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THƯ CHÀO MỪNG 
(TS. Nguyễn Duy Ngọc, Chủ tịch Hiệp hội VNISA) 

Ngày ATTT lần thứ 2 tại Thành phố Hồ Chí Minh do sở Thông tin – Truyền 
thông Thành phố phối hợp với Chi hội VNISA phía Nam tổ chức là một trong 
những hoạt ñộng quan trọng trong khuôn khổ sự kiện thường niên tầm quốc 
gia. “Ngày ATTT Việt Nam” do Hiệp hội ATTT Việt Nam (VNISA) phối hợp với 
Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) tổ chức dưới sự 
bảo trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

Ngày ATTT Việt Nam lần thứ nhất năm 2008 ñã chuyển ñến toàn xã 
hội và cộng ñồng công nghệ thông tin  một thông ñiệp mang tính kêu gọi “chung tay xây dựng 
một thế giới số an toàn”. Năm 2009, một năm mà nền kinh tế thế giới và khu vực chao ñảo vì 
cơn bão suy thoái, kinh tế Việt Nam cũng vì thế mà chịu ảnh hưởng không nhỏ. Các thông tin 
về sự cố mất ATTT tại Việt Nam cũng xuất hiện ngày càng nhiều trên các phương tiện thông tin 
và truyền thông. Cũng chính vì vậy mà chủ ñề của sự kiện thường niên “Ngày ATTT Việt Nam” 
năm nay là “Bảo vệ tài nguyên thông tin hôm nay vì ngày mai phát triển”.  

Trung thành với mục ñích, tôn chỉ cao cả của Hiệp hội là hướng ñến việc bảo vệ ATTT 
cho cộng ñồng doanh nghiệp và xã hội. Vì vậy sự kiện thường niên ngày ATTT Việt Nam năm 
nay cũng sẽ là dịp thể hiện sự gắn kết giữa nhà nước, xã hội và doanh nghiệp trong lĩnh vực 
ATTT. ðồng thời cũng là cơ hội ñể cộng ñồng các doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức tiếp cận, 
chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm; trình diễn giới thiệu những công cụ giải pháp, sản 
phẩm mới nhất về ATTT.  

Ban Chấp hành Hiệp hội ATTT (VNISA) tin tưởng rằng: Phát huy những thắng lợi, kế 
thừa những kinh nghiệm quý báu của ngày ATTT Việt Nam lần thứ nhất, ngày ATTT Việt Nam 
lần thứ 2 tại thành phố Hồ Chí Minh năm nay cùng với chuỗi các hoạt ñộng trong khuôn khổ sự 
kiện thường niên ñang sôi nổi diễn ra trong cả nước sẽ ñược tổ chức long trọng, thiết thực, 
thành công và thực sự trở thành một ngày hội của cộng ñồng công nghệ thông tin nói chung và 
những người nghiên cứu, ứng dụng, phát triển ATTT nói riêng. Thông qua ñó góp phần xây 
dựng Hiệp hội ATTT Việt Nam ngày càng vững mạnh. 

                T/M Ban Chấp hành  

                                   CHỦ TỊCH HIỆP HỘI 
 

                                                                                           
  

 TS. NGUYỄN DUY NGỌC 
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PHẦN 1: NỘI DUNG 
 

 

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO 
ST
T 

Tên chủ ñề Diễn giả Thời gian 

 ðón Khách  08h00-08h30 

1 Phát biểu khai mạc 
Ông Lê Mạnh Hà, Giám ñốc Sở TT& TT 
TP. HCM 

08h30-08h35 

2 
Tổng quan tình hình ATTT khu vực 
phía nam 

Ông Ngô Vi ðồng, chủ tịch chi hội 
VNISA khu vực phía nam, tổng giám 
ñốc công ty HPT 

08h35-08h45 

3 ATTT cơ sở dữ liệu 
Ông ðỗ Bình, Technology Senior 
Solution Consultant, Oracle 

08h45-09h15 

4 
Cơ sở hạ tầng năng ñộng bảo vệ tài 
sản doanh nghiệp 

ðại diện công ty IBM 09h15-09h35 

5 
Tổng quan Cisco SAFE: Kiến trúc an 
ninh mạng thế hệ mới ñã ñược kiểm 
chứng trong thực tế 

Ông Phan Thanh Sơn, Giám ñốc Công 
nghệ Công ty Cisco Systems Việt nam 

09h35-09h55 

6 
Hệ thống Quản lý ATTT (ISMS) theo 
ISO 27001:2005 - Cách tiếp cận & áp 
dụng thực tế 

Ông Trịnh Tuấn Dũng, Giám ñốc kiểm 
ñịnh công ty BVQI 

09h55-10h10 

7 Tọa ñàm về ATTT Diễn giả, chuyên gia ATTT 10h10-10h45 

Ngh ỉ giải lao 10h45-11h00 

Session 1: ATTT m ạng và h ệ thống 

Người ñiều phối: Ông Phùng H ải, trưởng ban ATTT m ạng và h ệ thống, chi h ội 
VNISA phía Nam.  

11h00-12h30 

1 
Giải pháp chống thất thoát dữ liệu 
cho doanh nghiệp 

Ông Nguyễn Thành Nam, chuyên gia 
bảo mật công ty HPT 

 

2 
ðảm bảo tính liên tục của doanh 
ngiệp và khôi phục sau thảm họa 

Ông ðỗ Ngọc Huy, chuyên gia bảo mật 
công ty FPT 

 

3 Thảo luận + Bốc thăm trúng thưởng   

Session 2: ðào tạo và Chu ẩn hóa trong ATTT 

Người ñiều phối: TS. Tr ịnh Ngọc Minh, Khu CNPM ðHQG-HCM 
11h00-12h30 

1 ðịnh giá tài sản hệ thống thông tin 
Ông Dương Ngọc Thái, CSO –Trưởng 
phòng ATTT - Ngân hàng ðông Á 
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2 ðánh giá nguy cơ ATTT 
Ông ðặng Hoàng Minh, Senior IT 
Manager - GLOBAL CYBERSOFT (VN) 
JSC. 

 

3 
Con ñường trở thành chuyên viên an 
ninh mạng. 

Th.S Sử Tam Nguyên, Giảng viên hệ 
thống Cisco (CCSI) – Saigon CTT. 

 

4 Thảo luận + Bốc thăm trúng thưởng  

Session 3: ATTT trong Th ương Mại ðiện Tử 

Người ñiều phối: TS. Võ Văn Khang, Phó T ổng Giám ðốc Ngân Hàng Vi ệt Á 
11h00-12h30 

1 Công nghệ xác thực hiện ñại 
Ông Nguyễn Hữu Dũng, giám ñốc công 
ty Secude Việt Nam 

 

2 
Phòng tránh rủi ro cho máy chủ web 
với Microsoft system center. 

Ông. Vũ Sơn, chuyên gia kỹ thuật 
Microsoft 

 

3 Thảo luận + Bốc thăm trúng thưởng  
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HIỆN TRẠNG VỀ ATTT KHU VỰC PHÍA NAM 

(Ông Ngô Vi ðồng, Chủ tịch Chi hội VNISA khu vực phía Nam, Tổng Giám ðốc công ty HPT) 

 

Tiếp nối sự kiện ngày ATTT ñược tổ chức thành công vào ngày 18/11/2008, Chi hội 
ATTT khu vực phía Nam tổ chức ngày ATTT lần thứ 2 vào ngày 18/11/2009. Như 
thông lệ, trước ngày ATTT, Chi hội ATTT ñã tiến hành khảo sát thực trạng ứng 
dụng triển khai ATTT tại các cơ quan doanh nghiệp trên ñịa bàn TP. HCM và các 
tỉnh thành thuộc khu vực phía Nam. Bản báo cáo này ñiểm qua một số sự kiện nổi 
bật về tình hình ATTT trên thế giới nói chung và phân tích tình hình thực hiện ATTT 
tại Việt Nam nói riêng, ñồng thời ñề xuất một số kiến nghị về ATTT ñối với các 
doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước.  

Báo cáo bao g ồm các ph ần chính:   

1. Xu hướng về ATTT trên thế giới và Việt Nam năm 2009  
2. ATTT tại Việt Nam, những cuộc tấn công và thiệt hại trong năm 2009  
3. Kết quả khảo sát tình trạng ATTT tại Tp. HCM và khu vực phía Nam năm 2009 và một số nhận 

ñịnh ñánh giá  
4. Các giải pháp, công nghệ và ứng dụng ATTT hiện có tại Việt Nam  
5. Nguồn nhân lực và ñào tạo ATTT tại khu vực phía Nam  
6. Công tác truyền thông, tuyên truyền về ATTT  
7. Các quy ñịnh, luật lệ về ATTT  
8. Các cơ quan quản lý nhà nước và bảo vệ pháp luật trong công tác phòng chống tội phạm công 

nghệ cao  
9. Chi hội ATTT phía Nam và các doanh nghiệp cung cấp giải pháp, dịch vụ ATTT  
10. Kết luận, kiến nghị  

1. Xu hướng v ề ATTT trên th ế giới và Vi ệt Nam n ăm 2009  

Năm 2009 gần ñi qua với dấu ấn của sự ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng suy thoái toàn cầu, tác ñộng 
trực diện ñến hầu như tất cả các hoạt ñộng kinh tế xã hội. Tuy nhiên, ngành ATTT ñược ñánh giá là 
ngành miễn nhiễm yếu tố suy thoái. Thậm chí theo ñánh giá từ một số tổ chức, chi phí ñầu tư và mối 
quan tâm ñến ATTT của một số công ty ñã ñi ngược chiều suy thoái và có ñà gia tăng. Sở dĩ có sự lội 
ngược dòng này là do ñối với nhiều công ty trên thế giới, ATTT là một thành phần cốt lõi chặt chẽ không 
thể thiếu ñược cho tất cả những hoạt ñộng kinh doanh hiện tại, cũng như cho những hoạt ñộng cải thiện 
hiệu quả kinh doanh, cần thiết cho sự sống còn của công ty trong thời kỳ khủng hoảng.  

Mặc dù ñầu tư và chi phí cho ngành ATTT tiếp tục gia tăng, các cuộc tấn công ATTT vẫn liên tục xảy ra 
và ngày càng phức tạp tinh xảo hơn. ðiển hình là sự kiện hacker ăn cắp hàng triệu thẻ tín dụng từ các 
công ty tài chính, thanh toán ñiện tử vào tháng 1 năm 2009. Về phía người dùng, trong năm 2009 ñã xuất 
hiện liên tục các mã ñộc malware mới lợi dụng các lỗ hổng của hệ ñiều hành và ứng dụng ñể tấn công 
ăn cắp dữ liệu, gửi spam... Tiếp ñó phải kể ñến sự cố tấn công từ chối dịch vụ vào các trang Web chính 
phủ của Mỹ và Hàn Quốc vào tháng 7/2009. ðiều này cho thấy vấn ñề ATTT ñã trở thành mối nguy cơ ñe 
dọa an ninh của mỗi quốc gia.  

Theo các chuyên gia, xu hướng ATTT năm 2009 có thể kể ñến: 

• ATTT cho máy trạm (end point security) tiếp tục là ñiểm nóng. Với sự ña dạng hóa của các thiết 
bị ñầu cuối (máy tính ñể bàn, ñiện thoại thông minh, laptop, netbook...) dẫn ñến nguy cơ hacker 
tấn công trực tiếp vào máy người dùng ñể ăn cắp dữ liệu bằng các phần mềm mã ñộc malware. 
Ở mặt trận phòng thủ, các giải pháp chống virus truyền thống ñã dần tiến hóa kết hợp nhiều 
chức năng như chống virus, spyware, spam, malware, tường lửa, mã hóa ổ cứng, chống thất 
thoát dữ liệu.  
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• ATTT cho các lĩnh vực mới như ñiện toán ñám mây, ảo hóa. ðây là những xu hướng mới của 
ngành CNTT và ATTT tiếp tục là mối quan tâm hàng ñầu của các công ty khi triển khai các dịch 
vụ trên. 

• Với sự gia tăng cấp số nhân về số lượng người sử dụng, mạng xã hội tiếp tục trở thành tiêu 
ñiểm của các cuộc tấn công ATTT. ðiển hình là các cuộc tấn công vào các trang mạng xã hội 
phổ biến như twitter, myspace, facebook gần ñây. 

• ATTT trong các thiết bị di ñộng. Là hệ quả tất yếu của sự bùng nổ các thiết bị di ñộng thông minh 
có chức năng như một máy tính ñộc lập. Các tấn công vào thiết bị di ñộng ñang có chiều hướng 
ngày càng gia tăng.  

• Xu hướng tấn công Web lợi dụng các lỗ hổng Web truyền thống, cũng như các lỗ hổng Web 2.0. 
ðã xuất hiện những cuộc tấn công Web nghiêm trọng lợi dụng những lỗ hổng Web tưởng chừng 
như ñã lỗi thời như tấn công SQL injection gây hậu quả mất cắp hàng triệu thẻ tín dụng tại một 
công ty tài chính.  

• Tấn công nội mạng xuất phát từ các nhân viên nội bộ vẫn tiếp tục gia tăng và là một trong những 
mảng cần sự quan tâm ñặc biệt trong chiến lược xây dựng ATTT tổng thể.  

• Sự gia tăng các nỗ lực phối hợp ña quốc gia trong mặt trận phòng chống tội phạm an ninh mạng. 
ATTT ngày nay ñã trở thành vấn ñề toàn cầu và cần sự cộng tác phối hợp giữa các tổ chức có 
thẩm quyền từ mỗi quốc gia ñể có thể giải quyết triệt ñể.  

Bảo vệ thông tin ngày nay chính là bảo vệ tài sản cá nhân, tài sản doanh nghiệp, tài sản quốc gia và cao 
hơn cả là bảo vệ tài sản của nhân loại.  

2. ATTT tại Việt Nam, nh ững cu ộc tấn công và thi ệt hại trong n ăm 2009  

Ở Việt Nam, sự kiện Việt Nam ñứng ñầu danh sách các nước giả mạo click do tổ chức Anchor 
Intelligence công bố ñã gióng lên hồi chuông cảnh báo. ðiều này cho thấy tình hình ATTT tại Việt Nam 
vẫn còn yếu kém và ñã ảnh hưởng rất lớn ñến nền kinh tế, cũng như hình ảnh và uy tín của Quốc gia 
trong lĩnh vực thương mại ñiện tử. ATTT ñã trở thành yếu tố sống còn ñể bảo vệ sự phát triển bền vững 
ngày mai của nền kinh tế ngày càng phụ thuộc vào thông tin. ðây cũng là thông ñiệp mà ngày hội ATTT 
năm 2009 với chủ ñề “Bảo vệ tài nguyên thông tin hôm nay vì ngày mai phát triển” muốn gửi gắm.  

Tình hình ứng dụng ATTT tại Việt Nam vẫn chưa thực sự ñủ mạnh ñể có thể ngăn ngừa và chống lại các 
cuộc tấn công. ðã có nhiều Website của tổ chức, doanh nghiệp và thậm chí của các cơ quan quản lý nhà 
nước bị xâm nhập ñể hacker cài ñặt mã ñộc và nằm trong danh sách ñen cảnh báo truy cập của Google, 
Websense.  

