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BẢN TIN NỘI BỘ 

CẬP NHẬT VỀ AN TOÀN THÔNG TIN VÀ CẢNH BÁO LỖ HỔNG BẢO MẬT 

1. Lỗ hổng trong thẻ SIM cho phép chiếm quyền điện thoại bằng cách gửi SMS 

Lỗ hổng này có tên là “SimJacker”, nằm trong phần mềm S@T Browser, một 

bộ công cụ SIM động. Đây là phần mềm được nhúng trong hầu hết các thẻ SIM và 

sử dụng rộng rãi bởi các hãng di động ở ít nhất 30 quốc gia. Lỗ hổng có thể được 

khai thác trên bất kì loại điện thoại nào. Điều đáng lo ngại là một công ty tư nhân làm 

việc với các chính phủ đã khai thác lỗ hổng SimJacker ít nhất từ hai năm qua để thực 

hiện giám sát có chủ đích đối với người dùng điện thoại di động ở nhiều quốc gia. 

S@T Browser, viết tắt của SIMalliance Toolbox Browser, là một ứng dụng được 

cài đặt trên nhiều loại thẻ SIM, bao gồm cả eSIM, như một phần của bộ công cụ SIM 

(SIM Toolkit - STK). Nó được thiết kế để cho phép các hãng di động cung cấp một 

số dịch vụ cơ bản, dịch vụ đăng ký và các dịch vụ giá trị gia tăng qua mạng cho khách 

hàng. Vì S@T Browser chứa một loạt các chỉ lệnh STK như gửi tin nhắn ngắn, thiết 

lập cuộc gọi, khởi chạy trình duyệt, cung cấp dữ liệu cục bộ, chạy lệnh và gửi dữ 

liệu,… có thể được kích hoạt chỉ bằng cách gửi SMS đến thiết bị, nên nó cũng cung 

cấp một môi trường thực thi để chạy các lệnh độc hại trên điện thoại di động. 

Lỗ hổng được tiết lộ bởi các nhà nghiên cứu tại hãng bảo mật AdaptiveMobile 

Security (có trụ sở chính tại Ireland), có thể được khai thác bằng cách sử dụng một 

modem GSM có giá 10 USD chỉ bằng cách gửi SMS chứa một loại mã độc gián điệp, 

để thực hiện một số tác vụ (được liệt kê dưới đây) trên thiết bị được nhắm mục tiêu: 

- Lấy thông tin vị trí và thông tin IMEI của thiết bị được nhắm tới. 

- Truyền bá thông tin sai lệch bằng cách gửi tin nhắn giả danh nạn nhân. 

- Buộc điện thoại quay số tới các tổng đài có cước phí cao. 

- Theo dõi môi trường xung quanh nạn nhân bằng cách lệnh cho thiết bị gọi đến 

điện thoại của tin tặc. 

- Phát tán phần mềm độc hại bằng cách lệnh cho trình duyệt điện thoại của nạn 

nhân mở trang web độc hại. 

- Thực hiện các cuộc tấn công từ chối dịch vụ bằng cách vô hiệu hóa thẻ SIM. 

- Lấy thông tin khác của điện thoại như ngôn ngữ, loại radio, mức pin,… 

Các nhà nghiên cứu giải thích, trong khi bị tấn công, người dùng hoàn toàn 

không biết rằng họ đã bị tấn công, thông tin đã bị truy xuất và điện thoại đã bị xâm 

nhập. “Thông tin vị trí của hàng nghìn thiết bị đã được thu thập mà người dùng không 

hề hay biết. Tuy nhiên, cuộc tấn công thông qua lỗ hổng SimJacker có thể được mở 

rộng và đang được mở rộng hơn nữa để thực hiện các kiểu tấn công khác”, các nhà 

nghiên cứu cho hay. 

Kiểu tấn công này đặc biệt ở chỗ, tin nhắn tấn công thông qua SimJacker có thể 

được coi là chứa một mã độc hoàn chỉnh, cụ thể là mã độc gián điệp. Đó là do nó 

chứa một danh sách các chỉ lệnh mà thẻ SIM sẽ thực thi. 

