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Khi cảnh báo về một cuộc tấn công sắp xảy ra của Nga vào Ukraine ngày 

càng phổ biến, các mạng tin tức và phương tiện truyền thông xã hội đã 

đăng tải các clip về các lực lượng vũ trang Nga đang huấn luyện, tập trận 

và chuẩn bị chiến đấu. Ít thấy hơn là các lực lượng mạng đáng gờm của 

Nga sẽ chuẩn bị mở ra một làn sóng tấn công mạng mới vào cơ sở hạ tầng 

năng lượng, tài chính và truyền thông của Ukraine và phương Tây. Cho dù 

một cuộc xâm lược có xảy ra ngay bây giờ hay không, căng thẳng sẽ vẫn 

ở mức cao và mối đe dọa mạng có thể sẽ trở nên nghiêm trọng hơn, 

không suy giảm. 

Các tác động đối với hoạt động kinh doanh của xung đột ở Ukraine - dù là 

thông thường, không gian mạng hay hỗn hợp - sẽ vượt xa biên giới của 

khu vực. Là một nhà lãnh đạo doanh nghiệp, bạn có thể đã đánh giá liệu 

bạn có những người gặp rủi ro, hoạt động có thể bị ảnh hưởng hoặc chuỗi 

cung ứng có thể bị gián đoạn hay không. Nhà Trắng gần đây đã cảnh báo 

về các lỗ hổng trong chuỗi cung ứng xuất phát từ việc ngành công nghiệp 

chip của Mỹ phụ thuộc vào đèn neon có nguồn gốc từ Ukraine. Nga cũng 

xuất khẩu một số nguyên tố quan trọng đối với sản xuất chất bán dẫn , 

động cơ phản lực, ô tô, nông nghiệp và thuốc, như chi tiết trong một chủ 

đề Twitter của cựu CTO Crowdstrike, Dmitri Alperovitch. Với áp lực hiện có 

đối với các chuỗi cung ứng của Hoa Kỳ từ đại dịch Covid-19, việc gây thêm 

cú sốc cho hệ thống là điều đáng lo ngại. 

Nhưng nếu bây giờ bạn mới đánh giá tư thế mạng của mình, có lẽ bạn đã 

quá muộn. Phòng thủ mạng hiệu quả là một trò chơi dài hơi đòi hỏi sự đầu 

tư chiến lược bền vững, không phải là một cú hích vào phút chót. 

Xung đột ở Ukraine có lẽ là nguy cơ mạng nghiêm trọng nhất mà các tập 

đoàn phương Tây và Mỹ từng phải đối mặt. Sự xâm lược của Nga sẽ dẫn 

đến các biện pháp trừng phạt toàn diện và kịch tính nhất từng được áp đặt 
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đối với Nga, vốn coi các biện pháp như chiến tranh kinh tế. Nga sẽ không 

khoanh tay đứng nhìn mà thay vào đó sẽ phản ứng một cách bất đối xứng 

bằng cách sử dụng khả năng không gian mạng đáng kể của mình. 

Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở hạ tầng Hoa Kỳ (CISA) gần đây đã đưa 

ra cảnh báo về nguy cơ các cuộc tấn công mạng của Nga tràn vào các 

mạng của Hoa Kỳ, sau những cảnh báo trước đó của CISA về những rủi ro 

do các cuộc tấn công mạng của Nga đối với cơ sở hạ tầng quan trọng của 

Hoa Kỳ. Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã cảnh báo các tổ chức 

tài chính châu Âu về nguy cơ bị Nga trả đũa các cuộc tấn công mạng trong 

trường hợp các lệnh trừng phạt và sự gián đoạn thị trường liên quan. 

Các cuộc giao tranh trên không gian mạng sớm đã bắt đầu, với các hệ 

thống chính phủ và ngân hàng của Ukraine bị tấn công trong tuần qua, và 

các công ty Hoa Kỳ cảnh giác ghi nhận sự gia tăng đáng kể trong việc 

thăm dò mạng. Rob Lee, Giám đốc điều hành của công ty an ninh mạng 

Dragos nói với chúng tôi, “Chúng tôi đã quan sát thấy các nhóm đe dọa do 

chính phủ Nga quy kết bởi các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ thực hiện do 

thám cơ sở hạ tầng công nghiệp của Hoa Kỳ, bao gồm các địa điểm điện 

và khí đốt tự nhiên quan trọng trong những tháng gần đây”. 

Các đội an ninh và tình báo tại một số công ty đa quốc gia lớn cho chúng 

tôi thấy rằng họ đang lường trước các cuộc tấn công mạng của Nga và 

đánh giá khả năng gây ra các tác động bậc hai và bậc ba đối với hoạt động 

của họ. Một số công ty lưu ý rằng họ đang dự đoán sự gia tăng các cuộc 

tấn công và lừa đảo cùng với cuộc khủng hoảng Ukraine, với các đánh giá 

rủi ro thường phụ thuộc vào việc liệu công ty có liên kết trực tiếp với các 

ngân hàng quốc gia Ukraine hoặc cơ sở hạ tầng quan trọng khác hay 

không. Một giám đốc tình báo của công ty đã quan sát thấy rằng nhóm 

không gian mạng của họ “không nghĩ rằng chúng tôi là mục tiêu khả dĩ”, 

nhưng đã làm theo hướng dẫn của CISA. Tương tự khác chỉ ra rằng công 

ty của họ không quan tâm đến các mối đe dọa trực tiếp đến dữ liệu của họ, 

bởi vì họ không có sự hiện diện ở Ukraine hoặc Nga, 

Vì vậy, nếu đã quá muộn để cải thiện khả năng phòng thủ không gian 

mạng của bạn và xung đột sắp xảy ra, các nhà lãnh đạo có thể làm gì 

ngoài việc giơ tay? 



