt trên không gian mạng toàn cầu.

Hoa Kỳ xếp an toàn, an ninh mạng là ưu tiên
quốc gia
Sau một loạt các sự cố an ninh lớn gần đây, chính
phủ Hoa Kỳ đã tăng cường xây dung một phiên bản
mới của chiến lược an ninh quốc gia tổng thể, và đề
xuất rằng an toàn, an ninh mạng là hàng đầu trong
an ninh quốc gia.
Vào tháng 3 năm 2021, Nhà Trắng đã ban hành
"Hướng dẫn Chiến lược An ninh Quốc gia tạm thời
- Interim National Security Strategic Guidance " là
văn bản chỉ đạo chính sách đầu tiên do chính quyền
Biden ban hành nhằm ứng phó toàn diện với các
tình huống quốc tế và trong nước. Các hướng dẫn đề
xuất nhằm tăng cường năng lực và khả năng phục
hồi của Hoa Kỳ trong không gian mạng. Bảo vệ an
ninh mạng của Hoa Kỳ bằng cách khuyến khích hợp
tác công tư, tăng cường đầu tư , tăng cường hợp tác
quốc tế, xây dựng các quy định về không gian mạng
toàn cầu, theo đuổi trách nhiệm của các đối tượng
tấn công mạng. Đồng thời, nâng tầm quan trọng của
việc đa dạng hóa nhân tài không gian mạng quốc gia
được đặc biệt nhấn mạnh [1]
Vào tháng 5 năm 2021, Tổng thống Hoa Kỳ Biden
đã ký và ban hành "Lệnh Hành chính về cải thiện an
toàn, an ninh mạng quốc gia - Executive Order on
Improving the Nation’s Cybersecurity", nhằm mục
đích cải thiện an ninh quốc gia của đất nước trong
việc bảo vệ các mạng liên bang, cải thiện việc chia
sẻ thông tin giữa chính phủ Hoa Kỳ và tư nhân.
Nâng cao khả năng của Hoa Kỳ trong việc ứng phó
với các sự cố an toàn, an ninh mạng. Khả năng
phòng thủ an ninh mạng. Chính phủ Hoa Kỳ sẽ đạt
được mục tiêu hiện đại hóa an ninh mạng bằng cách
thúc đẩy chính phủ liên bang áp dụng kiến trúc
© Cục An toàn thông tin

không tin cậy (zero-trust), cải thiện bảo mật chuỗi
cung ứng phần mềm, thành lập ủy ban đánh giá an
toàn, an ninh mạng và cải thiện khả năng xử lý sự
cố và lỗ hổng bảo mật.
Vào tháng 6 năm 2021, Thượng viện Hoa Kỳ đã
thông qua "Đạo luật Cạnh tranh và Đổi mới của Hoa
Kỳ năm 2021 - U.S. Innovation and Competition
Act" với số phiếu cao. Dự luật chủ yếu bao gồm 1
kế hoạch và 4 dự luật riêng biệt, liên quan đến công
nghệ: Chip, 5G, hàng không vũ trụ, an toàn, an ninh
mạng và lao động. Tình báo, nghiên cứu y tế, sản
xuất của Mỹ và các lĩnh vực khác, đầu tư liên quan
khoảng 250 tỷ đô la Mỹ, bao gồm: trợ cấp hơn 50 tỷ
đô la Mỹ cho sản xuất chất bán dẫn; 81 tỷ đô la Mỹ
được phân bổ cho Quỹ Khoa học Quốc gia (NSF) để
nghiên cứu trí tuệ nhân tạo 10 lĩnh vực chính như
công nghệ máy tính, v.v ...; cung cấp 1,5 tỷ đô la
Mỹ cho ngành công nghiệp 5G để khuyến khích đổi
mới công nghệ,…
Liên minh châu Âu đã xây dựng chiến lược an
toàn, an ninh mạng cho Thập kỷ kỹ thuật số

Trong khuôn khổ "tự chủ chiến lược", Liên minh
châu Âu đề xuất toàn diện việc xây dựng chủ quyền
kỹ thuật số, và kế hoạch ban hành một loạt chính
sách và quy định xung quanh chiến lược tổng thể
này. Trong mười năm tới, EU sẽ thúc đẩy hợp tác
rộng mở trong không gian mạng toàn cầu thông qua
phát triển mạnh mẽ công nghệ kỹ thuật số và cơ sở
hạ tầng kỹ thuật số.
Vào tháng 3 năm 2021, Ủy ban Châu Âu đã ban
hành tài liệu "Kết luận về Chiến lược an toàn, an
ninh mạng Thập kỷ Kỹ thuật số của EU - Draft
Council conclusions on the EU’s Cybersecurity
Strategy for the Digital Decade" .[4]
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Chiến lược được phát hành vào cuối tháng 12 năm
2020 (The EU's Cybersecurity Strategy in the Digital Decade) [5]. Nó nhằm mục đích nâng cao khả
năng của Châu Âu trong việc chống lại các mối đe
dọa mạng và chỉ ra rằng các hành động chính của
EU trong tương lai bao gồm việc thành lập kế hoạch
mạng của Trung tâm Điều hành an toàn, an ninh
EU; làm rõ Khung quản lý “khủng hoảng” an toàn,
an ninh mạng; tăng cường hợp tác với các tổ chức
quốc tế và các nước đối tác. Hợp tác nhằm nâng cao
sự đồng thuận về ngăn chặn các mối đe dọa an toàn,
an ninh mạng, v.v

- thứ hai là định hình trật tự quốc tế rộng mở trong
tương lai;

Cũng trong tháng 3, Ủy ban châu Âu đã phát hành
báo cáo "La bàn kỹ thuật số 2030: Con đường dẫn
đến một thập kỷ kỹ thuật số ở châu Âu - 2030 Digital Compass: the European way for the Digital Decade", trong đó nêu rõ các mục tiêu và cách thức đạt
được chuyển đổi kỹ thuật số ở châu Âu vào năm
2030. Báo cáo đã đưa ra bốn mục tiêu chính bao
gồm cải thiện kiến thức kỹ thuật số của người dân,
thiết lập cơ sở hạ tầng kỹ thuật số an toàn và bền
vững, thúc đẩy chuyển đổi kỹ thuật số của doanh
nghiệp và thúc đẩy số hóa các dịch vụ công. Để
thực hiện một số quy định trong kế hoạch kỹ thuật
số tổng thể của EU, Ủy ban châu Âu đã đề xuất Kế
hoạch khung nhận dạng kỹ thuật số của EU vào
tháng 6 năm 2021, thúc giục các quốc gia thành viên
thiết lập hệ thống tệp nhận dạng kỹ thuật số cho tất
cả công dân EU và cung cấp ví nhận dạng kỹ thuật
số…[6]

Theo báo cáo, Vương quốc Anh sắp phát hành một
phiên bản mới của chiến lược mạng cho năm
2021. Chiến lược nêu rõ 5 ưu tiên:

Vương quốc Anh xây dựng chiến lược định hình
lại tầm nhìn an toàn, an ninh mạng quốc gia
Vào tháng 3 năm 2021, chính phủ Anh chính thức
công bố báo cáo "Nước Anh toàn cầu trong thời đại
cạnh tranh: Đánh giá toàn diện về chính sách an
ninh, quốc phòng, phát triển và đối ngoại" (Global
Britain in a Competitive Age: the Integrated Review
of Security, Defence, Development and Foreign
Policy). Báo cáo đưa ra bốn mục tiêu tổng thể [7]:
- một là duy trì lợi thế chiến lược thông qua khoa
học và công nghệ;
Sustaining strategic advantage through science and
technology
© Cục An toàn thông tin

Shaping the open international order of the future
- thứ ba là tăng cường an ninh, quốc phòng trong và
ngoài nước;
Strengthening security and defence at home and
overseas
- thứ tư là xây dựng khả năng chống chịu/phục hồi
trong và ngoài nước.
Building resilience at home and overseas

- một là tăng cường hệ sinh thái mạng của Vương
quốc Anh, áp dụng cách tiếp cận mạng toàn diện và
làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa chính phủ, khu
vực nghiên cứu và ngành công nghiệp;

To strengthen the UK’s cyber ecosystem, enabling a
whole-of-nation approach to cyber and deepening
the partnership between government, academia and
industry.
- thứ hai là xây dựng một "Vương quốc Anh" kỹ
thuật số linh hoạt và thịnh vượng mọi người cảm
thấy an toàn trên Internet và tin tưởng rằng dữ liệu
cá nhân sẽ được bảo vệ;
To build a resilient and prosperous digital UK,
where citizens feel safe online and confident that
their data is protected
- thứ ba là dẫn đầu các công nghệ quan trọng của
Internet, bao gồm bộ vi xử lý, thiết kế hệ thống bảo
mật, công nghệ lượng tử và các hình thức truyền, tải
dữ liệu mới;
To take the lead in the technologies vital to cyber
power, such as microprocessors, secure systems design, quantum technologies and new forms of data
transmission
- thứ tư là hợp tác với các chính phủ và ngành công
nghiệp khác, sử dụng “tư tưởng” của Anh trong lĩnh
vực an toàn, an ninh mạng để thúc đẩy một không
gian mạng tự do, cởi mở, hòa bình và an toàn;
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To promote a free, open, peaceful and secure cyberspace, working with other governments and industry, and drawing on the UK’s thought leadership in
cyber security
- thứ năm là phát hiện, xử lý và răn đe các đối thủ
của Anh.
To detect, disrupt and deter our adversaries.
Đảm bảo an toàn thông tin mới trong phiên bản mới
của chiến lược quốc gia của Nga
Vào tháng 7 năm 2021, Tổng thống Nga Putin đã ký
phiên bản mới của Chiến lược an ninh quốc gia.[8]
Chiến lược này do Hội đồng Bảo an Liên bang Nga
xây dựng và là văn bản chỉ đạo cấp cao nhất trong
lĩnh vực bảo đảm an ninh quốc gia. Chiến lược An
ninh quốc gia của Nga được cập nhật và sửa đổi 6
năm một lần. So với phiên bản trước của chiến lược
được ban hành vào cuối năm 2015, phiên bản mới
của chiến lược lần đầu tiên được bổ sung vào
chương về an toàn thông tin, thể hiện sự gia tăng
tầm quan trọng của Nga đối với lĩnh vực an toàn,
an ninh mạng.

