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Cuộc Khảo sát ATTT 2015

Chỉ số An toàn

thông tin

Môi trường ATTT Các biện pháp ATTT

Các biện pháp

Quản lý

Các biện pháp

Kỹ thuật

Đào tạo, nhận

thức

Chính sách, 

kinh phí

Tổ chức, 

nhân lực
36 câu hỏi/32 tiêu chí

30 chỉ số chính được lượng

hóa vào chỉ số ATTT

(2014: 48 và 34)

586 tổ chức tham gia

khảo sát

VNISA và Cục ATTT (Bộ TT&TT) thực hiện
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2013 2014 2015

Kết quả
100%: là mức lý tưởng có thể đạt được cho mỗi chỉ số

Chỉ số VNISA Index 

2013 là 37.5%
Chỉ số VNISA Index 

2014 là 39.0%

Chỉ số 2015 tăng 7.4% so với 2014, còn rất thấp so với

HQ (trên 60%).

Chỉ số VNISA Index 

2015 là 46.4%



Nhận định chung qua các năm 2014-

2015

Chủ quyền số & chủ quyền quốc gia trên các không gian truyền
thống: Việt nam là 1 điểm hội tụ khu vực.

Tấn công tàn khốc/Chiến tranh mạng đang trở thành một
phương thức tiêu chuẩn cho các xung đột kinh tế, chính trị và
quốc gia

Chạy đua vũ trang CTM đã được công khai hóa ở tầm quốc gia



Tầm nhìn của VNISA

Lấy thế trận toàn dân
làm gốc trong chiến
lược phòng thủ trên
không gian mạng, bảo
vệ chủ quyền số quốc
gia



4 nội dung chính

1. Tạo nhận thức chung  đoàn kết, đồng

lòng

2. Hoàn thiện Chiến lược và Tổ chức rộng

khắp nhiều lớp, phân vùng chiến lược trên

không gian mạng, đa dạng thành phần. Xây

dựng cơ chế phối hợp và chia sẻ thông tin.

3. Lấy con người làm nguồn lực chính 

đào tạo rộng kết hợp với sâu

4. Phát triển trang bị (công cụ/vũ khí) phù

hợp đặc thù Việt nam



Xu hướng tấn công tàn khốc của các

cuộc tấn công mạng hiện đại

Devastating trend of modern cyber 

attacks

01/12/2015, Grand Plaza, Hà nội