Quy tắc đầu tiên là một vấn đề mạng hoặc CNTT nhanh chóng trở thành 

một vấn đề kinh doanh. Bước chính mà các công ty nên thực hiện ngay 

bây giờ là rút lui, loại bỏ và thực hiện các kế hoạch kinh doanh liên tục. 

Điều gì sẽ xảy ra khi làm việc trong thế giới tương tự, hoặc thế giới bút chì 

và giấy, trong nhiều ngày, nhiều tuần hoặc nhiều tháng? Khi Saudi Aramco 

bị tấn công mạng, 30.000 máy tính xách tay của công ty đã bị biến thành 

vô dụng chỉ trong vài giây.  

Thứ hai, kiểm tra chặt chẽ chuỗi cung ứng của bạn. Công ty của bạn có 

thể đối mặt với nguy cơ phụ thuộc tiềm ẩn vào các kỹ sư phần mềm, người 

viết mã hoặc các dịch vụ được lưu trữ tại Ukraina. Bộ Ngoại giao Ukraine 

báo cáo rằng hơn 100 công ty trong số 500 công ty nằm trong danh sách 

Fortune của thế giới ít nhất phụ thuộc một phần vào các dịch vụ CNTT của 

Ukraine, với một số công ty CNTT Ukraine nằm trong số 100 lựa chọn gia 

công phần mềm hàng đầu cho các dịch vụ CNTT trên toàn cầu. 

Thứ ba, kết nối với các mạng ngang hàng, các nhà cung cấp và FBI có thể 

cải thiện đáng kể tỷ lệ xác định và giảm thiểu các cuộc xâm nhập mạng của 

bạn. Trao quyền cho các nhóm của bạn tiếp cận với các nhóm tình báo và 

mạng tại các công ty ngang hàng cũng như các đối tác chính phủ liên bang 

và địa phương, những người đang theo dõi chặt chẽ các mối đe dọa tương 

tự. Đảm bảo rằng các nhóm của bạn biết các đại diện CISA khu vực của họ 

và văn phòng hiện trường FBI địa phương và rằng họ có trong danh sách 

gửi thư của họ để luôn cập nhật các cảnh báo và cảnh báo. Chia sẻ hoạt 

động mạng bất thường hoặc độc hại với các đối tác liên bang và địa 

phương để có nhận thức tốt hơn nhằm giúp xây dựng phòng thủ tập thể. 

Thứ tư, thấm nhuần tư duy bảo mật trong nhân viên của bạn. Bật xác thực 

đa yếu tố (theo Giám đốc CISA Jen Easterly giúp bạn ít bị hack hơn 99%), 

vá các lỗ hổng cũ đó, đảm bảo mật khẩu mạnh và hãy nhớ rằng lừa đảo 

vẫn là phương tiện tấn công số một, ngay cả đối với những kẻ thù tinh vi - 

tất cả những điều này có thể góp phần vào việc bảo mật tổng thể tốt hơn. 

Cuối cùng, hãy công nhận an ninh mạng được kết nối chặt chẽ với rủi ro 

và an ninh tổng thể của doanh nghiệp. Đối mặt với các mối đe dọa mạng, 

ban lãnh đạo công ty thường chuyển sang CNTT để tìm giải pháp, nhưng 

đánh giá rủi ro địa chính trị và an ninh CNTT phải đi đôi với nhau. 



Các nhóm xem xét an ninh mạng, rủi ro địa chính trị và an ninh vật lý nên 

làm việc chặt chẽ với nhau, không phải trong các silo dữ liệu. Trong một 

trường hợp, một giám đốc tình báo của công ty nói với chúng tôi rằng ông 

ta đã đưa ra một bản đánh giá chung với nhóm tình báo mạng của mình về 

Nga-Ukraine - lần đầu tiên họ hợp tác theo cách đó. Trong trường hợp 

này, cuộc khủng hoảng được xây dựng dựa trên các mối quan hệ đã có từ 

trước và thúc đẩy các cấp độ hợp tác mới. 

Nếu bạn đang xây dựng các mối quan hệ trong khủng hoảng, có thể đã 

quá muộn. Tốt hơn hết là xây dựng giao tiếp và hợp tác trước khi thảm 

họa xảy ra. Hãy cảnh giác với các đánh giá rủi ro gán quá nhiều trọng 

lượng cho sự gần gũi hoặc hiện diện. Trong một cuộc chiến tranh mạng, 

những người ngoài cuộc vô tội ở xa có thể bị trúng đạn không gian mạng 

hoặc hỏa lực bắn tỉa chính xác trên không gian mạng. 

Trong một cuộc khủng hoảng, khả năng phục hồi của công ty và các kế 

hoạch liên tục kinh doanh trở thành điều tối quan trọng, và những kế hoạch 

này đòi hỏi toàn bộ sự quan tâm và giải pháp của công ty. Với mối đe dọa 

chiến tranh ở châu Âu đang hiện hữu, trong đó chắc chắn sẽ bao gồm cả 

không gian mạng, đã đến lúc rút ra các kế hoạch dự phòng đó và kiểm tra 

xem chúng có hiện tại, thực tế và phù hợp với mục đích hay không. 