Báo cáo chuyên đề
hành một loạt tài liệu chiến lược an toàn, an ninh
mạng. Vào tháng 5 năm 2021, Trung tâm an toàn,
an ninh mạng Nội các (NISC) thuộc Ban Thư ký
Nội các Nhật Bản đã phát hành "Đề cương Chiến
lược an toàn, an ninh mạng Thế hệ tiếp theo" và
"Chiến lược Nghiên cứu và Phát triển an toàn an
ninh Mạng (Phiên bản sửa đổi)"
“Sáng kiến Ủy ban an toàn, an ninh mạng” và nhiều
văn bản chính sách khác liên quan đến an ninh
mạng đã thúc đẩy hơn nữa việc xây dựng xã hội số
và xây dựng hệ thống phòng thủ mạng nhằm thiết
lập một không gian mạng công cộng tự do và an
toàn.
Vào tháng 7 năm 2021, Nhật Bản đã công bố phiên
bản mới của dự thảo "Chiến lược an toàn, an ninh
mạng" và lấy ý kiến của công chúng, tự chủ và hợp
tác nhiều bên. Dự thảo chiến lược chỉ ra rằng để
đảm bảo một "không gian mạng tự do, công bằng và
an toàn", các công việc liên quan cần được thúc đẩy
từ ba hướng sau[ 9]
- Thứ nhất, trên cơ sở chuyển đổi số, thúc đẩy
chuyển đổi số và an toàn,an ninh mạng;

Phiên bản mới của "Chiến lược" chủ yếu phân tích
các xu hướng phát triển toàn cầu và môi trường an
ninh của Nga và hiện tại, đồng thời đưa ra 9 ưu tiên
chiến lược quốc gia, bao gồm an ninh quốc gia và
xã hội, an toàn thông tin, phát triển khoa học và
công nghệ, đồng thời làm rõ tình hình theo khuôn
khổ của từng mức độ ưu tiên.

- Thứ hai, thúc đẩy an toàn không gian mạng, "Vì
cuộc sống an toàn cho công dân trong xã hội";

Trong lĩnh vực an toàn thông tin, chiến lược rõ ràng
việc phản đối các nước khác sử dụng công nghệ
thông tin và truyền thông để thực hiện các cuộc tấn
công mạng và do thám tình báo vào Nga, đồng thời
ngăn chặn việc sử dụng Internet để phát tán
thông tin sai lệch không có lợi cho sự ổn định của
tình hình chính trị Nga.

Thông tin tham khảo:

Nhật Bản cập nhật chiến lược an toàn, an ninh
mạng để ứng phó với các tình huống an ninh
phức tạp

[6]https://eufordigital.eu/

Để đối phó với các mối đe dọa kỹ thuật số ngày
càng nghiêm trọng và những thách thức an tàn, an
ninh mạng của Thế vận hội Tokyo, Nhật Bản đã ban
© Cục An toàn thông tin

- Thứ ba là các nỗ lực từ góc độ an ninh, và tăng
cường sự tham gia, phối hợp và hợp tác.
Phòng Thông tin và Hợp tác quốc tế

[1][2] https://www.whitehouse.gov
[3] https://www.cnbc.com/
[4]https://www.consilium.europa.eu/
[5]https://digital-strategy.ec.europa.eu/

[7]https://www.gov.uk
[8]https://www.ndc.nato.int/

[9]https://timesofindia.indiatimes.com/
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Bảo đảm an toàn, an ninh mạng
cho các hệ thống điều khiển công nghiệp
Bối cảnh và hiện trạng
Với sự cải tiến liên tục của số hóa và trí thông minh
của các hệ thống điều khiển công nghiệp (Industrial
Control System – ICS), môi trường công nghiệp
khép kín và cô lập truyền thống đã bị phá vỡ, và các
rủi ro an ninh mạng mà nó phải đối mặt ngày càng
trở nên nghiêm trọng. Một mặt, mã độc trong lĩnh
vực CNTT truyền thống có thể dễ dàng lây lan sang
các mạng điều khiển công nghiệp; mặt khác, dựa
trên lợi nhuận, các hệ thống điều khiển công nghiệp
dần trở thành mục tiêu chính của các tổ chức hacker
đang cố gắng tấn công tống tiền. hai trường hợp
điển hình gần đây:

vận hành (Operational Technology - OT) của Colonial Pipeline. Phần IT chịu trách nhiệm chính về
việc các hoạt động quản lý, e-mail và các chức năng
thông thường, trong khi phần OT tham gia vào hoạt
động thực tế của việc kiểm soát quan trọng vận
chuyển năng lượng. Một khi mã độc lây lan và xâm
nhập vào mạng lưới công nghệ hoạt động, thiệt hại
mà nó gây ra sẽ tăng lên rất nhiều, điều này buộc
Colonial phải đình chỉ hoạt động và tạm thời đóng
cửa.

Nhà máy Foxconn bị tấn công bằng mã độc tống
tiền

Vào tháng 11 năm 2020, nhà máy Foxconn bị tấn
công bởi ransomware. Tổng số khoảng 1.200 máy
chủ bị mã hóa, kẻ tấn công cũng đánh cắp 100GB
tệp không mã hóa trước khi mã hóa thiết bị và xóa
không dưới 20TB bản sao lưu. Sau đó, kẻ tấn công
đã đăng một liên kết đến một trang web thanh toán,
yêu cầu Foxconn trả 1804 bitcoin làm tiền chuộc
(khoảng 34,866 triệu đô la Mỹ) hoặc bán dữ liệu bị
đánh cắp trên các diễn đàn mua bán dữ
liệu. Foxconn đã không trả tiền, và ít nhất một phần
dữ liệu đã được lộ lọt.
“Xương sống” của hệ thống vận chuyển dầu miền
Đông Hoa Kỳ buộc phải tạm thời đóng cửa
Vào ngày 7 tháng 5 năm 2021, hệ thống đường ống
dẫn nhiên liệu lớn nhất ở Hoa Kỳ đã bị xâm
nhập. Kẻ tấn công đã làm tê liệt hệ thống vận
chuyển dầu xương sống kết nối các địa điểm lọc dầu
Bắc và Nam ở miền đông Hoa Kỳ bằng cách phát
tán một loại virus ransomware, khiến miền Nam
Texas và sau đó, một số bang ven biển phía đông
kéo dài đến New Jersey rơi vào tình trạng hoảng
loạn về việc cắt giảm nhiên liệu. Lần này mã độc
được lây nhiễm từ mạng công nghệ thông tin
(Information Technology - IT) vào mạng công nghệ
© Cục An toàn thông tin

Có thể thấy qua các trường hợp trên, các hệ thống
điều khiển công nghiệp thường trở thành tâm điểm
của các cuộc tấn công mạng do tính linh hoạt, ứng
dụng rộng rãi và hầu như chưa có giải pháp bảo đảm
an toàn, an ninh mạng. Trên thực tế, nếu các yếu
tố cách ly vật lý không được thực thi “chuẩn”, khiến
việc xâm nhập có nguy cơ càng lớn hơn.
Khó khăn, vướng mắc
Sự dịch chuyển và xu hướng kết hợp mạng IT-OT
Hệ thống ICS ngày nay không còn vận hành cô lập
như trước đây. Những yêu cầu tất yếu được đặt ra
về hiệu suất điều khiển, về trao đổi thông tin và các
hoạt động kinh doanh buộc các hệ thống này phải
được kết nối với thế giới bên ngoài và áp dụng các
công nghệ mới. Không chỉ được kết nối với mạng
thương mại mà nội tại trong các hệ thống này cũng
được trang bị thiết bị CNTT và viễn thông tiên tiến,
các phương tiện liên lạc di động, liên lạc không
dây...
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Việc hợp nhất các mạng IT và OT sẽ dẫn đến một
vấn đề quan trọng đó là bề mặt tấn công được mở
rộng hơn, cho phép truy cập vào một môi trường
vốn tồn tại nhiều lỗ hổng. Việc đẩy mạnh hiệu quả
hoạt động vận hành thông qua kết hợp mạng IT- OT
đã dẫn đến kết quả là kết nối trên phạm vi rộng hơn,
dễ dàng tiếp xúc với nhiều mối đe dọa IT truyền
thống hơn. Kết nối này không chỉ mang lại nhiều rủi
ro mà nhiều khả năng sẽ mở ra cơ hội cho tội phạm
mạng theo cách trước đây không thể thực hiện được
khi các hệ thống OT bị cô lập vật lý.

máy tính bị nhiễm mã độc, mã hoá đòi tiền chuộc…
có thể mang đến hậu quả nghiêm trọng cho hệ thống
điều khiển công nghiệp. Khi không có một chiến
lược bảo vệ hiệu quả, các hệ thống điều khiển công
nghiệp hoặc hệ thống điều khiển giám sát và thu
thập dữ liệu (ICS/SCADA) sẽ bị đặt trong tình trạng
dễ bị tấn công mạng, gây nên những tổn thất về tài
chính, thiệt hại về mặt uy tín của công ty, suy giảm
niềm tin của người tiêu dùng và thậm chí đe dọa tới
an toàn, an ninh quốc gia.

Việc dịch chuyển và trao đổi giữa mạng IT và OT
dẫn đến các hệ thống OT phải đối mặt với nguy cơ
mất ATTT tương tự như đối với các hệ thống CNTT
thông thường, nhưng với mức độ phức tạp và rủi ro
lớn hơn nhiều.