Mặc dù các chi tiết kỹ thuật và chứng minh khái niệm của lỗ hổng dự kiến sẽ 

được công khai vào tháng 10/2019, nhưng các nhà nghiên cứu đã quan sát được các 
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tấn công trong thực tế đối với thiết bị điện thoại của gần như mọi nhà sản xuất, bao 

gồm Apple, ZTE, Motorola, Samsung, Google, Huawei và thậm chí các thiết bị IoT 

có thẻ SIM. 

Theo các nhà nghiên cứu, tất cả các hãng và loại điện thoại di động đều có thể 

bị tấn công bằng lỗ hổng SimJacker, vì lỗ hổng này khai thác công nghệ truyền thống 

được gắn trên thẻ SIM, với thông số kỹ thuật chưa được cập nhật kể từ năm 2009, có 

khả năng đe dọa hàng tỷ người dùng. 

Các nhà nghiên cứu cho biết, cuộc tấn công thông qua SimJacker đã hoạt động 

rất tốt và được khai thác thành công trong nhiều năm, vì nó lợi dụng sự kết hợp của 

các giao diện và công nghệ ẩn phức tạp. Điều này cho thấy các hãng di động không 

thể dựa vào hệ thống bảo vệ an toàn tiêu chuẩn. 

Cathal McDaid - Giám đốc Công nghệ (CTO) của AdaptiveMobile Security cho 

biết trong thông cáo báo chí rằng, SimJacker là mối nguy hiểm rõ ràng đối với các 

hãng di động và nhà mạng. Đây có thể là cuộc tấn công tinh vi nhất từng thấy đối với 

các mạng di động phổ biến, hơn nữa, hiện tại lỗ hổng này đã bị công khai. Các nhà 

nghiên cứu cho rằng tin tặc sẽ cố gắng mở rộng tấn công này sang các khu vực khác. 

Các nhà nghiên cứu đã báo cáo chi tiết về lỗ hổng này cho Hiệp hội Viễn thông 

di động toàn cầu (Global System for Mobile Communications - GSMA) - cơ quan 

thương mại đại diện cho cộng đồng hãng di động và Liên minh SIM đại diện cho các 

nhà sản xuất thẻ SIM/UICC chính. 

Liên minh SIM đã thừa nhận vấn đề này và đưa ra các khuyến nghị để các nhà 

sản xuất thẻ SIM triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho tin nhắn S@T. 

Các hãng di động cũng có thể giảm thiểu mối đe dọa này ngay bằng cách thiết 

lập quy trình phân tích và chặn các tin nhắn đáng ngờ có chứa các lệnh của S@T 

Browser. 

Tuy nhiên, người dùng thiết bị di động không có biện pháp nào thực sự hữu ích 

nếu đang sử dụng thẻ SIM với ứng dụng S@T Browser, trừ khi yêu cầu thay thế bằng 

loại SIM an toàn hơn. 

Link tham khảo: http://www.antoanthongtin.vn/Detail.aspx?CatID=a36fcc1c-

e27c-4424-82c8-622de7fa7f9a&NewsID=81fae52d-7860-46e6-84a6-

2eedd3aeb53b 

2. Google phát hiện lỗ hổng zero-day trên smartphone Samsung, Huawei, 

Xiaomi 

Các nhà nghiên cứu bảo mật cùng với đội làm dự án Project Zero của Google 

đã phát hiện ra lỗ hổng trên nền tảng Android, có thể đã bị khai khác trên thực tế, 

trang ZDNet đưa tin. Lỗi này ảnh hưởng đến nhiều smartphone do Samsung sản xuất 

như Galayx S7, S8, S9, máy Huawei P20, model Pixel 1 và Pixel 2 của Google. 

