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PHIẾU CHUYỂN
Triển khai văn bản số 222/CNTT-THDL ngày 24/4/2018 của Cục CNTT và
văn bản số 381/STTTT-VTCNTT của Sở Thông tin và Truyền thông về việc
cảnh báo lỗ hổng an toàn thông tin hệ quản trị nội dung Drupal
Sở Y tế nhận được văn bản số 222/CNTT-THDL ngày 24/4/2018 của
Cục CNTT và văn bản số 381/STTTT-VTCNTT của Sở Thông tin và Truyền
thông về việc cảnh báo lỗ hổng an toàn thông tin hệ quản trị nội dung Drupal.
Thừa lệnh Giám đốc Sở Y tế, Văn Phòng Sở Y tế triển khai đến các đơn
vị trực thuộc được biết và triển khai, nghiên cứu thực hiện./.
Nơi nhận:
- Ban Lãnh đạo SYT (B/cáo);
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, VP.
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Digitally signed by
Nguyễn Thế Trung
Sở Y tế
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Bà Rịa - Vũng Tàu, VN
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dung Drupal
Kinh giri:
- Cac dan vi chuyen trach vS CNTT, ATTT: Van phong Trung
irong Dang, Van phong Chu tich mroc, Van phong Quoc hoi,
Van phong Chinh phu;
- Cac dan vi chuyen trach vS CNTT, ATTT cac BQ,nganh;
- Cac Sa Thong tin va Truyen thong;
- Cac Thanh vien Mang hroi irng ciru S\I e6 an toan thong tin
rnang quoc gia;
r

- Cac T6ng cong ty, Tap doan kinh t@;cac t6 chirc Tai ehinh,
Ngan hang va Chirng khoan; cac Doanh nghiep ha t~ng Internet,
ViSn thong, Dien luc, Hang khong, Giao thong van tai, D~u khi;
- Cac dan vi thuoc BQThong tin va Truyen thong.
Thong qua cong tac giam sat an toan thong tin mang, Trung tam ling ciru
kh~n efrpmay tinh Viet Nam (VNCERT) da phat hien cac phuang thuc m6i th\Ic
hi~n tfrncong cac 16 h6ng cua Drupal thong qua vi~c S11d\mg cac m~ng may tinh
ma v6i luqng may Hnh thanh vien Ian. Khi tin t~c khai thac thanh cong 16 h6ng
an toan thong tin noi tren, tin t~c se tai len may chu t~p tin rna dQcva S11d\lng nhu
mOtban d(;lpth\Ic hi~n tan cong tu ch6i dich V\l phan tan (DDOS) ho~c SLr d\lng
tai nguyen cua may chu d@th\Ic hi~n hanh vi dao tiSn ao trai phep. V6i cac 16
h6ng an toan thong tin cua Drupal nhu cong van 109/VNCERT-KTHT&GS cua
VNCERT ngay 23/4/2018 thi tin t~c hoan toan co th@nhanh chong sua d6i rna
ngu&n d@th\Ic hi~n cac tfrn cong nguy hi@rnhan vi~c DDOS ho~c dao tiSn ao.
D~c bi~t khi su d\lng cac h~ th6ng botnet d@th\Ic hi~n tfrn cong thi ph~m vi tfrn
cong se rna rQng rfrtnhanh, d~t cac website tren nSn tang Drupal chua dugc bao
v~ an toan trong tinh tn;mgh@tsuc nguy hi@rn.
Tru6c diSn bi@nrn6i vStinh hinh tfrncong vao 16 h6ng cua Drupal, d~cbi~t
dam bao cong tac an toan thong tin d~c bi~t trong cac ngay ky ni~rn cu6i thang 4,
VNCERT kinh dS nghi chu quan h~ th6ng thong tin th\Ic hi~n cac bi~n phap sau:
1. Th\Ic hi~n ngay cong van 109IVNCERT-KTHT&GS cua VNCERT.