Hiện trên thế giới đã có một số bộ tài liệu ATTT
cho các hệ thống IT nói chung để làm cơ sở để có
thể xây dựng các biện pháp an toàn cho các hệ
thống điều khiển công nghiệp, bao gồm các tiêu
chuẩn quốc tế, các khuyến cáo của các tổ chức tiêu
chuẩn hoá và các nghiên cứu của các chuyên gia.
Điển hình là bộ tiêu chuẩn ISO 27000 về quản lý an
toàn thông tin, trong đó, tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:
2013 đã đưa ra 114 cơ chế an toàn được phân loại
thành 14 nhóm biện pháp. Tuy nhiên, các tiêu chuẩn
ISO tập trung vào hệ thống thông tin nói chung,
chưa có các hướng dẫn và quy định, yêu cầu cụ thể
cho các hệ thống ICS, khiến việc áp dụng vào thực
tế chưa thực sự hiệu quả.

So với các mạng công nghiệp truyền thống trước
đây, các hệ thống CNTT ngày nay của các cơ sở
công nghiệp được tổ chức theo một phương thức
không an toàn. Một số máy tính trong mạng này có
thể được quyền truy cập vào máy chủ của thống ICS
chứa thông tin về quy trình công nghệ. Trong một
số trường hợp, mạng công nghệ của hệ thống ICS
dù được tách biệt với mạng hành chính/quản trị
nhưng lại duy trì một số kênh liên lạc từ xa không
được bảo vệ nghiêm ngặt, chẳng hạn với các nhà
thầu để được hỗ trợ về kỹ thuật. Các thành phần
công nghệ cơ bản của ICS như SCADA, HMI, PLC
cũng đều chứa các lỗ hổng tạo cơ hội cho mã độc
xâm nhập.
Những cuộc tấn công bình thường vốn không quá
phức tạp đối với hệ thống CNTT thông thường như
© Cục An toàn thông tin

Tiêu chuẩn kỹ thuật chưa đầy đủ

Theo đánh giá, trên thế giới hiện nay chỉ có các
khuyến cáo của Viện Công nghệ và Tiêu chuẩn
quốc gia (NIST) Hoa Kỳ cho hệ thống ICS được
đưa ra tại NIST 800-82 đang là chi tiết và phù hợp
nhất để cho các nhà quản lý tham khảo.

Các bộ tài liệu hiện có đã mô tả đầy đủ các biện
pháp và công nghệ an toàn cho ICS, được xây dựng
trên cơ sở tiếp cận đồng bộ và hệ thống, bao gồm
các biện pháp tổ chức, đảm bảo, quản trị cho đến
các biện pháp kỹ thuật, bao gồm:
- Nhóm giải pháp hướng tới hình thành một chương
trình về đảm bảo ATTT tin cho ICS, trong đó mô tả
đầy đủ mục tiêu, quan điểm, phương pháp tiếp cận
xây dựng hệ thống đảm bảo ATTT, các yêu cầu về
an toàn ở tất cả các mức của hệ thống. Các bộ tài
liệu được xây dựng gồm các quy định trên tất cả các
phương diện nhằm thực hiện các yêu cầu về an toàn,
từ quy định về hành vi của con người trong hệ thống
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cho đến các quy định về cung cấp trạng thiết bị cho
hệ thống đảm bảo an toàn thông tin.
- Nhóm các giải pháp kỹ thuật là bộ công cụ chủ
yếu để đảm bảo an toàn cho ICS. Các biện pháp của
nhóm này nhằm giải quyết các bài toán: quản lý truy
cập, đảm bảo tính toàn vẹn, đảm bảo an toàn tương
tác giữa mạng thương mại và mạng công nghệ ICS,
bảo vệ chống virus thông thường và các mã độc
công nghiệp, quản lý hệ thống đảm bảo an toàn
thông tin (như giám sát liên tục trạng thái, phát hiện
sự cố và phản ứng sự cố).
- Quản lý truy cập là giải quyết bài toán hạn chế
truy cập cả ở cả mức mạng và mức ứng dụng. Mạng
của các cơ sở công nghiệp có thể bao gồm một số
mạng hành chính, quản trị (hay mạng thương mại)
và mạng công nghệ của hệ thống điều khiển công
nghiệp với bản chất trao đổi thông tin trên các mạng
này là khác nhau như việc: truy cập Internet, truyền
tệp FTP (thường được dùng để trao đổi tập tin qua
mạng lưới truyền thông dùng giao thức TCP/IP), thư
điện tử, tiếp cận từ xa được cho phép trên mạng
hành chính, quản trị nhưng không được phép trên
mạng công nghệ. Do đó, giải quyết vấn đề quản lý
truy cập trước hết là vấn đề trao đổi thông tin giữa
hai loại mạng này. Biện pháp phổ biến nhất ở đây là
phân vùng với mục tiêu là tách mạng công nghệ của
ICS ra khỏi mạng thương mại trên cơ sở xây dựng
các vùng bán quân sự (DeMilitarized Zone - DMZ)
nhờ tường lửa và hệ thống phát hiện xâm nhập
(IDS). Những khu vực DMZ này chính là điểm trao
đổi thông tin giữa các mạng thương mại và mạng
công nghệ của ICS, trong đó đảm bảo cân bằng giữa
nhu cầu truy cập và yêu cầu an toàn.
Nguồn nhân lực quản lý, vận hành
Đối với các tấn công có chủ đích xuất hiện với tần
xuất ngày càng nhiều hơn và tinh vi phức tạp hơn,
như cuộc tấn công ransomware vừa qua nhằm vào
công ty điều hành đường ống dẫn nhiên liệu lớn
nhất của Mỹ Colonial Pipeline, thì việc xử lý kịp
thời khắc phục các sự cố cần phải có đội ngũ
chuyên gia nghiên cứu chuyên sâu, nhiều kinh
nghiệm trong lĩnh vực ATANM. Vì vậy, cần thành
lập đội chuyên gia tác nghiệp ATANM thực hiện xử
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lý sự cố và ứng phó các tình huống khẩn cấp mất
ATANM trong các hệ thống điều khiển công nghiệp
quan trọng, tác động và ảnh hưởng lớn đến quốc
phòng, an ninh, kinh tế - xã hội.
Tuy nhiên trên thực tế, lĩnh vực chuyển đổi số nói
chung và an toàn, an ninh mạng nói riêng đang thực
sự thiếu về nguồn nhân lực có chất lượng, đặc biệt
là các chuyên gia, nhân lực xuất sắc. Đối với các hệ
thống ICS, nguồn nhân lực được coi là chuyên gia
thì lại càng khó hơn. Đặc biệt trong hoàn cảnh các
hệ thống ICS chủ yếu được quản lý, vận hành bởi
các doanh nghiệp có các ưu tiên về lợi nhuận là
nhiều hơn so với các yếu tố còn lại.
Người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp cần có sự
nhìn nhận phù hợp vấn đề ATANM cho hệ thống
ICS, để đưa ra các định hướng, đầu tư và tổ chức
các bộ phận nguồn nhân lực hợp lý, hiệu quả. Ngoài
ra, việc có các chương trình giáo dục, đào tạo các
khóa học nhằm nâng cao nhận thức về các loại hình
tội phạm, các công nghệ an toàn, từ đó phát triển
của mô hình toàn diện về an toàn, an ninh mạng tại
tổ chức, doanh nghiệp. Cuối cùng, cần xây dựng
một chương trình đào tạo an toàn, an ninh mạng khả
thi, rộng khắp và bền vững. Song song là các
chương trình chuyên sâu cho lĩnh vực hệ thống điều
công nghiệp nhằm xây dựng nguồn nhân lực ATTT
cho lĩnh vực này sẽ hỗ trợ được một phần nào đó
cho các khó khăn, thách thức trong công tác này.
Các giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng phù
hợp
Đảm bảo an toàn, an ninh mạng trong các hệ thống
điều khiển công nghiệp (ICSes) được phát triển
chậm hơn so với các hệ thống CNTT. ICS hiện đã
được sử dụng trong một số hệ thống điều khiển như
một cấu phần cơ bản. Tuy nhiên nhiều vấn đề bảo
mật ICS khác nhau vẫn chưa được giải quyết do sự
phụ thuộc vào các nền tảng dựa trên mạng điều
khiển. ICSes đã mang đến một sự thay đổi trong
thiết kế phần mềm khi hợp nhất hệ điều hành
thương mại sẵn có (COTS) (OSes) và Giao thức
điều khiển truyền dẫn/ Giao thức Internet (TCP/IP).
Chúng được thiết kế với mục đích để thay thế các
thành phần mạng độc quyền.
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Một số ICS đã ứng dụng công nghệ mạng không
dây để có thể truy cập thiết bị từ xa, phục vụ hỗ trợ
và bảo trì. Mặc dù đây là sự tiến bộ về công nghệ,
nhưng cũng gây khó khăn cho việc duy trì tính bí
mật và bảo vệ tính toàn vẹn của dữ liệu truyền qua
các nút mạng. Việc này tiềm ẩn các lỗ hổng và làm
tăng rủi ro của các sự cố bảo mật tiềm ẩn. Kiểm soát
hệ thống nhà máy phải được kết nối trực tiếp với hệ
thống CNTT của doanh nghiệp để có thể chia sẻ
thông tin thông qua Ethernet và TCP/IP tương đồng.
Điều này cho phép người vận hành giám sát từ xa
các cơ sở sản xuất thông qua các thiết bị không dây
an toàn để thực hiện các hoạt động quản lý điều
hành. Có một số cách để thực hiện các biện pháp an
toàn, an ninh mạng cả trong ICS và trong hệ thống
CNTT.
Tuy nhiên, việc triển khai ICS gặp nhiều thách thức
hơn do nhu cầu hoạt động liên tục của chúng, hệ
thống cấu trúc độc quyền, phần mềm dành riêng của
nhà cung cấp, tài nguyên, khả năng xử lý hạn chế và
tùy theo bản chất mạng vật lý của hệ thống điều
khiển.
Đây là những lý do chính của việc các hệ thống điều
khiển công nghiệp được thiết kế ưu tiên tính khả
dụng, việc triển khai bảo mật cần xem xét tác động
tiềm tàng đến hiệu suất và năng suất làm việc của hệ
thống. Để bảo mật ICS, các cơ chế bảo mật, thường
được gọi là phòng thủ chuyên sâu phải được xây
dựng nhiều lớp xung quanh bộ điều khiển. Số lượng
dịch vụ tích hợp và số lượng kết nối vào bộ điều
khiển trung tâm càng ít (hạn chế dịch vụ mạng,
đóng các cổng kết nối) thì khảnăngviphạmbảomật
trong các lớp phòng thủ càng thấp. Chỉ khi các cổng
TCP được bảo đảm an toàn thì mới cho phép giao
tiếp cổng TCP trong lớp ứng dụng.
Chiến lược này có thể bảo vệ hệ thống thành công
ngay cả khi chống lại các cuộc tấn công zero-day,
vốn nổi tiếng là khó phân tích. Cường độ của các
cuộc tấn công mạng đang gia tăng với tốc độ nhanh
chóng, và nhiều mục tiêu nhằm vào các cơ sở hạ
tầng quân sự, tài chính, năng lượng. Do đó, việc
đảm bảo an toàn cho các hệ thống điều khiển này là
vấn đề còn nhiều thách thức và là xu hướng đang
được quan tâm trong giai đoạn hiện nay.
© Cục An toàn thông tin
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Vấn đề đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin cho
mạng điều khiển công nghiệp đóng một vai trò hết
sức quan trọng. Vì vậy, cần có sự đầu tư thích hợp
vào hướng nghiên cứu này để phát triển giải pháp,
sản phẩm, hệ thống phòng chống tấn công vào các
hệ thống điều khiển công nghiệp.
Thách thức đặt ra
Các hệ thống điều khiển công nghiệp ngày càng trở
thành yếu tố quan trọng trong phát triển kinh tế và
các hoạt động hàng ngày, việc phụ thuộc vào các hệ
thống này càng cho thấy sự quan trọng của công tác
an toàn, an ninh mạng. Ngoài các quy định, chính
sách và công tác quản lý vận hành của con người, hệ
thống ICS cần phải duy trì các giải pháp bảo đảm an
toàn, an ninh mạng. Tuy nhiên, hiện nay, trên thị
trường, các giải pháp bảo vệ đặc thù này chủ yếu
được sở hữu bởi các hãng công nghệ nước ngoài
như: Kaspersky, Honeywell, ABB, Airbus, Dragos
Security…
Bài toán được đặt ra cho các doanh nghiệp Việt
Nam là nghiên cứu, phát triển các giải pháp, sản
phẩm an toàn, an ninh mạng Make in VietNam có
thể cho phép sử dụng trong các hệ thống điều khiển
công nghiệp trong nước.
Ngoài ra, các dịch vụ giám sát và đánh giá kiểm tra
định kỳ hệ thống trước và trong quá trình các hệ
thống ICS vận hành cần phải được đưa vào các bộ
giải pháp của doanh nghiệp. Các hệ thống ICS cần
được sự quan tâm nghiên cứu, hỗ trợ của không chỉ
đơn vị chủ quản, cơ quan quản lý nhà nước mà còn
rất cần các chuyên gia của các doanh nghiệp trong
lĩnh vực an toàn, an ninh mạng.
Phòng Thông tin và Hợp tác quốc tế
Thông tin tham khảo:
1.