Người phát ngôn mảng phát triển nền tảng Android của Google cho hay những 

kẻ tấn công có thể cần nạn nhân cài phần mềm độc hại trên thiết bị, hoặc xâm nhập 

máy chỉ trong tích tắc thông qua chương trình khác, ví dụ trình duyệt web. Việc khai 

thác được lỗ hổng sẽ giúp hacker chiếm quyền toàn bộ thiết bị. 

http://www.antoanthongtin.vn/Detail.aspx?CatID=a36fcc1c-e27c-4424-82c8-622de7fa7f9a&NewsID=81fae52d-7860-46e6-84a6-2eedd3aeb53b
http://www.antoanthongtin.vn/Detail.aspx?CatID=a36fcc1c-e27c-4424-82c8-622de7fa7f9a&NewsID=81fae52d-7860-46e6-84a6-2eedd3aeb53b
http://www.antoanthongtin.vn/Detail.aspx?CatID=a36fcc1c-e27c-4424-82c8-622de7fa7f9a&NewsID=81fae52d-7860-46e6-84a6-2eedd3aeb53b
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Các trường hợp khai thác lỗ hổng trên thực tế được nhóm Phân tích Mối nguy 

của Google phát hiện ra. Lỗi này có thể đã được sử dụng hoặc bán cho nhóm NSO, 

một đơn vị kinh doanh phần mềm gián điệp có trụ sở tại Israel. Nhóm này mới đây 

bị phát hiện đứng sau phần mềm gián điệp được đưa vào điện thoại chỉ qua một cuộc 

gọi từ ứng dụng WhatsApp. 

Trả lời The Verge, đại diện NSO phủ nhận có bất kỳ liên quan nào tới việc khai 

thác lỗ hổng kể trên. “NSO không bán và sẽ không bao giờ kinh doanh các lỗ hổng. 

NSO không liên quan tới việc khai thác sự cố này. Chúng tôi chỉ tập trung phát triển 

các sản phẩm được thiết kế nhằm giúp cơ quan tình báo và hành pháp có thẩm quyền 

trong việc cứu người”. 

Do lỗ hổng đã bị khai thác, các nhà nghiên cứu bảo mật của Google chỉ cho 

nhóm phát triển Android 7 ngày để khắc phục trước khi công bố chính thức. Sự cố 

được chuyển giao cho nhóm Android từ hôm 27.9 và tới 3.10 đã được công khai. 

Các nhà nghiên cứu cũng cho biết một lỗ hổng tương tự đã được vá hồi tháng 

12.2017, nhưng dường như vẫn tồn tại trong các phiên bản sau của Android. 

Danh sách thiết bị ảnh hưởng bởi lỗ hổng do Project Zero công bố cụ thể gồm 

Google Pixel 1/1 XL, Pixel 2/2XL, Huawei P20, Xiaomi Redmi 5A/Redmi Note 

5/A1, Oppo A3, Moto Z3, các máy LG chạy Android Oreo, Samsung Galaxy 

S7/S8/S9. 

Phát ngôn viên bộ phận phát triển Android xác nhận đây là vấn đề nghiêm trọng 

thực sự. Bản vá hiện khả dụng với nhân Android chung và các đối tác sử dụng nền 

tảng này đều đã được thông báo. “Máy Pixel 1 và 2 sẽ nhận cập nhật vá lỗi trong bản 

update bảo mật tháng 10”, người này cho biết thêm. Dòng Pixel 3 và 3A không bị 

ảnh hưởng. 

Khuyến nghị:  

 Phòng ATTT khuyến nghị: Người dùng các sản phẩm Android nêu trên cần cập 

nhật các bản vá mới nhất từ nhà cung cấp để bảo đảm an toàn thông tin 

Link tham khảo: https://thanhnien.vn/cong-nghe/google-phat-hien-lo-hong-

zero-day-tren-smartphone-samsung-huawei-xiaomi-1133603.html 

3. Cáp Lightning giả hack iPhone, iPad qua Wi-Fi 

Mới đây, nhà phát triển Mark Grover giới thiệu một mẫu cáp chuẩn Lightning 

có tên O.MG tại hội nghị Def Con dành cho các hacker. Bản mẫu của sản phẩm này 

được làm thủ công và có giá khoảng 200 USD (hơn 4,6 triệu đồng). 

