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I.AN TOÀN KHI SỬ DỤNG MÁY TÍNH CÁ NHÂN
1. THIẾT LẬP MÁY TÍNH AN TOÀN
Các nguy cơ mất an toàn thông tin có thể lập tức ảnh hưởng đến chúng ta ngay
sau khi sử dụng máy tính vừa mua hoặc vừa cài đặt.
Do đó người dùng cần có một số lưu ý để thiết lập máy tính mới an toàn chống lại các
nguy cơ bị tấn công như sau:
Bước 1: Tạo các mật khẩu mạnh
Ngay trong các bước đầu tiên của việc thiết lập cấu
hình máy tính. Các tài khoản của người sử dụng cần được
tạo ra với mật khẩu có độ phức tạp nhất định.
Các mật khẩu dễ nhớ như “123456”, “abcdef”… tuyệt đối
không được sử dụng vì đây là các mật khẩu yếu dễ đoán;
không dùng tên, từ, ngày tháng có ý nghĩa. Một mật khẩu
an toàn phải đảm bảo:
• Độ dài tối thiểu 8 ký tự;
• Có các loại ký tự: ký tự hoa, ký tự thường, ký tự chữ số, ký tự đặc biệt (“@”, “$”,
“#”, “%”,v.v). Ví dụ: Thx@5ghe, 15!Lykmf, v.v.

Các lưu ý khi sử dụng mật khẩu:
• Không dùng chung 01 mật khẩu cho nhiều tài khoản;
• Không chia sẻ mật khẩu qua email, tin nhắn;
• Nếu phải viết mật khẩu để nghi nhớ, phải khóa riêng chúng.
Bước 2: Tháo gỡ các chương trình không cần thiết trong máy tính
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Các máy tính thường được nhà sản xuất cài đặt sẵn các chương trình quảng cáo, giới
thiệu hoặc bản dùng thử của các phần mềm. Các phần mềm này có thể chứa sẵn các
nguy cơ mất an toàn thông tin. Do đó, người dùng cần tháo bỏ các chương trình không
cần thiết trên máy tính của mình ngay trong quá trình thiết lập ban đầu.
Bước 3: Kích hoạt chức năng tường lửa bảo vệ cá nhân trên máy tính
Các hệ điều hành hiện nay hầu hết đều tích hợp các tường lửa nhằm bảo vệ người
dùng khỏi các tấn công cơ bản. Hãy kích hoạt phần mềm tường lửa trước khi kết nối đến
bất kỳ mạng máy tính nào (Internet/ Wifi/ LAN …).
Trên hệ điều hành Windows, có thể kích hoạt tường lửa bằng cách truy cập chức năng
Firewall trong Control Panel:

Tiếp tục lựa chọn “Turn Windows Firewall on or off” để thực hiện việc kích hoạt tường
lửa.
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Tiếp tục chọn các lựa chọn “Turn on…” và tùy chọn bên dưới để kích hoạt
Bước 4: Nâng cấp các phần mềm và hệ điều hành windows
Hệ điều hành của máy tính lúc vừa cài đặt có thể là phiên bản cũ chưa được vá các
lỗi bảo mật. Do đó, người sử dụng cần thiết lập chế độ tự động nâng cấp và thực hiện
nâng cấp cho hệ điều hành và các phần mềm khác.

Trong phần windows update của Control Panel, sử dụng tùy chọn “Check for Updates”
để thiết lập việc tự động cập nhật
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Bước 5: Cài đặt phần mềm diệt virus
Phần mềm diệt virus là lớp lá chắn quan trọng bảo vệ
người sử dụng khỏi các mã độc và virus. Do đó, cần có chương
trình diệt virus để bảo vệ người dùng ngay trong các hoạt
động đầu tiên của người sử dụng trên máy tính.
Trên thị trường có nhiều
hãng cung cấp giải pháp diệt
virus, người sử dụng có thể
lựa chọn giải pháp miễn phí hoặc các giải pháp thương
mại.
Một số chương trình chống virus cho cá nhân:
• Microsoft Windows Defender của Windows 10
• Microsoft Security Essentials cho các phiên bản Windows trước
• Phần mềm miễn phí được đánh giá tốt:
+ Bitdefender Antivirus (https://www.bitdefender.com/solutions/free.html)
+ AVG Free Antivirus (https://www.avg.com/)
+ Avast Free Antivirus (https://www.avast.com/)
• Phần mềm phát hiện và diệt mã độc:
+ Malwarebytes (https://www.malwarebytes.com/)
+ SpyHunter (https://www.enigmasoftware.com/products/spyhunter/)
+ SpyBot Search & Destroy (https://www.safer-networking.org/download/)
+ Emisoft Emergency Kit (https://www.emsisoft.com/en/software/eek/)

Sau khi hoàn tất cài đặt phần mềm diệt virus, cần thực hiện:
• Thiết lập chế độ tự động cập nhật dữ liệu virus mới
• Thiết lập chế độ quét toàn bộ máy tính theo định kỳ
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Bước 6: Tắt chức năng AutoPlay trên Windows
AutoPlay là chức năng của Windows giúp máy tính tự động chạy các chương trình cài
đặt khi người dùng cắm USB hoặc ổ cứng mới vào máy tính. Chức năng AutoPlay này còn
là nguồn lây nhiễm các chương trình độc hại hay các loại virus từ USB vào máy tính mà
người dùng không biết. Do đó, để đảm bảo an toàn người dùng cần thực hiện tắt chức
năng AutoPlay trên máy tính cá nhân:

Vào Control Panel > Hardware and Sound > Autoplay: chọn bỏ chức năng “Use
AutoPlay for all media and devices”, sau đó nhấn nút “Save”.
2. AN TOÀN KHI SỬ DỤNG MÁY TÍNH CÁ NHÂN:
2.1.

Lưu ý khi tải, cài đặt và sử dụng phần mềm:

• Chỉ sử dụng phần mềm có bản quyền do Tổng công ty, cá nhân tự trang bị hoặc
phần mềm miễn phí;
• Chỉ tải, cài đặt các phần mềm, ứng dụng cần thiết cho công việc;
• Chỉ tải phần mềm từ trang web chính thức của nhà cung cấp;
• Sử dụng tính năng trial (thử nghiệm) của nhà cung cấp để thử nghiệm và xem nhu
cầu thực sự;
• Không sử dụng các phần mềm bẻ khóa;
• Không tải và thi hành các trình tạo khóa bản quyền (Key Generator).
2.2.

Những điều cần làm khi rời khỏi chỗ làm việc:

• Bật máy tính sang chế độ khóa màn hình và khi mở lại phải dùng mật khẩu;
• Dọn dẹp và cất gọn các hồ sơ đang làm việc vào ngăn tủ riêng có khóa;
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• Máy tính làm việc nếu là loại laptop cần phải có dây khóa vào bàn hoặc cất vào tủ;
• Ngắt kết nối mạng.

2.3.

Đảm bảo an toàn khi sử dụng máy tính cá nhân nơi công cộng:

•
•
•
•

Chỉ kết nối vào các mạng an toàn (https://);
Cấu hình và bật firewall (tường lửa của hệ điều hành);
Cài đặt phần mềm chống virus, chống mã độc và cập nhật dữ liệu mới;
Không rời khỏi máy và nếu tạm thời không sử dụng, chuyển sang chế độ khóa màn
hình;
• Hạn chế sử dụng các thông tin riêng tư hoặc thông tin của doanh nghiệp nơi công
cộng;
• Không lưu tài khoản & mật khẩu những lần truy cập.
2.4.

Đảm bảo an toàn cho máy tính xách tay:
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2.5.

Sao lưu và phục hồi dữ liệu:

• Sử dụng Backup (sao lưu) và Recovery (khôi phục) của Windows 10;
• Sử dụng Backup and Restore của các bản Windows trước;
• Nên có 1 ổ đĩa di động để sao lưu các tập tin quan trọng: phòng ngừa sự cố đĩa
cứng, máy tính hoặc bị mã hóa;
• Sử dụng các công cụ tích hợp sẵn trên các ổ đĩa di động;
• Sử dụng công cụ miễn phí để sao lưu dữ liệu: https://allwaysync.com/;
2.6.
Xóa dữ liệu trước khi thanh lý máy tính:
Dữ liệu trên đĩa cứng dù đã bị xoá nhưng vẫn có thể lấy lại bằng các phần mềm khôi
phục dữ liệu. Vì vậy, cần phải xoá bằng các phần mềm chuyên dụng hoặc thực hiện chép
đè - xoá nhiều lần.
Các công cụ để xoá tập tin không thể khôi phục lại được:
• Xoá file, thư mục:
+ File Shredder (http://www.fileshredder.org/)
+ Eraser (https://eraser.heidi.ie/)
• Xoá file, các thông tin lưu của Windows, trình duyệt, history list, ...:
+ EvidenceNuker (http://www.evidencenuker.com/) (có phí)
• Xoá toàn bộ đĩa:
+ CBL Data Shredder (https://www.cbldatarecovery.ca/data-shredder/)
+ Darik‟s Boot & Nuke (DBAN) (https://dban.org/)
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II.AN TOÀN KHI SỬ DỤNG CÁC THIẾT BỊ DI
ĐỘNG
1. CÁC NGUY CƠ KHI SỬ DỤNG CÁC THIẾT BỊ DI ĐỘNG:
1.1.

Rò rỉ dữ liệu

Ứng dụng cho thiết bị di động thường gây rò rỉ dữ liệu người dùng thường
không chú ý:
• Các ứng dụng miễn phí thường chèn quảng cáo, gởi dữ liệu cá nhân và có thể cả
dữ liệu công ty đến các máy chủ xa của nhà quảng cáo hoặc tội phạm mạng.
• Rò rỉ có thể xảy ra với cả các ứng dụng của các doanh nghiệp phát hành. Vì vậy,
chỉ cấp quyền cho các ứng dụng tuân thủ và loại bỏ các chương trình yêu cầu nhiều
hơn mức cần thiết
1.2.

Wi-Fi không an toàn

Các mạng Wi-Fi miễn phí thường không an toàn. Trong một thử nghiệm thực tế, ba
chính trị gia người Anh tham gia đã dễ dàng bị hack và bị xâm nhập phương tiện xã hội,
PayPal và các hội thoại VoIP.
Chỉ sử dụng hạn chế Wi-Fi miễn phí trên thiết bị di động và không bao giờ sử dụng để
truy cập các dịch vụ bí mật hoặc cá nhân như thông tin ngân hàng hoặc thẻ tín dụng.
1.3.

Giả mạo mạng

Hacker/tội phạm mạng giả mạo điểm truy cập hoặc cung cấp các mạng miễn phí có
tên phổ biến như “Free Airport Wi-Fi” để cho người dùng kết nối. Một vài trường hợp yêu
cầu người dùng tạo tài khoản và mật khẩu. Nhiều trường hợp sử dụng tài khoản và mật
khẩu email để tạo mới tài khoản đăng nhập.
Không bao giờ cung cấp thông tin cá nhân, và nếu có yêu cầu, hãy tạo một mật khẩu
dùng chung cho các trường hợp như vậy.
1.4.

Tấn công Phishing

Người dùng di động thường dễ tổn thương hơn bởi họ là người đầu tiên nhận được
email có vẻ hợp pháp và thường xuyên hơn so với người dùng máy tính – thường được
cảnh báo bởi các công cụ trên máy tính.
Trên màn hình di động nhỏ hơn, khó xác minh các liên kết hơn và liên kết thực bên
dưới của liên kết.
1.5.

Phần mềm gián điệp (spyware)

Nhiều trường hợp, không phải là phần mềm độc hại mà phần mềm do vợ/chồng, đồng
nghiệp hoặc chủ doanh nghiệp cài đặt để theo dõi vị trí và các mẫu sử dụng. Hãy tải phần
mềm chống virus và phát hiện mã độc để giúp phát hiện và loại bỏ các chương trình thu
thập dữ liệu đó.
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1.6.