https://www.marketsandmarkets.com/MarketReports/industrial-control-systems-securityics-market-1273.html

2.

https://www.ncsc.gov.uk/guidance/
operational-technologies

3.

http://antoanthongtin.gov.vn/gp-atm/bao-mathe-thong-dieu-khien-cong-nghiep-107162
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Thủ đoạn mới lừa đảo người dùng
khi mua sắm online mùa dịch

Thông tin chung
Lừa đảo qua dịch vụ “Ship COD” để thu khoản
chênh lệch giá, dùng lệnh chuyển khoản giả và mạo
danh đầu tư vắc xin Covid-19 là 3 thủ đoạn lừa
người dùng được Cục Thương mại điện tử và Kinh
tế số cảnh báo.
Những sơ hở trong quá trình thanh toán số của ứng
dụng mua sắm trực tuyến cũng như sự bất cẩn của
nhiều người tiêu dùng đã được các đối tượng tận
dụng triệt để.
Trong thông tin cảnh báo mới phát ra, Cục Thương
mại điện tử và Kinh tế số đã điểm ra một số thủ
đoạn lừa đảo mới khi người dân mua sắm online.

người nhận ở địa chỉ nhận hàng hoặc không có ai
mang tên như trên phiếu giao hàng thì người bán
phải hoàn lại tiền ứng vì không thể giao hàng. Như
vậy, người bán đã bị lừa mất số tiền chênh lệch giá.
Đối với hình thức lừa đảo qua lệnh chuyển khoản
giả, đối tượng xấu giả làm khách đặt mua hàng qua
mạng, đồng thời chụp màn hình điện thoại về thông
tin chuyển khoản số tiền phải thanh toán cho bên
bán thành công qua Internet Banking.
Nhận được hình ảnh này, người bán tưởng thông tin
chuyển khoản số tiền là thật nên nhờ dịch vụ giao
nhận chuyển hàng cho khách. Sau khi shipper lấy
hàng đi, tài khoản ngân hàng của người bán chưa
nhận được tiền nên gọi cho khách sẽ được trấn an là
do ngân hàng bị lỗi mạng nên tiền chưa tới. Lúc
này, phía dịch vụ vận chuyển giao hàng xong nên
bên bán không thể lấy lại hàng được.
Ngoài ra, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số cho
hay, các đối tượng còn dùng các ứng dụng lừa đảo
mạo danh đầu tư vắc xin Covid-19, thiết bị y tế.

Cụ thể, với thủ đoạn lừa đảo qua dịch vụ “Ship
COD” nhằm thu khoản chênh lệch giá, đối tượng
giả làm người mua thỏa thuận với người bán yêu
cầu nâng giá ghi trên phiếu mua hàng của sản phẩm
thông qua dịch vụ “Ship COD”. Cho rằng việc đó
không ảnh hưởng gì đến mình nên nhiều người bán
đồng ý và sử dụng dịch vụ “Ship COD” để giao
nhận hàng. Lúc này, người bán sẽ giao hàng qua
dịch vụ vận chuyển, nhận tiền ứng hàng (lớn hơn so
với giá trị sản phẩm) và chuyển khoản số tiền chênh
lệch lại cho người mua theo thỏa thuận.
Khi dịch vụ vận chuyển thông báo không tìm thấy
© Cục An toàn thông tin

Những ứng dụng nêu trên có hình thức đầu tư vào
các gói vắc xin phòng Covid-19 hoặc thiết bị y tế
như khẩu trang, kính bảo hộ… Người dùng bị dụ
dỗ, lôi kéo đăng ký tài khoản tại một trang web hoặc
app không rõ nguồn gốc, không có bản quyền công
ty bảo hộ; việc đầu tư sẽ thu lời hàng ngày. Quá
trình trao đổi thông tin với người hỗ trợ cũng như
các thành viên khác được thực hiện qua nhóm chat
trên Zalo, Telegram hoặc các ứng dụng mạng xã hội
khác. Thực tế, nhiều người bị lừa hàng chục triệu
đồng khi “app” sập, không thể rút lại tiền.
Nguyên nhân chính
Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các
đối tượng còn “xoáy” nhiều vào các thủ đoạn liên
quan như tạo website bán hàng trực tuyến vật tư y tế
như khẩu trang y tế, nước rửa tay khử khuẩn…
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Tuy nhiên, sau khi nhận tiền của người mua hàng,
đối tượng lừa đảo ngắt liên lạc và không giao hàng
như thỏa thuận.

Thách thức cần lời giải (Pain points)
xét, các cuộc tấn công này đều sử dụng kỹ thuật cũ
nhưng lợi dụng nội dung, thông tin theo cách mới
khiến cho người dân mất cảnh giác và dễ mắc bẫy.

Ngoài ra, các đối tượng còn sử dụng mạng xã hội và
các diễn đàn trực tuyến để quảng bá dịch vụ tiêm
vắc xin, bán các sản phẩm có khả năng phòng ngừa
virus để lừa nạn nhân.
“Không những thế, các đối tượng còn giả danh nhân
viên bệnh viện mạo nhận thông báo đã điều trị cho
bạn bè hay người thân của nạn nhân khỏi bệnh
Covid-19 và yêu cầu nạn nhân thanh toán chi phí
cho quá trình điều trị”, Cục Thương mại Điện tử và
Kinh tế số thông tin thêm.
Khó khăn, vướng mắc
Để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Cục Thương
mại Điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương khuyến
cáo, người tiêu dùng chỉ nên mua hàng tại những
website đã đăng ký hoặc thông báo với Bộ Công
Thương.
Các website bán hàng phải cung cấp đầy đủ các
thông tin như: thông tin về chủ sở hữu website như
tên đơn vị bán hàng, địa chỉ, số điện thoại, mã số
thuế…; thông tin về điều kiện giao dịch chung; các
chính như đổi trả hàng và hoàn tiền; chính sách giao
nhận, vận chuyển, thanh toán, bảo mật thông tin cá
nhân người tiêu dùng.
Trường hợp mua hàng qua mạng xã hội, người tiêu
dùng cần tìm hiểu kỹ đánh giá của người mua trước,
thông tin về người bán, xem xét nguồn gốc rõ ràng,
các đơn vị là cửa hàng thuốc được cấp phép và các
mặt hàng nằm trong danh mục được phép lưu hành.
Đặc biệt, người tiêu dùng tuyệt đối không nên mua
ở những Fanpage không có thông tin người bán và
không có địa chỉ rõ ràng, khi hỏi thông tin thì cố
tình giấu địa chỉ, chỉ nhận đặt hàng qua tin nhắn
(inbox), chỉ bán hàng online chứ không có cửa hàng
cụ thể.
Trước đó, vào trung tuần tháng 7, khi cảnh báo tới
đông đảo người dân về các cuộc tấn công lừa đảo
đang có xu hướng gia tăng, các chuyên gia Trung
tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia
(NCSC), Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT nhận
© Cục An toàn thông tin

