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PHÒNG CHỐNG TẤN CÔNG MẠNG VÀ BẢO VỆ BMNN 

TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY 

 

I. NHẬN THỨC CHUNG VỀ KHÔNG GIAN MẠNG 

Khái niệm không gian mạng 

- Không gian mạng là môi trường được tạo từ cơ sở hạ tầng thông tin và 

hoạt động của các thành phần xã hội trên cơ sở hạ tầng thông tin đó nhằm cung 

cấp, truyền đưa, thu thập, xử lý, lưu trữ và trao đổi thông tin.   

- Không gian mạng là mạng lưới kết nối toàn cầu của các cơ sở hạ tầng 

công nghệ thông tin, bao gồm Internet, các mạng viễn thông, các hệ thống máy 

tính, các hệ thống xử lý và điều khiển thông tin, là môi trường đặc biệt mà con 

người có thể thực hiện các hành vi xã hội không bị giới hạn bởi không gian và 

thời gian. 

An ninh mạng là một bộ phận không thể tách rời của an ninh quốc gia, 

bao gồm sự bất khả xâm phạm về chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, 

thông tin và hoạt động trên không gian mạng không gây phương hại đến sự ổn 

định, phát triển bền vững của chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hoà xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam, sự bất khả xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, 

toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. 

Chiến tranh mạng là hoạt động tấn công mạng do một quốc gia hay vùng 

lãnh thổ tiến hành nhằm vào một quốc gia khác, gây tổn hại các hệ thống, quy 

trình và nguồn tài nguyên thông tin cũng như các kết cấu hạ tầng quan trọng 

khác, phá hoại hệ thống chính trị, kinh tế, xã hội, tác động đến tâm lý của người 

dân nhằm tạo lợi thế về quân sự, chính trị, kinh tế, xâm phạm độc lập, chủ 

quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của một quốc gia. 

II. HOẠT ĐỘNG TẤN CÔNG HỆ THỐNG MẠNG VIỆT NAM 

Nhận diện Hacker: Hacker là những người có thể viết hay chỉnh sửa 

phần mềm, phần cứng máy tính bao gồm: lập trình, quản trị mạng và bảo mật. 

Họ dùng các kỹ năng này vào các mục đích tốt, xấu khác nhau. 

 Hacker mũ trắng: 

- Đây là những người tốt, có thể là các chuyên gia an ninh mạng, Thường 

có các kỹ năng lập trình, quản trị mạng, phân tích, diệt mã độc, ngăn chặn tấn 

công mạng. 

- Mục tiêu: Cảnh báo lỗ hổng, bảo vệ hệ thống; Không có mục tiêu, kế 

hoạch xấu. 
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- Công cụ sử dụng: Zero-day exploit & công cụ phổ biến; Công cụ mã 

hóa; Rootkit; Mã độc; Botnet | DDoS. 

Hacker mũ đen: 

- Đây là những kẻ xấu, không có kế hoạch tấn công cụ thể; Kỹ năng hack 

tốt hơn hacker mũ trắng; Thường hoạt động theo nhóm; Có hạ tầng phục vụ tấn 

công; Liên tục tìm lỗ hổng để khai thác; Không giới hạn trong phương thức, trừ 

tiền. 

- Mục tiêu: Kiếm tiền; Tìm kiếm, phát triển công cụ tấn công; Thường tìm 

con đường dễ nhất để xâm nhập hệ thống. 

- Công cụ sử dụng: Zero-day exploit & công cụ phổ biến; Công cụ mã 

hóa; Rootkit; Mã độc; Botnet | DDoS 

 Hacker mũ đỏ: 

- Đây là những tin tặc được hậu thuẫn bởi quân đội, chính phủ: PLA, 

NSA…; Kỹ năng rất cao; Kỷ luật cao; Hoạt động bí mật, có thể gây ảnh hưởng 

lớn nhất đến hệ thống. 

- Mục tiêu: Mục tiêu quan trọng về quân sự, ngoại giao, kinh tế; Gián 

điệp; Nguy hiểm | có thể phá hủy vật lý; Thao túng dư luận. 