Mật mã yếu hoặc dùng không đúng cách

Khi các nhà phát triển sử dụng mật mã yếu, hoặc mật mã mạnh nhưng không sử dụng
đúng hoặc để các cửa hậu để khai thác.
1.7.

Xử lý phiên không đúng cách

Để dễ dàng cho việc truy cập các giao dịch của thiết bị di động, nhiều ứng dụng sử
dụng các thẻ “token” để người dùng thực hiện nhiều tác vụ mà không phải xác thực lại
danh tính.
Xử lý phiên không đúng xảy ra khi các ứng dụng vô ý chia sẻ mã thông báo phiên với
các tác nhân độc hại cho phép chúng mạo danh người dùng hợp pháp.
2. ĐẢM BẢO AN TOÀN KHI SỬ DỤNG CÁC THIẾT BỊ DI ĐỘNG:
2.1.
•
•
•
•

Đảm bảo an toàn khi sử dụng điện thoại di động/máy tính bảng:

Giữ điện thoại/máy tính bảng trong tầm tay, khi không cần dùng nên để trong túi;
Thiết lập mật khẩu sử dụng cho điện thoại/máy tính bảng;
Giữ cho các ứng dụng trong điện thoại/máy tính bảng luôn cập nhật mới;
Cài đặt ứng dụng từ các nguồn đáng tin cậy: Chỉ tải các ứng dụng/phần mềm từ
nhà cung cấp chính thức: Apple App Store, Google Play Store, tránh cài đặt ứng
dụng từ trang Web, diễn đàn hay từ những đường dẫn chưa được xác thực;

• Cảnh giác đối với các ứng dụng giả mạo trên Google Play Store và Apple Store:
Google Play Store và AppStore vẫn luôn tồn tại những nguy cơ về ứng dụng giả
mạo, người dùng cần xem xét số lượt tải và bình luận đánh giá để biết được đâu là
những ứng dụng tốt khi có nhiều người sử dụng và có những phản hồi tốt;
• Phân cấp quyền cho ứng dụng khi cài đặt và cập nhật: Mỗi khi cài đặt một ứng
dụng mới hoặc cập nhật một ứng dụng, người dùng nên chú ý đọc thật kỹ các
thông báo cấp quyền truy cập tài nguyên trên điện thoại cho ứng dụng. Loại bỏ các
quyền không cần thiết cũng như không cài đặt ứng dụng khi phát hiện các yêu cầu
cấp quyền khả nghi;

Một số quyền nguy hiểm cần được lưu ý khi ứng dụng yêu cầu:

•

Quyền
Quyền
Quyền
Quyền
Quyền
Quyền

sử dụng định vị.
xem danh bạ.
truy cập, sử dụng camera.
truy cập, sử dụng micro.
gọi điện nhắn tin.
xem bộ nhớ, ảnh.

Kiểm tra và loại bỏ các quyền của truy cập tài nguyên của thiết bị: Người dùng nên

thường xuyên kiểm tra việc cấp quyền truy cập tài nguyên cho các ứng dụng trên
điện thoại di động; hạn chế các quyền của ứng dụng một cách tối đa, chỉ nên cấp
các quyền nguy hiểm nêu trên cho ứng dụng trong khoảng thời gian sử dụng chúng;
• Xem xét các thiết lập kết nối như bluetooth và khoá khi không dùng;
• Sử dụng và cài đặt một phần mềm antivirus uy tín: người dùng cần xác định rõ
nguồn gốc, độ an toàn của chính các phần mềm antivirus, cần truy cập trang chủ
của các hãng phần mềm antivirus để tải các phần mềm chính thức và phù hợp với
thiết bị, phòng tránh được nguy cơ giả mạo phần mềm;
• Chỉ dùng Wi-Fi công cộng để đọc báo, xem tin tức;
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• Nên sử dụng kết nối 3G/4G của riêng cá nhân khi mua sắm trực tuyến hoặc thanh
toán ngân hàng và chỉ sử dụng các trang web https://;
• Khi mua sắm trực tuyến, cẩn thận với các đề nghị “quá tốt” hoặc các đường link
kèm theo, hạn chế trả lời các email của người bán (để tránh bị spam hoặc phishing);
• Sao lưu dữ liệu vào máy tính;
• Thiết lập chế độ định vị từ xa hoặc xoá dữ liệu nếu bị mất trộm;
• Không sạc điện thoại ở các máy sạc khác. Việc cắm sạc với cổng USB có thể cho
phép cài đặt các ứng dụng vào máy;
• Xử lý điện thoại không còn sử dụng:

2.2. Đảm bảo an toàn khi sử dụng các ổ đĩa di động USB:
USB là phương tiện nhỏ gọn, thuận tiện sử dụng nhưng dễ lây nhiễm virus/mã độc,
cài mã độc, trộm thông tin, sao chép bộ nhớ của máy mà người bị tấn công không hề hay
biết. Ngoài ra, đĩa USB dễ bị mất hoặc trộm mất thông tin.
Để bảo vệ dữ liệu:
• Sử dụng mật khẩu hoặc mã hoá đĩa USB, có bản sao lưu nếu bị mất.
• Tách biệt đĩa USB cá nhân và công việc.
• Không cắm đĩa USB lạ vào máy tính.
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III.AN TOÀN KHI SỬ DỤNG MẠNG KHÔNG DÂY
KẾT NỐI INTERNET
Trong những năm gần đây, mạng không dây (Wifi) ngày
càng trở nên phổ biến, giá thành thấp và dễ sử dụng. Người dùng
có thể lắp đặt để truy cập mạng không dây tại nhà hoặc sử dụng
máy tính xách tay, thiết bị di động thông minh để truy cập tại
những nơi công cộng như quán café, hay sân bay, khách sạn…
Việc sử dụng mạng không dây sẽ rất tiện lợi và đơn giản nhưng nó
cũng tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ mất an toàn thông tin.Nếu mạng
không dây không được bảo vệ đúng mức thì bất cứ một máy tính nào có hỗ trợ truy cập
không dây nằm trong vùng phủ sóng của thiết bị phát sóng đều có thể kết nối để truy
cập Internet. Vì vậy, bất cứ ai ở xung quanh cũng có thể dễ dàng truy cập vào thiết bị
phát sóng này.
1. CÁC NGUY CƠ CÓ THỂ XẢY RA KHI SỬ DỤNG MẠNG KHÔNG DÂY
• Bị xâm phạm dịch vụ: dung lượng, số lượng kết nối… có thể vượt quá giới
hạn mà nhà cung cấp dịch vụ cho phép, tốc độ có thể rất chậm do bị chiếm
dụng băng thông
• Bị lợi dụng: một số người có thể lợi dụng hệ thống để thực thi những hành
động bất hợp pháp
• Bị theo dõi: các hoạt động trên Internet có thể bị theo dõi, những thông tin
nhạy cảm (mật khẩu, số thẻ tín dụng có thể bị đánh cắp)
• Bị tấn công: các tệp tin trên máy tính có thể bị truy cập trái phép, máy tính có
thể bị cài đặt spyware và các chương trình độc hại khác
2. NHỮNG VIỆC CẦN LÀM KHI TRUY CẬP INTERNET BẰNG MẠNG KHÔNG DÂY
CÔNG CỘNG
2.1.

Sử dụng mạng riêng ảo VPN
Khi đã kết nối laptop hay điện thoại của mình
vào một mạng không dây nào đó, thì tất cả những
thiết bị trong cùng mạng này có thể nhìn thấy
nhau. Đây là điều hoàn toàn có lợi cho những kẻ
xấu đang kết nối vào cùng mạng không dây, chúng
có thể đánh cắp thông tin tài khoản hay xem trộm
dữ liệu cá nhân của người dùng trong mạng
Do vậy, ưu tiên số một khi sử dụng mạng không
dây là nên cài đặt mạng riêng ảo (VPN - Virtual
Private Network) cho truy cập của mình
CẨM NANG AN TOÀN THÔNG TIN DÀNH CHO NGƯỜI DÙNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM

15

Khi sử dụng VPN để truy cập Internet, nó sẽ tự động thiết lập một kết nối mạng dựa
trên chính nền tảng mạng không dây nhưng đã được mã hóa các gói tin truyền đi và nhận
về, đồng thời chuyển hướng truy cập giúp người dùng ẩn danh dễ dàng trên Internet.
Tuy nhiên, chính vì yếu tố bảo mật cao này mà VPN sẽ làm suy giảm một phần tốc độ
mạng.
2.2.

Sử dụng xác thực 2 bước
Luôn sử dụng cơ chế xác
minh 2 bước cho những tài khoản
của mình để đảm bảo an toàn khi
truy cập. Để an toàn hơn, nên
chọn cách xác thực bằng số điện
thoại cá nhân, thay vì những câu
hỏi bí mật đơn giản

Ví dụ, nếu chọn kích hoạt
xác thực 2 bước cho tài khoản
Gmail, thì sau khi nhập đúng mật
khẩu bạn vẫn phải chờ Gmail gửi thêm một tin nhắn SMS đến điện thoại của người dùng.
Tin nhắn đó sẽ cung cấp số mật mã từ phía Google để nhập vào rồi mới đi vào được hộp
thư
2.3.

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

Một trong những mặt tốt và cũng là nguy
cơ tiềm ẩn biến người sử dụng trở thành mục
tiêu cho kẻ xấu chính là cơ chế ghi nhớ kết nối
mạng không dây của điện thoại, máy tính. Mặc
định, khi dùng thiết bị kết nối vào một mạng
không dây nào trước đó, thì điện thoại hay laptop
sẽ tự động kết nối cho những lần sau. Thật vậy,
sau này, mỗi khi thiết bị đó ở trong phạm vi của
mạng không dây đó thì nó sẽ dò và kết nối vào
một cách tự động. Lợi dụng cơ chế này, kẻ xấu
có thể đoán biết thói quen này của người dùng để lấy cắp dữ liệu mà người dùng không
ngờ đến.
Bên cạnh đó, cũng có những mạng không dây không đặt mật khẩu truy cập, chỉ
cần chọn mạng không dây là kết nối vào. Khi đó, việc tấn công sẽ trở nên dễ dàng hơn
rất nhiều.

Để đảm bảo an toàn, người dùng cần:
• Thoát kết nối mạng không dây khi không sử dụng, không đặt chế độ lưu và tự động
kết nối
• Sử dụng mạng WiFi công cộng có mã hoá WPA2, tránh xa các mạng không mã hoá
(không yêu cầu password đăng nhập).
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2.4.

Xác minh mạng không dây

Hãy luôn là người dùng thông minh bằng cách kiểm chứng tên kết nối trước khi truy cập.
Kẻ xấu có thể đặt tên cho mạng không dây giả của họ gần giống, hay giống hoàn toàn
như tên mạng mà bạn thường sử dụng. Nếu không cẩn thận, người dùng sẽ hướng luồng
truy cập của mình tới nhầm hướng; khi đó, những gì người dùng gửi đi cũng như nhận
lại sẽ bị ghi nhận lại
Cách tốt nhất là hãy luôn kích hoạt mạng riêng ảo trong mọi tình huống và tỉnh táo hơn
nếu nhận thấy có dấu hiệu bất thường từ khâu kết nối. Nên liên lạc với quản trị của mạng
không dây đó để xác thực cho chắc chắn hơn nữa

2.5.

Hạn chế việc đăng nhập
Đây có lẽ là yêu cầu khó thực hiện nhất, khi mà thời
đại bùng nổ thông tin. Để an toàn, hãy tập thói quen
hạn chế truy cập vào các tài khoản cá nhân khi đang
dùng mạng không dây. Tức là, chỉ sử dụng mạng
không dây để đọc báo, lướt web

Nếu bắt buộc phải truy cập vào mail hay tài khoản
mạng xã hội, hoặc giao dịch mua bán bất kỳ, hãy kích
hoạt mạng VPN lên trước, đồng thời chỉ sử dụng các dịch vụ hỗ trợ giao thức https:// mà
thôi. Với giao thức này, mọi thông tin sẽ được an toàn hơn nhờ cơ chế mã hoá mà https://
hỗ trợ.
2.6.