Bên cạnh việc khuyến nghị mọi người cần nâng cao
cảnh giác, đề phòng cao độ để bảo vệ mình và người
thân trước những nguy cơ lừa đảo, các chuyên gia
NCSC chỉ rõ, người dùng có thể gửi đường link lừa
đảo hoặc nghi ngờ là lừa đảo đến địa chỉ https://
canhbao.ncsc.gov.vn. Trung tâm NCSC sẽ phối hợp
cùng cơ quan chức năng xử lý nhằm hạn chế việc
lừa đảo trực tuyến.
Thách thức đặt ra
Để giải quyết “gốc rễ” của vấn đề này phải xây
dựng được các giải pháp công nghệ, hệ thống ngăn
chặn lừa đảo phục vụ công tác cảnh báo, ngăn chặn
các website giả mạo. Hệ thống giúp người dùng,
ngân hàng cung cấp thông tin nhanh chóng và điều
phối doanh nghiệp ISP/Telco xử lý kịp thời.
Dữ liệu cung cấp cho hệ thống có từ người dân và
các hệ thống chia sẻ thông tin của ngân hàng, kịp
thời dự báo và phát hiện các website lừa đảo.
Ngoài ra, sự vào cuộc của các doanh nghiệp an toàn
thông tin hỗ trợ phát triển các ứng dụng phát hiện và
chia sẻ dữ liệu website lừa đảo cho ngân hàng và
các cơ quan điều phối sẽ giúp người dân và tổ chức
phát hiện các hành vi lừa đảo trên không gian mạng.
Tổng hợp
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Phương thức lừa đảo mới trên mạng trục lợi từ dịch Covid
Lợi dụng tâm lý lo lắng về sức khỏe của người dân trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp,
nhiều đối tượng xấu đã thực hiện các hành vi lừa đảo, trục lợi qua không gian mạng.
Dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp cả trên thế giới và Việt Nam. TP.HCM và nhiều tỉnh, thành
đang áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Người dân được khuyến nghị ở nhà, chỉ ra ngoài khi thật sự
cần thiết và hạn chế tập trung đông người, các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu phải tạm dừng hoạt
động… Cũng vì thế, hoạt động mua hàng online nở rộ, nhiều người dân tìm kiếm thông tin về nhu yếu phẩm
thiết yếu. Các thông tin liên quan đến khám chữa bệnh qua Internet cũng xuất hiện nhiều hơn.
Lợi dụng tình hình đó, nhiều đối tượng xấu đã thực hiện các hành vi lừa đảo, trục lợi qua không gian mạng.
Theo đánh giá của các chuyên gia Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia, các cuộc tấn
công lừa đảo này đều sử dụng kỹ thuật cũ nhưng lợi dụng các nội dung, thông tin theo cách mới khiến cho
người dân mất cảnh giác và dễ mắc bẫy.
Nguyên nhân chính
Cụ thể, đối tượng xấu giả mạo là nhân viên của tổ
chức y tế trong nước hoặc quốc tế, điển hình như
Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương
của Việt Nam, Trung Tâm Kiểm
soát và phòng ngừa dịch bệnh, hay
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) để
gửi thư điện tử cho người dùng
với tập tin đính kèm, hoặc các liên
kết dẫn đến các nội dung giả mạo
thông tin cập nhật tình hình dịch
Covid-19. Khi mở các tập tin đính
kèm hay click vào liên kết, máy
tính của người dùng sẽ bị tấn công
bởi mã độc hoặc có thể bị lộ lọt,
đánh cắp thông tin cá nhân, thông
tin thẻ tín dụng được lưu trữ trực
tuyến.
Một loại hình gian lận nữa mới
xuất hiện là giả mạo trang web
liên quan đến Covid-19. Theo quan sát của các
chuyên gia NCSC, thời gian gần đây đã có rất nhiều
tên miền Internet có chữ “Covid” được đăng ký.
Bên cạnh đó, đối tượng lừa đảo còn sử dụng mánh
khóe liên quan đến việc điều trị bệnh. Tâm lý hoảng
loạn lo sợ lây nhiễm Covid-19 khiến nhiều người
tìm cách để tự phòng ngừa và chữa trị. Lợi dụng
© Cục An toàn thông tin

điều này, đối tượng lừa đảo dùng mạng xã hội và
các diễn đàn trực tuyến để quảng bá nhiều sản phẩm
mạo nhận có khả năng phòng ngừa Covid-19 để lừa
nạn nhân.

Đối tượng lừa đảo còn tuyên truyền các phương
thuốc chưa từng được kiểm chứng. Không những
thế, đã có trường hợp đối tượng xấu giả làm bác sĩ,
nhân viên bệnh viện và mạo nhận đã điều trị cho
bạn bè hay người thân của nạn nhân khỏi Covid-19,
yêu cầu nạn nhân thanh toán phí cho quá trình điều
trị đó.
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Khó khăn, vướng mắc

Thách thức đặt ra

Lừa đảo liên quan đến hoạt động từ thiện cũng là
một hình thức được nhiều đối tượng xấu sử dụng.
Tranh thủ tâm lý giúp đỡ cộng đồng đang bị ảnh
hưởng bởi đại dịch, các đối tượng dụ dỗ mọi người
quyên góp cho các quỹ từ thiện lừa đảo do chúng
lập ra. Ngoài ra,
các đối tượng xấu
còn dụ nạn nhân
đóng góp cho hoạt
động phát triển
vắc xin hoặc tặng
khẩu trang miễn
phí đã được tẩm
thuốc mê…

Tổ chức, người dân bị lừa đảo trên không gian mạng
là vấn nạn nhức nhối đã tồn tại nhiều năm nay

Các bẫy lừa đảo
đầu tư cũng là
một loại lừa đảo
mà chuyên gia khuyến cáo người dân phải cảnh giác
cao độ. Điển hình là, đối tượng xấu sử dụng chiêu
trò hứa hẹn nhà đầu tư sẽ nhận được lợi nhuận cao
khi đầu tư vào công ty cung cấp sản phẩm hay dịch
vụ liên quan đến phòng chống, xét nghiệm, chữa trị
Covid-19.
Mô hình lừa đảo qua việc đầu tư online được nhận
diện qua một số dấu hiệu như: kêu gọi đầu tư làm
giàu nhanh; hứa hẹn trả lãi với lãi suất cực cao; cam
kết không có rủi ro hoặc rủi ro đầu tư rất thấp, hoàn
vốn theo tỉ lệ cố định...

Bài toán được đặt ra cho các doanh nghiệp Việt
Nam là nghiên cứu, phát triển các phần mềm, công
cụ hỗ trợ phòng chống lừa đảo trên không gian
mạng. Công
cụ này có thể
miễn phí hoặc
chi phí rẻ
hơn, tiện lợi
hơn so với
các công cụ
nước ngoài.
Chúng có thể
là
những
phần
mềm
mở rộng trên
các trình duyệt web, hay các ứng dụng cài đặt trên
máy tính và điện thoại di động.
Ngoài ra, để hỗ trợ người dân phát hiện các hành vi
lừa đảo trên không gian mạng, các công cụ tiện ích
kiểm tra an toàn các website, các đường link, các
tập tin trước khi sử dụng cũng là một trong những
giải pháp hiệu quả.
Tổng hợp

Ngoài ra, các đối tượng xấu còn lừa đảo bằng cách
tạo ứng dụng di động thoạt nhìn giống như các ứng
dụng phổ biến được dùng để theo dõi diễn biến lây
lan của dịch Covid-19. Tuy nhiên, khi người dùng
tải về điện thoại, sẽ bị tấn công bởi các mã độc, bị
lấy thông tin cá nhân, thông tin bảo mật hay chi tiết
tài khoản ngân hàng/thẻ tín dụng.
Cùng với việc tự nâng cao cảnh giác, các chuyên gia
NCSC cho rằng, để ngăn chặn tình trạng lừa đảo
qua mạng, người dùng có thể gửi đường link lừa đảo
hoặc nghi ngờ là lừa đảo đến địa chỉ https://
canhbao.ncsc.gov.vn. Khi đó, NCSC sẽ phối hợp
cùng cơ quan chức năng xử lý để hạn chế việc lừa
đảo trực tuyến trên không gian mạng.
© Cục An toàn thông tin
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TIN TỨC NỔI BẬT QUỐC TẾ
Ngày 28/7/2021, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký
bản ghi nhớ về an ninh quốc gia, khởi động sáng
kiến công – tư mới nhằm tạo ra “kiểm soát hiệu
suất” an ninh mạng tại các công ty quan trọng nhất
của Mỹ, bao gồm xử lý nước và nhà máy điện.
Những khuyến nghị này mới dừng ở hình thức tự
nguyện song chính quyền hi vọng nó sẽ khiến các
công ty nâng cao an ninh mạng trước khi cóchính
sách mới. Trong năm nay, nhiều vụ tấn công mạng
quy mô lớn đã làm rung chuyển doanh nghiệp và tổ
chức chính phủ Mỹ, bao gồm sự cố ransomware làm
gián đoạn chuỗi cung ứng xăng dầu. [1]
Theo một quan chức chính phủ cấp cao, chính vì
thiếu quy định an ninh mạng bắt buộc đối với hạ
tầng trọng yếu, họ rơi vào cảnh yếu thế như hiện
nay. Do đó, Nhà Trắng vận dụng mọi lựa chọn mà
họ có để quy trình an ninh mạng diễn ra nhanh hơn.
Ông Biden cảnh báo nếu Mỹ rơi vào “chiến tranh
súng ống thực sự” với một “thế lực lớn”, nó có thể
là kết quả của cuộc tấn công mạng nghiêm trọng
nhằm vào Mỹ.
Ngày 27/7/2021, Nga đã đệ trình một dự thảo công
ước của Liên hợp quốc về việc chống lại việc sử
dụng công nghệ thông tin và truyền thông cho các
mục đích tội phạm. Nga là quốc gia đầu tiên xây
dựng và đệ trình lên ủy ban đặc biệt dự thảo công
ước chung về chống tội phạm mạng. [2]
Ngày 06/8/2021, Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở
hạ tầng Hoa Kỳ (CISA) phát hành "Hướng dẫn Đào
tạo Lực lượng An ninh Mạng" để hỗ trợ các chuyên
gia an toàn, an ninh mạng và công nghệ thông tin
(CNTT). Hướng dẫn này tổng hợp thông tin và tài
nguyên để giúp các chuyên gia bắt đầu và phát triển
sự nghiệp của họ trong lĩnh vực an ninh mạng thông
qua đào tạo [3].
Ngày 19/8/2021, Văn phòng Ủy ban Thông tin của
Anh (ICO) phê duyệt tiêu chuẩn chương trình chứng
nhận GDPR đầu tiên của Vương quốc Anh. Chứng
nhận đã được cấp theo GDPR như một cách để giúp
các tổ chức chứng minh sự tuân thủ các quy tắc bảo
vệ dữ liệu và từ đó tạo niềm tin ở những người sử
dụng sản phẩm, quy trình và dịch vụ của họ. Chứng
nhận hoạt động bằng cách cung cấp một khuôn khổ
© Cục An toàn thông tin