- Công cụ: Zero-day exploit; Mã độc tinh vi; Mã độc chuyên biệt; Thiết kế 

đặc biệt; Stuxnet | Red October | PlugX 

… 

 Một số thủ đoạn tấn công mạng phổ biến 

Thủ đoạn tấn công của tin tặc rất đa dạng và có sự tùy biến khác nhau 

trong từng hoạt động tấn công nhằm vào các mục tiêu cụ thể khác nhau. Một số 

thủ đoạn tấn công nguy hiểm, phổ biến như: 

* Tấn công bằng virus, mã độc: Sử dụng các dòng mã độc gián điệp cài 

đặt trên các hệ thống, thiết bị đã xâm nhập để điều khiển, theo dõi máy tính nạn 

nhân, đánh cắp thông tin, mở cửa hậu để tải các dòng mã độc, phần mềm gián 

điệp khác… (lây nhiễm qua mạng, qua thiết bị nhớ ngoài, gửi thư điện tử có 

nhúng mã độc…). 

* Tấn công bẻ mật khẩu: Được hiểu là kỹ thuật dò tìm mật khẩu nhằm 

khai thác lỗi đặt mật khẩu yếu của người dùng (Weak Password) và không kiểm 

soát lượt đăng nhập hệ thống.  

Mật khẩu yếu là mật khẩu ngắn, phổ biến, mật khẩu mặc định của hệ 

thống, thiết bị, mật khẩu có thể bị đoán ra nhanh chóng bằng cách sử dụng một 

từ điển các mật khẩu khả dĩ hoặc dựa trên những hiểu biết về người dùng. Ví dụ: 
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admin, 1234, 123456, 123@123, abc123, matkhau, password, matkhaulagi…; 

mật khẩu đặt theo ngày sinh, tên người dùng, tên người thân, tên đơn vị, lớp, 

trường, số điện thoại, số thẻ, biển số xe… và các biến thể thông thường. 

Để dò tìm mật khẩu, hacker có thể sử dụng cách thủ công là thử các mật 

khẩu phổ biến, mặc định, đoán mật khẩu dựa vào các hiểu biết về mục tiêu 

(những thông tin này có thể dễ dàng được thu thập một khi người dùng công 

khai thông tin cá nhân hay sử dụng mạng xã hội); hoặc sử dụng công cụ tự động 

so sánh, dò tìm mật khẩu dựa vào một từ điển mật khẩu có sẵn (word list). 

Tình trạng đặt mật khẩu yếu diễn ra rất nghiêm trọng do người dùng 

thường có xu hướng đơn giản hóa việc truy nhập bằng cách đặt các mật khẩu 

ngắn, dễ nhớ, sử dụng một mật khẩu cho nhiều tài khoản, thậm chí sử dụng mật 

khẩu mặc định và không thay đổi mật khẩu trong suốt quá trình sử dụng. Theo 

thống kê, 3,8% mật khẩu trên thế giới là những từ đơn tìm thấy trong từ 

điển;12% là một từ cộng thêm một con số ở cuối, 2/3 trong số đó là số 1. Trong 

khi đó, Việt Nam là một trong những nước đứng đầu về lỗi mật khẩu yếu. Qua 

kiểm tra an ninh, an toàn thông tin đã cho thấy tình trạng đặt mật khẩu yếu diễn 

ra khá phổ biến, rất nghiêm trọng tại nhiều bộ, ngành, địa phương, thậm chí 

ngay tại những bộ phận cơ mật, thiết yếu. 

* Tấn công giả mạo (Phishing/Social Engineering Attack): 

+ Khái niệm: Phishing/Social Engineering là kỹ thuật tấn công sử dụng 

các kỹ năng xã hội để tấn công điểm yếu của người dùng (sự chủ quan, bất cẩn, 

hiểu biết hạn chế…) nhằm lấy cắp thông tin quan trọng hay lây nhiễm mã độc. 

Đây là thủ đoạn tấn công thường dùng và thường là hoạt động mở đầu cho chuỗi 

các hành động tiếp theo của tin tặc. Phishing được xem là một điển hình của 

phương thức tấn công Social Engineering. 