Tắt chế độ chia sẻ trong Control Panel hoặc chọn chế độ “Public”

2.7.
Lưu ý các cảnh báo trên trình duyệt cho người dùng như trang web
gian lận hoặc mã độc
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IV.NHẬN BIẾT, PHÒNG CHỐNG THƯ RÁC, THƯ
GIẢ MẠO, TIN NHẮN RÁC
1. PHÒNG TRÁNH THƯ RÁC:
1.1. Sử dụng các bộ lọc thư rác:
Hoặc là chương trình độc lập gắn vào trình duyệt mail hoặc là các thư mục spam. Tuy
nhiên, nên kiểm tra các thư mục này thường xuyên để phát hiện các thư thông thường bị
nhận diện nhầm.

Nhiều dịch vụ mail cho phép đánh dấu các email là spam (mark emails as spam):
• Đối với Outlook: Click để chọn email -> Junk (trong Home)-> Block Sender

• Đối với Gmail: Click chọn email -> click vào biểu tượng “!” (Report spam)
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•

Đối với Yahoo Mail: Click chọn email -> Click chọn biểu tượng “Thư rác” (Đánh
dấu thư rác)

1.2. Tắt hiển thị ảnh trong Email:
Tính năng tự động tải ảnh trong email giúp cho người phán tán thư rác biết là thư
đã được mở tránh bằng cách “turning off email images”.
+ Trong Outlook 2010/2013:
Outlook File > Options > Trust Center >Trust Center Settings -> Automatic Download >
chọn “Don’t download pictures automatically in HTML e-mail messages or RSS
items”
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+ Trong Gmail:

1.3. Hạn chế cung cấp địa chỉ email:
• Kiểm tra chính sách riêng tư của các trang web nếu phải cung cấp địa chỉ email
• Đừng đăng ký nhận thông tin của các tài khoản và dịch vụ trên internet qua email,
lưu ý chế độ thiết lập mặc định của nhiều trang
• Đừng bấm vào các link trong thư spam – báo hiệu thư của bạn đang hoạt động
• Xem xét nên có thêm một địa chỉ email chỉ để cung cấp cho những yêu cầu trên
mạng
• Sử dụng các thiết lập riêng tư trên các trang mạng xã hội
1.4. Đừng gởi spam cho người khác:
• Đừng đặt chế độ trả lời email tự động khi đi xa
• Khi gởi cho nhiều người, nên đưa danh sách email người nhận vào Bcc, người
nhận sẽ không thấy được email của những người nhận khác
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2. NHẬN BIẾT PHISHING (TẤN CÔNG GIẢ MẠO) QUA EMAIL:
Phishing (Tấn công giả mạo) là hình thức tấn công mạng mà kẻ tấn công giả mạo
thành một đơn vị uy tín để lừa đảo người dùng cung cấp thông tin cá nhân cho chúng.
Một thư giả mạo sẽ được gởi đến tài khoản người dùng yêu cầu cung cấp các thông
tin nhạy cảm như: tài khoản & mật khẩu đăng nhập, mật khẩu giao dịch, thẻ tín dụng và
các thông tin quý giá khác.

Thoạt nhìn, email giả mạo trông không khác gì “chính chủ”. Đây là một số cụm từ
thường gặp nếu bạn nhận được một email hay tin nhắn là lừa đảo
• “Xác thực tài khoản của bạn” / “Verify your account” – Các website hợp
pháp sẽ không bao giớ bắt bạn gửi password, tên tài khoản hay bất cứ thông tin
cá nhân nào của bạn qua email.
• “Nếu bạn không phản hồi trong vòng 48h, tài khoản của bạn sẽ bị ngừng
hoạt động” / “If you don’t respond within 48 hours, your account will be
closed.” – Đây là một tin nhắn truyền tải một thông điệp cấp bách để bạn trả lời
ngay mà không cần suy nghĩ
• “Dear Valued Customer.” / “Kinh thưa quí khách hàng” – Những tin nhắn từ
các email lừa đảo thường xuyên gửi đi với số lượng lớn và thường sẽ không chứa
first name và last name của bạn.
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• “Nhấp chuột vào link bên dưới để truy cập đến tài khoản của bạn” / “Click
the link below to gain access to your account.” –Các thông điệp HTML có thể
chứa các liên kết hay các form nhập liệu mà bạn có thể điền các thông tin vào giống
như khi các form trên một website. Những đường dẫn đó có thể chứa tất cả hoặc
một phần thông tin của các công ty thực sự và thường “đeo mặt nạ”, có nghĩa là
các đường dẫn mà bạn thấy không đưa bạn đến website mà bạn nghĩ, ngược lại nó
sẽ đưa bạn đến những website lừa đảo.
3. CÁC LƯU Ý CẦN THIẾT KHI SỬ DỤNG EMAIL
3.1. Quản lý tài khoản:
Đặt mật khẩu mạnh, thay đổi thường xuyên và lưu giữ an toàn, không chia sẻ cho
người khác.
Khi sử dụng webmail, đăng thoát (log out) khi sử dụng xong.
3.2. Sử dụng nhiều email cho các mục đích khác nhau:
Người dùng nên có nhiều email cho các mục đích khác nhau: công việc, mua
hàng/giao dịch trực tuyến, thư từ cá nhân, v.v.
Không sử dụng email công việc (email của Tổng công ty/đơn vị) trong giao tiếp cá
nhân, mua hàng trực tuyến, đăng ký diễn đàn, mạng xã hội, v.v.
3.3. Không nên tin tưởng tên hiển thị trong mail
Một chiến thuật lừa đảo yêu thích của các tin tặc là giả mạo tên hiển thị của một email
để đánh lừa người nhận. Các tên hiển thị hay được giả mạo như tên của các Công ty, tổ
chức, hãng lớn; Người quen của bạn; Người nổi tiếng, ….
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3.4. Cân nhắc kỹ lưỡng khi bấm vào liên kết trong email
Cẩn trọng khi bấm vào
bất kỳ liên kết nào được
gửi trong nội dung email.
Liên kết đó có thể dẫn
bạn tới một website lừa
đảo giả mạo, quảng cáo
hay một website độc hại
mà tin tặc dựng lên để
đánh lừa người dùng

3.5. Bỏ qua các email đề nghị cung cấp thông tin cá nhân
Một tổ chức, công ty, ngân hàng,… sẽ
không bao giờ yêu cầu người sử dụng cung
cấp thông tin cá nhân quá chi tiết. Do vậy
bạn hoàn toàn có thể bỏ qua chúng khi
nhận được các email với nội dung đó. Và
thậm chí hạn chế tối đa, cân nhắc cẩn thận
khi cung cấp thông tin cá nhân cho bất kỳ
tổ chức nào

3.6. Cẩn trọng với các email có các tiêu đề hấp dẫn, nhạy cảm, khẩn cấp
Đánh vào tâm lý của người dùng, các tin tặc thường
xuyên sử dụng các tiêu đề có tính hấp dẫn – nhạy cảm
– khẩn cấp trong email để lừa người dùng. Chúng ta
bị tiêu đề đó làm chủ quan, mất cảnh giác, hay thậm
chí là hoảng hốt và cảm thấy cần phải xử lý gấp. Ví dụ
như: “Cập nhật bảng lương của Công ty”; “Cảnh báo:
Tài khoản của bạn bị đình chỉ hoạt động”; “Tài khoản
của bạn có vấn đề”…

3.7. Cẩn thận, cân nhắc khi tải về các file đính kèm trong email
Tấn công bằng việc sử dụng cài mã độc, virus trong các file đính kèm trong email là phương
thức tấn công phổ biến, hiệu quả và nguy hiểm nhất hiện nay.
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Không nên tải và mở chạy file ngay khi nhận được các email có file đính kèm cho dù người
gửi bạn có quen biết hoặc có mối quan hệ nhất định.
Chú ý định dạng file và tạo thói quen quét virus với các file đính kèm trước khi mở chúng.

3.8. Nhận diện các email spam, email quảng cáo
Bạn cần cảnh giác khi nhận các
email spam, email quảng cáo từ Internet.
Trong các email này thường đi kèm với
nhiều rủi ro mất an toàn thông tin mà
chúng ta không mong muốn như: lừa đảo,
mã độc, gây ảnh hưởng tới công việc khi
nhận quá nhiều trong ngày,…
4. CẨN TRỌNG VỚI TIN NHẮN RÁC
Cũng tương tự như email spam thì các tin nhắn
rác (sms spam) cũng gây cho người dùng rất nhiều
phiền toái. Bên cạnh đó, ngày nay các tin nhắn rác
thường được sử dụng như một phương thức để lừa
đảo người dùng như: “Bạn trúng thưởng một xe SH”,
“Nhắn tin, gọi tới 1800xxxx, 1900xxxx, 6xxx, 7xxx,
8xxx, 9xxx”. Bạn cần cẩn trọng với các thông tin của
tin nhắn rác. Cần cài đặt các ứng dụng tự động chặn
tin nhắn rác.
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V. SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI AN TOÀN
Mạng xã hội (MXH) là một dạng xã hội ảo, mục đích kết
nối các thành viên cùng một môi trường, công việc, sở thích,
trên mạng với nhau. Cho phép người dùng chia sẻ và giao lưu
thông tin một các hiệu quả.
MXH có những tính năng như chat, email, âm thanh, hình
ảnh, phim, chia sẻ file, blog và xã luận. Những dịch vụ này có
nhiều phương cách để các thành viên
khác tìm kiếm bạn bè, đối tác: dựa
theo nhóm (ví dụ tên trường, tên
thành phố, phường xã), dựa trên thông tin cá nhân (ví dụ email
hoặc tên tài khoản), hoặc dựa trên sở thích cá nhân (ví dụ thể
thao, sách báo, ca nhạc, phim ảnh,..), lĩnh vực quan tâm: kinh
doanh, mua bán,…
Hiện nay trên thế giới có nhiều MXH khác nhau (ví dụ
MySpace và Facebook nổi tiếng nhất trong thị trường Bắc Mỹ
và Tây Âu; Orkut và Hi5 tại Nam Mỹ; Friendster tại Châu Á và
các đảo quốc Thái bình dương).
Tại Việt Nam xuất hiện nhiều MXH như: Facebook, Zalo, Zingme, Yume, Tamta, Viber…
1. MXH CÓ AN TOÀN KHÔNG?
Như xã hội thực tế, không một
MXH nào trên Internet, thế giới ảo hay
trò chơi trực tuyến nào đảm bảo được
100% an toàn cho người sử dụng.
Trong khi MXH được xem là
phương tiện giao tiếp tốt với mọi người
thì nó cũng trở thành phương tiện cho
tội phạm mạng. các hãng bảo mật lớn đã
quan sát được làn sóng đe dọa trực
tuyến ngày càng tăng lợi dụng MXH để
đánh cắp thông tin sử dụng cho mục
đích kiếm tiền. Những đe dọa này ngày
càng phức tạp hơn, khó phát hiện hơn và thường nhắm vào lối sống “kết bạn online” của
người dùng.
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2. CÁC RỦI RO KHI SỬ DỤNG MXH :
MXH hoạt động trên nguyên tắc kết nối và chia
sẻ thông tin. Do đó, các MXH sẽ bắt buộc người sử dụng
phải cung cấp một số nhất định thông tin cá nhân. Càng
nhiều thông tin mà người sử dụng cung cấp, càng nhiều
nguy cơ bị kẻ xấu lợi dụng:
• Làm ảnh hưởng tới hình ảnh, uy tín của bản thân.
• Sử dụng các thông tin đưa lên MXH như: vị trí địa
lý, sở thích cá nhân, danh sách bạn bè, kẻ xấu có thể
khai thác thêm các
thông tin cá nhân
khác hoặc dữ liệu
tài chính, ngân
hàng của người

dùng
• Luôn phải đối mặt với nguy cơ bị tấn công, bị
cài phần mềm gián điệp làm lộ các thông tin
mật của cá nhân, cơ quan, tổ chức
• MXH có thể gây nghiện và có nguy cơ giành
quá nhiều thời gian của người sử dụng làm ảnh hưởng công việc, gia đình.
3. LÀM SAO ĐỂ BẢO VỆ BẢN THÂN TRÊN MXH?