Thông tin nổi bật
để các tổ chức tuân theo, cung cấp cho khách hàng
sự đảm bảo rằng họ đang tuân thủ các tiêu chuẩn [4]
Ngày 20/8/2021, Quốc hội Trung Quốc chính thức
thông qua luật bảo vệ quyền riêng tư của dữ liệu
người dùng trên mạng, có hiệu lực từ ngày 1/11.
Luật Bảo vệ thông tin cá nhân là một trụ cột khác
trong nỗ lực điều chỉnh không gian mạng của Trung
Quốc, dự kiến tăng thêm các quy định dành cho doanh nghiệp trên cả nước. Nước này đã chỉ đạo các
ông lớn công nghệ bảo đảm lưu trữ dữ liệu người
dùng bảo mật hơn sau khi nhận được nhiều khiếu
nại về cách quản lý và sử dụng, vi phạm quyền
riêng tư. Luật Bảo vệ thông tin cá nhân cùng với
Luật An toàn dữ liệu là hai quy định lớn để quản lý
Internet Trung Quốc trong tương lai. Luật An toàn
dữ liệu đã triển khai từ ngày 1/9/2021, đặt ra khuôn
khổ để doanh nghiệp phân loại dữ liệu dựa trên giá
trị kinh tế và liên quan tới an ninh quốc gia [5] .
Ngày 23/9/2021, các hãng thông tấn thế giới đồng
loạt đưa tin về việc Điện thoại di động của ít nhất 5
bộ trưởng Pháp và một cố vấn ngoại giao của Tổng
thống Emmanuel Macron đã bị nhiễm phần mềm
gián điệp Pegasus do Israel sản xuất, các nguồn tin
nói với AFP, xác nhận một báo cáo của trang web
điều tra Mediapart [6].
Tổng hợp
Thông tin tham khảo:
1.

https://ictnews.vietnamnet.vn/bao-mat/nhatrang-keu-goi-doanh-nghiep-trong-yeu-mytang-cuong-nang-luc-an-ninh-mang291585.html

2.

https://tass.com/politics/1318319

3.

https://www.cisa.gov/news/2021/08/06/cisareleases-new-cyber-training-guide

4.

https://ico.org.uk/about-the-ico/news-andevents/news-and-blogs/2021/08/ico-approvesthe-first-uk-gdpr-certification-schemecriteria/

5.

https://ictvietnam.vn/trung-quoc-chinh-thucthong-qua-luat-bao-ve-du-lieu-ca-nhan20210820215945068.htm.

6.

https://www.theguardian.com/news/2021/
sep/23/spyware-found-on-phones-of-fivefrench-cabinet-members
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TIN TỨC NỔI BẬT TRONG NƯỚC
Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) thông báo, theo
báo cáo xếp hạng an toàn, an ninh mạng toàn cầu
2020 vừa được Liên minh Viễn thông quốc tế công
bố, Việt Nam vươn lên vị trí thứ 25 trong 194 quốc
gia, vùng lãnh thổ được xếp hạng, thứ 7 trong khu
vực châu Á-Thái Bình Dương và thứ 4 khu vực
Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á. Việt Nam đạt
tổng điểm 94,59/100, với sự cải thiện điểm ở cả 5
trụ cột. 2 trụ cột pháp lý và hợp tác đạt số điểm
tuyệt đối 20/20; điểm ở 3 trụ cột kỹ thuật, tổ chức,
nâng cao năng lực lần lượt đạt 16,31/20; 18,98/20
và 19,26/20. Thời gian tới, Bộ Thông tin và Truyền
thông tiếp tục đầu tư phát triển Trung tâm Nghiên
cứu và Phát triển (R&D) về an toàn, an ninh mạng;
hỗ trợ xây dựng hệ sinh thái sản phẩm an toàn thông
tin “Make in Vietnam”…
Bugcrowd - nền tảng tìm kiếm lỗ hổng bảo mật lớn
nhất toàn cầu, vừa công bố Nguyễn Tuấn Anh (sinh
năm 1996), chuyên gia bảo mật của Công ty An
ninh mạng Viettel (Viettel Cyber Security) đã vượt
qua hơn 25.000 “hacker mũ trắng” trên thế giới để
đứng đầu bảng xếp hạng tháng 6/2021 của tổ chức
này. Trước đó, Nguyễn Tuấn Anh cũng đứng đầu
bảng xếp hạng của Bugcrowd trong tháng 4/2021.
Với gần 200 lỗ hổng bảo mật được phát hiện được,
Tuấn Anh đã có bốn lần nhận danh hiệu Chuyên gia
giá trị nhất (Most valuable profesional - MVP) của
Bugcrowd.
Ngày 30/7/2021 Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền
thông ban hành Quyết định số 1126/QĐ-BTTTT về
yêu cầu kỹ thuật cơ bản đối với sản phẩm Tường lửa
ứng dụng web và quyết định số 1127/QĐ-BTTTT
về yêu cầu kỹ thuật cơ bản đối với sản phẩm quản lý
và phân tích sự kiện an toàn thông tin.
Hai sản phẩm an toàn thông tin gồm tường lửa ứng
dụng web (WAF), quản lý và phân tích sự kiện an
toàn thông tin (SIEM) vừa được Bộ TT&TT đưa ra
khuyến nghị về các yêu cầu kỹ thuật cơ bản. Theo
đại diện Cục An toàn thông tin, việc ban hành các
yêu cầu kỹ thuật cơ bản đối với 2 sản phẩm WAF và
SIEM là một nội dung thực hiện nhiệm vụ đã được
lãnh đạo Bộ TT&TT chỉ đạo, đó là đưa ra các yêu
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cầu kỹ thuật cơ bản cho 11 sản phẩm an toàn thông
tin trong nước. Những yêu cầu kỹ thuật cơ bản đối
với các sản phẩm WAF và SIEM cũng nhằm
khuyến nghị cơ quan, tổ chức có liên quan đến hoạt
động nghiên cứu, phát triển, lựa chọn, sử dụng sản
phẩm an toàn thông tin trong nước; tạo chuẩn mực
chung đối với các sản phẩm an toàn thông tin trong
nước, hướng tới chuẩn mực quốc tế. Đồng thời, thí
điểm, đánh giá thực tế việc áp dụng yêu cầu kỹ
thuật làm cơ sở xây dựng, ban hành tiêu chuẩn, quy
chuẩn kỹ thuật cho từng sản phẩm trong giai đoạn
tiếp theo.
Ngày 10/8/2021, quyết định thành lập Thành lập
Ban điều hành triển khai Đề án đào tạo và phát triển
nguồn nhân lực nguồn nhân lực ATTT giai đoạn
2021 - 2025 được Bộ TT&TT ban hành.
Ban điều hành có nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành, điều
phối việc tổ chức triển khai Đề án đào tạo và phát
triển nguồn nhân lực nguồn nhân lực ATTT giai
đoạn 2021 – 2025 theo quy định tại Quyết định 21
ngày 6/1 của Thủ tướng Chính phủ.
Cuộc thi sinh viên với An toàn thông tin ASEAN
2021 chính thức bắt đầu với vòng “Khởi động”
được tổ chức vào ngày 9/10/2021 dưới hình thức thi
trực tuyến. Đối tượng tham gia dự thi là sinh viên
đến từ các cơ sở đào tạo Đại học, Cao đẳng của Việt
Nam và các trường thuộc các nước ASEAN. Dự
kiến có trên 180 đội. Năm 2021 là năm thứ 14 cuộc
thi được tổ chức tại Việt Nam và là lần thứ ba cuộc
thi mở rộng tới các nước ASEAN. Cuộc thi do Hiệp
hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) chủ trì,
phối hợp với Cục Công nghệ thông tin (Bộ
GD&ĐT) và Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) tổ
chức. Đây là hoạt động trong khuôn khổ sự kiện
thường niên “Ngày An toàn thông tin Việt Nam”
năm 2021.
Ngày 18/8/2021, Trung tâm Giám sát an toàn không
gian mạng quốc gia (NCSC), Bộ Thông tin và
Truyền thông đã ban hành “Cẩm nang Bảo đảm An
toàn thông tin trong đại dịch COVID-19” nhằm
hướng dẫn một số kỹ năng về làm việc từ xa an
toàn, học trực tuyến an toàn, giải trí an toàn giúp
người dùng Internet có thể bảo đảm an toàn thông
tin khi kết nối trực tuyến.
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Nội dung chính “Cẩm nang Bảo đảm An toàn thông
tin trong đại dịch COVID-19” bao gồm:

Thông tin nổi bật
(Facebook, Zalo, Tiktok):

Làm việc từ xa an toàn:
Nội dung bao gồm một số hướng dẫn thiết lập máy
tính, thiết bị an toàn để làm việc từ xa, phòng chống
thư điện tử lừa đảo, sử dụng mạng riêng ảo (VPN),
10 điều cần biết khi làm việc từ xa:

Sử dụng ứng dụng thanh toán trực tuyến an toàn

Học và họp trực tuyến an toàn

Nội dung chi tiết toàn bộ Cẩm nang, bạn đọc có thể
xem tại đây:
https://mic.gov.vn/Upload_Moi/2021_eng/Camnang-bao-dam-ATTT-trong-dai-dich-Covid-19.pdf