+Tính nguy hiểm: Tấn công Phishing/Social Engineering diễn ra rất phổ 

biến, rất nguy hiểm do khó bị phát hiện, khó phòng tránh hữu hiệu bằng biện 

pháp kỹ thuật; chúng tấn công vào sự chủ quan, bất cẩn, hiểu biết hạn chế hay 

tình trạng thiếu kiểm soát của người dùng, do đó, tin tặc hoàn toàn có thể thành 

công ngay cả với những hệ thống bảo mật cao. 

- Các hình thức tấn công: 

Tấn công qua thư điện tử (Email), tin nhắn:  

Thủ đoạn thường gặp của tin tặc là tạo ra các Email, tin nhắn có nội dung, 

hình thức hấp dẫn, tin cậy để dẫn dụ, thuyết phục người dùng khai báo thông tin 

được yêu cầu, tải và mở các tập tin đính kèm đã được nhúng mã độc hay mở các 

đường dẫn gửi kèm dẫn đến các nguồn chứa mã độc, truy cập vào các trang web 
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giả mạo. Một số dạng Email, tin nhắn Phishing/Social Engineering thường gặp 

như: 

+ Email, tin nhắn có nội dung hấp dẫn, đánh vào sự tò mò, thiếu kiểm soát 

của người dùng như các nội dung khiêu dâm, hài hước, danh sách tăng lương, 

thông tin về các nhân vật nổi tiếng, các sự kiện đang gây sự chú ý... 

+ Gửi “nhầm” Email, tin nhắn chứa nội dung quan trọng, nhạy cảm để 

kích thích sự tò mò của người nhận như thông tin bí mật nhà nước, ảnh “nóng” 

của tình nhân, đề nghị xác nhận để nhận tiền thưởng, chuyển khoản... 

+ Giả mạo Email, tin nhắn đến từ tổ chức, cá nhân, trang mạng tin cậy 

như các nhà cung cấp dịch vụ, ngân hàng, trang mua bán, thanh toán trực tuyến, 

quản trị viên, Email nội bộ... 

+ Sử dụng chính các thông tin thu thập được về người dùng để xây dựng 

nội dung nhằm thuyết phục người dùng rằng các Email, tin nhắn giả mạo này 

được gửi đích danh. 

+ Sử dụng chính các Email, tài khoản chiến đoạt được của các cơ quan, cá 

nhân, tổ chức tin cậy hoặc các mối quan hệ của người dùng nhằm thuyết phục 

người dùng mở các email, tin nhắn. 

Các yêu cầu khai báo thông tin thường được làm giả giao diện của các nhà 

cung cấp dịch vụ, các tổ chức có uy tín như Google, Yahoo, Skype, Microsoft, 

ngân hàng...; tập tin đính kèm nhúng mã độc thường được ngụy trang dưới các 

định dạng có vẻ “ôn hòa” như các file văn bản, âm thanh, hình ảnh, tập tin nén; 

các đường link dẫn đến các nguồn chứa mã độc thường được rút gọn thành 

những đường dẫn tin cậy hơn. Khi người sử dụng tải về, mở các tập tin hoặc 

đường dẫn này thì phần mềm độc hại sẽ lây nhiễm vào máy tính, trong hầu hết 

các trường hợp, tin tặc sẽ chiếm quyền điều khiển máy tính và các quyền truy 

cập khác của người dùng. Từ đây, tin tặc có thể thực hiện nhiều kịch bản tấn 

công mạng khác nhau, trong đó, có thể sử dụng máy tính, tài khoản thư điện tử 

chiếm đoạt được làm bàn đạp tấn công các hệ thống kỹ thuật có liên quan hay 

tấn công máy tính, thư điện tử và các tài khoản trực tuyến khác của các mối 

quan hệ của nạn nhân. 

Tấn công qua website, mạng xã hội: Điển hình là các thủ đoạn như: 

+ Tin tặc lập, điều hành các trang mạng có khả năng thu hút nhiều người 

truy cập như các website quảng cáo, khiêu dâm, chia sẻ phần mềm… và nhúng 

mã độc có khả năng lây nhiễm vào máy tính người dùng lên các trang này, hoặc 

yêu cầu người dùng cung cấp thông tin khi truy cập hay bí mật giám sát, thu 

thập thông tin về người dùng để từ đó tiến hành các hoạt động tấn công. 
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+ Tin tặc lợi dụng các dịch vụ trên Internet được sử dụng nhiều như dịch 

vụ tìm kiếm, quảng cáo, chia sẻ phần mềm, ảnh… để dẫn dụ người sử dụng truy 

cập vào website giả mạo, các hình ảnh, thông tin quảng cáo hấp dẫn hay tải, cài 

đặt phần mềm đã bị nhúng mã độc để lây nhiễm mã độc vào máy tính nạn nhân. 