•
Internet là một mạng công cộng. Chỉ đưa những
thông tin lên mạng khi cá nhân thấy thoải mái cho mọi
người có thể đọc, xem được những thông tin này. Khi công
khai thông tin cá nhân trên MXH, người dùng cần xác định
những thành viên khác trên MXH và Internet đều có thể
lấy được những thông tin này, kể cả trường hợp thông tin
đã được xóa, chỉnh sửa thì bản lưu có thể tồn tại ở máy
tính của người dùng khác. Do vậy, người dùng cần giới hạn
lượng thông tin cá nhân cung cấp lên MXH, cố gắng hạn
chế công khai các thông tin có tính liên kết, xâu chuỗi với
nhau.
• Bảo mật thông tin cá nhân trên
mạng: không tiết lộ số điện thoại,
địa chỉ, lịch công tác, thông tin liên
quan tới công việc ở cơ quan… đặt
chế độ cá nhân hoặc chỉ bạn bè thân
thiết và tin cậy mới có thể xem để
tránh trường hợp bị kẻ xấu lợi dụng
những thông tin đó để uy hiếp, đe
dọa. Sử dụng mật khẩu khó dò tìm,
khó đoán và luôn giữ bí mật mật
khẩu, tuyệt đối không chia sẻ cho
bất kỳ ai.
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• Xin phép bạn bè trước khi đăng tải nội dung có liên quan đến đời tư của họ. Tôn
trọng người khác trong cộng đồng mạng.
• Suy nghĩ kỹ về những gì nói và đăng trên mạng.
• Thể hiện sự tôn trọng
người khác trong giao tiếp,
ứng xử trên mạng. Tuyệt đối
không nói xấu, bôi nhọ, kéo bè
cánh nhằm hạ thấp danh dự
người khác, đề phòng những
trường hợp trả thù ra ngoài
cuộc sống thật.
• Đưa hình ảnh phù hợp lên
mạng. Không đưa những hình
ảnh hở hang, mang tính khiêu
dâm hoặc mang tính chất bạo
lực lên mạng. Kẻ xấu có thể lợi
dụng những hình ảnh đó cho
mục đích không tốt đẹp.
• Sử dụng các trình duyệt
web phổ biến và đã được cập
nhật để truy cập MXH và
Internet, thường xuyên theo
dõi lịch sử truy cập để phát
hiện các truy cập bất thường.
• Chỉ kết bạn với những
người thân, quen biết ở ngoài
đời. Xác minh với bạn bè,
người thân qua điện thoại
hoặc gặp mặt trước khi kết
bạn trên MXH.
• Thường xuyên kiểm tra cơ
chế bảo mật thông tin cá nhân
của MXH đối với tài khoản của mình. Kiểm tra các thông tin của tài khoản mà bạn
bè, người lạ có thể thấy khi truy cập vào tài khoản của cá nhân mình.
• Không nên đăng tải hoặc tag ảnh cá nhân hoặc người thân trong gia đình ở góc
gần, chính diện.
• Không nên sử dụng cơ chế tự động đăng tải ảnh trên thiết bị di động thông minh,
cho phép gắn vị trí địa lý vào ảnh đã chụp.
• Không nên sử dụng ảnh chân dung, ảnh cá nhân làm hình ảnh đại diện trên MXH,
thay vào đó nên sử dụng ảnh hoạt hình hoặc các biểu tượng, ảnh minh họa khác.
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4. THIẾT LẬP CHẾ ĐỘ AN TOÀN CHO TÀI KHOẢN FACEBOOK, ZALO
4.1.

Cài đặt quyền riêng tư cho FaceBook
Các mục Quyền riêng tư (Privacy), Dòng thời gian và gắn
thẻ (Timeline & tagging), Bảo mật (Security), Quảng cáo đều
chứa các tùy chỉnh liên quan tới thông tin cá nhân. Sử dụng
các tùy chỉnh này để tăng cường an toàn cho tài khoản
Facebook
Trong “Quyền riêng tư”, giới hạn người xem cho các bài
viết trong tương lai tại phần “Ai có thể thấy các bài đăng sau
này của bạn?”. Kiểm tra các hoạt động của tài khoản
Facebook tại mục “Sử dụng nhật ký hoạt động”. Ẩn các bài
viết cá nhân tại dòng thời gian hoặc thiết lập chế độ chỉ cho
phép Bạn bè đọc

“Dòng thời gian và gắn thẻ” để thấy được những thông tin cá nhân của mình hiển thị
với Bạn bè, người lạ trên Facebook thế nào
Truy cập “Bảo mật” > “Nơi bạn đã đăng nhập” để xem xét các truy cập đối với tài
khoản Facebook của mình. Khi xuất hiện các truy cập bất thường, click vào “Kết thúc hoạt
động” để ngăn chặn.

Thiết lập “Quảng cáo với hoạt động xã hội của tôi” tại mục “Quảng cáo” về chế độ
“Chỉ bạn bè tôi”
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4.2.

Cài đặt quyền riêng tư cho Zalo :
Để cài đặt riêng tư cho tài khoản Zalo của bạn, chúng ta
cần thực hiện 4 bước sau :
Bước 1 : Nhìn dưới thanh cuối giao diện zalo, bạn sẽ thấy các
danh mục lớn của zalo, bạn chọn mục “thêm” ở góc ngoài cùng
bên phải

Sau đó nhấn vào biểu tượng trên góc trái

Bước 2: sau khi vào danh mục thêm, bạn sẽ thấy các danh mục con trong “Cài đặt “ có
tên như hình vẽ trên, chọn vào mục “Quyền riêng tư” có biểu tượng cái khóa đóng,
chọn “ Tin nhắn “ hoặc “Cuộc gọi” để cài đặt theo nhu cầu
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Bước 3 : Bạn sẽ thấy các danh mục khác trong “Quyền riêng tư ” , các tùy chọn cho phép
bạn không nhân tin nhắn từ người lạ, không cho người lạ xem ảnh… được hiện lên rất rõ
ràng, nhiệm vụ của bạn chỉ là chọn các quyền theo các nút được chỉ định sẳn.
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Bước 4 : Điều chỉnh mục “ Tin nhắn “ hoặc “ Cuộc gọi “ .Đây là mục riêng để bạn có thể
chặn một số bạn bè nhất định chứ không phải tất cả để tránh phiền hà, sẽ có 2 mục là
danh sách đen và bạn bè bị ẩn hoặc nhận cuộc gọi từ người lạ, sau khi vào những mục
này sẽ có mục “thêm” , bạn vào đó thêm các tài khoản mà bạn cần ẩn đi…..
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Cuối cùng là bạn đã có những tùy chọn riêng tư cho riêng tài khoản của bạn, bảo mật đã
cao giờ còn cao hơn nhiều.
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VI.AN TOÀN DUYỆT WEB & GIAO DỊCH TRỰC
TUYẾN
1. CÁC LƯU Ý KHI THANH TOÁN TRỰC TUYẾN:
Thương mại điện tử ngày càng trở nên phổ biến bởi tính tiện dụng mà hình thức
này đem lại. Bên cạnh việc giúp người dùng tiết kiệm thời gian và tiền bạc, thì nó cũng
trở thành lĩnh vực thu hút sự chú ý của tội phạm mạng. Khi sử dụng các hình thức thanh
toán hoặc mua hàng trực tuyến, người dùng có thể sẽ phải đối mặt với nguy cơ rò rỉ thông
tin cá nhân, hoặc truy cập vào các trang web giả mạo, v.v.

Các biện pháp để giao dịch trực tuyến an toàn:
a)

Lựa chọn hình thức thanh toán

Đầu tiên, người dùng cần quan tâm đến
việc chọn hình thức và loại thẻ thanh toán trực
tuyến. Có rất nhiều dịch vụ thanh toán trực
tuyến và loại thẻ khác nhau được các công ty
tài chính, ngân hàng cung cấp. Khi mua hàng ở
nước ngoài, đa phần hình thức thanh toán là sử
dụng PayPal, thẻ tín dụng hay thẻ ghi nợ. Còn
trong nước, các cổng thanh toán điện tử hoặc các dịch vụ ngân hàng trực tuyến (Internet
Banking) được người dùng sử dụng phổ biến hơn cả.
Đối với các hình thức thanh toán bằng thẻ, người dùng sẽ cần quan tâm đến các
chế độ bảo đảm an toàn của dịch vụ thẻ như: hạn mức tối đa, tối thiểu, các chính sách
về phản hồi thanh toán hoặc truy nguyên tài khoản.
b)

Thường xuyên kiểm tra và theo dõi tình trạng tài khoản
Việc đánh cắp tiền từ tài khoản không phải lúc
nào cũng diễn ra ngay lập tức. Sau khi đã đánh
cắp được thông tin của người dùng, kẻ tấn công
cần một khoảng thời gian để sử dụng được tài
khoản đó. Đặc biệt, trong những trường hợp tài
khoản có hạn mức thanh toán theo ngày hoặc
tháng. Do đó,người dùng nên dành thời gian để
kiểm tra tài khoản vài tuần một lần để xem xét
chi tiết từng giao dịch trong tài khoản nhằm phát hiện các giao dịch bất thường. Nếu phát
hiện ra bất cứ điều gì khác thường cần báo cho ngân hàng chủ quản ngay lập tức.
Người dùng cũng có thể đăng ký các dịch vụ thông báo biến động tài khoản qua
email hoặc tin nhắn văn bản. Hiện nay, đa số ngân hàng cho phép người dùng giám sát
tài khoản của mình theo thời gian thực thông qua các dịch vụ cảnh báo kích hoạt giao
dịch. Các thông tin mà người dùng nhận được như: yêu cầu chuyển khoản, yêu cầu thanh
toán hóa đơn mới được thiết lập cho tài khoản.
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c) Không lưu trữ thông tin thẻ tín dụng trực tuyến
Một số nhà bán lẻ trực tuyến cung cấp tùy chọn lưu trữ thông tin thẻ tín dụng sau
khi người dùng thực hiện giao dịch. Mặc dù điều này mang lại sự thuận tiện hơn cho các
giao dịch trong tương lai, nhưng có thể gây ra những rủi ro rò rỉ thông tin thẻ tín dụng
cho khách hàng. Do đó, người dùng không nên lưu trữ thông tin thẻ tín dụng trực tuyến,
cũng như không nên cung cấp các chi tiết về thẻ tín dụng của mình qua email hoặc điện
thoại.
d)

Vô hiệu hóa tính năng tự động điền thông tin (Autofill) trên trình
duyệt
Tương tự với việc lưu trữ thông tin thẻ tín dụng trực tuyến, người dùng cũng nên
tránh để thông tin thẻ tín dụng lưu trữ trên trình duyệt bằng cách vô hiệu hóa tính năng
Autofill của trình duyệt.
Đối

với

trình

duyệt

Chrome,

người

dùng lần lượt truy cập
Settings/Advanced/Passwords and Forms/Autofill settings. Tại đây, thực hiện xóa mọi
thông tin thẻ tín dụng đã được lưu trữ tự động và tắt tùy chọn Autofill forms.