Nội dung bao gồm một số hướng dẫn thiết lập an
toàn trên các ứng dụng video conference được sử
dụng phổ biến hiện nay (Phần mềm Zoom, Microsoft Teams).
Liên lạc, kết nối an toàn:
Nội dung bao gồm: an toàn khi sử dụng các phần
mềm video conference, an toàn khi kết nối video
call, chat trực tuyến, sử dụng mạng không dây an
toàn.
Giải trí an toàn:
Nội dung bao gồm sử dụng mạng xã hội an toàn

© Cục An toàn thông tin

Ngày 25/8, Trung tâm Giám sát an toàn không gian
mạng quốc gia, Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT
đã cho ra mắt chương trình Tìm kiếm lỗ hổng bảo
mật cho các nền tảng số hỗ trợ công tác phòng,
chống dịch COVID -19. Phạm vi của chương trình
này gồm gần 20 nền tảng thành viên của Trung tâm
Công nghệ phòng, chống dịch COVID-19 quốc gia,
trong đó có nền tảng quản lý tiêm chủng COVID19; nền tảng hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm và quản lý
kết quả xét nghiệm; nền tảng hỗ trợ truy vết; nền
tảng quản lý cách ly; nền tảng điều phối nguồn lực y
tế; nền tảng kết nối người dân với các bác sỹ, nhân
viên y tế và hỗ trợ người khó khăn vì dịch.
Ngày 9/9, tọa đàm cấp cao Lãnh đạo CNTT và an
toàn thông tin với chủ đề “Nâng cao năng lực ứng
phó thách thức an toàn, an ninh mạng trong tình
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hình mới” đã được Ban Kinh tế Trung ương chủ trì,
phối hợp cùng Trung tâm Giám sát an toàn không
gian mạng quốc gia (NCSC), Công ty An ninh mạng
Viettel (VCS) và IEC Group tổ chức theo hình thức
kết hợp trực tiếp và trực tuyến.

Rào cản thứ hai là về hành lang pháp lý. Rào cản
thứ ba là nhân sự và chuyên gia tham gia chuyển đổi
số. Và rào cản lớn cuối cùng cũng cũng là quan
trọng nhất chính là niềm tin số khi chúng ta chuyển
các hoạt động lên không gian mạng.

Phát biểu khai mạc sự kiện, ông Nguyễn Đức Hiển,
Phó Trưởng ban Kinh tế trung ương cho biết, tháng
7/2018, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 30 về
Chiến lược an ninh mạng quốc gia. Tháng 9/2019,
Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 52 về một số
chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách
mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0).

Theo Bộ TT&TT, thời gian qua, hoạt động diễn tập
bảo đảm an toàn thông tin, ứng cứu sự cố mạng (gọi
tắt là diễn tập) đã được một số cơ quan, tổ chức,
doanh nghiệp triển khai nhưng số lượng vẫn còn ít
và nặng về hình thức, "diễn" nhiều hơn "tập",
thường theo những kịch bản có sẵn và thực hiện trên
các hệ thống mô phỏng, giả lập. Để triển khai hoạt
động diễn tập thực chiến trong thời gian tới, tại Chỉ
thị số 60/CT-BTTTT ngày 16-9-2021, Bộ trưởng Bộ
TT&TT Chỉ thị các đơn vị chuyên trách về an toàn
thông tin của cơ quan các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ
quan thuộc Chính phủ; Sở TT&TT các tỉnh, thành
phố triển khai diễn tập thực chiến trên hệ thống
đang vận hành, cung cấp, như: Cổng thông tin điện
tử, Cổng dịch vụ công trực tuyến, hệ thống thư điện
tử, hệ thống quản lý văn bản điều hành hoặc các hệ
thống cần thiết khác. Đồng thời, chú trọng diễn tập
trên các hệ thống hiện diện trên mạng intenet; chuẩn
bị kỹ lưỡng, bài bản, sẵn sàng các phương án bảo vệ
nhằm giảm thiểu rủi ro, bảo đảm hệ thống luôn
được an toàn trong quá trình diễn tập.

Đánh giá cao nỗ lực của Bộ TT&TT trong vai trò là
đầu mối phối hợp để cụ thể hóa, triển khai các chủ
trương, chính sách của Đảng về an toàn, an ninh
mạng, ông Hiển cho hay: Điển hình là xếp hạng an
toàn, an ninh mạng toàn cầu - GCI 2020 của Việt
Nam đã từ vị trí 50 vươn lên thứ 25. Đây là minh
chứng quan trọng cho sự phát triển, sự đầu tư trong
triển khai các chính sách về an toàn, an ninh mạng
rất hiệu quả của các cơ quan liên quan, đặc biệt là
Bộ TT&TT.

Tổng hợp

Trong khuôn khổ tọa đàm, Viettel Cyber Security đã
ra mắt nền tảng điều phối, tự động hóa và phản ứng
an ninh mạng.
Đại diện Bộ TT&TT tham gia tọa đàm, Thứ trưởng
Nguyễn Huy Dũng nhận định, bên cạnh những
thuận lợi đang có, chuyển đổi số tại Việt Nam cũng
gặp rất nhiều rào cản, khó khăn. Rào cản lớn nhất
với chuyển đổi số nói chung và CNTT nói riêng
chính là tư duy và thói quen cũ. Chuyển đối số
muốn thành công thì phải xuất phát từ quyết tâm và
sự vào cuộc của những người đứng đầu.

© Cục An toàn thông tin
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TIN TỨC CẢNH BÁO
Cảnh báo: Lỗ hổng bảo mật mới trong Windows
Print Spooler
Ngày 15/7/2021, sau lỗ hổng “PrinterNightmare”
Microsoft lại tiếp tục công bố lỗ hổng bảo mật
(CVE-2021-34481) trong Windows Print Spooler có
điểm CVSS: 7.8 (cao), cho phép đối tượng tấn công
thực thi mã từ xa với đặc quyền cao hơn trong máy
mục tiêu. Tuy nhiên lỗ hổng này được cho là không
liên quan đến lỗ hổng “PrinterNightmare” trước đó.
Lỗ hổng chỉ có thể khai thác cục bộ để đạt được các
đặc quyền nâng cao trên một thiết bị. Quý đơn vị
nên thực hiện biện pháp giảm thiếu nguy cơ tấn
công cho lỗ hổng bảo mật này bằng cách tắt dịch vụ
Print Spooler (theo hướng dẫn từ Microsoft, tham
khảo tại: https://msrc.microsoft.com/update-guide/
vulnerability/CVE-2021-34481)
Sau khi phát hành danh sách bản vá vào tháng 8
năm 2021, Microsoft đã công bố thêm thông tin mới
của một lỗ hổng khác (CVE-2021-36958) trong
Print Spooler. Lỗ hổng này đã được một chuyên gia
bảo mật công bố từ giữa tháng 7/2021 và đã có mã
khai thác công khai.
Microsoft cho biết CVE-2021-36958 là một lỗ hổng
thực thi mã từ xa tồn tại khi dịch vụ Windows Print
Spooler thực hiện không đúng các hoạt động tệp đặc
quyền, có điểm CVSS: 7.3 (cao). Khai thác thành
công lỗ hổng này, cho phép đối tượng tấn công thực
thi mã tùy ý với các đặc quyền hệ thống, từ đó có
thể chiếm quyền điều khiển toàn bộ hệ thống mục
tiêu.
Microsoft đã đưa ra biện pháp khắc phục để giảm
thiểu rủi ro khai thác bằng cách vô hiệu hóa dịch vụ
Print Spooler. Quý đơn vị tham khảo tại:
https://msrc.microsoft.com/update-guide/
vulnerability/CVE-2021-36958
Cảnh báo: Lỗ hổng bảo mật mới trong Cisco
Firepower Device
Ngày 21/7/2021 vừa qua, Cisco đã phát hành bản vá
cho lỗ hổng bảo mật (CVE-2021-1518) trong phần
mềm On-Box của Cisco Firepower Device Manager
(FDM), cho phép kẻ tấn công thực thi mã từ xa.
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Để khai thác lỗ hổng này, kẻ tấn công sẽ cần có
thông tin xác thực của người dùng thường, sau đó sẽ
thực hiện gửi một yêu cầu HTTP giả mạo tới hệ
thống API của một thiết bị bị ảnh hưởng từ đó có
thể thực thi mã tùy ý từ xa.
Cisco đã phát hành các bản vá cho lỗ hổng bảo mật
này và hiện tại không có biện pháp khắc phục để
giảm thiểu nào, vì vậy các cơ quan tổ chức cần cập
nhật bản vá trong thời gian sớm.

Thông tin các phiên bản bị ảnh hưởng và bản vá
tham khảo tại: https://tools.cisco.com/security/
center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-fdmrce-Rx6vVurq .
Cảnh báo: Botnet Mozi tiếp tục nhằm mục tiêu
đến bộ định tuyến của các hãng Netgear, Huawei
và ZTE
Botnet Mozi được biết đến là một botnet chuyên
nhằm mục tiêu đến các thiết bị IoT. Gần đây, các
chuyên gia bảo mật đã phát hiện botnet này còn có
thể duy trì được sự tồn tại trên bộ định tuyến của
các hãng Netgear, Huawei và ZTE.
Các cổng mạng là mục tiêu đặc biệt hấp dẫn đối với
các đối tượng tấn công vì chúng có thể trở thành
điểm truy cập ban đầu vào các mạng của doanh
nghiệp. Bằng cách lây nhiễm vào các bộ định tuyến,
đối tượng tấn công có thể thực hiện các cuộc tấn
công man-in-the-middle (MITM) thông qua xâm
nhập HTTP và DNS giả mạo, xâm nhập các thiết bị
đầu cuối và triển khai ransomware hoặc gây ra sự cố
mất an toàn thông tin trong các hệ thống vận hành.
Mozi đã được nâng cấp để hỗ trợ các lệnh mới cho
phép phần mềm độc hại chiếm quyền điều khiển các
phiên HTTP và thực hiện giả mạo DNS để chuyển
hướng lưu lượng truy cập đến miền do kẻ tấn công
kiểm soát.
Một phân tích X-Force của IBM được công bố vào
tháng 9 năm 2020 đã công bố rằng Mozi chiếm gần
90% lưu lượng truy cập mạng IoT được quan sát từ
tháng 10 năm 2019 đến tháng 6 năm 2020, cho thấy
rằng các tác nhân đe dọa đang ngày càng khai thác
các thiết bị IoT để mở rộng phạm vi tấn công. Theo
đánh giá sơ bộ từ các chuyên gia bảo mật ít nhất 24
quốc gia đã bị nhằm mục tiêu, trong đó dẫn đầu là
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Bulgaria và Ấn Độ.
Các doanh nghiệp và người dùng sử dụng bộ định
tuyến Netgear, Huawei và ZTE nên bảo mật thiết bị
bằng mật khẩu mạnh và thường xuyên cập nhật
phiên bản.
Cảnh báo: Cisco sẽ không phát hành bản cập
nhật phần mềm cho lỗ hổng zero-day trên các bộ
định tuyến EOL VPN