+ Tin tặc tạo ra các trang web giả mạo trang có uy tín như Google, 

Yahooo, Facebook, Twitter, Ebay…, các trang giả mạo thường có giao diện 

giống hệt trang thật khiến người dùng lầm tưởng, từ đó khai báo thông tin tài 

khoản, tải phần mềm hay thực hiện theo các hướng dẫn của trang mạng này mà 

thực chất là của tin tặc. 

Gần đây, tin tặc gia tăng các hoạt động tấn công Phishing/Social 

Engineering lợi dụng sự phát triển của các mạng xã hội như: lập ra các trang 

mạng xã hội hấp dẫn, nhất là trang có đăng hình các cô gái trẻ, khêu gợi, trang 

giả mạo những người nổi tiếng… để kết bạn hay gửi các nội dụng, tin nhắn có 

khả năng dẫn dụ, thuyết phục người dùng mở, từ đó yêu cầu người dùng cài 

thêm phần mềm hỗ trợ, khai báo thông tin hay mở các đường dẫn chứa mã thực 

thi… Tin tặc cũng có thể xây dựng các công cụ, tiện ích trên mạng xã hội như là 

các ứng dụng tạo ra các mẩu tin, biểu tượng vui, xem bói, khảo sát tính cách… 

để dẫn dụ người dùng sử dụng, từ đó chiếm đoạt tài khoản đăng nhập mạng xã 

hội, thu thập thông tin hay các hoạt động tin tặc khác. 

Một thủ đoạn ưa dùng khác của tin tặc là nhúng mã độc vào phần mềm 

crack và tán phát lên các website, diễn đàn chia sẻ phần mềm. Lợi dụng hiện 

trạng vi phạm bản quyền phần mềm tràn lan tại các nước Châu Á, các hacker đã 

“sản xuất” ra hàng chục nghìn sản phẩm “crack”, “key-gen” để bẻ khóa các phần 

mềm thương mại, tuyệt đại đa số các tiện ích này đều được đính kèm mã độc và 

“phát hành miễn phí” tràn lan trên Internet. Các phần mềm phổ biến ở các dạng 

như: Các “tiện ích” bẻ khóa các phần mềm thương mại; Các chương trình “auto-

play” và hack game trực tuyến; Giả danh các phần mềm hệ thống (bao gồm cả 

các phần mềm bảo mật). 

* Tấn công thông qua lỗ hổng bảo mật (Exploits Attack) 

Khái niệm: Lỗ hổng bảo mật là các điểm yếu có thể tạo ra sự ngưng trệ 

của dịch vụ, thêm quyền đối với người sử dụng hoặc cho phép các truy nhập 

không hợp pháp, bao gồm lỗ hổng bảo mật hệ thống, hệ điều hành, hệ quản trị 

cơ sở dữ liệu, phần mềm, ứng dụng hoặc chính sách bảo mật. 

Lỗ hổng bảo mật thường bị khai thác để tấn công người dùng gồm: 

- Cấu hình hệ thống không an toàn: Đây là một lỗ hổng bảo mật của hệ 

thống. Các lỗ hổng này được tạo ra do các ứng dụng có thiết lập không an toàn 

hoặc người quản trị hệ thống, người dùng có các thiết lập không an toàn. Ví dụ 

như: cấu hình router, wireless không an toàn, thiết lập chia sẻ dữ liệu không an 
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toàn trong mạng nội bộ, cho phép các ứng dụng, nhất là trên điện thoại di động, 