Trong trình duyệt Firefox, người dùng truy cập tùy chọn Options/Privacy & Security
History/Use custom settings for history và bỏ chọn Remember search and form history.
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e) Không thực hiện các giao dịch tài chính qua mạng wifi công cộng
Kẻ tấn công có thể dễ dàng kiểm soát mạng wifi công cộng và chặn bắt thông tin
cá nhân của người dùng. Nếu bắt buộc phải thực hiện các giao dịch tài chính khi đang di
chuyển, người dùng cần sử dụng dữ liệu di động và tránh kết nối đến bất cứ mạng wifi
không tin cậy.
f) Cảnh giác với các trang web lừa đảo
Kẻ tấn công có thể tạo ra các trang web giả mạo các trang web phổ biến để lừa
người dùng tiết lộ các thông tin cá nhân thông qua các phương pháp khác nhau. Một cách
tiếp cận phổ biến mà kẻ tấn công sử dụng là thay thế các ký tự tương tự trong địa chỉ
web, ví dụ: www.amaz0n.com thay vì www.amazon.com. Vì vậy, người dùng cần xem xét
địa chỉ web một cách cẩn thận, hoặc cân nhắc sử dụng các công cụ như Google Safe
Browsing của Google để kiểm tra trạng thái an toàn hiện tại của trang web. Một số đặc
điểm nhận biết trang web an toàn:
• Sử dụng giao thức HTTPS cho các giao dịch trực tuyến.
• Hiển thị logo của VeriSign. Người dùng có thể nhấp vào biểu tượng để xác minh
danh tính trang web trước khi bắt đầu mua sắm hoặc hoàn thành giao dịch ngân
hàng.
g) Cảnh giác với những lời đề nghị khó tin
Trong các sự kiện quảng cáo, các trang web mua sắm trực tuyến thường cung cấp
các ưu đãi hấp dẫn. Tội phạm mạng thường lợi dụng những giai đoạn ưu đãi này để thực
hiện lừa đảo. Mặc dù có nhiều giao dịch và tin khuyến mãi là chính xác, tuy nhiên cần
luôn cảnh giác với những lời đề nghị lạ, khó tin.
h)

Sử dụng mật khẩu an toàn

Mật khẩu là một yếu tố xác thực không thể bỏ qua đối với mọi giao dịch. Khi sử dụng mật
khẩu, người dùng cần lưu ý tuân thủ các quy tắc đặt và bảo vệ mật khẩu như với máy
tính cá nhân tại mục I.1.Thiết lập máy tính an toàn.
Không nhấp vào bất kỳ liên kết nào trong email yêu cầu thông tin nhận dạng. Liên
lạc trực tiếp với tổ chức chủ quản nếu cảm thấy dấu hiệu nghi ngờ.
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i)

Một số lưu ý khác

• Không cho phép lưu trữ tên người dùng và mật khẩu cho các trang web thương
mại điện tử hoặc ngân hàng trên thiết bị.
• Khi thiết lập câu hỏi bảo mật cho các trang web trực tuyến, hãy sử dụng thông tin
sai lệch không liên quan đến thông tin cá nhân.
• Không sử dụng chế độ Easy Pay hoặc đặt mua hàng với một lần nhấp chuột. Chỉ
mất thêm vài giây để nhập tên người dùng và mật khẩu trên trang web của người
bán, nhưng thường mất vài tháng để khôi phục từ gian lận thẻ tín dụng trực tuyến.
• Sử dụng phiên bản cập nhật mới nhất của trình duyệt.
• Chỉ sử dụng một thẻ tín dụng cho mua hàng trực tuyến để hạn chế rủi ro thất thoát
thông tin, tài chính.
• Không đăng tải thông tin cá nhân, người thân lên mạng xã hội.
• Nếu một email, tin nhắn yêu cầu trò chuyện hoặc trang web đáng ngờ, hãy đóng
chương trình và khởi động lại máy tính. Sau đó, cần chạy trình quét virus trước khi
đăng nhập lại.
2. THIẾT LẬP AN TOÀN CHO CÁC TRÌNH DUYỆT WEB:
2.1.

Thiết lập chế độ an toàn trên trình duyệt web IE:

• Microsoft Internet Explorer (IE): thông qua
Internet Options
+ Thiết lập cấu hình bảo mật trong tab security:
- Set security zones: mặc định của IE có 4 vùng khác
nhau gồm Internet, Local intranet, Trusted sites,
Restricted sites.

Thiết lập các vùng Local intranet, trusted sites,
restricted sites theo mức bảo mật mong muốn
Microsoft Internet Explorer (IE): thông qua Internet
Options
+ Thiết lập cấu hình
bảo mật trong tab
security:

- Thiết lập mức bảo
mật của Internet zone
ở mức
“Medium High” hoặc cao hơn để khóa các cookie,
lọc Active X,…
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Microsoft Internet Explorer (IE): thông qua Internet
Options
+ Thiết lập cấu hình bảo mật trong tab security:
- Cấm javaScript: chọn Custom> Active Scripting >

Disable

Microsoft Internet
Explorer (IE):
+ Tự động xóa lịch sử

truy cập: Chọn “Delete
browsing history in
exit” trong tab “General”

Microsoft Internet
Explorer (IE):
+ Thiết lập cấu hình riêng
tư: Trong tab “Privacy”,
chọn:
- Privacy setting
- Location: chọn “Never

physical location”
- Pop-up Blocker: enable

allow websites to request
your

Microsoft Internet Explorer (IE):
+ Thiết lập cấu hình bảo
mật nâng cao: Trong tab
“Advanced”, chọn Security
- Chọn “Do not save encrypted pages to disk”
- Chọn “Empty Temporary Internet Files folder when

browser is closed”
- Tắt autoComplete

2.2. Thiết lập chế độ an toàn trên trình duyệt
web Firefox:
+ Thiết lập cấu hình riêng tư:
Trong tab “Privacy”, thực hiện các bước sau:
- Chọn “Use custom settings for history”
- Bỏ chọn “Remember my browsing and

download history”
- Bỏ chọn “Remember search and form history”
- Bỏ chọn “Accept third-party cookies”
- Đặt lưu trữ cookie thành “Keep until I close Firefox”
- Chọn “Clear history when Firefox closes”
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+ Thiết lập cấu hình bảo mật: trong tab “Security”, thực hiện:
- Chọn “Warn me when websites try to install add-ons”
- Chọn “Block dangerous and deceptive content”
- Chọn “Block dangerous downloads”
- Chọn “Warn you about unwanted and uncommon software”

+ Thực hiện các thiết lập khác:
- Tắt javaScript
- Cho phép khóa pop-up
- Không dùng đồng bộ của Firefox để tránh lưu thông tin đăng nhập, mật khẩu và

các thông tin nhạy cảm khác
- Bật chế độ tự động cập nhật
- Sử dụng các giao thức an toàn: chọn “SSL 3.0”, “TLS 1.0” trong tab “Encryption”
trong “Advanced”
2.3.

Thiết lập chế độ an toàn trên trình duyệt web Chrome:

• Thiết lập trong Advanced Settings :
+ Cho phép bảo vệ phishing và mã độc (phishing and malware protection): trong
phần Privacy
+ Tắt tìm kiếm tức thời (instant search) để tránh gởi những gì bạn gõ được chuyển
đến cho Google
+ Không đồng bộ (sync) để tránh đồng bộ tài khoản email với Chrome, ngăn các
thông tin cá nhân như mật khẩu, dữ liệu tự điển, các tham khảo … được lưu trên các máy
chủ của Google. Nếu cần thực hiện đồng bộ, cần chọn “Encrypted all synced data” và tạo
một khóa cho việc mã hóa.
+ Thiết lập cấu hình các nội dung: chọn “content settings” trong “Privacy” và thực
hiện:
- Cookies: chọn “Keep local data only until I quit my browser” và “Block third-party
cookies and site data” để đảm bảo cookie sẽ bị xóa khi thoát Chrome và các bên quảng
cáo không thể theo dõi bạn bằng cách dùng các cookie của các bên thứ ba
- JavaScript: chọn “Do not allow any site to run JavaScript”
- Pop-ups: chọn “Do not allow any site to show pop-ups”
- Location: chọn “Do not allow any site to track my physical location”
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+ Thiết lập cấu hình mật khẩu và các khuôn dạng: tắt tự động điền (autofill) và tắt
“Offer to save passwords I enter on the web” trong phần “Passwords and forms”. Việc
này giúp ngăn Chrome lưu thông tin đăng nhập, mật khẩu và các thông tin nhạy cảm
khác.
3. PHÒNG TRÁNH TẤN CÔNG SOCIAL ENGINEERING
3.1.

Khái niệm cơ bản về Social Engineering:

Social Engineering được hiểu đơn giản là kỹ thuật tác động đến con người, nhằm
mục đích lấy được thông tin hoặc đạt được một mục đích mong muốn. Những kỹ thuật
này dựa trên nền tảng là điểm yếu tâm lý, nhận thức sai lầm của con người về việc bảo
mật thông tin, sử dụng sự ảnh hưởng và thuyết phục để đánh lừa người dùng nhằm khai
thác các thông tin có lợi cho cuộc tấn công, hoặc thuyết phục nạn nhân thực hiện một
hành động nào đó. Với phương thức này, tin tặc chú trọng vào việc tiến hành khai thác
các thói quen tự nhiên của người dùng, hơn việc khai thác các lỗ hổng bảo mật của hệ
thống. Người dùng được trang bị kém về kiến thức bảo mật sẽ là cơ sở để tin tặc thực
hiện tấn công.
3.2.

Những hình thức tấn công Social Engineering phổ biến:

Có 5 loại Social Engineering tấn công phổ biến nhất:
a) Lừa đảo - Phishing
Là dạng phổ biến nhất của tấn công Social Engineering thông qua email, chat,
quảng cáo trên web hoặc trang web mạo danh. Các thông điệp lừa đảo mang đến cảm
giác cấp bách hoặc sợ hãi để thu thập thông tin, kể cả việc “treo” giải thưởng cao, đóng
góp từ thiện, v.v.
Có nhiều kỹ thuật lừa đảo được sử dụng để thực hiện tấn công phishing. Cụ thể:

Thư rác: (spam email) là kỹ thuật sử dụng email là công cụ lừa đảo người dùng.
Những email này yêu cầu người dùng cập nhật thông tin về các tài khoản cá nhân của
họ, bằng việc chuyển hướng truy cập vào các trang web dường như thuộc về tổ chức hợp
pháp và được ủy quyền. Tuy nhiên, thực tế đây là các trang web giả mạo, được tạo ra
bởi tin tặc để lấy thông tin nhạy cảm của người dùng.