Gần đây, Cisco đã thông báo rằng sẽ không phát
hành các bản cập nhật phần mềm cho lỗ hổng bảo
mật của dịch vụ Universal Plug-and-Play (UPnP)
trong Bộ định tuyến Cisco Small Business
RV110W, RV130, RV130W và RV215W. UPnP là
dịch vụ khá phổ biến được sử dụng trong hầu hết
các thiết bị mạng gia đình. Nó cũng đã là mục tiêu
trước đây của botnet Mirai.
Lỗ hổng này cho phép đối tượng tấn công thực thi
mã từ xa tùy ý mà không cần xác thực, tấn công từ
chối dịch vụ. Kẻ tấn công có thể khai thác lỗ hổng
này bằng cách gửi UPnP request tới một thiết bị bị
ảnh hưởng.
Lỗ hổng chỉ ảnh hưởng đến các bộ định tuyến RV
Series nếu chúng đã được cấu hình UPnP. Dịch vụ
UPnP mặc định sẽ bật trên giao diện mạng LAN và
tắt trên mạng WAN. Để kiểm tra xem tính năng
UPnP có được kích hoạt trên giao diện mạng LAN
của thiết bị hay không, người dùng nên mở giao
diện quản lý trên nền tảng web và chọn vào Basic
Settings> UPnP. Nếu “Disable check box” đang
không được tích chọn thì có nghĩa là UPnP được bật
trên thiết bị. Nếu UPnP được kích hoạt, đối tượng
tấn công có thể khai thác để mở các cổng trên tường
lửa dẫn đến điều hướng được lưu lượng truy cập từ
Internet.
Cisco cảnh báo rằng bất kỳ giải pháp thay thế hoặc
giảm thiểu nào đều có thể gây ảnh hưởng. Vì vậy,
thay vì phát hành bản vá, Cisco khuyến nghị người
dùng chuyển sang bộ định tuyến Cisco Small Business RV132W, RV160 hoặc RV160W.
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Cảnh báo: Lỗ hổng bảo mật CVE-2021-26084
trong Confluence Server và Confluence Data
Center.
Vào ngày 25/8 vừa qua, Atlassian đã công bố thông
tin về lỗ hổng bảo mật CVE-2021-26084 trong Confluence Server và Confluence Data Center. Lỗ hổng
này có điểm CVSS: 9.8 (nghiêm trọng), cho phép
đối tượng tấn công thực thi mã tùy ý trên các phiên
bản Confluence Server và Confluence Data Center
(trước phiên bản 6.13.23, từ phiên bản 6.14.0 đến
trước 7.4.11, từ phiên bản 7.5.0 đến trước 7.11.6 và
từ phiên bản 7.12.0 đến trước 7.12.5). Mã khai thác
của lỗ hổng bảo mật này đã được công khai trên
Internet kể từ ngày 31/8 và đang được khai thác tích
cực kể từ ngày 2/ 9.
Người dùng chưa xác thực có thể truy cập các điểm
cuối dễ bị tấn công nếu tính năng "Allow people to
sign up to create their account" được tích chọn mà
không cần quyền quản trị. Để kiểm tra tính năng này
có được kích hoạt không, vào mục COG > User
Management > User Signup Options.
Nhóm Managed Detection and Response (MDR)
của Rapid7 khuyến nghị người dùng sử dụng công
cụ InsightIDR đảm bảo cài đặt Insight Agent trên tất
cả Confluence Server để tối đa hóa khả năng phát
hiện các rủi ro nếu bị xâm nhập.
Các tổ chức sử dụng Confluence Server và Confluence Data Center nên cập nhật bản vá kịp thời cho
lỗ hổng này.
Danh sách đầy đủ các phiên bản bị ảnh hưởng và
bản vá tương ứng của Atlassian tham khảo tại:
https://confluence.atlassian.com/doc/confluencesecurity-advisory-2021-08-25-1077906215.html
Thông tin chi tiết về lỗ hổng, bao gồm cách khai
thác và hướng dẫn kiểm tra dấu hiệu khai thác tham
khảo tại:
https://attackerkb.com/topics/Eu74wdMbEL/cve2021-26084/rapid7-analysis
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Cảnh báo: Microsoft công bố danh sách bản vá
tháng 9/2021 cho các lỗ hổng bảo mật quan trọng
Giữa tháng 9 năm 2021, Microsoft đã công bố danh
sách bản vá cho 60 lỗ hổng bảo mật bao gồm 4 lỗ
hổng mức nghiêm trọng và 56 lỗ hổng mức cao trên
các sản phẩm của mình. Trong đó có một số bản vá
đáng chú ý cho các lỗ hổng bảo mật như sau:
Lỗ hổng bảo mật CVE-2021-40444 có mức ảnh
hưởng nghiêm trọng trong Microsoft Windows với
điểm CVSS 8,8, cho phép đối tượng tấn công thực
thi mã từ xa, đang được khai thác tích cực trong thời
gian qua. Kẻ tấn công tạo tài liệu Microsoft Office
có chứa trình điều khiển ActiveX độc hại.
Lỗ hổng bảo mật EoP CVE-2021-36968 có mức ảnh
hưởng cao trong Windows DNS với điểm CVSS
7,8, cho phép đối tượng tấn công nâng cao đặc
quyền trên hệ thống mục tiêu.
03 lỗ hổng bảo mật CVE-2021-38667, CVE-202138671 và CVE-2021-40447 có mức ảnh hưởng cao
trong Windows Print Spooler với điểm CVSS 7,8.
Trong đó, CVE-2021-38671 là lỗ hổng được đánh
giá là có nhiều khả năng bị khai thác hơn.
03 lỗ hổng bảo mật CVE-2021-36955, CVE-202136963 và CVE-2021-38633 trong Windows Common Log File System Driver (CLFS) cho phép kẻ
tấn công nâng cao đặc quyền trên hệ thống mục tiêu.
Microsoft đánh giá đây là những lỗ hổng dễ bị khai
thác, là mục tiêu lớn đối với các đối tượng tấn công.
02 lỗ hổng bảo mật CVE-2021-36975 và CVE-2021
-38639 trên Win32k có mức ảnh hưởng cao với
điểm CVSS 7,8. Những kẻ tấn công khai thác lỗ
hổng này để nâng cao đặc quyền trên hệ thống mục
tiêu. Vì Win32k là thành phần cốt lõi của Windows,
nên người dùng cần cập nhật bản vá sớm.
Danh sách các bản vá cho các lỗ hổng của Microsoft
tham khảo tại:
https://msrc.microsoft.com/update-guide/
releaseNote/2021-Sep
Cảnh báo: Trojan ngân hàng Android mới –
SOVA

Thông tin nổi bật
trojan Android mới có tên là SOVA đang nhằm mục
tiêu đến các ứng dụng ngân hàng, ví tiền điện tử và
ứng dụng mua sắm khác tại Hoa Kỳ và Tây Ban
Nha, cho phép những kẻ tấn công đánh cắp thông
tin cá nhân từ các thiết bị bị lây nhiễm, thông tin
đăng nhập ngân hàng.
Được phát hiện vào đầu tháng 8 năm 2021 bởi các
nhà nghiên cứu từ công ty an ninh mạng ThreatFnai,
SOVA là phần mềm độc hại có khả năng lấy cắp
thông tin đăng nhập và session cookies bằng cách
theo dõi thao tác bàn phím, ẩn thông báo, thực hiện
các cuộc tấn công DDoS, triển khai ransomware và
thậm chí chặn mã xác thực hai yếu tố cho phép đối
tượng tấn công chiếm tài khoản người dùng mà
không cần thông tin đăng nhập ngân hàng.
Cảnh báo cuộc gọi “tiêm phòng, hãy nhấn phím
1” là giả mạo
Theo Trung tâm Xử lý Tin giả Việt Nam (VAFC)
thuộc Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin
điện tử (Bộ TT&TT) trên mạng xã hội đang lan
truyền thông tin về lừa đảo, chiếm đoạt thông tin cá
nhân trên mạng.
Theo đó, các tài khoản mạng xã hội đã chia sẻ thông
tin: “Vừa rồi đồng nghiệp của tôi nhận được một
cuộc gọi hỏi rằng anh ấy đã được tiêm phòng chưa.
Nếu anh ta tiêm phòng, hãy nhấn phím 1; nếu anh ta
chưa được tiêm phòng, nhấn phím 2. Kết quả là anh
ta nhấn phím 1, điện thoại bị chặn và thông tin ngân
hàng trực tuyến và thẻ thanh toán swk thường xuyên
sử dụng của anh ta đều được chuyển”

Qua kiểm tra, xác minh từ cơ quan chức năng,
Trung tâm Xử lý Tin giả Việt Nam khẳng định nội
dung thông tin trên là giả mạo.
Trung tâm Xử lý Tin giả Việt Nam cũng khuyến cáo
người dân và cộng đồng mạng không chia sẻ tin giả
nêu trên, khi có yêu cầu hỗ trợ liên quan dịch bệnh
hãy gọi ngay cho đường dây nóng của chính quyền
địa phương, ngành y tế, công an và lực lượng chức
năng khác.
Tổng hợp (NCSC)

Gần đây, các chuyên gia bảo mật phát hiện một
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