Trong năm 2009, ñã xuất hiện nhiều sự cố ATTT liên quan ñến môi trường ñiện thoại di ñộng. Với số 
lượng hơn 100 triệu thuê bao và sự tăng trưởng mạnh mẽ về số lượng các ñiện thoại thông minh, bảo 
mật trên ñiện thoại di ñộng ñã trở thành chủ ñề nóng tại Việt Nam. ðã xuất hiện các cuộc tấn công giả 
mạo tin nhắn SMS, cài mã ñộc, phần mềm gián ñiệp trên máy ñiện thoại di ñộng.  

Với sự phát triển mạnh mẽ của dịch vụ giao dịch trực tuyến, ñặc biệt là trong mảng chứng khoán, ngân 
hàng, chúng ta ñang ñứng trước nguy cơ tấn công từ các tin tặc có mục tiêu trục lợi rõ ràng. Trong năm 
2009 ñã xuất hiện một số sự kiện hacker tấn công trục lợi vào dịch vụ trực tuyến bị phát hiện và xử lý bởi 
cơ quan quản lý pháp luật. ðiều này cho thấy sự gia tăng về mức ñộ tinh vi và phức tạp của các cuộc tấn 
công. Hacker hiện nay không ñơn thuần chỉ tấn công nhằm mục ñích nổi tiếng cá nhân mà có mục tiêu 
trục lợi rõ ràng. 

3. Kết qu ả khảo sát tình tr ạng ATTT và m ột số nhận ñịnh ñánh giá 

Phương pháp khảo sát 

Theo thông lệ hàng năm, trước ngày ATTT, Hiệp hội ATTT VNISA tiến hành khảo sát tình trạng ATTT 
dựa trên một bản câu hỏi thăm dò về ATTT gửi cho các doanh nghiệp, cơ quan có triển khai ứng dụng 
CNTT. Bản câu hỏi ñược xây dựng trên những yêu cầu về chuẩn hóa về ATTT, có tham khảo cách thức 
ñiều tra thăm dò của các tổ chức chuyên nghiệp về ATTT quốc tế. 
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Mục ñích của cuộc ñiều tra thăm dò là hướng ñến kết quả phản ảnh nhận thức của người sử dụng CTTT 
về ATTT. Chúng tôi không ñặt mục tiêu ñưa ra những con số tuyệt ñối song những dữ liệu thu thập ñược 
phần nào nói lên bức tranh về mức ñộ triển khai các ứng dụng ATTT và nhận thức về ATTT của các ñơn 
vị tham gia khảo sát. Trong quá trình ñi khảo sát, các chuyên gia ATTT của các thành viên chi hội ATTT 
phía Nam ñã tích cực tiếp cận và trao ñổi trực tiếp với nhiều doanh nghiệp hoạt ñộng tại TP. HCM và một 
số tỉnh phía Nam. Trong số gần 1000 phiếu ñiều tra phát ra chỉ có hơn 200 doanh nghiệp tham gia trả lời 
các câu hỏi ñiều tra.  

Sau ñây là kết quả ñiều tra: 

ðối tượng khảo sát: 

ðối tượng khảo sát chủ yếu là các doanh nghiệp tại khu vực phía Nam, ñang ứng dụng CNTT vào các 
hoạt ñộng sản xuất kinh doanh. ðối tượng ñược phỏng vấn là các Giám ðốc CNTT (CIO), cán bộ quản lý 
hệ thống ATTT, chuyên gia quản trị mạng. 

Phân loại các tổ chức doanh nghiệp ñược khảo sát: 

 
Loại doanh nghi ệp 

 
Tỉ lệ 

Tổ chức Hành chính sự nghiệp trực thuộc Trung ương 8.2 %  

Tổ chức Hành chính sự nghiệp trực thuộc ñịa phương 11.6% 

Doanh nghiệp nhà nước 9.5% 

Doanh nghiệp ngoài quốc doanh 22.4% 

Doanh nghiệp nước ngoài, liên doanh, có vốn nước ngoài 14.7% 

Tổ chức phi chính phủ 1.7% 

Khác 31.9% 

 

Hiện trạng kết nối mạng: 

- 42% doanh nghiệp ñược khảo sát ñã có hệ thống mạng tổng thể, bao gồm kết nối LAN, WAN, và 
ñường truyền Internet. Con số này tương ñương với kết quả khảo sát năm 2008. 

- 72% doanh nghiệp có mạng không dây ( so với 57% năm 2008), trong ñó có 48% doanh nghiệp 
chỉ sử dụng mạng không dây cho nhân viên nội bộ và có 24% doanh nghiệp dùng chung mạng 
không dây cho nhân viên và khách. Tỉ lệ này năm 2008 là 45% - 12%. 

- 87% doanh nghiệp sử dụng máy chủ Windows Server, chỉ có 8.2% doanh nghiệp ñược khảo sát 
sử dụng máy chủ Linux. Các con số thống kê năm 2008 là 83% - 10%. 

Mức ñộ sẵn sàng: 

- 47% doanh nghiệp ñã gán trách nhiệm ATTT ñến nhân viên chuyên trách (58% - 2008) 
- 100% doanh nghiệp ñã có sử dụng phần mềm Anti-Virus (20% - 2008) 
- Chỉ có 10% doanh nghiệp ñược khảo sát không sử dụng tường lửa firewall (40% - 2008) 
- 50% doanh nghiệp hiện không có quy trình xử lý sự cố ATTT (70% - 2008) 
- 74% doanh nghiệp ñược hỏi hiện không có chính sách ATTT (85% - 2008) 
- 59% doanh nghiệp dự tính sẽ tăng ngân sách ñầu tư ATTT (74% - 2008) 
- 35% doanh nghiệp ñưa ra mức tỉ lệ ñầu tư an ninh mạng trong tổng ngân sách CNTT là 5%, 26% 

doanh nghiệp ñưa ra mức 5%-10% (36% - 32% năm 2008) 
- 50% danh nghiệp hiện không có quỹ dự phòng cho các rủi ro an ninh mạng 
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Phát hiện và xử lý tấn công an ninh mạng 
 

Tính từ tháng 1/2009: 

- 34% doanh nghiệp thừa nhận ñã phát hiện sự cố tấn công an ninh mạng (28% năm 2008) 
- 38% doanh nghiệp không hề biết rõ hệ thống mạng của mình có bị tấn công hay không (26% 

năm 2008) 
- Trong các tấn công an ninh mạng phát hiện ñược: 43% các tấn công do Virus, 65% là do mã ñộc 

hại và sâu Internet (40%, 60% - 2008). 
- 25% doanh nghiệp ñược hỏi phản hồi là không hiểu rõ ñược ñộng cơ ñằng sau các cuộc tấn 

công an ninh mạng. (25% - 2008). 
- 45% doanh nghiệp không có hệ thống an ninh mạng có khả năng ghi nhận ñược các tấn công 

(55% - 2008). 
- 68% doanh ngiệp không thể ước lượng ñược mức ñộ thiệt hại của các tấn công an ninh mạng. 

(67% - 2008) 
- 53% doanh nghiệp ước tính mức ñộ thiệt hại lớn nhất của các sự cố an ninh mạng là do Virus 

(80% - 2008) 

Xử lý và tường thuật sự cố 

- Chỉ có 10% doanh nghiệp sẵn sàng báo cho cơ quan pháp luật khi có sự cố an ninh mạng (5% - 
2008) 

- 60% doanh nghiệp trả lời lý do chính của việc e ngại liên lạc với cơ quan pháp luật là do tâm lý 
sợ ảnh hưởng ñến hình ảnh doanh nghiệp (50% - 2008) 

Nhận xét  

Qua kết quả thu ñược từ cuộc khảo sát, chúng tôi nhận thấy: 

� Vấn ñề nhận thức về ATTT chưa ñược quan tâm ñúng mức. Kết quả thống kê cho thấy 80% 
các sự cố về ATTT do yếu tố con người nhưng thật ñáng tiếc không có thống kê nào cho 
thấy việc ñầu tư nâng cao nhận thức cho nhân viên về ATTT trong doanh nghiệp ñược chú 
trọng thực hiện. 

� Tình trạng ATTT tại các doanh nghiệp phía Nam hiện ñang ở mức dưới trung bình do thực 
trạng ñầu tư vào hệ thống phòng thủ an ninh mạng còn rất yếu. Tuy nhiên ñã có dấu hiệu khả 
quan cho thấy mức ñộ nhận thức ATTT tại các doanh nghiệp ñang tăng dần ñi ñôi với việc 
dự báo tăng ngân sách cho các dự án ATTT. 

� Tỉ lệ doanh nghiệp ñã xây dựng chính sách ATTT ở mức thấp, ñiều này thể hiện sự thiếu 
kiến thức của doanh nghiệp về việc xây dựng hệ thống ATTT tổng thể. ði ñôi với sự thiếu 
vắng của việc cam kết xây dựng hệ thống ATTT từ các cấp lãnh ñạo. 

� Các doanh nghiệp hiện chỉ chú trọng ñầu tư vào thiết bị và phần mềm bảo mật, rất ít doanh 
nghiệp hiểu ñược tầm quan trọng của việc xây dựng qui trình ATTT, hệ thống quản lý ATTT 
tổng thể theo chuẩn ISO-17799. 

� Tỉ lệ doanh nghiệp có hệ thống anti-virus có bản quyền còn thấp mặc dù theo thống kê thì 
gần 100% doanh nghiệp ñã dùng phần mềm anti-virus. ða số các doanh nghiệp vẫn sử dụng 
hệ thống anti-virus không có bản quyền hợp pháp.  

� Phần lớn các sự cố an ninh mạng phát hiện ñược ñều liên quan ñến các sự cố anti-virus và 
web. Là những sự cố có thể ñược phát hiện dễ dàng. Có thể còn tiềm ẩn những tấn công nội 
mạng mà doanh nghiệp hiện chưa quan tâm ñúng mức. Vì lí do nhạy cảm, rất khó thống kê 
ñược số lượng thực tế các tấn công nội mạng này. ðây là mối nguy cơ tiềm ẩn rất ñáng quan 
tâm. 

� Doanh nghiệp ñang gặp nhiều khó khăn trong vấn ñề phát hiện và xử lý sự cố ATTT. Nguyên 
nhân chính là việc thiếu ñầu tư các thiết bị có khả năng phát hiện, ghi nhận sự cố ATTT. ði 
ñôi với sự thiếu vắng của các quy trình thủ tục xử lý sự cố, và tâm lý e ngại liên hệ với cơ 
quan luật pháp. 
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� Thiếu trầm trọng nguồn nhân lực bảo mật cho tổ chức và doanh nghiệp. Rất ít tổ chức có 
nhân viên quản trị bảo mật thông tin chuyên trách hay giám ñốc, trưởng phòng bảo mật 
(Security manager). 

� Công tác ñào tạo nguồn nhân lực ATTT chưa ñược các tổ chức, doanh nghiệp ñánh giá 
ñúng mực. 

4. Các giải pháp, công ngh ệ và ứng dụng ATTT hi ện có t ại Việt Nam 

Hiện nay trên thị trường Việt Nam ñã ứng dụng nhiều giải pháp ATTT từ nhiều hãng bảo mật quốc tế có 
tên tuổi lẫn các nhà cung cấp nội ñịa. Dưới ñây là một số giải pháp và công nghệ nổi bật: 

Phân Lo ại Chức Năng 
Nhà sản xu ất và công ty phân ph ối tại 
Việt Nam 

End Point Security (anti-virus) Phòng chống Virus 

Trend Micro(Misoft). Kaspersky (NTS), 
Mcafee (Mi2), Symantec (FPT, Ingram 
Micro), BKAV, Bitdefender (VIAMI), 
Kingsoft Anti-Virus (Quang Minh DEC), 
Sophos (MTech) 

End Point Security multi-
vector: anti-virus, anti-
malware, anti-spam, url-
filtering) 

Phòng chống các tấn 
công do mã ñộc 

Trend Micro(Misoft). Kaspersky (NTS), 
Mcafee (Mi2), Symantec (FPT, Ingram 
Micro). 

End Point Security: Mã hóa 
dữ liệu 

Mã hóa dữ liệu ổ cứng. 

Check Point (Misoft) 

Entrust (Misoft) 

PGP (MTech) 

End Point Security: Chống 
thất thoát dữ liệu 

Phòng ngừa các nguy 
cơ thất thoát dữ liệu ở 
máy trạm 

Check Point (Misoft) 

Mcafee (Mi2) 

Trend Micro (Misoft) 

Patchlink Lumension (MTech) 

End Point Security: Kiểm soát 
mạng NAC 

Kiểm soát truy cập 
mạng bằng xác thực lớp 
2. 

Cisco (Cisco Vietnam) 

Symantec (Symantec Vietnam) 

Juniper (J-Protect) 

Phòng chống thất thoát dữ 
liệu (DLP) 

Chống thất thoát dữ liệu 
qua các giao thức 
mạng. 

Websense (Misoft) 

Symantec (Symantec Vietnam) 

Tường lửa/ mạng riêng ảo 
Enterprise 

Phòng chống các tấn 
công mạng và hệ thống 
cho môi trường 
Enterprise 

Check Point (Misoft) 

Cisco (Cisco Vietnam) 

Juniper (J-Protect) 

Tường lửa mạng UTM  
Phòng chống các rủi ro 
dành cho doanh nghiệp 
SMB 

Check Point (Misoft) 

Cisco (Cisco Vietnam) 

Juniper (J-Protect) 
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Fortinet (M-Tech) 

Cyberoam (InNet) 

Astaro (NTS) 

Hệ thống phòng chống Virus 
ở Gateway (Network Virus 
Wall) 

Lọc virus, mã ñộc và 
ngăn ngừa lây lan giữa 
các vùng mạng. 

Trend Micro (Misoft) 

Mcafee (Mi2) 

Tường lửa chuyên dụng Web  
Phòng chống các tấn 
công tầng Web 

Barracuda (Misoft) 

Imperva (Misoft) 

Tường lửa chuyên dụng 
database 

Phòng chống các tấn 
công cơ sở dữ liệu 

Imperva (Misoft) 

Hệ thống phát hiện và phòng 
chống xâm nhập IDS/IPS 

Phát hiện và phòng 
chống các nguy cơ xâm 
nhập hệ thống 

IBM ISS (Misoft) 

Tipping Point (MTech) 

SourceFire (NTS) 

Mcafee (Mi2)  

Hệ thống phát hiện và phòng 
chống xâm nhậm IPS mạng 
không dây 

Phát hiện và phòng 
chống các tấn công trên 
môi trường không  

AirDefense (Misoft) 

AirTight (Misoft) 

Lọc Web  
Phòng chống truy cập 
vào các trang Web ñộc 
hại 

Websense (Misoft) 

Trend Micro (Misoft) 

BlueCoat (MTech) 

Chống thư rác và các hiểm 
họa ATTT do email 

Lọc thư rác và các mã 
ñộc trên môi trường 
email 

Barracuda (ðông Quân) 

Trend Micro (Misoft) 

PineApp (Misoft) 

Hệ thống xác thực mạnh ña 
thành phần 

Xác thực mạnh dùng 
token 

Entrust (Misoft) 

Vasco (Misoft) 

Verisign (Blitz) 

RSA (MTech) 

Todos (MK Technology) 

Chứng chỉ số 
Cung cấp chứng chỉ xác 
thực SSL cho máy chủ 
Web 

Verisign (Blitz) 

Entrust (Misoft) 

Hệ thống quản lý mật khẩu 
nhạy cảm Enterprise 

Quản lý các tài khoản 
xác thực nhạy cảm 
trong ứng dụng và hệ 
thống. 