Website lừa đảo: là một kỹ thuật tấn công khác của tấn công Phishing. Tin tặc
chuyển hướng người dùng đến một trang web giả mạo để đánh cắp thông tin của người
dùng: tài khoản ngân hàng, tài khoản email, v.v. Một hình thức khác là khiêu khích sự tò
mò của người dùng bằng cách chèn vào trang web những quảng cáo có nội dung hấp dẫn
để lây nhiễm mã độc

Lừa đảo qua mạng xã hội: Đây là hình thức lừa đảo mà tin tặc thực hiện bằng
cách gửi đường dẫn qua tin nhắn, trạng thái Facebook hoặc các mạng xã hội khác. Các
tin nhắn này có thể là thông báo trúng thưởng các hiện vật có giá trị như xe SH, xe ôtô,
điện thoại iPhone, v.v. và hướng dẫn người dùng truy cập vào một đường dẫn để hoàn
tất việc nhận thưởng. Ngoài việc lừa nạn nhân nộp lệ phí nhận thưởng, tin tặc có thể
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chiếm quyền điều khiển tài khoản, khai thác thông tin danh sách bạn bè sử dụng cho các
mục đích xấu như lừa mượn tiền, mua thẻ cào điện thoại, v.v.
b) Watering Hole
Watering Hole là phương thức tấn công có chủ đích vào các tổ chức/doanh nghiệp
(TC/DN) thông qua việc lừa các thành viên truy cập vào các trang web chứa mã độc. Tin
tặc thường nhắm đến các trang web có nhiều người truy cập, web “đen” hoặc tạo ra các
trang web riêng để lừa người dùng, trong đó cố ý chèn vào website các mã khai thác liên
quan đến các lỗ hổng trình duyệt. Nếu truy cập vào website, các mã độc này sẽ được
thực thi và lây nhiễm vào máy tính của người dùng.
c) Pretexting
Pretexting là một kỹ thuật khác của tấn công Social Engineering, theo đó tin tặc tập
trung vào việc tạo ra một lý do hợp lý, hoặc một kịch bản đã được tính toán từ trước để
ăn cắp thông tin cá nhân của nạn nhân. Những loại tấn công này thường được biểu hiện
dưới dạng lừa đảo rằng người dùng cần cung cấp một số thông tin nhất định để xác nhận
danh tính.
Có thể hiểu đơn giản, Pretexting là hình thức giả danh người khác, thường là cảnh
sát hoặc phóng viên để lấy thông tin từ đối tượng cần khai thác, phần lớn là thông qua
dịch vụ viễn thông. Mánh khóe này được thám tử, nhân viên điều tra và cả tội phạm sử
dụng, nhằm tiếp cận các nguồn cung cấp thông tin cá nhân trực tiếp qua điện thoại.
Không giống như các email lừa đảo vốn lợi dụng sự sợ hãi và khẩn cấp của nạn
nhân, các cuộc tấn công Pretexting dựa vào việc xây dựng cảm giác tin cậy cho đối tượng
cần khai thác.
d) Baiting và Quid Pro Quo
Kỹ thuật tấn công Baiting lợi dụng sự tò mò của con người. Đặc điểm chính của loại
tấn công này là lời hứa về một mặt hàng hay một sản phẩm cụ thể nào đó mà tin tặc sử
dụng để đánh lừa nạn nhân. Ví dụ điển hình là một kịch bản tấn công mà tin tặc sử dụng
một tệp độc hại được giả mạo thành bản cập nhật phần mềm hoặc phần mềm phổ biến
nào đó. Tin tặc cũng có thể tấn công Baiting về mặt vật lý, ví dụ như phát miễn phí thẻ
USB bị nhiễm độc trong khu vực lân cận của tổ chức mục tiêu và đợi nhân viên nội bộ lây
nhiễm phần mềm độc hại vào máy tính của công ty. Sau khi được thực thi trên các máy
tính, các phần mềm độc hại được cài đặt trên các USB này sẽ giúp tin tặc chiếm được
toàn quyền điều khiển, qua đó phục vụ cho mục đích tấn công tiếp theo.
Tấn công Quid Pro Quo (còn được gọi là tấn công Something For Something) là
một biến thể của Baiting. Tuy nhiên, thay vì dụ đưa ra lời hứa về một sản phẩm, tin tặc
hứa hẹn một dịch vụ hoặc một lợi ích dựa trên việc thực hiện một hành động cụ thể nào
đó qua một một dịch vụ hoặc lợi ích được tin tặc xây dựng để trao đổi thông tin hoặc
quyền truy cập.
Cuộc tấn công Quid Pro Quo thường gặp nhất xảy ra khi một tin tặc mạo danh nhân
viên CNTT của một tổ chức lớn. Tin tặc đó cố gắng liên lạc qua điện thoại với nhân viên
CẨM NANG AN TOÀN THÔNG TIN DÀNH CHO NGƯỜI DÙNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM

40

của tổ chức định tấn công, sau đó cung cấp và hướng dẫn cho họ một số thông tin liên
quan đến việc nâng cấp hoặc cài đặt phần mềm. Để tạo điều kiện cho việc thực hiện các
hành vi độc hại, các tin tặc sẽ yêu cầu nạn nhân tạm thời vô hiệu hóa phần mềm antivirus
cài trong máy, nhờ đó ứng dụng độc hại được thực thi mà không gặp phải bất cứ trở ngại
nào.
3.3.

Phòng tránh và hạn chế các tấn công Social Engineering:

• Cẩn thận và không nên trả lời bất kỳ thư rác nào yêu cầu xác nhận, cập nhật bất
kỳ thông tin nào về tài khoản của cá nhân.
• Không kích chuột vào bất kỳ liên kết đi kèm với thư rác nếu không chắc chắn về
nó.
• Cảnh giác với các thông tin khuyến mại, trúng thưởng nhận được trên mạng xã hội;
Không nhấp chuột vào các đường dẫn của các trang web lạ; Không cung cấp thông
tin cá nhân, đặc biệt là tài khoản ngân hàng; Sử dụng mật khẩu phức tạp đối với
các tài khoản mạng xã hội như Facebook và thường xuyên thay đổi các mật khẩu
này.
• Cảnh giác khi thực hiện truy cập vào các trang web, đặc biệt là các trang web không
phổ biến vì chúng rất có thể tồn tại lỗ hổng mà tin tặc đang nhắm vào để khai thác.
3.4.

Những việc cần làm nếu bạn nghĩ mình là nạn nhân:

• Nếu bạn nghĩ rằng mình đã tiết lộ thông tin nhạy cảm về tổ chức, hãy báo cho
người thích hợp trong tổ chức và cả quản trị viên mạng biết để cảnh giác trước các
hoạt động đáng ngờ;
• Nếu bạn cho rằng tài khoản ngân hàng của mình có thể bị xâm phạm, hãy liên hệ
ngay với ngân hàng và đóng mọi tài khoản có thể đã bị xâm phạm. Xem xét các
khoản phí bất thường của tài khoản nếu có;
• Ngay lập tức thay đổi bất kỳ mật khẩu nào bạn có thể đã tiết lộ. Nếu dùng một mật
khẩu cho nhiều tài khoản, hãy đảm bảo thay đổi mật khẩu cho từng tài khoản và
không sử dụng mật khẩu đó trong tương lai.
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VII.MÃ ĐỘC VÀ CÁCH PHÒNG CHỐNG
Mã độc là các phần mềm được thiết kế nhằm thực hiện các hoạt động
gây hại cho người sử dụng công nghệ thông tin. Mã độc có thể tồn
tại trên máy tính, điện thoại thông minh hay các thiết bị công nghệ
thông tin khác.
1. CÁC LOẠI MÃ ĐỘC PHỔ BIẾN:
1.1.

Virus

Là phần mềm có khả năng lây nhiễm trong cùng một hệ thống máy tính hoặc từ máy
tính này sang máy tính khác dưới nhiều hình thức khác nhau. Quá trình lây lan được thực
hiện qua hành vi lây file. Ngoài ra, virus cũng có thể thực hiện các hành vi phá hoại, lấy
cắp thông tin,v.v.
1.2.

Rootkit

Là một bộ các công cụ dạng phần mềm, có quyền truy cập cấp quản trị được cài đặt
vào các hệ thống thông tin và được thiết kế để che dấu sự hiện diện của nó, duy trì quyền
truy cập và ẩn các hoạt động mà các công cụ đó thực hiện.
1.3.

Ransomware

Là một loại mã độc thực hiện trái phép các tác vụ trên máy nạn nhân và yêu cầu trả
tiền chuộc để khôi phục lại như ban đầu. Chủ yếu hiện nay là mã hoá dữ liệu và đòi tiền
chuộc.
1.4.

Spyware

Là phần mềm cài đặt trên máy tính người dùng nhằm thu thập các thông tin người
dùng một cách bí mật, không được sự cho phép của người dùng.
1.5.

Trojan

Là một chương trình máy tính có vẻ như hữu dụng, nhưng có chức năng độc hại ẩn
giấu bên trong để tránh các cơ chế bảo mật, khai thác các quyền hợp pháp mà nó có từ
tính năng công khai.
1.6.

Worm

Một chương trình máy tính tự sao chép, sử dụng cơ chế mạng để tự lan truyền.
1.7.

Adware

Phần mềm quảng cáo, hỗ trợ quảng cáo, là các phần mềm tự động tải, pop up, hiển
thị hình ảnh và các thông tin quảng cáo để ép người dùng đọc, xem các thông tin quảng
cáo. Các phần mềm này không có tính phá hoại nhưng nó làm ảnh hưởng tới hiệu năng
của thiết bị và gây khó chịu cho người dùng.
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2. CÁC KIỂU TẤN CÔNG PHỔ BIẾN VÀO NGƯỜI DÙNG:
a) Dùng mã độc: virus, rootkit, botnet, phần mềm chống virus giả mạo, Spyware,
ransomware
b) Thư điện tử: phishing, spam, thư giả mạo
c) Giao dịch trực tuyến
d) Dùng kỹ thuật xã hội, wifi công cộng, …
e) Dẫn dụ truy cập các trang web / đường dẫn không an toàn
f) Gắn mã độc (thường là trojan) vào các phần mềm hoặc ứng dụng để người dùng
tải về và cài đặt
g) Xâm nhập máy tính, điện thoại chưa cập nhật các bản vá lỗi hoặc bảo vệ không đủ

3. CÁC HÀNH VI CỦA MÃ ĐỘC:
3.1.

Lấy cắp dữ liệu
Các dữ liệu quan trọng của người sử dụng như
tệp tin văn bản mật, tệp tin nhật ký, hình ảnh riêng
tư, … có thể bị mã độc lấy đi và bí mật gởi ra ngoài
máy tính. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các
tổ chức, cơ quan nhà nước khi các tài liệu được xử
lý bằng máy tính thường chứa dữ liệu nhạy cảm.
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3.2.

Theo dõi hoạt động
Sau khi lây nhiễm vào máy tính, mã độc
sẽ theo dõi hoạt động của người sử dụng trên máy
tính này. Các hoạt động của người sử dụng như
soạn văn bản, soạn thư điện tử, sử dụng mạng xã
hội đều có thể bị theo dõi bởi mã độc. Một số mã
độc còn có thể nghe lén âm thanh xung quanh
thiết bị đã bị lây nhiễm.

3.3.

Bị lợi dụng khi thực hiện tấn công đối tượng khác
Sau khi đã lây nhiễm và chiếm quyền điều
khiển thiết bị, mã độc có thể lợi dụng thiết bị này
để tấn công vào đối tượng thứ 3. Việc này giúp mã
độc che dấu nguồn gốc thông tin cũng như gây
khó khăn cho quá trình điều tra. Một số cuộc tấn
công liên quốc gia gây ra bởi mã độc có thể làm
ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao cũng như uy
tín của các quốc gia.

3.4.

Phá hoại dữ liệu
Các loại mã độc như mã độc tống tiền (ransomware)
thường thực hiện mã hóa tất cả dữ liệu của người sử
dụng và đòi hỏi phải chi trả chi phí để lấy lại dữ liệu.
Trên thế giới và tại Việt Nam đã ghi nhận nhiều
trường hợp phải chi trả số chi phí lớn để lấy lại các
dữ liệu quan trọng phục vụ công việc và đời sống
hàng ngày.

4. BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG MÃ ĐỘC:
4.1. Cập nhật máy tính, phần mềm:
Thường xuyên cập nhật các bản vá được cung cấp từ hệ điều hành, các bản vá cho
các ứng dụng đang sử dụng và đặc biệt là cập nhật chương trình diệt virus. Đây là yếu tố
quan trọng để tránh được các loại mã độc lợi dụng các lỗ hổng để lây lan, đồng thời cũng
cập nhật được các mẫu mã độc mới để giúp phần mềm diệt virus làm việc hiệu quả hơn.
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4.2.

Sử dụng thư điện tử thận trọng
Mã độc có thể lây nhiễm vào máy tính người sử
dụng thông qua các tệp tin đính kèm thư điện tử. Các
tệp tin này thường được đính kèm các thư điện tử của
người lạ gởi đến nạn nhân hoặc thư điện tử giả mạo
một cơ quan tổ chức.

4.3.

