
Vietnam Information Security Day - Dec 2015

ÁP DỤNG VÀ TRIỂN KHAI MÔ HÌNH 

SECURITY RESPONSE TEAM TẠI 

DOANH NGHIỆP ĐỂ TĂNG CƯỜNG 

PHẢN ỨNG VỚI SỰ CỐ MẤT ATTT

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE



CÁC NỘI DUNG CHÍNH

Thực trạng đảm bảo ATTT tại các doanh nghiệp

Việt Nam

Xây dựng trung tâm SOC, nhóm ứng phó sự cố

mất ATTT SRT

Các thông tư, quy định về việc điều phối, xử lý

các hoạt động ứng cứu sự cố

VietinBank với mô hình SRT, SOC

Những điểm cần lưu ý khi xây dựng SRT, SOC



Thực trạng đảm bảo ATTT

3

Thực trạng đảm bảo ATTT tại các doanh nghiệp Việt Nam



Tổ chức có cán bộ chuyên trách

Theo báo cáo VNISA khảo sát thực trạng ATTT 2011-2014   



Những tấn công thường gặp

Theo báo cáo VNISA khảo sát thực trạng ATTT 2011-2014   



Tổ chức có quy trình chuẩn

Theo báo cáo VNISA khảo sát thực trạng ATTT 2011-2014   



Quy trình áp dụng để phản ứng

Quy trình chung về xử lý sự cố mất An toàn thông tin
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Tiến trình

Tiếp nhận sự cố

Ghi nhận, đánh giá 
sơ bộ sự cố

Phân tích, phân loại, 
xác định phạm vi

Giảm thiểu tác động, 
khôi phục hệ thống 

dự phòng

Xử lý sự cố
Điều tra nguyên 

nhân

Khôi phục hệ thống

Đóng sự cố, tổng 
hợp báo cáo

Cập nhật thông tin

Nhận thông tin từ 
các nguồn khác 
nhau, xác thực 

thông tin đó

Nhập thông tin về sự 
cố theo các biểu 

mẫu, đánh giá sơ bộ 
sự cố

Phân tích, phân loại 
và xác định các 

phạm vi liên quan 
của sự cố

Giảm thiểu tác động, 
khôi phục hệ thống 
dự phòng (nếu có)

Xử lý sự cố và điều 
tra nguyên nhân 

song song

Đưa hệ thống chính 
trở lại hoạt động 

bình thường

Kết thúc sự cố, tổng 
hợp thông tin báo 
cáo các bên liên 
quan và lưu trữ

• Để đảm bảo cho việc xử lý, ứng

phó với các sự cố mất ATTT một

cách nhuần nhuyễn, chuyên

nghiệp, các doanh nghiệp cần

phải xây dựng các quy trình,

kịch bản ứng phó hợp lý

• Kịch bản phải dựa trên đặc thù

của doanh nghiệp

• Đảm bảo sử dụng tối đa được

tài nguyên về con người, trình

độ, hệ thống để thời gian xử lý

sự cố là ngắn nhất có thể



Xây dựng SOC, SRT
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Sự cần thiết của việc xây dựng trung tâm SOC, nhóm SRT



SRT (Security Response Team) là gì



Yêu cầu của SRT

Theo Cyber Security Skills Framework 



Những chứng chỉ cần thiết



SOC (Security Operation Center) là gì

Theo CA, Inc (Computer Associates International, Inc.)



Trung tâm SOC và sự liên kết



Trung tâm SOC và sự liên kết



Công việc cụ thể của SOC

• Real-time Monitoring / Management

• Reporting / Custom views

• After-Action Analysis



Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

Trực tiếp ứng phó với sự cố, đào tạo
nội bộ, tham gia điều phối

Xử lý sự cố, theo dõi, lập báo cáo

Được quyền điều động các bên liên
quan, được đào tạo nâng cao kiến
thức, được xử lý sự cố đặc quyền



Lợi ích cho doanh nghiệp

• Phản ứng nhanh đối với các sự cố về ATTT, đảm bảo duy trì tính liên tục,

ổn định của hệ thống

• Huy động được trí tuệ tập thể, kinh nghiệm của tập thể trong xử lý sự cố

mất ATTT

• Tăng cường gắn kết, phối hợp giữa các bộ phận liên quan

• Xử lý sự cố đơn độc không thể bảo vệ tốt so với số lượng nhân sự tinh

nhuệ



Luật, Thông tư, hướng dẫn
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Luật, Thông tư hướng dẫn

• Thông tư 05/2005/TT-BTTTT về điều phối An toàn thông tin

• Thông tư 27/2011/TT-BTTTT về điều phối các hoạt động ứng cứu sự

cố mạng Internet Việt Nam

• Ngày 19/11/2015 vừa qua, Quốc Hội đã thông qua dự án Luật An toàn

thông tin mạng



VietinBank với mô hình SRT, SOC
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Triển khai thực tế SRT, SOC tại VietinBank và kết quả



Triển khai SRT, SOC

• Tháng 6/2011, VietinBank thành lập nhóm SRT

• Tháng 1/2012, VietinBank triển khai hệ thống SOC

• Phục vụ hiệu quả cho công tác giám sát, phân tích, điều tra các sự

kiện An ninh bảo mật

• Tập đoàn dữ liệu quốc tế IDG bình chọn là Ngân hàng có hệ thống An 

ninh thông tin tiêu biểu nhất các năm 2012 và 2015



Một số lưu ý khi triển khai
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Sự liên kết 3 yếu tố

CON 
NGƯỜI

QUY 
TRÌNH

KỸ 
THUẬT



Triển khai SRT, SOC