2. Khi phat hien cac ling dung co sir dung Drupal khong dtroc C?P nhat kip
thai, c~n thuc hien them cac bien phap sau:
a, Giam sat va ngan chan kSt n6i dSn cac may chu diSu khien (C&C) trong
Phu luc kern theo cong van.
b, Ra soat, kiem tra dS phat hien cac t~p tin rna dQc tren h~ thong, d6i chiSu
ham bam Hash cua cac t~p tin nghi ngo voi danh muc rna bam thea phu luc dinh
kern, neu trung khop thi h~ thong da bi nhiem ma doc, can xu I;' va lap bao cao
cho co quan chuyen mon vS ling ciru

sir

c6.

M9i thong tin chi tiSt va dS nghi h6 tro ky thuat vui long lien h~ d~u m6i
cua Trung tam VNCERT:
Ky su Nguyen Thanh Minh
PhV trach Phong Ky thuat h~ thong va Giam sat, Trung tam VNCERT
Email: ntminh@vncert.vn; Dien thot;ti:0904240888.
Tran tr9ng./. -~fw;_
Nui nh{jn:

GIAMDOC

- Nhu tren;
- Thll'truo'ng NguySn Thanh Hung (dS b/c);
- PGf) Ngo Quang Huy (dS thl,l'Chi~n);
- Cac phong, chi nMnh: f)PVC, NCPT, TVf)T,
CNHCM, CNDN;
- Luu: VT, KTHT&GS,

Nguy~n Trc.mg Duo-ng
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I. Danh sach cac may chu di~u khi~n rna dQC24/4/2018

TT

Bia chi C&C

1

51.254.221.129

2

191.238.234.227

3

irc.de-zahlung.eu

4

139.99.1 0 1.96

5

144.217.84.99

6

147.l35.210.184

7

142.44.163.168

8

192.99.71.250
142.44.240.14

9
10

66.70.190.236

11

145.239.93.125

n. Danh
TT

sach rna bam
Ham bam

1

MD5

2

SHA256

Ma
c37016e34304ff4a2aOdb1894cdcdb92
5f2b198701ce619c6af308bcf3cdb2ef36ad2a5a01b9d9b75
7de1b066070dad7
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UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Số: 381/STTTT-VTCNTT
Về việc cảnh báo lỗ hổng an toàn thông
tin hệ quản trị nội dung Drupal.

KHẨN

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 26 tháng 4 năm 2018

Kính gửi:
- Văn phòng đoàn ĐBQH;
- Văn phòng HĐND Tỉnh;
- Văn phòng UBND Tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông.

Theo công văn số 109/VNCERT-KTHT&GS ngày 23/4/2018 về cảnh báo
lỗ hổng an toàn thông tin hệ quản trị nội dung Drupal và công văn số
116/VNCERT-KTHT&GS ngày 24/4/2018 về khẩn trương cập nhật bản vá lỗ
hổng an toàn thông tin hệ quản trị nội dung Drupal của Trung tâm Ứng cứu khẩn
cấp máy tính Việt Nam.
Sở Thông tin và Truyền thông thông báo khẩn nội dung công văn số
109/VNCERT-KTHT&GS ngày 23/4/2018 về cảnh báo lỗ hổng an toàn thông
tin hệ quản trị nội dung Drupal và công văn số 116/VNCERT-KTHT&GS ngày
24/4/2018 về khẩn trương cập nhật bản vá lỗ hổng an toàn thông tin hệ quản trị
nội dung Drupal của Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam đến quý
cơ quan, đơn vị được biết và triển khai thực hiện; chỉ đạo bộ phận quản trị các
Trang/Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị mình và đơn vị trực thuộc
kiểm tra rà soát và cập nhật các bản vá, lỗ hổng (nếu có) kịp thời.
Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ
theo đầu mối tại công văn 109/VNCERT-KTHT&GS và 116/VNCERTKTHT&GS nêu trên; hoặc liện hệ về Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền
thông qua đầu mối: Bà. Huỳnh Thị Hồng Nguyên - Trưởng phòng Nghiên cứu
ứng dụng CNTT. Điện thoại: 0254 3828388 DĐ: 0941867786.
Đề nghị Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông khẩn trương
nghiên cứu các nội dung công văn số 109/VNCERT-KTHT&GS và
116/VNCERT-KTHT&GS, kiểm tra các Trang/Cổng thông tin điện tử đang quản
trị, vận hành kịp thời khắc phục lỗ hổng (nếu có), hướng dẫn, hỗ trợ các cơ
quan, đơn vị thực hiện khi có yêu cầu. Kịp thời đề xuất những khó khăn, vướng
mắc và báo cáo quá trình thực hiện rà soát và khắc phục (nếu có) về Sở Thông
tin và Truyền thông.

