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Một số Một số điểm yếu điển hình điểm yếu điển hình và và 

phổ biến trên các phổ biến trên các trang web, trang web, 

cổng thông tin điện tửcổng thông tin điện tử

Phương pháp tiến hành:

•Lựa chọn ngẫu nhiên 100 site được public với tên miền .gov.vn

•Không phân biệt lĩnh vực hoạt động của tổ chức

•Đánh giá với vai trò “web browser” thông qua môi trường 

Internet

•Chỉ thống kê, không tiết lộ thông tin về địa chỉ được đánh giá

78/100 website chứa điểm yếu bảo mật

58%

58 website có điểm 
yếu bảo mật ở mực 
độ “Nghiêm trọng”

78%

78 website có điểm 
yếu bảo mật ở mực độ 

“Nghiêm trọng” và 
“Cao” 
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Các điểm yếu mức nghiêm trọng: 489/3697 lỗi được phát hiện

13%

11%

76%

Mức nghiêm
trọng (13%)

Mức cao (11%)

Mức trung bình/thấp

Các điểm yếu mức cao: 396/3697 lỗi được phát hiện

Các điểm yếu mức trung bình/thấp: 2812/3697 lỗi được phát hiện

141

348

173
223

1698

1114

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

Đánh giá ứng dụng Đánh giá hệ thống

Nghiêm trọng

Cao

Trung bình/thấp

Có 2012 lỗi được 
phát hiện trên 
ứng dụng web

Có 1685 lỗi được 
phát hiện trên 
ứng dụng hệ 

thống

Các điểm yếu phổ biến

15%

11%

9%

3%

3%2%

2%

3%

2%

50%

Lộ thông tin từ ASP.NET

WebDAV enable

XSS

Blind SQL Injection

Path Traversal

Bật Auto-complete

SQL Injection HTTP TRACE Method

HTTP Basic Authentication 

Others
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� Trong quá trình đánh giá, khoảng 80% site 

không có các biện pháp bảo vệ tối thiểu 
chống lại việc dò quét (IPS, …)

� Gần 80% các website có thể bị tấn công 

“thay đổi nội dung” hoặc “đánh sập” bất cứ 

lúc nào