Mark Grover cho biết ngoài thiết kế giống bản gốc, sản phẩm có khả năng sạc 

và truyền dữ liệu y hệt. Điểm đặc biệt của sợi cáp này là tính năng phát WiFi, giúp 

các hacker có thể truy xuất, thực hiện chuỗi lệnh trên thiết bị từ xa mà không để lại 

dấu vết. Khi bị phát hiện, hacker có thể xoá firmware để biến O.MG trở thành sợi 

cáp bình thường, không để lại vết tích. 

Theo Techradar, đây là tính năng hấp dẫn đối với các hacker mũ trắng cũng như 

các nhà nghiên cứu về bảo mật nhưng cũng có nhiều nguy cơ tiềm ẩn đối với người 

dùng. 

https://thanhnien.vn/cong-nghe/google-phat-hien-lo-hong-zero-day-tren-smartphone-samsung-huawei-xiaomi-1133603.html
https://thanhnien.vn/cong-nghe/google-phat-hien-lo-hong-zero-day-tren-smartphone-samsung-huawei-xiaomi-1133603.html
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Mới đây, Mark Grover tuyên bố sản phẩm này đang được đưa vào dây chuyền 

sản xuất đại trà. "Tôi đang nắm giữ trong tay chiếc cáp O.MG đầu tiên được làm theo 

dây chuyền này. Hầu hết công ty đều muốn giữ bí mật đến lúc công bố giá bán hoặc 

thời gian lên kệ nhưng tôi muốn minh bạch về quy trình sản xuất", ông nói. Nguồn 

tin cho biết Mark Grover và đồng sự có thể thuê các công ty thay vì tự sản xuất như 

mẫu dùng thử. 

Khuyến nghị:  

Phòng ATTT khuyến nghị: Người dùng hệ điều hành iOS cần sử dụng các phụ 

kiện chính hãng để đảm bảo an toàn thông tin. 

Link tham khảo: https://whitehat.vn/threads/cap-lightning-gia-hack-iphone-

ipad-qua-wi-fi.12776/ 

https://whitehat.vn/threads/cap-lightning-gia-hack-iphone-ipad-qua-wi-fi.12776/
https://whitehat.vn/threads/cap-lightning-gia-hack-iphone-ipad-qua-wi-fi.12776/
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TECHNICAL PAGES: 

 

1.  Chi tiết về thông tin một số lỗ hổng trên các sản phẩm/dịch vụ phổ biến 

tại Việt Nam trong tuần, cụ thể như sau: 

 

STT 
Sản phẩm/ 

dịch vụ 

 

Mã lỗi quốc tế 

 

Mô tả ngắn 

 

Ghi chú 

1 Gigastone CVE-2019-15068 

CVE-2019-15069 

CVE-2019-15067 

Nhóm 03 lỗ hổng trên một số 

sản phẩm của Gigastone cho 

phép đối tượng tấn công khai 

thác mật khẩu của quản trị 

viên mà không cần xác thực. 

01 lỗ hổng có điểm đặc biệt 

ngiêm trọng là 10.0 

Đã có 

thông tin 

xác nhận và 

bản vá. 

2 Linux CVE-2019-14814 

CVE-2019-14816 

CVE-2019-16746 

Nhóm 05 lỗ hổng trên hệ điều 

hành Linux (linux_kernel) 

cho phép đối tượng tấn công 

thực thi mã lệnh tùy ý, thu 

thập thông tin, tấn công từ 

chối dịch vụ. 

Đã có 

thông tin 

xác nhận và 

bản vá 

3 Microsoft CVE-2019-1367 

CVE-2019-1255 

Nhóm 02 lỗ hổng trên hệ điều 

hành Microsoft (Internet 

Explorer, Forefront Endpoint 

Protection 2010) cho phép đối 

tượng tấn công thực thi mã lệnh 

từ xa, tấn công từ chối dịch vụ 

Đã có 

thông tin 

xác nhận và 

bản vá 

4 Advantech CVE-2019-16899 

CVE-2019-16900 

CVE-2019-16901 

Nhóm 03 lỗ hổng trên các sản 

phẩm, phần mềm của 

Advantech (WebAccess/HMI 

Designer 2.1.9.31 …) có dữ 

liệu từ 1 địa chỉ lỗi được bắt 

đầu từ : 

PM_V3!CtagInfoThreadBase:: 

GetNICinfo 

+0x000000000512918 

Đã có 

thông tin 

xác nhận và 

bản vá 

5 Apache CVE-2019-10082 

CVE-2019-10092 

CVE-2019-10089 

... 