(Gửi kèm công văn số 109/VNCERT-KTHT&GS ngày 23/4/2018 và công
văn số 116/VNCERT-KTHT&GS ngày 24/4/2018 của Trung tâm Ứng cứu khẩn
cấp máy tính Việt Nam).
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND Tỉnh (b/c);
- Các PGĐ (đ/b);
- Cổng TTĐT tỉnh BR-VT (đăng tin);
- Tổ chuyên trách ATTT (t/h);
- Lưu VT, VTCNTT, VP.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Digitally signed by
Trương Hữu Chiến (M)
Sở Thông tin và Truyền thông
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Bà Rịa - Vũng Tàu, VN
Date: 26.4.2018 11:55
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S6: It8vNCERT-KTHT&GS
V/v canh bao 16 hong an toan thong tin
h~ quan tri nQidung Drupal

Ha N9i, ngay 23 thdng 4 ndm 2018

Kinh gui:
- Cac don vi chuyen trach v@CNTT, ATTT: Van phong Trung
uong Dang, Van phong Chu tich mroc, Van phong Quoc hoi,
Van phong Chinh phu;
- Cac don vi chuyen trach v@CNTT, ATTT cac BQ, nganh;
- Cac Sa Thong tin va Truyen thong;
- Cac Thanh vien Mang hroi irng CUu sir c6 an toan thong tin
mang quoc gia;
r

- Cac Tfmg cong ty, T~p dean kinh tS; cac t6 clnrc Tai chinh,
Ngan hang va Chung khoan; cac Doanh nghiep ha t~ng Internet' "'~
ViSn thong, Di~n luc, Hang khong, Giao thong van tai, D~u

":!i

!'%

- Cac don vi thuoc BQ Thong tin va Truyen thong.

(SN~~

,

M~Y Tir
VIETNJ

H~ quan tri noi dung Drupal (Drupal CMS) rna nguon rna hien Ia mot tron . 0 .
8
cac h~ quan tri nQi dung dugc su d\lng kha pho bien de xay d\fllg cac trang/cong "~~
thong tin di~n tu, Ung d\lng web (g9i chung la Website)cho cac co quan don vi
vai cac Uti diSrn la don gian, linh ho~t h6 trg nhi@u lo~i CSDL nhu MySQL,
PostgreSQL, SQLite, MS SQL Server, Oracle va co thS rna rQng dS h6 trg cac
CSDLNoSQL.
?

,

?

?

......

Trong hai narn 2017 va 2018, Drupal da cong b6 7 16h6ng bao rn~t, nhung
chi rieng tu cu6i thang 3 dSn nay da: bQc lQ 2 16 h6ng bao rn~t co muc d9 nguy
hiSrn cao dSn nghiern tr9ng c~n dugc thea d5i xu ly kh§.n cfip. S6 luqng website
Drupal t~i Vi~t narn la kha nhi@unhung Drupal thUOng duqc su d\lng d6i vai cac
website co quy rno vua va nh6. Drupal it dugc su d\lng cho cac h~ th6ng nghi~p
V\l quan tr9ng cua cac t6 chuc Ngan hang, tai chinh. Qua cong tac h6 trg mQt s6
don vi kh~c ph\lc S\f c6 do Drupal vua qua, Trung tam Ung cUu kh§.n cfip may
tinh Vi~t Narn nh~n thfiy th\fc tS website do d6i tac ben ngoai xay d\fllg khong ban
giao d~y du nen don vi v~n hanh website, th~rn chi ca can bQ ley thu~t chu ch6t
khong biSt r5 c6ng/trang thong tin di~n tu dugc phat triSn tren n@ntang Drupal
nen dfin dSn tinh tr~ng chu quan, b6 qua 16 h6ng an toan thong tin da:dugc canh
bao, co thS bi tfin cong gay mfit an toan thong tin. Do do kinh d@nghi cac co quan,
t6 chuc quan tam kiSm tra dS phat hi~n tri~t dS cac website co su d\lng Drupal.
1
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Trong tnrong hop co website sir dung Drupal thi c~n chu y hai 16 hong an tom
thong tin sau day:
1. LB bBng Drupal cbo phep thuc thi cac l~nb di~u khi~n tir xa trai phep
(Remote Code Execution)
1.1 Mii fai quae ti: CVE-2018-7600 hoac SA-CORE-2018-002
1.2 Mire