Cyber-Ark (Misoft) 
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ðánh giá và quản lý lỗ hổng 
bảo mật 

Dò tìm lỗ hổng bảo mật 
Mcafee Foundstone (Mi2) 

IBM ISS (Misoft)  

Quản lý log hệ thống ATTT 
Theo dõi và phân tích 
log từ các thiết bị ATTT 

ARCSight (Misoft) 

Công cụ ñiều tra bảo mật 

Thu thập bằng chứng, 
giám sát hoạt ñộng 
mạng phục vụ cho công 
việc ñiều tra bảo mật 

Encase (Misoft) 

AccessData (Misoft) 

Công cụ làm chính sách 
ATTT 

Giúp doanh nghiệp xây 
dựng chính sách ATTT 

Neupart (Misoft) 

ðào tạo ATTT 
Cung cấp các khóa học 
ATTT 

VietShield 

Misoft 

SaigonCTT 

Athena 

 

5. Nguồn nhân l ực và ñào tạo ATTT t ại khu v ực phía Nam 

- Nguồn nhân lực bảo mật thông tin có trình ñộ cao vẫn trong tình trạng cung không ñủ cầu. ða số các 
nhận sự chịu trách nhiệm ñảm bảo ATTT trong doanh nghiệp là quản trị hệ thống kiêm nhiệm, phần 
lớn tự ñào tạo, tích lũy kinh nghiệm và không ñược ñào tạo chính quy về ATTT. Hiện vẫn có rất ít các 
tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam có vị trí Giám ñốc ATTT (CSO).  

- Về ñào tạo ATTT nhìn chung còn sơ khai, tự phát. Các khóa học chưa ñủ ñể thành một chương trình 
ñào tạo chuyên gia hoàn thiện. Các cơ sở ñào tạo chủ yếu sử dụng các chương trình sẵn có của 
nước ngoài ñể giảng dạy, thiếu tính chuyên sâu và chủ yếu dạy về kỹ năng, sử dụng công nghệ 
“Hacking”. Tại Việt Nam vẫn chưa có một bộ giáo trình chuẩn về ATTT.  

- Một số cơ sở ñào tạo ñã có chương trình dạy về ATTT song còn ít và giáo trình cũng chưa ñược 
chuẩn hóa. Những năm gần ñây ñã có nhiều chuyển biến rõ rệt: số lượng người học và số lượng các 
môn học ñều tăng, các khóa học nền tảng ñã ñược triển khai: CCSP, SCNP, Security+, ISO 17799, 
CEH… Tuy nhiên ñây mới chỉ là các khóa học theo chứng chỉ do các tổ chức nước ngoài cấp. Mặt 
khác, một bộ phận lớn học viên ñăng ký các khoá học bảo mật nhằm mục ñích bổ sung những 
chứng chỉ, bằng cấp quốc tế có tính phổ dụng chứ chưa có thái ñộ học tập, nghiên cứu một cách 
nghiêm túc ñể nâng cao kiến thức. 

- Hệ thống ñào tạo còn thiếu chương trình cho chuyên gia CISSP, CCIE security; các khóa học của 
InfoSec Institute về xâm nhập thử nghiệm, lập trình an toàn. 

- Vấn ñề ñào tạo nguồn nhân lực về ATTT còn chưa ñược các Doanh nghiệp quan tâm ñúng mức. 
Kiến thức về ATTT trong giới chủ doanh nghiệp còn yếu. Theo khảo sát của Ban CNTT với trên 
1.200 doanh nghiệp thuộc Câu lạc bộ Doanh nhân Sài Gòn, thì có tới 90% chủ doanh nghiệp chưa ý 
thức ñược việc bảo vệ tài sản thông tin quý giá. 

- Xã hội vẫn chưa ñánh giá nghiêm túc sự hi sinh thầm lặng của các “chiến sĩ” quản trị và an ninh 
mạng. Chính ñội ngũ này mới ñảm bảo ñược hệ thống thông tin ổn ñịnh, góp phần ñảm bảo hoạt 
ñộng kinh doanh của doanh nghiệp. 

 

6. Công tác truy ền thông, tuyên truy ền về ATTT 

Các vấn ñề về ATTT ñược ñề cập ñến hầu hết trong các ấn phẩm liên quan ñến CNTT-TT như tạp 
chí Thế Giới Vi Tính – PC World VN, Tin Học và ðời Sống, Echip, Xã hội thông tin, ñặc biệt là tạp chí 
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ATTT và chuyên mục ATTT trên Thế Giới Vi Tính Series B. Thêm vào ñó, các chương trình truyền 
hình như “Cuộc sống số” của VTV, “1001” của HTV cũng cung cấp nhiều thông tin về ATTT. 

Tuy nhiên ở mức chuyên sâu hơn phải kể ñến các website, diễn ñàn của giới tin học hay giới ATTT, 
nhất là những website có uy tín của các công ty, tổ chức chuyên về ATTT. Chẳng hạn như: 

• Báo ñiện tử VietnamNet 
• Báo ñiện tử VnExpress 
• Chuyên mục “Bảo mật” của ICT News 
• Website bảo mật thông tin  
• Diễn ñàn tin học, mục Bảo mật trong Tutorial room 
• Tiểu mục Bảo mật trong mục Công nghệ trên VnMedia  
• Website VnSecurity 
• Website VietShield 
• Mạng ATTT VSEC  
• Diễn ñàn HVAOnline  
• Blog ThaiDN  
• Website Athena  

 

7. Các quy ñịnh, lu ật lệ về ATTT  

Trong những năm qua nhà nước rất quan tâm về vấn ñề ATTT. Nhiều quy ñịnh về luật pháp ñã ñược 
ban hành. Các cơ quản quản lý nhà nước ñã ñược thành lập ñể tập trung quản lý trong lĩnh vực 
ATTT và bước ñầu ñã phát huy ñược hiệu quả. Chúng ta có thể liệt kê một số ñiều khoản trong các 
bộ luật quy ñịnh những chế tài ñối với các hành vi vi phạm ATTT như sau: 

• Pháp lệnh Số 30/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28/12/2000 v/v Bảo vệ bí mật Nhà nước 
• Nghị ñịnh của Chính Phủ số: 33/2002/Nð-CP Quy ñịnh chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí 

mật nhà nước 
• Bộ luật hình sự nước CHXHCNVN: ñiều 125, 131, 224, 225 và 226 
• Bộ luật dân sự nước CHXHCNVN: ðiều 31,38 
• Bộ luật lao ñộng nước CHXHCNVN: ðiều 85, về hình thức xử lý kỷ luật, sa thải. 
• Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam: ðiều 131. 
• Luật Bảo vệ riêng tư và thông tin cá nhân 
• Danh mục tài liệu bảo mật theo nghị ñịnh 123 -2002/Qð TTg của Thủ tướng Chính phủ 
• Quyết ñịnh 55/2008/BLðTBXH ñể ban hành chương trình khung trình ñộ trung cấp nghề và 

cao ñẳng nghề lập trình máy tính 

Ngoài một số các ñiều khoản ñã nêu ở trên, nhà nước ban hành một loạt các nghị ñịnh quy ñịnh 
nhiệm vụ chức năng cũng như phạm vi ñiều chỉnh của các cơ quan quản lý nhà nước về ATTT. Theo 
ñó nhà nước sẽ thống nhất quản lý về ATTT thông qua các cơ quan chức năng, có thể liệt kê một số 
văn bản về ATTT dưới ñây: 

Ngh ị ñịnh 97/2008/Nð-CP về quản lý, cung c ấp, sử dụng d ịch vụ Internet và thông tin ñiện tử. 
Theo nghị ñịnh, các hành vi sử dụng Internet vào những mục ñích sau sẽ bị cấm: Chống lại nhà 
nước CHXHCN Việt Nam; gây phương hại ñến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối 
ñoàn kết toàn dân… ñánh cắp và sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mã và thông tin riêng của tổ 
chức, cá nhân; tạo ra và cài ñặt các chương trình virus máy tính, phần mềm gây hại ñể thực hiện một 
trong những hành vi quy ñịnh tại ñiều 71, luật CNTT. 

Ngh ị ñịnh 90/2008/Nð-CP về chống th ư rác  nghiêm cấm việc tạo ñiều kiện, cho phép sử dụng 
phương tiện ñiện tử thuộc quyền của mình ñể gửi, chuyển tiếp thư rác; trao ñổi mua bán hoặc phát 
tán các phần mềm thu thập ñịa chỉ ñiện tử hoặc quyền sử dụng các phần mềm thu thập ñịa chỉ ñiện 
tử; sử dụng các phần mềm ñể thu thập ñịa chỉ ñiện tử khi không ñược phép của người sở hữu ñịa 
chỉ ñiện tử ñó; trao ñổi, mua bán danh sách ñịa chỉ ñiện tử hoặc quyền sử dụng danh sách ñịa chỉ 
ñiện tử nhằm mục ñích gửi thư rác. 

Ngh ị ñịnh 48/2008/Nð-CP về quy ñịnh ch ức năng, nhi ệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Bộ Nội vụ: Thống nhất quản lý, bảo ñảm kỹ thuật và chuyên môn nghiệp vụ cơ yếu trong phạm vi cả 
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nước; chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của ðảng, 
Nhà nước liên quan ñến bảo ñảm an toàn và bảo mật thông tin bí mật nhà nước theo quy ñịnh của 
pháp luật. Giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về mật mã dân sự, cung cấp các thiết bị và 
sản phẩm mật mã ñáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội cho các tổ chức và cá nhân có nhu cầu 
sử dụng. 

Ngh ị ñịnh số 64/2007/Nð-CP về ứng dụng công ngh ệ thông tin trong ho ạt ñộng của cơ quan 
nhà nước, ñảm bảo ATTT trên môi trường mạng. Ban Cơ yếu Chính phủ xây dựng và ñề xuất ban 
hành các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, triển khai về mật mã trong 
an toàn và bảo mật thông tin của cơ quan Nhà nước,  tổ chức kiểm ñịnh, ñánh giá và cấp chứng 
nhận các sản phẩm mật mã trong hoạt ñộng của cơ quan Nhà nước. Bộ Công An chịu trách nhiệm 
bảo ñảm an ninh trong hoạt ñộng ứng dụng công nghệ thông tin; ñiều tra và xử lý tội phạm trong lĩnh 
vực công nghệ thông tin. 

Ngh ị ñịnh của Chính ph ủ số 26/2007/Nð-CP ngày 15 tháng 02 n ăm 2007 quy ñịnh chi ti ết thi 
hành lu ật giao d ịch ñiện tử về chữ ký số và d ịch v ụ chứng th ực chữ ký số. Quy ñịnh nguyên tắc 
giao dịch ñiện tử trong hoạt ñộng tài chính; trách nhiệm, quyền hạn của tổ chức, cá nhân; trách 
nhiệm của các Bộ, ngành, ñịa phương ; giải quyết tranh chấp; thanh tra, kiểm tra; xử lý vi phạm… Cơ 
quan tài chính và tổ chức, cá nhân có tham gia giao dịch ñiện tử trong hoạt ñộng tài chính với cơ 
quan tài chính phải sử dụng chữ ký số; giao dịch ñiện tử trong hoạt ñộng tài chính giữa tổ chức, cá 
nhân với cơ quan tài chính phải sử dụng chữ ký số và chứng thư số do Tổ chức cung cấp dịch vụ 
chứng thực chữ ký số công cộng cung cấp. ðồng thời, quy ñịnh việc thành lập, tổ chức, hoạt ñộng và 
quản lý Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ cho các giao dịch ñiện 
tử trong hoạt ñộng tài chính của cơ quan tài chính. 

Ngh ị ñịnh số 73/2007/Nð-CP về hoạt ñộng nghiên c ứu, sản xu ất, kinh doanh và s ử dụng m ật 
mã ñể bảo vệ thông tin không thu ộc ph ạm vi bí m ật nhà n ước. Danh mục sản phẩm mật mã dân 
sự (MMDS) phải áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong từng thời kỳ do Ban Cơ yếu Chính phủ 
chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành. 
Danh mục này ñược rà soát hằng năm ñể bổ sung các sản phẩm mật mã dân sự bắt buộc phải áp 
dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia theo quy ñịnh hiện hành. 

8. Các cơ quan qu ản lý nhà n ước và b ảo vệ pháp lu ật trong công tác phòng ch ống tội ph ạm 
công ngh ệ cao  

Hiện nay về mặt nhà nước có ba cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ATTT: 

• Ban Cơ yếu Chính Phủ chịu trách nhiệm quản lý về An toàn mật mã 
• Bộ Công An quản lý về ñấu tranh chống tội phạm công nghệ cao 
• Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm quản lý thông tin truyền thông trong ñó có cả 

lĩnh vực xác thực và chữ ký ñiện tử. Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt nam 
(VNCERT) trực thuộc Bộ TT&TT là ñơn vị trực tiếp tham gia công tác ATTT. 

9. Chi hội ATTT phía Nam và các doanh nghi ệp cung c ấp giải pháp, d ịch vụ ATTT  

Cùng với sự bùng nổ của ngành công nghệ thông tin, vấn ñề bảo mật và ATTT (ATTT) ñã trở thành yếu 
tố hết sức quan trọng và cấp thiết. Nhận thấy thực tế ñó,  Hiệp hội ATTT Việt Nam (viết tắt là VNISA) ñã 
ra ñời theo Quyết ñịnh số 1078/Qð-BNV của Bộ Nội Vụ nước CHXHCN Việt Nam ngày 14/08/2007, là tổ 
chức xã hội nghề nghiệp phi lợi nhuận ñầu tiên hoạt ñộng trong lĩnh vực bảo mật thông tin ñược nhà 
nước Việt Nam công nhận. VNISA tập hợp các cá nhân, tổ chức làm công tác nghiên cứu giảng dạy, ứng 
dụng và phát triển ATTT nhằm hướng dẫn thực hiện các chủ trương ñường lối của nhà nước trong việc 
ứng dụng và phát triển kỹ thuật, công nghệ, ATTT, ñưa ra ñề xuất, khuyến nghị với cơ quan quản lý nhà 
nước trong việc xây dựng cơ chế chính sách phát triển ngành. 

Hiệp hội ATTT Việt Nam hoạt ñộng trong các lĩnh vực: 

• Tổ chức các sự kiện, hội thảo, tọa ñàm, báo cáo các chuyên ñề về lĩnh vực ATTT. 
• Tiến hành ñiều tra về ATTT trên phạm vi vùng miền và toàn quốc. 
• Tổ chức tư vấn và ñào tạo chuyên sâu cho các tổ chức, cá nhân về giải pháp và ứng dụng trong 

lĩnh vực ATTT. 
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• Dịch vụ tư vấn và phản biện về ATTT. 
• Dịch vụ ñánh giá về an ninh và bảo mật thông tin. 
• Tổ chức các cuộc thi, trình diễn quốc gia về ATTT. 
• Chủ trì hợp tác với các hội, các doanh nghiệp trong và ngoài nước có liên quan ñể trao ñổi, học 

hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, cùng giúp ñỡ nhau không ngừng ñẩy mạnh ứng dụng và phát triển lĩnh 
vực ATTT. 

Chi hội ATTT phía Nam  là cánh tay nối dài của VNISA, nơi tập hợp các hội viên ñơn vị và cá nhân sinh 
hoạt tại khu vực phía Nam. Chi hội ñược chính thức thành lập từ ngày 15/09/2008, hoạt ñộng tuân thủ 
theo ñiều lệ và chỉ ñạo thống nhất của hiệp hội. Cơ cấu tổ chức của chi hội bao gồm Ban Chấp hành 
(BCH), Văn phòng, các ban công tác, và các ban chuyên môn. 

