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1. Thông báo về lỗ hổng CVE-2015-5477 trên phần mềm BIND 

Phần mềm phân giải tên miền BIND là phần mềm được cài đặt trên các máy 
chủ sử dụng hệ điều hành Linux để cung cấp dịch vụ phân giải tên miền. Đây là 
một phần mềm mã nguồn mở, do công ty Intemet Systems Consortium Inc 
(ISC) phát triển và hỗ trợ. Theo các chuyên gia đánh giá thì BIND là phần mềm 
phân giải tên miền hiện đang được dùng rộng rãi nhất trên thế giới (Theo 
VNNIC thì chiếm đến trên 70%). • 

Gần đây, một số phiên bản của phần mềm BIND đã bị phát hiện có lỗ hông 
an toàn thông tin (ATTT) cho phép tin tặc tấn công từ xa gây ngưng trệ hoạt 
động, từ chối dịch vụ (DOS) phân giải tên miền. Với lỗ hống này, kẻ xấu có thê 
dễ dàng lợi dụng để tấn công, gây sự cố mất an toàn cho hệ thống thông tin và 
mạng. Lỗ hổng này đã được nhà sản xuất là công ty ISC chính thức xác nhận 
vào cuối tháng 7/2015 và đã được MITRE Corporation đặt mã quốc tế là CVE-
2015-5477. Cụ thể hơn về lỗ hổng CVE-2015-5477 có thể tham khảo các tài liệu 
chi tiết tại trang web https://kb.isc.Org/article/AA-01272/0. 

2. Cảnh báo nguy cơ mất ATTT do lỗ hổng CVE-2015-5477 

Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) đã kiểm thử và 
đánh giá lỗ hổng CVE-2015-5477 có mức nguy hiểm cao và dễ thực hiện. Lỗ 
hổng này có thể bị tin tặc khai thác đế tấn công, gây ra các sự cố ATTT ảnh 
hưởng nghiêm trọng tới khả năng truy cập các hệ thống thông tin và nhiều dịch 
vụ, ứng dụng đang được nhiều cơ quan, đơn vị cung cấp. Do vậy, các cơ quan, 
tổ chức cần có phản ứng kịp thời đế phòng ngừa các sự cố ATTT có thế xảy ra. 
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Lỗ hổng CVE-2015-5477 có ở đâu ? 

Kết quả phân tích, đánh giá cho thấy Lỗ hổng CVE-2015-5477 xuất hiện 
trên phần mềm BIND các phiên bản sau: 

- Các phiên bản từ 9.1.0 đến 9.8.X, 

- Các phiên bản từ 9.9.0 đến 9.9.7-P1, 

- Các phiên bản từ 9.10.0 đến 9.10.2-P2. 

Các phần mềm BIND phiên bản nêu trên hiện đang được sử dụng khá phổ 
biến tại các hệ thống thông tin trọng điểm (Trung tâm hạ tầng CNTT, Trung tâm 
dữ liệu V.V..) của Tỉnh, Thành phố, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương v.v. 

Lỗ hổng CVE-2015-5477 gây ra nguy cơ gì ? 

Các ứng dụng, hệ thống thông tin có Lỗ hổng CVE-2015-5477 sẽ có nguy 
cơ bị tin tặc khai thác, tấn công gây ra các sự cố an toàn thông tin như: ngưng trệ 
hoạt động, gây tình trạng từ chối dịch vụ phân giải tên miền. Khi xảy ra sự cố an 
toàn thông tin này sẽ thường làm cho gián đoạn, mất khả năng truy cập vào các 
ứng dụng và dịch vụ CNTT trực tuyến của cơ quan chủ quản hệ thống tên miền 
bị tấn công. 

Thực tế vừa qua cho thấy, nếu máy chủ dịch vụ phân giải tên miền của một 
Tỉnh bị sự cố thì thường gây ảnh hưởng, gián đoạn; mất khả năng truy cập các 
dịch vụ trực tuyến do Tỉnh cung cấp. Trong đó có các hệ thổng điển hình như: 

- Cổng Thông tin điện tử; 

- Hệ thống Thư điện tử; 

- Hệ thống dịch vụ Công trực tuyến v.v... 

3. Đe nghị xử lý và phối hợp 

Do tính chất nguy hiểm của Lỗ hổng CVE-2015-5477, Trung tâm VNCERT 
đề nghị Lãnh đạo quý cơ quan, tổ chức phổi hợp, chỉ đạo thực hiện một số nội 
dung sau: 

1) Chỉ đạo lực lượng ứng cứu khẩn cấp sự cố ATTT, bộ phận kỹ thuật quản 
trị mạng hoặc bộ phận có chức năng liên quan khẩn trương tiến hành kiểm tra, rà 
soát ngay hệ thống, ứng dụng của mình và các hệ thống, ứng dụng trong phạm 
vi, lĩnh vực mình chịu trách nhiệm để phát hiện các hệ thống, ứng dụng có sử 
dụng phần mềm BIND bị lỗ hổng an toàn thông tin mã số CVE-2015-5477. Chú 
ý kiếm tra cả các phần mềm BIND đã được cài đặt nhưng không sử dụng. 

2) Khi phát hiện có hệ thống, ứng dụng bị Lỗ hổng CVE-2015-5477, cần 
triến khai ngay việc xử lý, khắc phục, loại bỏ kịp thời lỗ hổng này, tránh để xảy 
ra các sự cố ATTT đáng tiecệ 
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3) Gửi báo cáo tình hình, kết quả khắc phục Lỗ hổng CVE-2015-5477 về 
Trung tâm VNCERT để tổng họp, báo cáo cấp trên. 

Thông tin chi tiết hoặc yêu cầu khác liên quan đến việc xử lý Lỗ hổng CVE-
2015-5477 vui lòng liên hệ với đầu mối của VNCERT theo địa chỉ: 

Anh Trần Tuấn Anh - Phó Trưởng phòng Kỹ thuật hệ thống 

Email : ttanh@vncert.vn Điện thoại: 043.640.44.21 (ext202) 

Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam trân trọng cảm ơn sự phối 
hơp của Quý cơ quan, đơn vị 
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Nơì nhận: 

- Như trên; 
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