Cẩn thận truy cập các trang web trên mạng
Chỉ cần truy cập vào một trang web độc hại
là người dùng có thể bị lây nhiễm mã độc vào máy
tính của mình. Các trang web này thường dụ dỗ
người sử dụng truy cập thông qua các liên kết gởi
qua mạng xã hội, thư điện tử hay tin nhắn. Vì vậy,
người sử dụng cần thật cẩn thận trong khi truy cập
vào các trang web lạ được gởi đến từ người khác
trong quá trình sử dụng các dịch vụ trên mạng
Internet.

Hầu hết các trình duyệt Internet sẽ cảnh báo
các trang web độc hại. Tuy nhiên, người sử dụng vẫn phải cảnh giác cho dù trình duyệt
Internet không cảnh báo

4.4.

Không sử dụng phần mềm bẻ khóa, không bản quyền

Các phần mềm độc hại có thể tồn tại trong các phần
mềm bẻ khóa, phần mềm miễn phí hay có trả phí
nhưng không được tải từ chính trang web của nhà
phát triển. Các phần mềm này thường được đính
kèm virus, mã độc và sẽ được kích hoạt khi người
dùng chạy các phần mềm này. Vì vậy, không nên tải,
sử dụng hay cài đặt các phần mềm bẻ khóa hoặc các
phần mềm được chia sẻ trên các diễn đàn, mạng xã
hội mà người dùng không rõ nguồn gốc
Cách tốt nhất để phòng chống mã độc là tải
phần mềm ngay chính trang web của nhà sản xuất
để tránh trường hợp tải phiên bản “giả mạo” kèm sẵn mã độc
4.5.

Sử dụng phần mềm diệt virus

Mỗi máy tính hay điện thoại cần được cài đặt các chương trình diệt mã độc. Các
chương trình này sẽ tự động dò quét các tệp tin hay thư điện tử và cảnh báo người sử
dụng khi phát hiện mã độc.
CẨM NANG AN TOÀN THÔNG TIN DÀNH CHO NGƯỜI DÙNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM

45

Trên thị trường hiện nay có nhiều chương trình diệt virus miễn phí và có trả phí.
Các chương trình miễn phí có ít chức năng hơn nhưng cũng có thể giúp người dùng cơ
bản chống lại các mã độc thông dụng.
Một số chương trình diệt virus do Việt Nam sản xuất (BKAV, CMC Security...) có khả
năng bảo vệ khá tốt đối với người sử dụng Việt Nam.

CẨM NANG AN TOÀN THÔNG TIN DÀNH CHO NGƯỜI DÙNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM

46

VIII.LUẬT HIỆN HÀNH VỀ AN TOÀN, AN NINH
THÔNG TIN
1. Luật an toàn thông tin mạng (86/2015/QH13)
Quy định về hoạt động an toàn thông tin mạng, quyền, trách nhiệm của cơ quan, tổ
chức, cá nhân trong việc bảo đảm an toàn thông tin mạng; mật mã dân sự; tiêu chuẩn,
quy chuẩn kỹ thuật về an toàn thông tin mạng; kinh doanh trong lĩnh vực an toàn thông
tin mạng; phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin mạng; quản lý nhà nước về an
toàn thông tin mạng.
Một số điểm cá nhân cần lưu ý:

Điều 4: Nguyên tắc đảm bảo an toàn thông tin mạng
1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bảo đảm an toàn thông tin mạng (ATTTM)
2. Tổ chức, cá nhân không được xâm phạm ATTTM của tổ chức, cá nhân khác
3. Việc xử lý sự cố ATTTM phải đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân,
không xâm phạm đến đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình của cá nhân,
thông tin riêng của tổ chức

Điều 7: Các hành vi bị nghiêm cấm

1. Ngăn chặn việc truyền tải thông tin trên mạng, can thiệp, truy nhập, gây nguy hại, xóa,
thay đổi, sao chép và làm sai lệch thông tin trên mạng trái pháp luật.
2. Gây ảnh hưởng, cản trở trái pháp luật tới hoạt động bình thường của hệ thống thông
tin hoặc tới khả năng truy nhập hệ thống thông tin của người sử dụng.
3. Tấn công, vô hiệu hóa trái pháp luật làm mất tác dụng của biện pháp bảo vệ an toàn
thông tin mạng của hệ thống thông tin; tấn công, chiếm quyền điều khiển, phá hoại hệ
thống thông tin.
4. Phát tán thư rác, phần mềm độc hại, thiết lập hệ thống thông tin giả mạo, lừa đảo.
5. Thu thập, sử dụng, phát tán, kinh doanh trái pháp luật thông tin cá nhân của người
khác; lợi dụng sơ hở, điểm yếu của hệ thống thông tin để thu thập, khai thác thông tin
cá nhân.
6. Xâm nhập trái pháp luật bí mật mật mã và thông tin đã mã hóa hợp pháp của cơ quan,
tổ chức, cá nhân; tiết lộ thông tin về sản phẩm mật mã dân sự, thông tin về khách hàng
sử dụng hợp pháp sản phẩm mật mã dân sự; sử dụng, kinh doanh các sản phẩm mật mã
dân sự không rõ nguồn gốc.

Điều 8. Xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thông tin mạng

1. Người nào có hành vi vi phạm quy định của Luật này thì tùy theo tính chất, mức độ vi
phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình
sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Quản lý gửi thông tin
1. Việc gửi thông tin trên mạng phải bảo đảm các yêu cầu sau đây:
a) Không giả mạo nguồn gốc gửi thông tin;
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b) Tuân thủ quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.
2. Tổ chức, cá nhân không được gửi thông tin mang tính thương mại vào địa chỉ điện tử
của người tiếp nhận khi chưa được người tiếp nhận đồng ý hoặc khi người tiếp nhận đã
từ chối, trừ trường hợp người tiếp nhận có nghĩa vụ phải tiếp nhận thông tin theo quy
định của pháp luật.

Điều 17. Thu thập và sử dụng thông tin cá nhân

1. Tổ chức, cá nhân xử lý thông tin cá nhân có trách nhiệm sau đây:
a) Tiến hành thu thập thông tin cá nhân sau khi có sự đồng ý của chủ thể thông
tin cá nhân về phạm vi, mục đích của việc thu thập và sử dụng thông tin đó;
b) Chỉ sử dụng thông tin cá nhân đã thu thập vào mục đích khác mục đích ban đầu
sau khi có sự đồng ý của chủ thể thông tin cá nhân;
c) Không được cung cấp, chia sẻ, phát tán thông tin cá nhân mà mình đã thu thập,
tiếp cận, kiểm soát cho bên thứ ba, trừ trường hợp có sự đồng ý của chủ thể thông tin cá
nhân đó hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
2. Cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm bảo mật, lưu trữ thông tin cá nhân do mình thu
thập.
3. Chủ thể thông tin cá nhân có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân xử lý thông tin cá nhân
cung cấp thông tin cá nhân của mình mà tổ chức, cá nhân đó đã thu thập, lưu trữ.

Điều 18. Cập nhật, sửa đổi và hủy bỏ thông tin cá nhân

1. Chủ thể thông tin cá nhân có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân xử lý thông tin cá nhân
cập nhật, sửa đổi, hủy bỏ thông tin cá nhân của mình mà tổ chức, cá nhân đó đã thu
thập, lưu trữ hoặc ngừng cung cấp thông tin cá nhân của mình cho bên thứ ba.

Điều 19. Bảo đảm an toàn thông tin cá nhân trên mạng

1. Tổ chức, cá nhân xử lý thông tin cá nhân phải áp dụng biện pháp quản lý, kỹ thuật phù
hợp để bảo vệ thông tin cá nhân do mình thu thập, lưu trữ; tuân thủ các tiêu chuẩn, quy
chuẩn kỹ thuật về bảo đảm an toàn thông tin mạng.
2. Khi xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra sự cố an toàn thông tin mạng, tổ chức, cá nhân xử
lý thông tin cá nhân cần áp dụng biện pháp khắc phục, ngăn chặn trong thời gian sớm
nhất.

Điều 28. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc ngăn chặn xung đột thông
tin trên mạng
1. Tổ chức, cá nhân trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm sau
đây:
a) Ngăn chặn thông tin phá hoại xuất phát từ hệ thống thông tin của mình; hợp tác
xác định nguồn, đẩy lùi, khắc phục hậu quả tấn công mạng được thực hiện thông qua hệ
thống thông tin của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài;
b) Ngăn chặn hành động của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có mục
đích phá hoại tính nguyên vẹn của mạng;
c) Loại trừ việc tổ chức thực hiện hoạt động trái pháp luật trên mạng có ảnh hưởng
nghiêm trọng đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội của tổ chức, cá
nhân trong nước và nước ngoài.
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2. Luật an ninh mạng (24/2018/QH14)
Quy định về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội
trên không gian mạng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan
Một số điểm cá nhân cần lưu ý:

Điều 4. Nguyên tắc bảo vệ an ninh mạng
1. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật; bảo đảm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp
pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
2. Kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ bảo vệ an ninh mạng, bảo vệ hệ thống thông tin quan
trọng về an ninh quốc gia với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quyền con
người, quyền công dân, tạo điều kiện cho cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động trên không
gian mạng.
3. Chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh, làm thất bại mọi hoạt động
sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và
lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; sẵn sàng ngăn chặn các nguy cơ đe dọa
an ninh mạng.
4. Triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng đối với cơ sở hạ tầng không gian mạng quốc
gia; áp dụng các biện pháp bảo vệ hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia.
5. Mọi hành vi vi phạm pháp luật về an ninh mạng phải được xử lý kịp thời, nghiêm minh.

Điều 8. Các hành vi bị nghiêm cấm về an ninh mạng

1. Sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi sau đây:
a) Hành vi quy định tại khoản 1 Điều 18 của Luật này;
b) Tổ chức, hoạt động, câu kết, xúi giục, mua chuộc, lừa gạt, lôi kéo, đào tạo, huấn
luyện người chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
c) Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết
toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc;
d) Thông tin sai sự thật gây hoang mang trong Nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt
động kinh tế - xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi
hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác;
e) Hoạt động mại dâm, tệ nạn xã hội, mua bán người; đăng tải thông tin dâm ô,
đồi trụy, tội ác; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc, đạo đức xã hội, sức khỏe của
cộng đồng;
f) Xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội.
2. Thực hiện tấn công mạng, khủng bố mạng, gián điệp mạng, tội phạm mạng; gây sự
cố, tấn công, xâm nhập, chiếm quyền điều khiển, làm sai lệch, gián đoạn, ngưng trệ, tê
liệt hoặc phá hoại hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia.
3. Sản xuất, đưa vào sử dụng công cụ, phương tiện, phần mềm hoặc có hành vi cản trở,
gây rối loạn hoạt động của mạng viễn thông, mạng Internet, mạng máy tính, hệ thống
thông tin, hệ thống xử lý và điều khiển thông tin, phương tiện điện tử; phát tán chương
trình tin học gây hại cho hoạt động của mạng viễn thông, mạng Internet, mạng máy tính,
hệ thống thông tin, hệ thống xử lý và điều khiển thông tin, phương tiện điện tử; xâm
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nhập trái phép vào mạng viễn thông, mạng máy tính, hệ thống thông tin, hệ thống xử lý
và điều khiển thông tin, cơ sở dữ liệu, phương tiện điện tử của người khác.
4. Chống lại hoặc cản trở hoạt động của lực lượng bảo vệ an ninh mạng; tấn công, vô
hiệu hóa trái pháp luật làmmất tác dụng biện pháp bảo vệ an ninh mạng.
5. Lợi dụng hoặc lạm dụng hoạt động bảo vệ an ninh mạng để xâm phạm chủ quyền, lợi
ích, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ
chức, cá nhân hoặc để trục lợi.