Một trong các sự kiện có ý nghĩa lớn nhất mà VNISA tổ chức thường niên ñó là Ngày ATTT Việt Nam. 
Ngày ATTT Việt Nam nằm trong khuôn khổ các sự kiện thường niên quy mô quốc gia của VNISA, dựa 
trên những tiêu chí chung của Hiệp hội và thể hiện sự gắn kết giữa Nhà nước – Xã hội – Doanh nghiệp 
trong lĩnh vực ATTT. ðây cũng là cơ hội tiếp cận, chia sẻ những kiến thức, công nghệ bảo mật tiên tiến 
nhất giữa các ñơn vị tham gia.  

Với tiêu chí hướng ñến doanh nghiệp, hướng ñến cộng ñồng, ngày ATTT Việt Nam luôn vì mục tiêu nâng 
cao nhận thức của cộng ñồng về tầm quan trọng của ATTT trong môi trường kinh doanh mới dựa trên 
nền tảng của các hệ thống công nghệ thông tin và truyền thông; ñồng thời cũng ñề cập ñến những giải 
pháp, hạ tầng kỹ thuật cần thiết nhằm ñảm bảo các yêu cầu cơ bản về ATTT ñối với các tổ chức, doanh 
nghiệp.  

Trong năm 2009, Chi hội ñã thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn theo các mảng chủ ñề 
cụ thể ñịnh kỳ hàng tháng, là nơi ñể các ñơn vị và cá nhân là các chuyên gia trong lĩnh vực ATTT cùng 
chia sẻ và trao ñổi các vấn ñề học thuật, cũng như triển khai và ứng dụng ATTT, nhất là ở khu vực phía 
Nam. Trong năm 2010, Chi hội sẽ tiếp tục các chương trình sinh hoạt ñịnh kỳ, ñi kèm với việc thành lập 
câu lạc bộ an ninh mạng nhằm ñáp ứng nhu cầu chia sẻ kiến thức ATTT trong cộng ñồng chuyên gia.  

Hiện nay chi hội ñã nhận ñược sự quan tâm tham gia của nhiều hội viên, trong ñó có những ñơn vị ñã có 
uy tín trong lĩnh vực ATTT, có khả năng cung cấp các dịch vụ tư vấn, ñào tạo, phân phối các sản phẩm 
an toàn an ninh mạng, triển khai và bảo trì, hỗ trợ kỹ thuật các hệ thống ATTT. 

10. Kết lu ận, kiến ngh ị  

Nhằm nâng cao nhận thức và thực thi công tác ñảm bảo ATTT ñối với các cơ quan, doanh nghiệp và 
người sử dụng CNTT, chúng tôi ñề xuất một số kiến nghị sau: 

ðối với các cơ quan nhà nước: 

1. Hoàn thiện hệ thống pháp luật. 
2. Thành lập ñầu mối thống nhất có thể dưới dạng một Trung tâm ứng cứu sự cố máy tính là ñiểm 

tựa cho các cơ quan, doanh nghiệp và công dân trên ñịa bàn Tp.HCM và khu vực liên hệ. 
3. Nghiêm khắc xử lý và thi hành pháp luật ñối với các tội phạm công nghệ cao nhằm răn ñe và 

phòng ngừa tội phạm. 
4. Nhà nước cần có ñầu tư thích ñáng cho công tác ATTT như: ñầu tư cho công tác nghiên cứu về 

ATTT, ñầu tư cho ñào tạo nguồn nhân lực ATTT, ñầu tư xây dựng hạ tầng ñảm bảo ATTT. 
5. Khuyến khích sử dụng các sản phẩm, công nghệ nội ñịa vì tính chất ñặc thù của lĩnh vực an ninh 

thông tin. 

ðối với doanh nghiệp: 

1. Tiếp tục ñẩy mạnh ứng dụng CNTT nhằm tạo sức cạnh tranh cho doanh nghiệp, ñồng thời nâng 
cao nhận thức ATTT là tài sản của doanh nghiệp cho tất cả cán bộ nhân viên. 

2. Phải có chiến lược ñầu tư dài hạn về công nghệ, trang thiết bị và ñào tạo nhân lực ñảm bảo 
ATTT. 

3. Xây dựng qui trình ATTT, áp dụng hệ thống quản lý ATTT theo tiêu chuẩn (ISO 27001, ISO 
17799). 

4. Có nhận ñịnh và ñánh giá ñúng ñắn vai trò của chuyên viên ñảm bảo ATTT trong doanh nghiệp. 
ðối với truyền thông, báo chí: 

1. Nhận thức vai trò quan trọng trong tuyên truyền phòng chống tội phạm công nghệ cao, góp phần 
mạnh mẽ vào công tác phòng ngừa tội phạm. 
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2. Tuyên truyền pháp luật về ATTT nhằm nâng cao nhận thức về ATTT ñối với từng người dân. 

 
Cuối cùng là sự cần thiết phải phối hợp chặt chẽ giữa các các cơ quan quản lý Nhà nước, các doanh 
nghiệp cung cấp giải pháp, dịch vụ ATTT, các cơ quan doanh nghiệp ứng dụng CNTT  và Hiệp hội ATTT 
VNISA cũng như các hội ngành nghề khác trong lĩnh vực CNTT nhằm chia sẻ và sẵn sàng hỗ trợ khi cần 
thiết ñể thực thi công tác ATTT 

Chi hội ATTT phía Nam mong muốn ñược ñóng góp một phần công sức vào sự nghiệp chung nhằm 
nâng cao nhận thức về ATTT và ñảm bảo ATTT cho các cơ quan, doanh nghiệp và các cá nhân vì sự 
bình an của xã hội và vì sự phát triển an toàn bền vững của các cơ quan doanh nghiệp. 
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CÔNG TÁC ðẢM BẢO AN TOÀN AN NINH THÔNG TIN CHO CÁC C Ơ 
QUAN NHÀ NƯỚC TRÊN ðỊA BÀN THÀNH PH Ố 

(Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám ðốc Sở TT-TT TP.HCM) 

 

I. HIỆN TRẠNG CÔNG TÁC TRIỂN KHAI AN TOÀN B ẢO MẬT  

1. Kết qu ả xây dựng h ệ thống thông tin tác nghi ệp của thành ph ố 

 Tính ñến tháng 11/2009, thành phố ñã ñạt nhiều kết quả to lớn trong việc xây 
dựng hệ thống thông tin tác nghiệp phục vụ chính phủ ñiện tử:  

a.  H� th�ng h � t�ng công ngh � thông tin 

Hiện tại ñã có 34 sở ngành và 22 quận huyện ñược ñầu tư xây dựng hạ tầng 
CNTT ñảm bảo vận hành hệ thống ñang triển khai tại các ñơn vị, bao gồm 
máy trạm 5.200 bộ; máy chủ 280 bộ, Switch các loại 380 bộ, Máy in: 1.922 
bộ, Kiosk tra cứu thông tin 12 bộ và hệ thống mã vạch 19 bộ; 

Hệ thống Mạng MetroNet tốc ñộ cao kết nối toàn bộ 90 Sở/Ngành, 
Quận/Huyện và hơn 100 Phường/Xã, ñồng thời ñưa vào vận hành hệ thống 
ñiều khiển mạng MetroNet (NOC) và hệ thống giám sát ñặt tại Sở Thông tin 
và Truyền thông (TT - TT).  

b. Các h � th�ng dùng chung c �a thành ph �: 

Trong năm 2009, nhiều hệ thống dùng chung của thành phố ñã ñi vào hoạt ñộng, cung cấp nhiều 
tiện ích phục vụ công tác của cán bộ công chức thành phố: 

Hệ thống thư ñiện tử của thành phố: chính thức vận hành từ tháng 1/2009, với năng lực cung cấp 
lên ñến 10.000 hộp thư, phục vụ nhu cầu trao ñổi thông tin giữa khối ðảng và khối chính quyền các cấp 
của thành phố với hơn 9000 người dùng. 

Cổng thông tin thành phố - HCM CityWeb (http://www.hochiminhcity.gov.vn): Là cổng thông tin 
chính thức của chính quyền và nhân dân thành phố. Hệ thống có 77 trang Web thành viên thuộc các 
Sở/Ngành, Quận/Huyện của thành phố với rất nhiều thông tin phong phú: Tình hình kinh tế - xã hội, văn 
hóa trên ñịa bàn thành phố, Quy trình quản lý Nhà nước: ñóng thuế, hoàn thuế, ñăng ký thành lập doanh 
nghiệp, xin cấp phép xây dựng,..Từ ngày 20/5/2009, Giám ñốc Sở TT – TT ñược Ủy ban nhân dân thành 
phố giao trực tiếp quản lý, ñiều hành toàn bộ hoạt ñộng hệ thống. 

c. Ph�n m�m tác nghi �p:  

ðã triển khai hệ thống các phần mềm tác nghiệp phục vụ hầu hết các lĩnh vực quản lý: 

Tại các quận - huyện: 

Phần mềm xây dựng môi trường làm việc ñiện tử (G2E): 4 phần mềm; 

Phần mềm dịch vụ công (G2C và G2B): 5 phần mềm; 

Phần mềm về quản lý ñất ñai - xây dựng (ứng dụng GIS): 8 phần mềm; 

Phần mềm quản lý hộ tịch ñã triển khai ñến cấp phường xã. 

Tại các sở - ngành: 

Hiện có 5 ñơn vị, gồm Sở Kế hoạch và ðầu tư, Sở Thương mại, Sở Văn hóa Thông tin, Sở Tư 
Pháp, Sở Khoa học và Công nghệ ñã triển khai 23 phần mềm quản lý và 10 dịch vụ công phục vụ cho 
công tác quản lý chuyên môn. Hiện thành phố cũng ñang nghiên cứu 17 phần mềm ứng dụng mã nguồn 
mở và ñã sử dụng 6 phần mềm phục vụ cho công tác quản lý hành chính và tích hợp thông tin. 

d. C� s� d	 li�u:  ñã xây dựng ñược cơ sở dữ liệu về: dân cư, kinh tế, văn hóa, lao ñộng, ñất 
ñai, xây dựng…và sẽ triển khai, vận hành các phần mềm tại các Quận/Huyện, Sở/Ngành. 

2. Công tác ñảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho các h ệ thống thông tin tác nghi ệp của thành 
phố: 

Bên cạnh xây dựng hệ thống thông tin tác nghiệp, thành phố rất chú trọng ñến công tác ñảm bảo 
an toàn bảo mật cho các hệ thống này và ñã ñạt ñược nhiều kết quả: 

a. Triển khai h ệ thống b ảo vệ ATTT cho các S ở/Ngành, Qu ận/Huyện theo mô hình chung:  
Nhằm thống nhất và tạo thuận tiện cho công tác ñảm bảo an toàn bảo mật tại các ñơn vị, ngay từ năm 
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2005, Sở TT - TT ñã ñịnh hướng việc triển khai các hệ thống bảo vệ ATTT theo mô hình chung. Mô hình 
này ñược xây dựng qua nhiều bước, từ thí ñiểm, tổng kết hoàn chỉnh rồi mới nhân rộng: 

Giai ñoạn 1 (2005-2007): Xây dựng mô hình ở mức cơ bản, tập trung vào hệ thống chống sét, 
tường lửa, sao lưu dữ liệu và thí ñiểm triển khai chính sách ATTT. Kết quả ñã triển khai cho 34 
Sở/Ngành và 22 Quận/Huyện. 

Giai ñoạn 2 (2007-2008): Hoàn chỉnh mô hình, tập trung vào chính sách ATTT và quản lý tài 
nguyên hệ thống thông tin: Quản lý người dùng, Quản lý truy cập mạng, Quản lý dữ liệu...và thí ñiểm 
chính sách ATTT tại 4 ñơn vị: Q.5, Q.11, Phú Nhuận và Sở TT-TT 

 Năm 2009: tiến hành triển khai nhân rộng trên cơ sở mô hình ñã ñược thí ñiểm và hoàn chỉnh. 
ðến nay có 18 ñơn vị ñược ghi vốn với tổng vốn ñầu tư: 9,36 tỷ, trong ñó 11 ñơn vị ñã ñược phê duyệt 
và triển khai dự án với tổng kinh phí phê duyệt: 4,12 tỷ. 

b. Ứng dụng ch ữ kỹ số trong ñảm bảo an toàn an ninh thông tin:  Sở TT-TT TP.HCM là ñơn 
vị ñầu tiên trong các Sở TT-TT  tiến hành xây dựng hệ thống chứng thực chuyên dùng từ năm 2006 với 
khả năng cấp phát 10.000 chữ ký số và bắt ñầu thí ñiểm ứng dụng chữ ký số tại cơ quan từ 5/2006. ðến 
nay, ñã ñạt nhiều kết quả ñáng khích lệ: 

   Gần 100 cán bộ Sở ñược cấp chữ ký số và  trang bị mỗi cán bộ một thẻ và ñầu ñọc.  

 Tháng 10/2007, Bộ Thông tin và Truyền thông chính thức công nhận hoạt ñộng Trung tâm 
chứng thực số chuyên dùng.  

  Chữ ký số ñược tích hợp vào nhiều ứng dụng thực tế như: phần mềm quản lý công văn, Tất cả 
văn bản của Sở TT-TT phát hành ñều có chữ ký số trên file ñiện tử. ðặc biệt ñã tích hợp chữ ký số vào 
kiến trúc phần mềm lõi (2008). 

 Năm 2009: Bắt ñầu thí ñiểm triển khai chữ ký số tại 4 Sở/Ngành. 

c. Nâng c ấp hệ thống Cổng thông tin thành ph ố (HCM CityWeb):  

Ngay sau khi ñược thành phố giao nhiệm vụ quản lý hệ thống HCM CityWeb, Sở TT - TT ñã 
khẩn trương khảo sát, ñánh giá tình hình hoạt ñộng của hệ thống. Trên cơ sở ñó, Sở TT - TT ñã triển 
khai kế hoạch nâng cấp diện hệ thống nhằm ñảm bảo hệ thống có thể vận hành ở mức ñộ cao nhất và 
an toàn nhất, cụ thể: 

ðã xây dựng kế hoạch nâng cấp toàn diện từ hạ tầng, ñường truyền, các giải pháp an toàn bảo 
mật ñến việc nâng cấp các ứng dụng Web hiện có. 

ðến nay, hệ thống hạ tầng mới cho HCM CityWeb ñã ñược triển khai hoàn chỉnh ñặt tại công ty 
Phát triển công viên phần mềm Quang Trung và ñang khẩn trương chuyển ñổi các trang Web thành viên 
lên hệ thống này. 

Tiến hành kiểm ñịnh an toàn bảo mật các trang Web thành viên. Bước ñầu ñã kiểm ñịnh và khắc 
phục lỗ hổng bảo mật các trang Web của các ñơn vị ñã từng bị hacker tấn công: BQL Các Khu Chế xuất - 
Khu Công nghiệp (Hepza), Hội nông dân thành phố.  Tiếp ñến sẽ mở rộng kiểm ñịnh các trang Web của 
các Sở/Ngành, Quận/Huyện.    

d. Công tác ñào tạo về bảo mật:  

   Công tác ñào tạo ñược xây dựng dựa trên nhu cầu nhân lực phục vụ triển khai các hệ thống 
thông tin của thành phố và Sở/Ngành, Quận/Huyện. ðến nay, ñã triển khai các lớp ñào tạo tập trung về 
an toàn bảo mật cho cán bộ quản trị các Sở/Ngành, Quận/Huyện tại thành phố và các tỉnh với kết quả 
ñào tạo khoảng 300 cán bộ quản trị mạng (thành phố: 150, các tỉnh: 150). 