tip nghiem trong: Nghiem

trong

Mire dQ nguy hiSm la nghiem trong do:

+ Khi khai thac thanh cong, tin tac se dS dang cai d~t cac phan rnem rna
doc, phan mem khai thac, phan mem diSu khien trai phep toan quyen diSu khiSn
h~ thong,

+ Ky thuat khai thac dt dS thuc hien, khong yeu c~u bfit cir dieu kien gi
kern them.

+ Khong yeu cfiu quyen truy c~p h~ thong.
+ C6 thS sua va x6a dfr lieu.
+ May tinh bi khai thac c6 thS tro thanh ban dap khai thac cac may tinh
khac trong cling vung mang.
1.3 Thili tliJm eong ba fa hang: 28/3/2018
1.4 Thili tliJm eong ba mii khai thae: 13/4/2018 mQt s6 webiste da cong
b6 rna khai thac thi diSm 16h6ng.
1.5 Mo ta anh huii'ng: cho phep tin t~c tfin cong til xa, t,ii t~p tin trai phep,
thay d6i giao di~n V.V .. , 16h6ng t6n t?i tren nhiSu phien ban khac nhau cua Drupal,
xem chi tiSt trong phfin giai phap xu ly S\l' c6.
Hi~n nay anh huang tren di~n rQng da c6 mQt s6 hacker khai thac 16h6ng
DrupaJ dS ph\lc V\l dao tiSn ao.
1.6 Giai phap e{ip nh{it Drupa/
Drupal da cung cfip kha d~y du cac ban va va xu ly 16i cho 16h6ng CVE2018-7 600 ho~c SA-CORE- 2018-002, quan tri h~ th6ng xem xet xu ly thea hu6ng
d~n dugc t6ng hqp til Drupal nhu sau:
1. Khi su d\lng Drupal 7.x c~n nang cfip phien ban 7.5.8. Trong twang hqp
khong nang cfip ngay l~p tuc thi cai d~t ban va link du6i day:
https://cgit.drupalcode.org/drupal/rawdiffl?h=7.x&id=2266d2a83db50e2f97682
d9aOfb8a18e2722cba5
2. SU d\lng phien ban Drupal 8.5.x thi c~p nh~t len phien ban 8.5.1. Trong
twemg hqp khong nang c~p ngay l~p tuc thi cai d~t ban va link du6i day
https:llcgit.drupalcode.org/drupal/rawdiffl?h=8.5
.x&id=5 ac8 738 fa69df34a063 5f
0907d66lb509ff9a28f
2

3. N@u dang str dung cac phien ban Drupal 8.3 hoac 8.4 thi nhanh chong
nang c~p len phien ban 8.5.1. Trong tnrong hop khong thS thirc hien thi co thS sir
dung hai bien phap tam thai sau (tuy nhien cac bien phap nay v~n con tiem ~n
nhieu rui ro khac):
a. NSu dang sir dung Drupal 8.3.x thi nang c~p len phien ban 8.3.9 va cai
dat ban va tai duong d~n sau day
https:llcgit.drupalcode.org/drupal/rawdiffl?h=8.5.x&id=5ac8738fa69df34a0635f
0907d661b509ff9a28f
b. NSu dang str dung Drupal 8.4.x thi nang c~p len phi en ban 8.4.6 va cai
d~t ban va tai duong d~n sau day
https:llcgit.drupalcode.org/drupal/rawdiffl?h=8.5.x&id=5ac8738fa69df34a0635f
0907d661b509ff9a28f