được quyền truy cập vào các tài nguyên nhạy cảm không cần thiết như ảnh, danh 

bạ, cho phép định vị, tự động gửi báo cáo…  

- Lỗ hổng lập trình: Đây là lỗ hổng do người lập trình hệ thống không 

kiểm soát được hết các tình huống xảy ra; dẫn đến việc tin tặc lợi dụng những kẽ 

hở này để xâm nhập, khai thác hệ thống. Trên thực tế, rất nhiều website mắc lỗi 

SQL Injection, đây là loại lỗi bảo mật được đánh giá là nghiêm trọng nhất khi 

thực hiện xây dựng, phát triển website. Lỗi này cho phép hacker thực thi trái 

phép các câu lệnh xử lý cơ sở dữ liệu, thậm chí thực thi các lệnh điều khiển hệ 

thống máy chủ, chiếm đoạt tài khoản quản trị website bằng cách truyền các cú 

pháp đặc biệt vào các lệnh truy vấn. Phát hiện, lỗi SQL Injection được hacker 

triệt để khai thác bằng các kỹ thuật “Mass SQL Injection” kiểm soát, cài đặt mã 

độc trên hàng nghìn cổng thông tin trên toàn thế giới từ năm 2005 đến nay. 

- Lỗ hổng bảo mật trên hệ điều hành: Đây là lỗ hổng bảo mật của hệ điều 

hành mà nhà cung cấp không, chưa phát hiện, kiểm soát được hoặc không hỗ trợ 

vá lỗi, thường được gọi chung là lỗi Zeroday. Tin tặc khai thác các lỗ hổng này 

có thể chiếm quyền điều khiển hệ thống, đánh cắp thông tin người dùng hoặc 

thực hiện các hành vi tin tặc khác. Phần lớn máy tính sử dụng hệ điều hành 

không bản quyền, phiên bản mà nhà cung cấp không còn hỗ trợ tồn tại lỗ hổng 

bảo mật này do không thể cập nhật bản vá lỗi do nhà sản xuất hệ điều hành cung 

cấp.  

- Lỗ hổng bảo mật trên các phần mềm, ứng dụng: Bản thân các phần mềm 

ứng dụng có thể chứa lỗ hổng bảo mật mà tin tặc có thể khai thác, từ đó chiếm 

quyền điều khiển hệ thống, đánh cắp thông tin người dùng; trong đó có những 

phần mềm ứng dụng phổ biến như Java, Adobe Flash Player (phần mềm xem 

các video có định dạng flash), Adobe PDF Reader (phần mềm đọc văn bản có 

định dạng pdf), Internet Explorer… Nhiều ứng dụng trên Internet cũng tồn tại 

các lỗ hổng bảo mật mà tin tặc có thể lợi dụng để thu thập thông tin người dùng, 

khởi chạy các mã thực thi… 

- Lỗ hổng chính sách bảo mật: Đây là lỗ hổng từ việc ban hành và thực thi 

chính sách bảo mật của cá nhân, tổ chức, dẫn đến các kẽ hở mà tin tặc có thể lợi 

dụng để tấn công hệ thống, người dùng hoặc người dùng vô tình làm lộ lọt thông 

tin do không chấp hành chính sách bảo mật. 

* Tấn công chèn mã lệnh (Code Insertion Attack): 

Khái niệm: Đây là thủ đoạn tin tặc tấn công, chèn mã lệnh lên các website 

để từ đó kiểm soát, thu thập thông tin, lây nhiễm mã độc khi người dùng truy 

cập các website này. Các kỹ thuật chèn mã lệnh cho phép tin tặc đưa mã lệnh 

thực thi vào phiên làm việc trên web của một người dùng khác, khi các mã lệnh 
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này chạy sẽ cho phép tin tặc thực hiện nhiều hành vi như giám sát phiên làm 

việc trên web, toàn quyền kiểm soát máy tính nạn nhân. 

Tin tặc có cơ hội chèn mã lệnh thành công nhiều hơn đối với các website 

bảo mật yếu hoặc quản trị viên thiếu kiểm tra, kiểm soát. Tin tặc thực hiện tấn 

công mạng với mục tiêu đánh cắp tiền trong các tài khoản tín dụng sẽ tập trung 

các cuộc tấn công chèn mã lệnh vào các website mua bán trực tuyến. Các hacker 

“mũ đỏ”, tin tặc có động cơ chính trị thường có xu hướng tấn công chèn mã lệnh 

vào cổng thông tin của các cơ quan, tổ chức đối phương. Trên thực tế, website 

của các tỉnh, thành và nhiều Bộ, Ngành, cơ quan, tổ chức của Việt Nam bảo mật 

kém, ít được quan tâm hoặc những người có trách nhiệm chủ quan, coi nhẹ đã 

trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công chèn mã lệnh. 