3. Các tồn tại trong công tác ñảm bảo an toàn, an ninh thông tin hi ện nay: 

  Bên cạnh các kết quả ñạt ñược, hiện nay công tác ñảm bảo an toàn an ninh thông tin của thành 
phố còn nhiều tồn tại như: 

 a. Kỹ thu ật, công ngh ệ lạc hậu:  

Các hệ thống sau thời gian dài triển khai trở nên lạc hậu vể công nghệ, kỹ thuật ñồng thời xuất 
hiện nhiều lỗ hổng bảo mật. ðặc biệt phải kể ñến Hệ thống Cổng thông tin thành phố (HCM CityWeb) xây 
dựng từ 2004, phần lớn các trang Web sử dụng các công nghệ cũ không ñảm bảo tính bảo mật, Hệ 
thống máy chủ ñã xuống cấp, thường gặp lỗi trong quá trình vận hành, ñồng thời chưa có giải pháp toàn 
diện về an toàn, an ninh của hệ thống CityWeb (phần cứng, chính sách, cơ chế quản lý, ứng dụng,...) ñể 
có giải pháp xử lý triệt ñể. 

Các ñơn vị phần lớn chưa có chính sách ATTT: Mới chỉ có 4/89 ñơn vị ban hành qui ñịnh ATTT 
hoàn chỉnh. Các ñơn vị còn lại ñang trong quá trình triển khai. 

Không thường xuyên kiểm tra, phát hiện các lỗ hổng bảo mật, nhất là lỗ hổng bảo mật của ứng 
dụng. Trong phần lớn trường hợp, lỗ hổng bảo mật chỉ phát hiện sau khi ñã gây ra sự cố nghiêm trọng. 
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Với một số lượng lớn các ứng dụng ñã và ñang triển khai, công tác ñánh giá bảo mật và khắc phục ñang 
ñặt ra nhiệm vụ to lớn cho thành phố. 

 b. Nguồn nhân l ực trong l ĩnh vực ATTT còn h ạn ch ế về nhiều mặt:  

  Lực lượng cán bộ quản trị mạng các ñơn vị Sở/Ngành, Quận/Huyện: Thiếu về số lượng (Chỉ có 1, 
2 người cho hệ thống mạng có ñến 100 – 200 máy tính, chưa có cán bộ chuyên trách về bảo mật hệ 
thống) cũng như hạn chế về chuyên môn (Phần lớn cán bộ quản trị không phải chuyên ngành an toàn 
bảo mật). 

 Các công ty, doanh nghiệp chuyên ngành an toàn bảo mật: thành phố có ít nhất hơn 20 doanh 
nghiệp có cung cấp các dịch vụ an toàn bảo mật thông tin. Tuy nhiên chưa có ñơn vị nào có ñội ngũ 
chuyên nghiệp ñủ sức ñảm nhận trách nhiệm ứng cứu sự cố cho toàn bộ hệ thống chính quyền ñiện tử 
của thành phố. 

 c. Nhận thức về ATTT của người dùng còn th ấp dẫn ñến nhi ều nội dung trong chính sách 
ATTT dù ñã ñơn giản hóa nh ưng ng ười dùng v ẫn không th ực hiện ñầy ñủ. Nhiều sai sót c ơ bản 
vẫn khá ph ổ biến: 

 Không thường xuyên ñổi mật khẩu máy tính cá nhân hoặc dùng mật khẩu ñơn giản. 

  Khi kết nối các thiết bị ngoại vi (USB, SmartPhone) vào mạng máy tính không tiến hành quét virus 
như qui ñịnh. 

  Chưa lập hồ sơ ñầy ñủ, chi tiết về mạng máy tính hay không lưu trữ dữ liệu của cơ quan ñúng nơi 
qui ñịnh. 

  d. Hệ thống b ị tấn công:  

       Do tồn tại nhiều lỗ hổng bảo mật trong khi công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn, ñã xảy ra 
nhiều cuộc tấn công vào hệ thống thông tin của thành phố thời gian qua. Trong ñó, nghiêm trọng nhất và 
ảnh hưởng sâu rộng nhất là vụ tấn công vào Hệ thống Cổng thông tin của thành phố (HCM CityWeb) bị 
hacker tấn công cài virus và các phần mềm gián ñiệp trong suồt thời gian từ 16-23/6/2009. 

  Hậu quả: Hàng chục dịch vụ công trực tuyến của chính quyền ñiện tử thành phố bị ảnh hưởng 
nghiêm trọng. Chỉ trong vòng 3 ngày, ñã có 27/77 trang Website thành viên bị ảnh hưởng, trong ñó có 
những trang của Sở/Ngành có nhiều dịch vụ công trực tuyến hay có số lượng truy cập lớn: Sở Kế hoạch 
và ðầu tư, Hải quan thành phố.. Một khối lượng lớn máy trạm của doanh nghiệp, người dân bị lây nhiễm 
virus khi truy cập ñể sử dụng dịch vụ. 

 Sở TT-TT ñã phải huy ñộng nhiều lực lượng của thành phố và cả nước, ñến 23/6/2009 mới tạm 
thời khắc phục ñược. Tuy nhiên vẫn chưa tìm ra hết lỗ hổng ñể khắc phục triệt ñể. ðến nay, hacker vẫn 
nhiều lần tìm cách xâm nhập. 

II- CÔNG VIỆC SẮP TỚI 

  1. Trọng tâm công vi ệc:   

  Trong thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục công tác ñảm bảo ATTT cho thành 
phố, xem ñây là lĩnh vực cần ưu tiên tập trung, ñặc biệt là các nội dung sau: 

Các hệ thống dùng chung của thành phố: Hệ thống thư ñiện tử; Trung tâm dữ liệu (DataCenter); 
Mạng MetroNet và hệ thống ñiều khiển mạng MetroNet (NOC); Cổng thông tin thành phố (CityWeb); 

Các ứng dụng tác nghiệp ñã và ñang triển khai; 

Mạng máy tính tại các Quận/Huyện, Sở/Ngành; 

ðào tạo chuyên sâu cán bộ quản trị về an toàn bảo mật. 

 2. Các giải pháp th ực hi ện:  

  Kết hợp nhiều giải pháp và nguồn lực nhằm thực hiện nhiệm vụ ñảm bảo an toàn bảo mật cho 
thành phố 

  a. An ninh h ạ tầng h ệ thống m ạng các S ở/Ngành, Qu ận/Huyện: 

   Tiếp tục nhân rộng mô hình an tòan bảo mật cho các ñơn vị Sở/Ngành, Quận/Huyện.  Các ñơn vị 
sẽ triển khai hoàn chỉnh các giải pháp an toàn bảo mật về mọi mặt: Hệ thống chống sét, Hệ thống Tường 
lửa, IPS/IDS, Hệ thống sao lưu dữ liệu,...; 

    Dự kiến có 30 Sở/Ngành, Quận/Huyện ñược ñưa vào kế hoạch triển khai dự án “Hệ thống bảo 
vệ ATTT” trong năm 2010. 

b. An ninh ứng dụng: Ti ến hành ñánh giá và kh ắc phục lỗ hổng b ảo mật hệ thống các ứng 
dụng ñã triển khai nh ư: 

Ứng dụng Web/Portal: 77 thành viên thuộc Cổng thông tin thành phố (HCM CityWeb); 
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Ứng dụng tác nghiệp tại các Quận/Huyện: 26 phần mềm tác nghiệp; 

Ứng dụng tác nghiệp tại các Sở/Ngành: Phần mềm lõi, phần mềm Quản lý hộ tịch, các phần 
mềm cấp phép,… ; 

c. Xây dựng qui trình x ử lý sự cố trên m ạng máy tính, trong ñó xác ñịnh rõ vai trò, trách 
nhiệm của các ñơn v ị liên quan nh ư: ðơn vị chủ trì: Sở TT – TT; Các ñơn vị thụ hưởng: Quận/Huyện, 
Sở/Ngành; Các ñơn vị cung cấp dịch vụ ứng cứu: doanh nghiệp chuyên ngành an toàn bảo mật. 

  d. Tổ chức lực lượng ứng cứu mạng máy tính c ủa thành ph ố nhằm:  

Xây dựng bằng ñược ñội ngũ và lực lượng chuyên về an toàn và an ninh thông tin tương xứng 
với việc ứng dụng công nghệ thông tin của thành phố. 

Thường trực xử lý khi có sự cố về phần cứng, phần mềm, kết nối mạng, sự cố virus, Trojan, 
hacker,.. 

ðảm bảo ứng cứu 24/7/365. 

ðảm bảo ứng cứu cho tất cả các cơ quan Sở/Ngành, Quận/Huyện trên ñịa bàn thành phố. 

Thường xuyên kiểm tra và cảnh báo thành phố về các lỗ hổng bảo mật phát sinh trên hệ thống 
mạng. 

Mô hình tri ển khai: Áp dụng nhiều hình thức nhằm huy ñộng cao nhất lực lượng chuyên môn về 
an toàn bảo mật tham gia: 

i) ðối với mạng máy tính các Sở/Ngành, Quận/Huyện (90 ñơn vị và hàng trăm ñơn vị cấp 2): 

Sở TT - TT sẽ xây dựng nội dung, ñịnh mức kinh phí cho công tác duy trì, bảo dưỡng, khắc phục 
sự cố... về phần cứng và hạ tầng mạng và hướng dẫn các ñơn vị thực hiện. 

Sở TT - TT chủ trì mua và triển khai tập trung bản quyền phần mềm chống virus cho các cơ quan 
quản lý Nhà nước tại thành phố nhằm chọn ñược sản phẩm và dịch vụ xử lý sự cố lên quan ñến virus, 
Trojan, spyware,... tốt nhất. Số lượng bản quyền dự kiến hơn 10.000. 

 ii) ðối với các hệ thống dùng chung của thành phố (MetroNet, HCM CityWeb, DataCenter):  

Triển khai trên hệ thống hạ tầng hiện ñại ñặt tại Công ty phát triển công viên phần mềm Quang 
Trung, áp dụng nhiều công nghệ tiên tiến Cloud Computing, ñường truyền MetroNet  tốc ñộ cao, toàn bộ 
hệ thống hạ tầng ñược thiết kế có tính dự phòng cao ñảm bảo vẫn hoạt ñộng thông suốt trong trường 
hợp xảy ra sự cố; 

Sở TT - TT sẽ tiến hành chọn lựa các ñơn vị chuyên ngành an toàn bảo mật có năng lực tốt nhất 
thực hiện công tác ứng cứu cho các hệ thống này. 

  e. An ninh d ữ liệu: 

  Bên cạnh việc trang bị các công cụ, phương tiện lưu trữ dữ liệu chuyên nghiệp tại các ñơn vị 
Quận/Huyện, Sở/Ngành, thành phố ñang triển khai xây dựng Trung tâm dữ liệu dùng chung cho toàn 
thành phố. Dự kiến Trung tâm dữ liệu sẽ ñi vào hoạt ñộng từ Quí II/2010. Với kiến trúc hiện ñại, vận hành 
trên nền hệ thống mạng tốc ñộ cao MetroNet, ñây sẽ là nơi lưu trữ dự phòng dữ liệu của các ñơn vị ñề 
phòng cho trường hợp có sự cố. ðồng thời, Trung tâm dữ liệu cũng là nơi tập hợp thông tin cho công tác 
khai thác (DataMining) phục vụ cho yêu cầu quản lý của thành phố sau này. 

  f.  ðào tạo nhân l ực:  

   Kết hợp với các Trường, Viện, các ñơn vị ñào tạo tổ chức các lớp ñào tạo chuyên sâu về an toàn 
bảo mật cho cán bộ quản trị, cán bộ phụ trách ATTT tại các Sở/Ngành, Quận/Huyện, trong ñó sẽ tập 
trung vào: Bảo mật hệ thống, bảo mật ứng dụng;  Xử lý sự cố hệ thống mạng; ðánh giá bảo mật 
mạng; Chính sách ATTT....Dự kiến trong năm 2010 sẽ ñào tạo 200 - 300 lượt cán bộ quản trị cho các 
ñơn vị Sở/Ngành, Quận/Huyện. 



    

 

Ngày ATTT Vi ệt Nam 2009 –  TP.HCM 18/11/2009  21 

 

BÁO CÁO CỦA ORACLE 
(Ông ðỗ Thanh Bình, Technology Senior Solution Consultant, Oracle) 
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Tóm tắt sơ lược ti ểu sử Ông ðỗ Thanh Bình:  
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CƠ SỞ HẠ TẦNG NĂNG ĐỘNG BẢO VỆ TÀI SẢN  

DOANH NGHIỆP 
(ðại diện công ty IBM) 

 

Topic: A Dynamic Infrastructure that puts your busi ness assets first 

IBM introduces solutions that help enterprises to build dynamic infrastructures which then allow 
your business to utilize the most of the business information and assets. Doing so by not only 
allow: 

• Easily manage to systems or applications with less resource, power consumption 

• Scalability up to the business needs 

• Advanced technology and features that help secure your business information and 

assets are well kept from threats. 

 

Cơ sở hạ tầng năng ñộng ñể bảo vệ tài nguyên kinh doanh và b ảo mật thông tin 

IBM giới thiệu các giải pháp kết hợp các ứng dụng công nghệ mới nhất nhằm giúp doanh 
nghiệp, tổ chức xây dựng một hạ tầng CNTT năng ñộng. từ ñó giúp khai thác một cách tốt nhất 
hiệu quả nhất các tài sản quan trọng của doanh nghiệp: thông tin và các nguồn lực kinh doanh. 
Các giải pháp này giúp doanh nghiệp: 

• Dễ dàng hơn trong việc quản lý hệ thông và các ứng dụng với ít nguồn lực và tiết kiệm 

ñiện năng hơn. 

• Có khả năng mở rộng tùy theo nhu cầu của sự phát triển 

• Các cộng nghệ và chức năng tiên tiến nhất nhằm ñảm bảo an toàn các thông tin và tài 

sản kinh doanh tránh khỏi các rủi ro, sự nhòm ngó từ bên ngoài. 
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TỔNG QUAN CISCO SAFE: KI ẾN TRÚC AN NINH MẠNG THẾ HỆ MỚI 
ðÃ ðƯỢC KIỂM CHỨNG TRONG THỰC TẾ 

(Ông Phan Thanh Sơn, Giám ñốc Công nghệ Công ty Cisco Systems Việt nam) 
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Tóm tắt sơ lược tiểu sử Ông Phan Thanh Sơn: 

     
Ông Phan Thanh Sơn là Giám ñốc Công nghệ (CTO) của Công ty Cisco 
Systems Việt nam. Sơn ñã có 17 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành 
Công nghệ thông tin – Truyền thông (ICT). Ông ñã tham gia tư vấn và 
thiết kế giải pháp và hệ thống mạng cho nhiều nhà cung cấp dịch vụ 
(Service Provider), các doanh nghiệp lớn (Enterprise) và các doanh 
nghiệp nhỏ-và-vừa (Small - Medium Business) tại Việt nam từ năm 1997 
khi ông làm việc cho tập ñoàn Equant-SITA (nay là Orange Business 
Solution thuộc tập ñoàn France Telecom).  