1. 7 Cdc giai pluip ha tr« khdc
ThiSt l~p thiet bi IPS, Tirong lira bao v~ lap 7 hoac Tuong hra bao v~ {rug
dung web (Web Application firewall )va c~p nhat d~y dli thong tin dS co thS ngan
chan diroc cac t~n cong 16hong.
" Voi cac thiet bi chua diroc nha san xuat c~p nhat kha nang ngan chan t~n -,
/' \
cong CVE-2018-7600 (ho~c SA-CORE-2018-002), thi tharn khao dOC;ln
rna phat\1 -Ps.~
hi~n't~n cong sau duQ'c viSt cho ph~n mSm phcit hi~n xarn nh~p ngu6n rna Snort:! CAP ~ \
H

:

alert http $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET $HTTP _PORT~
.;:'1
(msg:"Drupalgeddon2
(CVE-2018-7600)";
flow:
to_server,establishe Y,oy/
cont.ent:"POST";
http_method;
content "rnarkup";
fast_pattem;
conten~"
"/user/register";
http_uri;
pcre:" I(access _callbacklpre _renderllazy _builderlpost_render )/i"; classtype:webapplication-attack; sid:9000 110; rev: 1
2. La hBng t~n cong Iqch ban lien trang (Cross Site Scriptting)

2.1 Mii hai quae ti: SA-CORE-2018-003
2.2 Mue il9 nghiem tr(Jng: Cao
2.3 ThiJi iliJm eong ba: 18/4/2018
2.4 Mo ta anh hU'ung

Vng

d\lng CKEditor la m9t ling d\lng xay dvng tren nSn tang Java Script
duQ'ctich hqp v6i ph~n mSm Drupal, {rug dVng nay da xu~t hi~n 16h6ng cho phep
kha nang khai thac l6i Cross Site Scripting (XSS). L6 h6ng nay cho phep tin t~c
thl,lc thi cac XSS thong qua CKEditor khi co su d\lng Plugin Irnage2 (Plugin nay
cling duQ'c su d\lng trong phien ban Drupal 8).

2.5 Giai phap xli' Iy:
3

1. SU dung Drupal 8, c~n nang c~p len ban 8.5.2 hoac 8.4.7
2. SU dung Drupal 7.x, chi hi anh huong boi 18 h8ng tren nSu

su dung

CKEditor module 7.x-1.18 hoac CKEditor til CDN.
3. NSu cai d~t CKEditor voi Drupal 7 bang cac phuong thirc rieng nhu (sir
dung WYSIWYG module, CKEditor locally) va sir dung cac phi en ban CKEditor
til 4.5.11 toi 4.9.1, thi c~n c~p nhat thir vien third-party JavaScript library tai dia
chi https://ckeditor.com/ckeditor-4/download/
Viec c~p nhat phan mem Drupal cho cac website/cong thong tin dien tir co
thS d~n den mot s6 true trac trong khi do day la phan mem rna nguon rna nen viec
h6 tro tir cong dong va nha san xu~t con han chS. Do do c~n thir nghiem va nghien
CUu Icy tnroc khi thuc hien cac bien phap cap nhat cho cac h~ thong Ion, yeu c~u
tinh s~n sang cao dS han chS rui roo
Moi thong tin chi tiSt va dS nghi h6 tro ky thu~t vui long lien h~ d~u m6i
cua Trung tam VNCERT: Ong NguySn Thanh Minh - PhV trach Phong Ky thu~t
h~ th6ng va Giam sat; email: ntminh@vncert.vn; di~n tho?i: 0904240888.
Tran tn,mg.l.
Nui nh~n:
- Nhu tren;
- Thtl'truong NguySn Thanh Hung (d6 b/e);
- Giam d6e (d6 b/e);
- PGD NguySn Kh~e Ljeh (d~ p/h);
- Cae phOng,chi nhanh: f)PVC, NCPT, TVf)T,
CNHCM, CNf)N;
- Luu VT, KTHT&GS.
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