
PHỤ LỤC LỖ HỔNG WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ 

(Kèm theo công văn số 364   /STTTT-CNTT ngày 26/04/2019 của Sở Thông tin 

và Truyền thông) 

I. Một số lỗi thường gặp ở website trên địa bàn và tác hại 

1. Lỗi SQL Injection: là một kỹ thuật cho phép những kẻ tấn công lợi 

dụng lỗ hổng của việc kiểm tra dữ liệu đầu vào trong các ứng dụng web và các 

thông báo lỗi của hệ quản trị cơ sở dữ liệu trả về để inject (tiêm vào) và thi hành 

các câu lệnh SQL bất hợp pháp, SQL Injection  có thể cho phép những kẻ tấn 

công thực hiện các thao tác delete, insert, update,… trên cơ sở dữ liệu của ứng 

dụng, thậm chí là trên server mà ứng dụng đó đang chạy. Các cuộc tấn công 

SQL Injection cho phép kẻ tấn công chiếm quyền điều khiển ứng dụng, cơ sở 

dữ liệu của hệ thống, giả mạo danh tính, sửa đổi, xáo trộn dữ liệu, thay đổi và 

phơi bày dữ liệu, ăn cắp, thêm, xóa dữ liệu. Tấn công SQL Injection còn có thể 

ăn cắp cookies, mật khẩu, cướp session làm việc, cài đặt các loại virus, trojan, 

backdoor trên máy tính nạn nhân, thay đổi giao diện website. 

2. Lỗi Cross Site Scripting (XSS): là một dạng tấn công loại tiêm kích, 

trong đó các script độc hại được tiêm, nhúng hay chèn vào các trang web khác 

đáng tin cậy mà người dùng thường không để ý. Các cuộc tấn công XSS xảy ra 

khi một kẻ tấn công sử dụng một ứng dụng web để gửi mã độc hại, thường ở 

dạng một kịch bản phía trình duyệt, cho một người dùng cuối khác nhau. Từ lỗi 

XSS kẻ tấn công có thể ăn cắp cookies, mật khẩu, cướp session làm việc, cài đặt 

các loại virus, trojan, backdoor trên máy tính nạn nhân, thay đổi giao diện 

website. 

3. Cross-Site Request Forgery (CSRF): là kỹ thuật tấn công bằng phương 

pháp sử dụng quyền chứng thực của người dùng đối với một website, hacker có 

thể lợi dụng nó để thực thi những request với quyền chứng thực của người dùng. 

Lỗi CSRF kẻ tấn công đạt được những hành động theo ý muốn từ những request 

mà nạn nhân vô tình tạo ra như thực hiện một số tác vụ lên ứng dụng web đó là 

xóa bài, thêm người dùng, thay đổi email, thay đổi mật khẩu của nạn nhân, cài 

đặt các loại virus, trojan, backdoor trên máy tính nạn nhân, chiếm quyền điều 

khiển website nếu nạn nhân bị lừa chính là Admin. 

II. Các đơn vị ở mức nguy hiểm, dễ bị tấn công, tồn tại nhiều lỗ hổng 
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