Ông Sơn gia nhập Cisco ñầu năm 2000 với vai trò kỹ sư tư vấn hệ 
thống. Năm 2003 ông ñược bổ nhiệm làm Giám ñốc Kỹ thuật - Công 
nghệ Công ty Cisco Systems Việt nam. Từ năm 2007, ông ñảm nhiệm 

vài trò Giám ñốc Công nghệ (CTO) và ðiều hành (COO) của Cisco Việt nam. Với gần 10 năm làm 
việc tại Cisco, trách nhiệm chính hiện nay của ông là ñịnh hướng chiến lược kinh doanh và phát 
triển nguồn lực công nghệ cho Cisco Việt nam và ñối tác; phát triển thị trường và xúc tiến các giải 
pháp và công nghệ mạng thế hệ mới của Cisco tại Việt nam bao gồm: Advanced Technologies, 
Emmerging Technologies, Data Center và Smart+Connected Communities. Trong vai trò COO, ông 
chịu trách nhiệm hỗ trợ CEO của Cisco Việt nam trong việc triển khai hiệu quả các quy trình và 
chương trình trong kiến trúc doanh nghiệp Cisco (Enterprise Architecture) cũng như xây dựng 
chiến lược phát triển dài hạn của Cisco tại Việt nam. Trong vai trò này, ông làm việc rất chặt chẽ 
với Cisco IT trong việc dùng thế mạnh Cisco IT triển khai các chiến lược kinh doanh, nâng cao 
năng suất lao ñộng và tạo tiền ñề cho sự cách tân (innovation) trong Cisco Việt nam cũng như phổ 
biến kinh nghiệm triển khai Cisco IT qua chương trình Cisco IT@Work cho khách hàng và ñối tác 
tại Việt nam. Ông ñược giao làm ñại diện cho Cisco System Việt nam tham gia vào các hiệp hội 
trong ngành ICT Việt nam như Hội Tin học Việt nam – VAIP, Hội Tin học TP. HCM – HCA, ICT 
Partnership Club, Hiệp hội An toàn – Thông tin (VNISA).  

Trước khi gia nhập Cisco Systems, ông làm Quản lý nhóm dịch vụ cao cấp (Professional Service 
Manager) của Equant-SITA Việt nam nơi ông tham gia vào các dự án xây dựng mạng Internet Việt 
nam (VNN) từ năm 1997. Trong 3 năm trước ñó ông là kỹ sư ICT của Liên doanh Dầu khí 
Vietsovpetro với công việc hỗ trợ hệ thống IT, mạng truyền thông và hệ thống tự ñộng hóa. Từ 
năm 1992 ñến 1994 ông là kỹ sư hệ thống chính của TRADEVICO-IBC (là Business Partner ñầu 
tiên của IBM tại Việt nam) nơi ông tham gia triển khai và hỗ trợ hệ thống IT cho Tổng cục thuế, Kho 
bạc và Bộ tài chính. 

Ông Sơn tốt nghiệp Khoa Công nghệ thông tin của ðại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh. Trước ñó 
ông có hai năm rèn luyện trong môi trường Quân ñội tại khoa Thông tin, Học viện Kỹ thuật Quân 
sự. 
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HỆ THỐNG QUẢN LÝ ATTT THEO ISO 27001:2005 
CÁCH TIẾP CẬN VÀ ÁP DỤNG THỰC TẾ 

(Ông Trịnh Tuấn Dũng, Giám ñốc kiểm ñịnh công ty BVQI) 
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SESSION 1: ATTT MẠNG VÀ HỆ THỐNG 

 
 

Nội dung: 

1. Giải pháp chống thất thoát dữ liệu cho doanh nghiệp 

2. ðảm bảo tính liên tục của doanh ngiệp và khôi phục sau 

thảm họa 

3. Thảo luận + Bốc thăm trúng thưởng 

 
Người ñiều phối:  

 

 
Ông Phùng H ải 
CISSP- Trưởng ban an toàn mạng và hệ 
thống Chi hội VNISA phía Nam. Giám ñốc 
phát triển kinh doanh công ty Misoft HCM. 
 
Ông Phùng Hải tốt nghiệp cử nhân tại Úc 
và có trên 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh 
vực ATTT 
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GIẢI PHÁP CHỐNG THẤT THOÁT DỮ LIỆU  
CHO DOANH NGHIỆP 

(Ông Nguyễn Thành Nam, chuyên gia bảo mật công ty HPT) 
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ðẢM BẢO TÍNH LIÊN TỤC CỦA DOANH NGHIỆP  
VÀ KHÔI PHỤC SAU THẢM HỌA 

(Ông ðỗ Ngọc Huy, chuyên gia bảo mật công ty FPT) 
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SESSION 2:  

ĐÀO TẠO VÀ CHUẨN HÓA TRONG ATTT 

 
 

Nội dung: 

1. ðào tạo và chuẩn hóa ATTT 

2. ðịnh giá tài sản hệ thống thông tin 

3. ðánh giá nguy cơ ATTT 

4. Con ñường trở thành chuyên viên an ninh mạng 

5. Thảo luận 

 

 

 Người ñiều phối:  

 

 
Ông Tr ịnh Ngọc Minh , Tiến sĩ Toán – Lý 

• 15 năm kinh nghiệm quản trị mạng. 
• 10 năm nghiên cứu và triển khai ATTT. 
• Giảng viên Cisco Systems CCSI #31179, 

CCAI. 
• Giảng viên Sun Microsystems (Solaris). 
• Phó Giám ñốc Khu Công nghệ Phần mềm 

–  ðại học Quốc gia TpHCM kiêm Giám 
ñốc Phòng thí nghiệm An ninh thông tin 
ISeLAB. 
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ðÀO TẠO VÀ CHUẨN HÓA ATTT 
(TS. Trịnh Ngọc Minh, ISeLAB, Khu CNPM ðHQG-HCM) 
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ðỊNH GIÁ TÀI SẢN HỆ THỐNG THÔNG TIN 
(Ông Dương Ngọc Thái, CSO – Trưởng phòng ATTT, Ngân hàng ðông Á) 
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ðÁNH GIÁ NGUY CƠ ATTT 
(Ông ðặng Hoàng Minh, Senior IT Manager - GLOBAL CYBERSOFT (VN) JSC) 
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CON ðƯỜNG TRỞ THÀNH CHUYÊN VIÊN AN NINH MẠNG 
(Th.s Sử Tâm Nguyên, Giảng viên hệ thống Cisco (CCSI) – SaigonCTT) 
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SESSION 3:  

ATTT TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 

 
 

Nội dung: 

1. Công nghệ xác thực hiện ñại dựa trên Smartcard và kết 

hợp với Biometrics 

2. Phòng tránh rủi ro cho máy chủ web với Microsoft System 

Center 

3. Thảo luận + Bốc thăm trúng thưởng 

 

Người ñiều phối:  

 

 
Tiến s ĩ Võ Văn Khang 
 
Trưởng ban chứng thực số và thương mại 
ñiện tử VNISA, Phó Tổng Giám ñốc NHTMCP 
Việt Á. 
 
Ông Võ Văn Khang là chuyên gia về an toàn 
và bảo mật thông tin, ñã tham gia tư vấn và 
xây dựng các giải pháp về ATTT cho nhiều 
ñơn vị và doanh nghiệp. Ông cũng tham gia 
giảng dạy nhiều năm về ATTT tại ðHQG 
TP.HCM 
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CÔNG NGHỆ XÁC THỰC HIỆN ðẠI DỰA TRÊN SMARTCARD  
VÀ KẾT HỢP VỚI BIOMETRICS 

(Ông Nguyễn Hữu Dũng, Tổng Giám ðốc Secude Vietnam) 
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Tóm t ắt sơ luợc về Ông Nguy ễn Hữu Dũng:  
 

Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành công nghệ phần mềm máy tính, 
Ông Nguyễn Hữu Dũng ñang là Tổng Giám ðốc, chịu trách nhiệm chính 
về mảng giải pháp và công nghệ cho tập ñoàn ở Việt Nam. Cùng với các 
trung tâm giải pháp khác của tập ñoàn ở nhiều nơi trên thế giới, SECUDE 
Việt Nam ñang từng bước góp phần vào việc nâng cao chất lượng và 
thương hiệu của SECUDE trên thị trường thế giới. 
 
Trước khi gia nhập SECUDE vào ñầu năm 2007, ông Nguyễn Hữu Dũng 
từng ñảm nhận các vị trí quản lý kỹ thuật quan trọng trong các công ty gia 

công phần mềm nước ngoài ở Việt Nam như SDC (Saigon Software Development Company) 
hay AdnovaTech Solution Corp… 
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PHÒNG TRÁNH RỦI RO CHO MÁY CHỦ WEB  
VỚI MICROSOFT SYSTEM CENTER  

(Ông Vũ Nguyễn Cao Sơn, Chuyên gia công nghệ cho mảng tài chính  
và tổng công ty của Microsoft phía Nam) 
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Sơ lược ti ểu sử Ông Vũ Nguyễn Cao Sơn:  

Có nhiều năm công tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin và tư vấn hệ thống. Hiện ñang phụ trách chính 
về công  nghệ hạ tầng, giải pháp an ninh cho nhóm khách hàng tài chính, tổng công ty tại khu vực phía 
Nam. 
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PHẦN 2:  
THÔNG TIN NHÀ TÀI TRỢ 

 

 

1. Oracle 
 
 

 

 
 
Oracle Vietnam  
Hanoi Office  
Unit 01 /02, 11th Floor, Prime Centre Building, 53 Quang Trung Street  
Hanoi, Vietnam 
Tel :  +844 39446888 
Fax : +844 39432 592 
 
Ho Chi Minh Office 
Suite 12  Sun Wah Business Centre 
115 Nguyen Hue Boulevard, District 1 
Ho Chi Minh City, Vietnam 
Tel :  +848 38219 186 
Fax : + 848 38219 181 
 
Oracle has been working in Vietnam since the lifting of the US trade embargo by President Clinton in 
February 1994. In 1995, Oracle Vietnam Pte Ltd. began operation as a 100% foreign owned subsidiary, 
and still is today, of Oracle Corporation (NASDAQ – ORCL) 

Oracle was the first US information technology company to be granted such a license in Vietnam by the 
Government of Vietnam. 

With a modern head office located in central Hanoi, Oracle Vietnam has been an instrumental leader in 
Vietnam’s Information Technology modernization and a vocal advocate within the Vietnam Software 
Association of the continued need for software training and education. 

To date, Oracle Vietnam has trained in excess of six thousand IT professionals and students in Vietnam 
and over three hundreds Vietnam IT experts have achieved the Oracle Certified Professional certification 
program. 

As a direct result of these training programs, many of these professionals are now in demand not only in 
Vietnam but also throughout Asia, Europe and the United States.   

Oracle Vietnam is capable of providing all products and services offered by Oracle worldwide including 
education and technical support for our partners and customers. Our technology products also support 
the Vietnamese language.  Oracle is providing following solutions: 

 

Oracle Database 

Oracle Database, the first relational database designed for grid computing, helps ensure that enterprise 
information is always available and secure. Oracle is the most reliable choice for large enterprises, 
midsize businesses, and departments alike. Oracle provides the  
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• No. 1 Database 

• No. 1 Data Warehousing 

• No. 1 Database on Linux 

• No. 1 Embedded Database 

 

Oracle Fusion Middleware 

Oracle Fusion Middleware consolidates Oracle’s leading, standards-based software to deliver “hot-
pluggable” middleware with a comprehensive and seamlessly integrated service-oriented architecture 
software infrastructure. Oracle is the 

• No. 1 in Middleware 

• No. 1 in Business Intelligence 

• No. 1 in Application Platform suites 

• No. 1 in Enterprise Performance Management 

 

Oracle Applications 

Oracle Applications—including Oracle E-Business Suite, PeopleSoft Enterprise, JD Edwards 
EnterpriseOne, JD Edwards World, Siebel, and Hyperion—help deliver the complete functionality and 
business intelligence that companies need to compete and win. In fact, Oracle has the No. 1 customer 
relationship management and human capital management applications, and benefits customers by 
enabling customer success, providing a complete offering, and presenting the strongest strategic road 
map. 

 

Oracle Industry Solutions 

Oracle industry solutions address the specific challenges and processes unique to your industry. Many of 
the world’s top retail, manufacturing, life sciences, communications, utilities, and financial services firms 
are among the many businesses that are poised to profit from Oracle’s industry focus. Globally, Oracle is 
a leader in financial services, the public sector, professional services, retail, and communications.
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2. IBM Vietnam 
 
 

 
 

IBM Việt Nam 

Trụ sở chính: Tầng 2, Tòa nhà Pacific Place, 83B Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

ðT: (84-4) 946 0201; Fax: (84-4) 946 0203 

IBM Việt Nam 

Chi nhánh tại HCMC: Tầng 3B, Trung Tâm Thương Mại Sài Gòn, 37 Tôn ðức Thắng, Quận 1, Thành 
Phố Hồ Chí Minh  

ðT:  (84-8) 3824 1474; Fax: (84-8) 3822 5432   

Website: www.ibm.com  

 
Thành lập năm 1911 tại New York, Mỹ, IBM là tập ñoàn công nghệ thông tin lớn nhất thế giới, cung cấp 
hàng loạt các giải pháp tích hợp, các sản phẩm dịch vụ công nghệ thông tin chất lượng vượt trội trên 
toàn cầu. 

 
IBM trước ñây ñã có mặt ở Việt Nam từ năm 1938 ñến năm 1975. Trở lại Việt Nam năm 1993, tới năm 
1994, IBM thành lập hai văn phòng ñại diện tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Sau ñó, Công ty IBM 
Việt Nam ñã chính thức ñược thành lập và là một trong những doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài ñầu 
tiên trong ngành CNTT tại Việt Nam. 

Tại Việt Nam, IBM cung cấp các sản phẩm và dịch vụ ña dạng bao gồm máy chủ (System x, System i, 
System p và System z), hệ thống lưu trữ (Storage), phần mềm (WebSphere, Information System – DB2, 
Lotus, Tivoli, Rational), các dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng, tích hợp hệ thống, giải pháp e-business, quản 
lý dự án, giáo dục/ñào tạo, và tư vấn.  

Không ngừng ñổi mới tất cả các chu trình và mô hình kinh doanh ñã giúp cho IBM ñạt những tầm cao 
mới về khả năng tích hợp các chu trình kinh doanh và các ứng dụng cho nội bộ doanh nghiệp, các nhà 
cung cấp, các nhà phân phối, khách hàng của doanh nghiệp và cho ñội ngũ nhân viên. Khách hàng của 
IBM ở Việt Nam bao gồm các bộ, ngành, các cơ quan chính phủ, các ngân hàng, các doanh nghiệp quốc 
doanh, các công ty và tổ chức ña quốc gia hoạt ñộng tại Việt Nam và các doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

IBM tự hào ñóng góp vào quá trình phát triển của Việt Nam không chỉ bằng việc mang ñến những giải 
pháp kinh doanh và trao ñổi kinh nghiệm mà còn thông qua các dự án hỗ trợ giáo dục và văn hóa. 
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IBM Vietnam Company 
2nd Floor, Pacific Place Building, 83B Ly Thuong Kiet Str., Hoan Kiem Dist., Hanoi, Vietnam 
Tel: (84-4) 3946 0201 
Fax: (84-4) 3946 0203 
Website: www.ibm.com  

 

IBM Vietnam Company 
3B Floor, Saigon Trade Center, 37 Ton Duc Thang Street, District 1, Ho Chi Minh City,  
Tel:  (84-8) 3824 1474  

Fax: (84-8) 3822 5432   

Website: www.ibm.com  

 
Established in 1911 in New York, United States, IBM is the world's leading information technology 
services company, offering a range of integrated solutions, products and services unmatched by any 
other IT company.  