Nhóm 11 lỗ hổng trên một số 

sản phẩm, phần mềm của 

Apache (Subversion verdiond, 

JSPWiki, HTTP server) cho 

phép đối tượng tấn công thu 

thập thông tin, hướng người 

dùng đến 1 trang web độc hại, 

khai thác gây ra lỗ hổng XSS, 

gây gián đoạn truy cập người 

Đã có 

thông tin 

xác nhận và 

bản vá 
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dùng 

6 Cisco CVE-2019-12664 

CVE-2019-12709 

CVE-2019-12652 

Nhóm 29 lỗ hổng trên một số 

sản phẩm, phần mềm của 

Cisco (Cisco IOS XE 

Software, Cisco IOS XR 

Software, Cisco IOS 

Software…)cho phép đối 

tượng tấn công thực thi mã 

lệnh từ xa, hướng người dùng 

đến trang web độc hại, khai 

thác tài nguyên bộ đệm, tấn 

công gây ra sự hủy bỏ con trỏ 

NULL, tấn công từ chối dịch 

vụ, truy cập trái phép vào hệ 

thống. 

Chưa có 

thông tin 

xác nhận và 

bản vá 

 

7 Draytek CVE-2019-16533 

CVE-2019-16534 

Nhóm 02 Lỗ hổng trên phiên 

bản firmware của thiết bị 

Draytek (vigor 2925, firmware 

3.8.4.3) cho phép đối tượng 

tấn công truy cập trái phép và 

khai thác XSS. 

Đã có 

thông tin 

xác nhận và 

bản vá  

 

8 Adobe CVE-2019-8074 

CVE-2019-8072 

CVE-2019-8073 

CVE-2019-8075 

Nhóm 04 Lỗ hổng trên một số 

thành phần, sản phẩm của 

Adobe (ColdFusion 2018, 

Flash Player version 

32.0.0.192) cho phép kẻ tấn 

công thực thi mã lệnh từ xa, 

thu thập thông tin người dùng.  

Chưa có 

thông tin 

xác nhận và 

bản vá 

9 Wordpress CVE-2015-9433 

CVE-2015-9429 

CVE-2015-9411 

... 

Nhóm 16 lỗ hổng trên nhiều 

thành phần của WordPress cho 

phép đối tượng tấn công khai 

thác lỗi XSS, truy cập trái 

phép vào thông tin người dùng 

trên hệ thống hay chuyển 

hướng người dùng đến trang 

web độc hại, xóa tệp tùy ý 

trong hệ thống mà không cần 

xác thực. 

Chưa có 

thông tin 

xác nhận và 

bản vá  

 

10 Lenovo CVE-2019-6175 

CVE-2019-6161 

Nhóm 02 lỗ hổng trên một số 

phần mềm của Lenovo cho 

phép kẻ tấn công truy cập trái 

phép vào hệ thống, thực hiện 

tấn công từ chối dịch vụ 

Chưa có 

thông tin 

xác nhận và 

bản vá  
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2.  Danh sách IP/tên miền độc hại có nhiều kết nối từ Việt Nam 

STT Tên miền/IP 

1 disorderstatus.ru 

2 differentia.ru 

3 atomictrivia.ru 

4 soplifan.ru 

5 oqygedsfbw.ru 

6 xjpakmdcfuqe.com 

7 xdqzpbcgrvkj.ru 

8 www.iuqerfsodp9ifjaposdfjhgosurijfaewrwergwea.com 

9 www.cityofangelsmagazine.com 

10 yrwyzgopwjug.info 

 

3.  Các cán bộ kỹ thuật đầu mối về ATTT cần thực hiện: 

   - Xử lý các lỗ hổng phát hiện tại bảng 1 (nếu có). 

   - Chặn, xử lý các truy nhập tới các tên miền độc hại tại bảng 2. 

 