Điều 9. Xử lý vi phạm pháp luật về an ninh mạng
1. Người nào có hành vi vi phạm quy định của Luật này thì tùy theo tính chất, mức độ vi
phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự,
nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Điều 16. Phòng ngừa, xử lý thông tin trên không gian mạng có nội dung tuyên
truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; kích động gây bạo
loạn, phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng; làm nhục, vu khống; xâm phạm
trật tự quản lý kinh tế
1. Thông tin trên không gian mạng có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa
xã hội chủ nghĩa Việt Nambao gồm:
a) Tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân;
b) Chiến tranh tâm lý, kích động chiến tranh xâm lược, chia rẽ, gây thù hận giữa
các dân tộc, tôn giáo và nhân dân các nước;
c) Xúc phạm dân tộc, quốc kỳ, quốc huy, quốc ca, vĩ nhân, lãnh tụ, danh nhân, anh
hùng dân tộc.
2. Thông tin trên không gian mạng có nội dung kích động gây bạo loạn, phá rối an ninh,
gây rối trật tự công cộng bao gồm:
a) Kêu gọi, vận động, xúi giục, đe dọa, gây chia rẽ, tiến hành hoạt động vũ trang
hoặc dùng bạo lực nhằm chống chính quyền nhân dân;
b) Kêu gọi, vận động, xúi giục, đe dọa, lôi kéo tụ tập đông người gây rối, chống
người thi hành công vụ, cản trở hoạt động của cơ quan, tổ chức gây mất ổn định về an
ninh, trật tự.
3. Thông tin trên không gian mạng có nội dung làm nhục, vu khống bao gồm:
a) Xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác;
b) Thông tin bịa đặt, sai sự thật xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm hoặc gây
thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác.
4. Thông tin trên không gian mạng có nội dung xâm phạm trật tự quản lý kinh tế bao
gồm:
a) Thông tin bịa đặt, sai sự thật về sản phẩm, hàng hóa, tiền, trái phiếu, tín phiếu,
công trái, séc và các loại giấy tờ có giá khác;
b) Thông tin bịa đặt, sai sự thật trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thương mại
điện tử, thanh toán điện tử, kinh doanh tiền tệ, huy động vốn, kinh doanh đa cấp, chứng
khoán.

Điều 17. Phòng, chống gián điệp mạng; bảo vệ thông tin thuộc bí mật nhà nước,
bí mật công tác, bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống
riêng tư trên không gian mạng
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1. Hành vi gián điệp mạng; xâm phạm bí mật nhà nước, bí mật công tác, bí mật kinh
doanh, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư trên không gian mạng bao
gồm:
a) Chiếm đoạt, mua bán, thu giữ, cố ý làm lộ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí
mật công tác, bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư
gây ảnh hưởng đến danh dự, uy tín, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan,
tổ chức, cá nhân;
b) Cố ý xóa, làm hư hỏng, thất lạc, thay đổi thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí
mật công tác, bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư
được
truyền đưa, lưu trữ trên không gian mạng;
c) Cố ý thay đổi, hủy bỏ hoặc làm vô hiệu hóa biện pháp kỹ thuật được xây dựng,
áp dụng để bảo vệ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật công tác, bí mật kinh doanh,
bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư;
d) Đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật công
tác,
bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư trái quy định
của pháp luật;
đ) Cố ý nghe, ghi âm, ghi hình trái phép các cuộc đàm thoại;
e) Hành vi khác cố ý xâm phạm bí mật nhà nước, bí mật công tác, bí mật kinh
doanh, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư.

Điều 18. Phòng, chống hành vi sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin,
phương tiện điện tử để vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn
xã hội

1. Hành vi sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin, phương tiện điện tử để vi
phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội bao gồm:
a) Đăng tải, phát tán thông tin trên không gian mạng có nội dung quy định tại các
khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 16 và hành vi quy định tại khoản 1 Điều 17 của Luật này;
b) Chiếm đoạt tài sản; tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua mạng Internet; trộm cắp
cước viễn thông quốc tế trên nền Internet; vi phạm bản quyền và sở hữu trí tuệ trên
không gian mạng;
c) Giả mạo trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức, cá nhân; làm giả, lưu
hành, trộm cắp, mua bán, thu thập, trao đổi trái phép thông tin thẻ tín dụng, tài khoản
ngân hàng của người khác; phát hành, cung cấp, sử dụng trái phép các phương tiện thanh
toán;
d) Tuyên truyền, quảng cáo, mua bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục cấm theo
quy định của pháp luật;
đ) Hướng dẫn người khác thực hiện hành vi vi phạm pháp luật;
e) Hành vi khác sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin, phương tiện điện
tử để vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Điều 19. Phòng, chống tấn công mạng
1. Hành vi tấn công mạng và hành vi có liên quan đến tấn công mạng bao gồm:
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a) Phát tán chương trình tin học gây hại cho mạng viễn thông, mạng Internet, mạng
máy tính, hệ thống thông tin, hệ thống xử lý và điều khiển thông tin, cơ sở dữ liệu, phương
tiện điện tử;
b) Gây cản trở, rối loạn, làm tê liệt, gián đoạn, ngưng trệ hoạt động, ngăn chặn trái
phép việc truyền đưa dữ liệu của mạng viễn thông, mạng Internet, mạng máy tính, hệ
thống thông tin, hệ thống xử lý và điều khiển thông tin, phương tiện điện tử;
c) Xâm nhập, làm tổn hại, chiếm đoạt dữ liệu được lưu trữ, truyền đưa qua mạng
viễn thông, mạng Internet, mạng máy tính, hệ thống thông tin, hệ thống xử lý và điều
khiển thông tin, cơ sở dữ liệu, phương tiện điện tử;
d) Xâm nhập, tạo ra hoặc khai thác điểm yếu, lỗ hổng bảo mật và dịch vụ hệ thống
để chiếm đoạt thông tin, thu lợi bất chính;
đ) Sản xuất, mua bán, trao đổi, tặng cho công cụ, thiết bị, phần mềm có tính năng
tấn công mạng viễn thông, mạng Internet, mạng máy tính, hệ thống thông tin, hệ thống
xử lý và điều khiển thông tin, cơ sở dữ liệu, phương tiện điện tử để sử dụng vào mục đích
trái pháp luật;
e) Hành vi khác gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của mạng viễn thông,
mạng Internet, mạng máy tính, hệ thống thông tin, hệ thống xử lý và điều khiển thông
tin, cơ sở dữ liệu, phương tiện điện tử.

Điều 29. Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng

1. Trẻ em có quyền được bảo vệ, tiếp cận thông tin, tham gia hoạt động xã hội, vui chơi,
giải trí, giữ bí mật cá nhân, đời sống riêng tư và các quyền khác khi tham gia trên không
gian mạng.
2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trên không gian mạng có trách nhiệm
phối hợp với cơ quan có thẩm quyền trong bảo đảm quyền của trẻ em trên không gian
mạng, ngăn chặn thông tin có nội dung gây nguy hại cho trẻ em theo quy định của Luật
này và pháp luật về trẻ em.
3. Cơ quan, tổ chức, cha mẹ, giáo viên, người chăm sóc trẻ em và cá nhân khác liên quan
có trách nhiệm bảo đảm quyền của trẻ em, bảo vệ trẻ em khi tham gia không gian mạng
theo quy định của pháp luật về trẻ em.

Điều 42. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng không gian mạng

1. Tuân thủ quy định của pháp luật về an ninh mạng.
2. Kịp thời cung cấp thông tin liên quan đến bảo vệ an ninh mạng, nguy cơ đe dọa an
ninh mạng, hành vi xâm phạm an ninh mạng cho cơ quan có thẩm quyền, lực lượng bảo
vệ an ninh mạng.
3. Thực hiện yêu cầu và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền trong bảo vệ an ninh
mạng; giúp đỡ, tạo điều kiện cho cơ quan, tổ chức và người có trách nhiệm tiến hành các
biện pháp bảo vệ an ninh mạng.
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IX. ĐẢM BẢO AN TOÀN, AN NINH THÔNG TIN
TRONG EVNSPC
Tình hình an toàn, an ninh thông tin trong và ngoài nước hiện diễn biến ngày càng
phức tạp. Các kỹ thuật tấn công, đối tượng bị tấn công ngày càng đa dạng, thiệt hại sau
tấn công ngày càng nghiêm trọng. Trong EVN SPC, ngoài hệ thống thông tin phục vụ hoạt
động sản xuất kinh doanh (mạng IT), còn có hệ thống thông tin phục vụ vận hành hệ
thống điện như hệ thống SCADA (mạng OT). Để tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh
thông tin trên hệ thống mạng IT và mạng OT, về phía người dùng cần tuyệt đối tuân thủ
các yêu cầu sau:

1. Tuyệt đối KHÔNG để máy tính vận hành hệ thống SCADA, hệ thống HMI kết nối
vào mạng IT và mạng Internet; máy tính phục vụ điều hành sản xuất kinh doanh kết nối
vào mạng OT.
2. Tuyệt đối KHÔNG cài đặt các phần mềm không phục vụ cho công việc, phần mềm
bẻ khóa, phần mềm không có bản quyền, v.v vào máy tính do EVN SPC cung cấp.
3. Tuyệt đối KHÔNG mở các email lạ không rõ nguồn gốc; truy cập các liên kết (link)
lạ có trong email; mở các file lạ đính kèm email; truy cập các website lạ trong quá trình
truy cập Internet.
4. Tuyệt đối KHÔNG sử dụng các thiết bị lưu trữ gắn ngoài như USB, ổ đĩa đọc/ghi
đĩa, đầu đọc thẻ nhớ, v.v gắn trên RTU và các máy tính kết nối mạng OT.
5. Tuyệt đối KHÔNG vô hiệu hóa phần mềm antivirus trên máy tính do EVN SPC cung
cấp.
6. Tuyệt đối KHÔNG gửi các thông tin liên quan đến thiết bị, mô hình hệ thống, v.v
qua công cụ nhắn tin miễn phí: Messenger, Zalo, v.v.
7. Thực hiện tắt tính năng chia sẻ đầy đủ/chỉ đọc đối với các thư mục trên tất cả các
máy tính của người dùng tại đơn vị.
An toàn thông tin có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với tất cả người dùng có sử dụng
máy tính trong EVN SPC. Các nguy cơ mất an toàn thông tin không chỉ liên quan đến cá
nhân mà còn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của EVN SPC. Do đó, các
cán bộ/công nhân viên chức EVN SPC cần tự trang bị kiến thức cơ bản để tự bảo vệ mình
trước các nguy cơ mất an toàn thông tin vốn ngày càng trở nên phức tạp và đa dạng.
Cẩm nang này mong muốn cung cấp các thông tin cơ bản; cách phát hiện, ngăn ngừa
các nguy cơ mất an toàn, an ninh thông tin cho người dùng EVN SPC trong quá trình sử
dụng các thiết bị công nghệ thông tin tại EVN SPC.
Tổng Công ty rất mong nhận được sự quan tâm, góp ý của tất cả người dùng trong
EVN SPC về nội dung và hình thức của Cẩm nang này để có cơ sở hoàn thiện trong phiên
bản tiếp theo.
Vui lòng liên hệ khi có sự cố về an toàn thông tin
•
Ban VTCNTT, 72 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM.
•
Công ty CNTT Điện lực miền Nam; 16 Âu Cơ, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú,

TPHCM.

Tài liệu tham khảo
• Cẩm nang an toàn thông tin của Cục an toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông.
•
Các văn bản chỉ đạo về an toàn, an ninh thông tin của EVN.
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TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM
Cơ quan chủ quản : Tập đoàn Điện lực Việt nam
Địa chỉ : 72 Hai Bà Trưng Phường Bến nghé Quận 1 Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại : (84 28) 3822 1605 – Fax : (84 28) 3822 1751 – 3939 0138
Email : info@evnspc.vn – Website : https://evnspc.vn
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