 
IBM set up its business and operated in Vietnam from 1938 to 1975. In 1993,  IBM returned to Vietnam 
for market evaluation, and in 1994 established Representative Offices in Hanoi and Ho Chi Minh City. 
After that, IBM Vietnam Company was established and became one of the first 100% foreigned-invested 
IT companies in Vietnam. IBM provides a complete range of products and services in Vietnam. These 
include servers (System x, System i, System p và System z), Storage System (TotalStorage), software 
(WebSphere, Information System – DB2, Lotus, Tivoli, Rational), Point-of-Sales systems, 
warranty/maintenance, system integration, e-business, project management, education/training, and 
consulting. 

IBM’s transformation across processes and enterprises, bring new levels of integration among processes 
and applications inside the business, suppliers and distributors at either end of the business, customers 
outside the enterprise, and employees inside it. Clients of IBM in Vietnam include government ministries 
and agencies, banks, state-owned enterprises, small- and medium-size enterprises and multi-national 
companies and organizations. 

IBM is proud to contribute to the development and progress of Vietnam not only by providing unique 
business solutions, experience exchange but also through philanthropic projects to support the country's 
education and cultural renovation efforts.  
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3. HP 
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4. Cisco 

 

 

Cisco Systems, Inc. là công ty hàng ñầu thế giới về kết nối mạng Internet. Hiện 
nay, mạng là một bộ phận quan trọng trong hoạt ñộng liên lạc của các doanh 
nghiệp, trường học, cơ quan chính phủ và hộ gia ñình, và các giải pháp mạng 
dựa trên giao thức IP (Internet Protocol) của Cisco lại chính là nền tảng của 
những mạng này.  

Cisco ñược thành lập năm 1984 bởi một nhóm các nhà khoa học máy tính tại 
Trường ðại học Stanford. Kể từ khi thành lập, các kỹ sư của Cisco luôn là những 
người ñi tiên phong trong việc phát triển các công nghệ mạng dựa trên giao thức 
IP. Hiện nay, với hơn 54,000 nhân viên trên toàn thế giới, truyền thống sáng tạo 
ñược tiếp nối với những sản phẩm và giải pháp hàng ñầu thị trường trong các 
lĩnh vực phát triển cốt lõi của công ty là ñịnh tuyến và chuyển mạch, cũng như là 
trong các lĩnh vực công nghệ tiên tiến như:  

  Truyền thông IP   Mạng LAN không dây 

  Kết nối mạng gia ñình    Các dịch vụ kết nối ứng dụng 

  An ninh mạng   Kết nối mạng lưu trữ 

  Các hệ thống Video 

Cisco nằm ở tâm ñiểm của nhiều thay ñổi mang tính lịch sử về công nghệ, và ñiều ñó vẫn tiếp tục ñúng 
cho ñến tận thời ñiểm hiện nay. Giờ ñây, khi mà lĩnh vực công nghệ ñang trải qua một giai ñoạn thay ñổi 
căn bản, Cisco vẫn là công ty hàng ñầu thị trường trong rất nhiều lĩnh vực như là ñịnh tuyến và chuyển 
mạch, truyền thông hợp nhất, truyền thông không dây và an ninh. Công ty ñã giúp thúc ñẩy sự chuyển 
dịch của cả ngành công nghiệp hướng ñến IP và giờ ñây Cisco cũng ñang nằm ở tâm ñiểm của những 
thay ñổi căn bản trong cách thức truyền thông của cả thế giới. 

Mạng nh ư là Nền tảng 

Sự xuất hiện của khái niệm Mạng như là Nền tảng (the network as a platform) ñang làm thay ñổi toàn bộ 
chuỗi giá trị của công nghệ và ñặt mạng lưới vào trung tâm của sáng tạo: tới năm 2010, sẽ có ñến 14 tỷ 
thiết bị ñược kết nối vào mạng Internet . Sự bùng nổ về số lượng thiết bị sẽ còn ñược tăng cường thêm 
nữa khi ngày càng có nhiều dịch vụ và công việc ñược xử lý trực tuyến, từ các cuộc gọi ñiện thoại cho 
ñến tìm kiếm cá nhân hay tải video, game và các hình thức giải trí khác nữa. 

Vai trò của mạng lưới ñang phát triển vượt quá việc chỉ ñơn thuần là một cơ sở hạ tầng. Nó ñang nổi lên 
như là một nền tảng an toàn ñể cung cấp những trải nghiệm mang tính tùy biến và cá nhân hóa mà 
những người dùng của thế kỷ 21 kỳ vọng, dù ñó là cung cấp các dịch vụ mới như là một nhà khai thác, 
nâng cao năng suất của doanh nghiệp ở mọi quy mô hoặc là người tiêu dùng ñang tìm kiếm những hoạt 
ñộng giải trí và dịch vụ theo thời gian thực ñược cá nhân hóa. 

Khi mà một mạng lưới ngày càng thông minh phát triển thành một nền tảng, người dùng sẽ có thể liên 
lạc từ bất kỳ thiết bị nào, theo bất cứ chế ñộ nào mà họ lựa chọn. 

Cisco ñang lãnh ñạo sự chuyển ñổi hướng ñến một môi trường công nghệ lấy mạng lưới làm trung tâm. 
Bằng cách kết hợp thế mạnh cốt lõi của mình (IP) với trí tuệ, công ty ñang tạo ra một nền tảng truyền 
thông mạnh mẽ ñóng vai trò cơ sở cho sự hội tụ của dữ liệu, thoại, video và truyền thông di ñộng vào 
trong một kiến trúc tích hợp, an toàn. 

Nghiên c ứu và Phát tri ển 

ðể biết thêm thông 
tin, vui lòng liên hệ: 

Cisco Systems 
Vietnam 

Level 12A, Vincom 
City Towers, 191 Ba 
Trieu, Hanoi. 

Tel: 84.4. 39746 227 

Fax: 84.4. 39742 790 

www.Cisco.com/vn  
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Cisco sáng tạo theo rất nhiều cách thức: thông qua phát triển công nghệ và mở rộng các công nghệ sau 
khi chúng ñược phát minh ra cũng như thông qua những công nghệ tương tự và mở rộng thị trường. 
Chúng tôi còn sáng tạo thông qua sự tích hợp ở ñẳng cấp thế giới và mở rộng hoạt ñộng mua lại công ty, 
thông qua triển khai những mô hình kinh doanh mới và thông qua cách chúng tôi hợp tác với các công ty 
khác. 

Chương trình Học viện Mạng của Cisco  

ðể giúp nâng cao khả năng tiếp cận ñến các cơ hội ñào tạo và nghề nghiệp trên toàn thế giới, Cisco ñã 
xây dựng Chương trình Học viện Mạng của Cisco (Cisco Networking Academy Program) ñể ñào tạo sinh 
viên trong việc thiết kế, xây dựng và duy trì các mạng máy tính. Bằng cách kết hợp giữa ñào tạo và mạng 
Internet, Chương trình Học viện Mạng của Cisco giúp sinh viên thu nhận những kỹ năng cần thiết cho 
các công việc trong lĩnh vực IT và hỗ trợ hoạt ñộng ñào tạo ñại học trong lĩnh vực kỹ thuật, khoa học máy 
tính và những lĩnh vực khác có liên quan – và cuối cùng là hỗ trợ việc phát triển các quốc gia và nền kinh 
tế của các quốc gia ñó. Kế từ khi ra ñời vào năm 1997, ñã có hơn 1.6 triệu sinh viên theo học tại hơn 
10,000 Học viện Mạng ñược ñặt tại các trường trung học, các trường kỹ thuật, cao ñẳng, ñại học và các 
tổ chức ñào tạo cộng ñồng ở hơn 163 quốc gia trên thế giới. 

Các ðối tác Kênh hỗ trợ sự Phát triển Mạng 

Công nghệ mạng ñang nhanh chóng thay ñổi và tạo ra những nhu cầu mới cho các doanh nghiệp và tổ 
chức ở mọi thể loại. ðể ñáp ứng, Cisco Systems ñã phát triển một chương trình ñối tác kênh hàng ñầu 
ñể hỗ trợ ñội ngũ bán hàng là các ñối tác kênh hết sức quan trọng của công ty phát triển các kỹ năng và 
kiến thức chuyên môn mà họ cần có ñể phát triển.  

Các ðối tác Kênh của Cisco (Cisco's channel partners), một lực lượng toàn cầu với hơn 200,000 người 
thuộc hơn 20,000 nhà bán lẻ, nhà tích hợp hệ thống và nhà tư vấn mạng gia tăng giá trị ñang chiếm tới 
hơn 90% doanh thu thương mại và doanh nghiệp trên toàn cầu của Cisco. 

ðể biết thêm thông tin về Cisco và các chương trình công nghệ của công ty, vui lòng ghé thăm: 
www.Cisco.com. 
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Cisco Systems, Inc. is the worldwide leader in networking for the Internet. Today, 
networks are an essential part of business, education, government and home 
communications, and Cisco's Internet Protocol-based (IP) networking solutions 
are the foundation of these networks.  

Cisco was founded in 1984 by a small group of computer scientists from Stanford 
University. Since the company's inception, Cisco engineers have been leaders in 
the development of Internet Protocol (IP)-based networking technologies. Today, 
with more than 54,000 employees worldwide, this tradition of innovation 
continues with industry-leading products and solutions in the company's core 
development areas of routing and switching, as well as in advanced technologies 
such as:  

  IP Communications   Wireless LAN 

  Home Networking    Application Networking Services 

  Network Security   Storage Area Networking 

  Video Systems 

Cisco has been at the heart of many historic changes in technology, and that continues to be true today. 
Now, at a time when the technology industry is going through a period of dramatic change, Cisco is the 
market leader in multiple areas, such as routing and switching, unified communications, wireless and 
security. The company helped catalyze the industry's move toward IP and, now that it is fully underway, 
the company is at the center of fundamental changes in the way the world communicates. 

The Network is the Platform 

The emergence of the network as a platform is changing the entire value chain of technology and placing 
the network squarely at the center of innovation: as many as 14 billion devices will be connected to the 
Internet by 2010. The explosion of devices will be fueled by more and more services and tasks being 
handled online, from phone calls to personalized searches to downloading videos, games and other 
forms of entertainment. 

The role of the network is evolving beyond that of infrastructure. It is emerging as a secure platform for 
delivering the customized and personalized experience that 21st century users expect - whether that 
means delivering new services as a carrier, boosting productivity for businesses of any size or consumers 
looking for real-time, personalized entertainment and services. 

As an increasingly intelligent network evolves into a platform, users will be able to communicate from any 
device and in whatever mode they choose. 

Cisco is leading the transition to a network-centric technology environment. By combining its core 
strength (IP) with intelligence, the company is creating a powerful communications platform that will serve 
as the basis for the convergence of data, voice, video and mobile communications in a secure, integrated 
architecture. 

Research and Development 

Cisco innovates in many different ways: via technology development and the expansion of technologies 
after their initial invention, and through adjacent technology and market extension. We also innovate 
through world-class integration and scaling of acquisitions, by starting new business models, and in the 
way we partner with other companies. 

For more information, 
please contact: 

Cisco Systems Vietnam 

Level 12A, Vincom City 
Towers, 191 Ba Trieu, 

Hanoi. 

Tel: 84.4. 39746 227 

Fax: 84.4. 39742 790 

www.Cisco.com/vn  
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Cisco Networking Academy Program  

To help foster access to education and professional opportunities worldwide, the company founded the 
Cisco Networking Academy Program, which trains students to design, build, and maintain computer 
networks. By combining education and the Internet, Cisco Networking Academies help students acquire 
the skills needed for IT-related jobs and for higher education in engineering, computer science, and 
related fields—and ultimately, aid in the development of their countries and their local economies. Since 
its creation in 1997, over 1.6 Million students have enrolled at more than 10,000 Academies located in 
high schools, technical schools, colleges, universities, and community-based organizations in more than 
163 countries. 

Channel Partners Address Network Evolution 

Network technology is rapidly changing and creating new demands by businesses and organizations of 
all types. In response, Cisco Systems has developed its industry-leading channel partner program to help 
the company's important sales force, its channel partners, develop the skills and expertise they need to 
thrive.  

Cisco's channel partners, a global force of over 200,000 people in 20,000 independent value-added 
resellers, systems integrators and network consultancies, account for more than 90 percent of Cisco's 
commercial and enterprise revenue worldwide. 

For more information on Cisco and its technology initiatives, go to www.Cisco.com. 
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5. Microsoft 

Microsoft  (ñôi khi viết tắt là MS) là một tập ñoàn Công nghệ máy tính ña quốc gia tầm cỡ thế giới của Mỹ 
do Bill Gates làm chủ tịch, với số nhân viên là 79.000 người tại 102 quốc gia và tổng doanh thu năm 
2007 ñạt 51,12 tỷ USD. Tập ñoàn này phát triển, gia công, và cấp bản quyền cho các phần mềm phục vụ 
trong máy tính. Trụ sở chính của Microsoft ñặt tại Redmond, Washington Mỹ. 

Các sản phẩm bán chạy nhất của Microsoft bao gồm họ các hệ ñiều hành thuộc họ Microsoft Windows 
(Windows NT, Windows 95, Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000, Windows XP (SP1, SP2), 
Windows Server 2003, Windows Vista) và bộ phần mềm văn phòng Microsoft Office. ðó là những sản 
phẩm rất nổi tiếng trong thị trường phần mềm cho máy tính cá nhân, chiếm thị phần lên ñến 90% hoặc 
hơn như với Microsoft Office năm 2003, và Microsoft Windows năm 2006. 

ðược thành lập ñể phát triển phần mềm trình dịch BASIC interpreters cho máy Altair 8800 , Microsoft 
vươn lên thống trị thị trường hệ ñiều hành cho máy tính gia ñình với MS-DOS giữa những năm 1980. Cổ 
phiếu của công ty sau khi ñược phát hành lần ñầu ra thị trường ñã tăng giá nhanh chóng và tạo ra 4 nhà 
tỷ phú và 12000 nhà triệu phú trong công ty. Xuyên suốt lịch sử, tập ñoàn này luôn là mục tiêu của rất 
nhiều sự chỉ trích, bao gồm các thủ ñoạn ñộc quyền kinh doanh. Trong ñó có từ phía Ủy ban công lý Hoa 
Kỳ (United States Department of Justice), và Ủy ban châu Âu (European commission), ñã làm Microsoft 
dính vào rất nhiều vụ kiện tụng về chống ñộc quyền. 

Microsoft cũng có một chỗ ñứng trong các thị trường khác bên cạnh thị trường hệ ñiều hành và phần 
mềm văn phòng, như mạng truyền hình cáp MSNBC, cổng Internet MSN, và bộ từ ñiển bách khoa ña 
phương tiện Microsoft Encarta. Công ty cũng kinh doanh hai dòng sản phẩm phần cứng máy tính là 
Microsoft mouse và sản phẩm giải trí gia ñình như Xbox, Xbox 360, Zune và MSN TV. 