* Tấn công cục bộ (Local Attack): 

 Đây là hình thức tin tặc tấn công gián tiếp mục tiêu đích bằng cách tấn 

công mục tiêu yếu hơn nằm cùng chung một máy chủ thông tin (shared hosting), 

sau đó lợi dụng sự phân quyền yếu của máy chủ để tấn công qua mục tiêu chính, 

thậm chí kiểm soát toàn bộ máy chủ thông tin. 

*Tấn công leo thang đặc quyền (Escalate privileges Attack): 

Một cách đơn giản có thể hiểu tấn công leo thang đặc quyền là một 

phương thức tấn công mà với cách này, tiến trình có quyền hạn thấp hơn sẽ tấn 

công vào một điểm dễ bị tổn thương nhất của hệ thống để chiếm quyền quản trị 

hoặc trở thành tiến trình có quyền hạn cao hơn. Thông thường, các hướng tấn 

công leo thang đặc quyền là bẻ mật khẩu quản trị, tấn công tràn bộ đệm hệ thống 

để kích hoạt mã thực thi ở quyền hệ thống hoặc khiến hệ thống hiển thị các 

thông tin nhạy cảm. 

* Tấn công qua thiết bị phần cứng: 

Đây là thủ đoạn cài sẵn vào thiết bị các phần mềm cho phép tin tặc điều 

khiển từ xa, bí mật thu tin hay mở cửa hậu cho phép tin tặc xâm nhập, kiểm soát 

hệ thống, thiết bị. Trên thực tế, cơ quan đặc biệt nước ngoài có thể cài đặt sẵn 

các phần mềm gián điệp trên các thiết bị điện tử làm quà tặng cho đối tác như 

máy tính, máy ảnh số, USB, ổ cứng rời, thẻ nhớ, điện thoại, máy tính bảng...  

Một số công ty, tập đoàn điện tử viễn thông nước ngoài cũng cài đặt sẵn các 

phần mềm gián điệp, trojan, backdoor vào các sản phẩm, thiết bị điện tử trước 

khi tung ra thị trường. 

* Tấn công thông qua việc mang máy tính, điện thoại thông minh, 

thiết bị số ra nước ngoài: 

Đây thực chất thủ đoạn tin tặc nước ngoài thiết lập, kiểm soát điểm truy 

cập Internet tại khách sạn hoặc sử dụng các kỹ thuật tấn công như tấn công qua 
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lỗ hổng bảo mật, nghe lén, giả mạo địa chỉ, tấn công leo thang đặc quyền, thiết 

lập giả mạo router, wireless… để kiểm soát, giám sát, nghe lén thông tin trong 

mạng Internet thiết lập tại các khách sạn. Do đó, sử dụng máy tính, điện thoại 

thông minh, thiết bị số để truy cập Internet tại khách sạn khi ra nước ngoài có 

nguy cơ cao trở thành nạn nhân của tin tặc. Với thủ đoạn này, tin tặc nước ngoài 

hoàn toàn có thể xâm nhập, kiểm soát máy tính, điện thoại, chiếm đoạt các tài 

khoản trực tuyến, lây nhiễm mã độc, chiếm đoạt thông tin của người dùng; các 

thiết bị này khi mang về nước sẽ là nguồn lây nhiễm mã độc vào hệ thống mạng 

của cơ quan, tổ chức hay trở thành thiết bị thu tin (bí mật ghi âm, ghi hình, định 

vị…). 

III. GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM AN NINH, AN TOÀN THÔNG TIN 

CÁC CÔNG TÁC TRỌNG TÂM 

1. Nghiên cứu, nắm vững và chấp hành nghiêm các chủ trương, chính 

sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về an ninh, an toàn thông tin, bảo vệ bí 

mật nhà nước. Trọng tâm là Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 16/9/2013 của Ban Bí 

thư Trung ương Đảng (Khóa XI) về  tăng cường công tác bảo đảm an ninh và an 

toàn thông tin mạng; Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về 

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong 

tình hình mới; Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2014 về tăng cường công tác 

bảo đảm an ninh và an toàn thông tin mạng trong tình hình mới; Chỉ thị 

05/2012/CT-TTg ngày 21/2/2012 của Thủ tướng Chính phủ về Nâng cao chất 

lượng, hiệu quả công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trong tình hình mới; Chỉ thị 

02/CT-TTg ngày 04/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo vệ bí mật 

nhà nước trên không gian mạng…; 

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thường xuyên tổ chức đào tạo, tập 

huấn nâng cao nhận thức và kiến thức về bảo vệ bí mật nhà nước trên không 

gian mạng, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, phòng, chống tấn công mạng cho 

cán bộ, công chức trong toàn cơ quan với những hình thức, nội dung phù hợp 

với từng đối tượng; 

3. Xây dựng, hoàn thiện hệ thống các quy định về bảo đảm an ninh, an 

toàn thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước trên mạng. Tập trung sửa đổi, bổ sung 

những quy định còn thiếu, bất cập, nhất là quy định về sử dụng mạng máy tính 

nội bộ, mạng có kết nối Internet và có phương án bảo đảm an toàn, an ninh 

mạng. Trong đó, nghiêm cấm kết nối thiết bị lưu trữ, soạn thảo thông tin thuộc 

BMNN vào mạng Internet và ngược lại, không sử dụng micro vô tuyến, máy 

tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị có tính năng ghi âm, ghi hình, 

thu phát tín hiệu có kết nối Internet trong các cuộc họp có nội dung BMNN…; 

phải gắn trách nhiệm của lãnh đạo đơn vị, bộ phận chuyên trách trong bảo đảm 

an ninh, an toàn thông tin và có chế tài xử lý nghiêm túc; 
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4. Tăng cường triển khai công tác rà soát, tự kiểm tra, đánh giá an toàn, an 

ninh thông tin tại cơ quan, đặc biệt là hệ thống thông tin quan trọng lưu trữ tài 

liệu nghiệp vụ, BMNN, phát hiện, loại bỏ virus, mã độc. Chủ động sao lưu dữ 

liệu dự phòng, bảo đảm tính sẵn sàng của thông tin và hệ thống thông tin khi xảy 

ra sự cố mất an ninh, an toàn mạng thông tin; 

5. Chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật nhằm bảo đảm 

an ninh, an toàn mạng thông tin. Nghiên cứu, đầu tư, xây dựng hệ thống giám 

sát, bảo vệ an ninh mạng nội bộ, mạng có kết nối Internet có khả năng phát hiện, 

cảnh báo hoạt động tấn công xâm nhập, đánh cắp thông tin và hoạt động không 

đúng quy định của cán bộ, công chức; không mua sắm mới thiết bị có nguồn 

gốc, xuất xứ từ một số quốc gia, hãng công nghệ đã bị cảnh báo có nguy cơ mất 

an ninh, an toàn thông tin, thay thế những dòng thiết bị này nếu đang được triển 

khai ở những bộ phận thiết yếu, cơ mật; không đưa vào sử dụng các trang thiết 

bị kỹ thuật thông tin liên lạc do các tổ chức, cá nhân nước ngoài tài trợ, tặng, 

cho… khi chưa được kiểm tra an ninh; 

6. Chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện hoạt động tán phát mã độc, 

tấn công xâm nhập, đánh cắp dữ liệu, phá hủy hoặc chỉnh sửa nội dung, gây đình 

trệ hệ thống mạng thông tin, cổng TTĐT của cơ quan; 

7. Xây dựng các phương án, kế hoạch, cơ chế phối hợp cụ thể giữa các lực 

lượng để phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động  tấn công, xâm nhập các cổng 

TTĐT, hệ thống mạng, sẵn sàng ứng phó, ngăn chặn kịp thời hoạt động tấn công 

mạng vào hệ thống cơ sở hạ tầng và cơ sở dữ liệu của cơ quan. 

  