Windows Live (Bản Beta) mới ñược công bố ở trang http://www.ideas.live.com/ và sắp tới là hệ ñiều 
hành Windows Vista, bản Microsoft Office 2007 dự kiến tới cuối năm 2006, ñầu năm 2007 sẽ phát hành 
và công bố rộng rãi trên toàn cầu. Sản phẩm văn phòng Microsoft Office (95, 97, 2000, XP, 2003, 2007). 

Lịch sử 

- 6/1978: Bill Gates và Paul Allen ñăng ký bản quyền cho sản phẩm trí tuệ ñầu tay và tháng 11/1978 
Microsoft chính th ức ñược ra ñời. 

Phạm vi ho ạt ñộng 

Microsoft có mặt tại hầu hết các quốc gia và, Microsoft ñặt chi nhánh ở hơn 102 quốc gia (2007) và ñược 
phân loại thành 6 khu vực: 

1.Bắc Mỹ. 

2.Châu Mỹ Latinh. 

3.Châu Âu, Trung ðông, Châu Phi. 

4.Nhật Bản. 

5.Châu Á Thái Bình Dương. 

6.Trung Quốc. 
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6. BUREAU VERITAS 

GIỚI THIỆU 
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7. TRUSTBank 
Ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) ðại Tín – 
TRUSTBank chính thức thành lập vào năm 1989, với tên 
gọi là Ngân hàng TMCP nông thôn Rạch Kiến - ngân 
hàng cổ phần ñầu tiên của tỉnh Long An, và ñược Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam cấp giấy phép hoạt ñộng số 0047/NH-GP ngày 29/12/1993, trụ sở chính tại số 
1, Thị tứ Long Hòa, Huyện Cần ðước, Tỉnh Long An.  

Ngày 17/08/2007, theo quyết ñịnh số 1931/Qð-NHNN, Ngân hàng TMCP nông thôn Rạch Kiến ñược 
Thống ñốc NHNN Việt Nam chấp thuận chính thức chuyển ñổi mô hình hoạt ñộng thành Ngân hàng 
TMCP ñô thị và ñổi tên thành Ngân hàng TMCP ðại Tín, theo quyết ñịnh số 2136/Qð-NHNN ngày 
17/09/2007 của NHNN Việt Nam. 

Việc chấp thuận cho TRUSTBank chuyển ñổi mô hình hoạt ñộng từ Ngân hàng TMCP nông thôn sang 
Ngân hàng TMCP ñô thị tạo ñiều kiện cho NH nâng cao năng lực về tài chính, mở rộng mạng lưới hoạt 
ñộng kinh doanh, ñủ sức cạnh tranh và phát triển mạnh mẽ, ñánh dấu một giai ñoạn phát triển mới của 
TRUSTBank với mục tiêu phấn ñấu trở thành một ngân hàng bán lẻ hiện ñại theo các chuẩn mực quốc 
tế, cung cấp sản phẩm dịch vụ ña dạng từ cơ bản ñến cao cấp, hoàn thành mục tiêu ñưa TRUSTBank 
trở thành một trong số các ngân hàng có chất lượng phục vụ tốt nhất tại Việt Nam.  

I - Vốn ñiều lệ:  
Tính ñến 13/11/2009 vốn ñiều lệ của TRUSTBank là 1.500 tỉ ñồng (Một nghìn năm trăm tỉ ñồng). 

II - Sản ph ẩm d ịch vụ chính: 
TRUSTBank cung cấp ña dạng 
các sản phẩm, dịch vụ tài chính 
phù hợp với nhu cầu của Quý 
khách hàng như: 

• Huy ñộng vốn bằng ñồng 
Việt Nam, ngoại tệ; 

• Cung cấp tín dụng, ñầu tư, 
góp vốn liên doanh bằng 
ñồng Việt Nam, ngoại tệ; 

• Các dịch vụ thanh toán 
trong nước, dịch vụ ngân 
quỹ, chuyển tiền kiều hối & 
chuyển tiền nhanh, bảo 
hiểm nhân thọ qua ngân 
hàng; 

• Thanh toán quốc tế &kinh 
doanh ngoại tệ. 

III - Mạng lưới ho ạt ñộng:  Hiện nay, TRUSTBank gồm 51 chi nhánh và phòng giao dịch tại các tỉnh 
thành thuộc vùng kinh tế trọng ñiểm trong cả nước. Dự kiến ñến cuối năm 2009, mạng lưới hoạt ñộng 
của TRUSTBank bao gồm 60 chi nhánh/ phòng giao dịch tại khắp các tỉnh, thành phố, trung tâm kinh tế 
trên cả nước. 
 
IV - Nhân sự:  
Tính ñến ngày 23/10/2009 tổng số nhân viên của TRUSTBank là 668 người. ða số cán bộ nhân viên có 
trình ñộ ñại học và trên ñại học, thường xuyên ñược ñào tạo chuyên môn nghiệp vụ tại trung tâm ñào tạo 
của TRUSTBank và các trường ðại học, Viện nghiên cứu trong nước. 

V - ðịnh hướng & M ục tiêu phát tri ển: TRUSTBank ñịnh hướng trở thành một trong những Ngân hàng 
TMCP ñô thị phát triển, có nghiệp vụ ña dạng, chất lượng phục vụ cao, công nghệ ngân hàng hiện ñại, 
mạng lưới kênh phân phối rộng dựa trên nền tảng mô hình tổ chức và quản lý theo chuẩn mực quốc tế, 
công nghệ thông tin hiện ñại, công nghệ ngân hàng tiên tiến, từng bước ñưa TRUSTBank trở thành một 
thương hiệu ngân hàng bán lẻ có uy tín trên thị trường tài chính trong nước và quốc tế. 
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TRUSTBank sẽ tiếp tục 
ñưa ra các giải pháp mới 
nhằm ñạt ñược các mục 
tiêu ñã ñề ra: 

1. Tăng vốn ñiều lệ: lên 
3.000 tỷ ñồng (ñến năm 
2010). 

2. Phát tri ển ngu ồn vốn 
huy ñộng:  hiện ñại hóa 
công nghệ ngân hàng 
trực tuyến, cho ra các 
sản phẩm ña dạng, 
chương trình khuyến mại 
phù hợp, ñáp ứng nhu 
cầu thiết thực và tốt nhất 
với từng ñối tượng khách 
hàng.  

3. Xác ñịnh ñối tượng 
và chính sách ho ạt 
ñộng kinh doanh:  xác 
ñịnh ñối tượng ñầu tư tín 
dụng phù hợp; nghiên cứu ñầu tư, tham gia liên doanh góp vốn ñối với một số dự án trọng ñiểm; cơ cấu 
lại tài sản sinh lời nhằm ñảm bảo hoạt ñộng an toàn và ổn ñịnh.  

4. Xác ñịnh th ị trường và l ĩnh vực kinh doanh khác:  nhanh chóng nắm bắt các cơ hội kinh doanh trên 
thị trường mục tiêu, có kế hoạch thâm nhập các thị trường tiềm năng.  

5. Phát tri ển các d ịch vụ Ngân hàng:  nâng cấp chất lượng dịch vụ hiện có, tạo ñiều kiện hỗ trợ cho các 
nghiệp vụ khác phát triển, liên kết với các Ngân hàng bạn ñể phát triển các dịch vụ Ngân hàng.  

6. Phát tri ển mạng lưới ho ạt ñộng nhằm giúp cho Ngân hàng tiếp cận và mang sản phẩm ñến với 
khách hàng.  

7. Phát tri ển ngu ồn nhân l ực.  

8. Hiện ñại hóa công ngh ệ Ngân hàng .  

VI - Cam kết: Với mục ñích mang ñến lợi nhuận tốt nhất cho các cổ ñông, song song với việc ñáp ứng 
nhu cầu khách hàng, TRUSTBank cam kết phục vụ một cách hiệu quả cho toàn thể khách hàng cũng 
như CB-CNV của TRUSTBank, bằng cách: 

• ðẩy mạnh cải cách nhằm ñạt tới những chuẩn mực, thông lệ quốc tế về hoạt ñộng tiền tệ, ngân 
hàng, tiếp tục nâng cao năng lực tài chính, chất lượng tín dụng ñể tiếp cận các tiêu chuẩn quốc 
tế.  

• Hướng ñến hiện ñại hóa công nghệ ngân hàng ñể nhanh chóng tiếp cận và phát triển các dịch vụ 
ngân hàng thương mại hiện ñại - ña năng, tăng cường công tác quản lý rủi ro nhằm ñáp ứng các 
tiêu chuẩn quốc tế về hệ số an toàn tín dụng, nâng cao hiệu quả kinh doanh cũng như năng lực 
cạnh tranh. 

• Chú trọng ñẩy mạnh công tác huy ñộng vốn với nhiều hình thức phong phú, ñáp ứng kịp thời nhu 
cầu vốn của các thành phần kinh tế trên phạm vi cả nước. 

• Nhanh chóng mở rộng mạng lưới hoạt ñộng tại các tỉnh, thành vùng kinh tế trọng ñiểm trong cả 
nước. 

• Phát triển sản phẩm thẻ (ATM, thẻ tín dụng) nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. 

• Tăng cường quan hệ và thu hút các cổ ñông chiến lược là các Ngân hàng hàng ñầu trong và 
ngoài nước, các tập ñoàn kinh tế lớn, tiềm lực tài chính mạnh. 
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• Quan tâm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, ñưa ra các giải pháp chăm sóc hữu hiệu, 
ñáp ứng cao nhất các nhu cầu hợp lý của khách hàng. 

• Nghiên cứu phát triển ña dạng hóa các sản phẩm.  
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8. Secude 
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9. Kaspersky 

 

Giới thi ệu sản ph ẩm Kaspersky: 

Kaspersky Lab trở thành thương hiệu số 1 về anti-virus tại Việt Nam. Kaspersky Lab mang ñến cho 
khách hàng sự yên tâm ñể khách hàng kết nối an toàn vào không gian công nghệ ñầy cảm hứng. Chỉ 
trong vòng 2 năm xuất hiện tại Việt Nam, NTS Group ñại diện thương hiệu Kaspersky Lab ñã ñưa 
thương hiệu Kaspersky Lab trở thành lựa chọn tốt nhất cho người dùng máy tính & laptop tại Việt Nam 
và vinh dự nhận ñược: 

• Giải thưởng Phần mềm diệt virus tốt nhất Việt Nam hai năm liền (năm 2008 & năm 2009) do các 
Giám ñốc ðiều hành và Giám ñốc CNTT bầu chọn và Tập ñoàn Dữ liệu Quốc tế (IDG) tổ chức. 

• Giải thưởng Sản phẩm CNTT-TT ưa chuộng nhất năm 2009 do ñộc giả Tạp chí PC World Việt 
Nam bầu chọn. 

• Chứng nhận Vàng về Anti-Rootkit của Phòng thí nghiệm ATTT trọng ñiểm quốc gia.  
 

Sản phẩm Kaspersky Lab bao gồm: 

• Sản phẩm Kaspersky dành cho cá nhân (KIS/KAV/KMS) 
• Sản phẩm Kaspersky dành cho doanh nghiệp (Kaspersky Open Space Security (KOSS) 
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10. Astaro 

 

Astaro dẫn ñầu công nghệ tường lửa trên nền Linux (Firewall). Các dòng sản phẩm ña ñang của Astaro 
tích hợp 10 lớp bảo vệ chống lại các nguy cơ ăn cắp dữ liệu, virus tấn công, virus gián ñiệp, spam. Các 
dòng sản phẩm Astaro ngày càng ñược ưa chuộng tại Việt Nam: Astaro Security Gateway, Astaro Web 
Gateway, Astaro Mail Gateway, Astaro Command Center, Astaro Report Manager, Astaro VPN Clients, 
Astaro Compliance Reporter. Tập ñoàn nghiên cứu dữ liệu thị trường hàng ñầu GFK Group ñã chọn lựa 
Astaro ñể bảo vệ dữ liệu thông tin vô giá của các khách hàng của họ trên toàn cầu. Astaro ñang trở 
thành thương hiệu có ảnh hướng lớn ñến sự phát triển của công nghệ firewall dành cho các doanh 
nghiệp trên toàn thế giới. 

• Astaro Security Gateway 110/120 
• Astaro Security Gateway 220 
• Astaro Security Gateway 320 
• Astaro Security Gateway 425  
• Astaro Security Gateway 525/525F 
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11. Khu CNPM ðại học quốc gia TP.HCM 

Tên tổ chức: Khu Công ngh ệ Phần mềm ðại học quốc gia Thành ph ố Hồ chí Minh.  

Tên tiếng Anh: Information Technology Park – Vietnam National Univ ersity at Ho Chi Minh city.  

Viết tắt: VNU-ITP 

ðịa chỉ: Khu ph ố 6, phường Linh trung, Qu ận Thủ ñức, TpHCM  

http://www.vnu-itp.edu.vn 

VNU-ITP là một tổ chức công lập hoạt ñộng trong lĩnh vực phát triển khoa học công nghệ của ðại học 
quốc gia TpHCM. Khu CNPM ðHQG-HCM có nhiệm vụ xây dựng môi trường công nghiệp trong ñại học 
nhằm nâng cao chất lượng ñào tạo và nghiên cứu khoa học của ðHQG-HCM. 
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PHẦN 3:  
THÔNG TIN ðƠN VỊ TỔ CHỨC VÀ HỘI VIÊN 

 
 

1. SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP. HỒ CHÍ MINH 
Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan quản lý nhà nước tại ñịa phương, có 
chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các 
lĩnh vực:  

 

- Báo chí, xuất bản 
- Bưu chính - Viễn thông  
- Công nghệ thông tin  
- ðiện tử 
- Internet 
- Truyền dẫn phát sóng 
- Tần số vô tuyến ñiện  
- Phát thanh, truyền hình 
- Cơ sở hạ tầng thông tin  
- Quảng cáo trên các phương tiện báo chí, 

mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm. 
- Quản lý các dịch vụ công về bưu chính, 

viễn thông và công nghệ thông tin trên ñịa 
bàn thành phố. 

 
Ngoài ra Sở Thông tin và Truyền thông còn thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của 
Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và ñồng thời chịu sự chỉ ñạo, kiểm tra về nghiệp vụ chuyên 
môn của Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy ñịnh của pháp luật.  

ðược thành lập và ñi vào hoạt ñộng từ tháng 12 năm 2004 với tên gọi Sở Bưu chính, Viễn thông, ngày 
13/06/2008, Sở Bưu chính, Viễn thông chính thức ñược ñổi tên là Sở Thông tin và Truyền thông, ngoài 
những chức năng ñã ñược Ủy ban nhân dân thành phố giao trước ñây, Sở Thông tin và Truyền thông 
còn ñược bổ sung thêm chức năng quản lý về báo chí, xuất bản và phát thanh, truyền hình theo quyết 
ñịnh số 49/2008/Qð- UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. 

Tiếp tục phát huy những kết quả ñạt ñược của giai ñoạn trước ñây về triển khai xây dựng chính phủ ñiện 
tử tại thành phố, tạo bước ñột phá trong ứng dụng CNTT góp phần ñưa TP. HCM trở thành ñịa phương 
dẫn ñầu cả nước về ứng dụng CNTT – TT trong quản lý nhà nước; ñẩy mạnh các hoạt ñộng trong quản 
lý hạ tầng Viễn thông – Internet, góp phần ñưa chỉ số sẵn sàng CNTT – TT của TP. HCM lên vị trí hàng 
ñầu của cả nước. Sở Thông tin và Truyền thông ñã chuẩn bị sẵn sàng những chương trình, kế hoạch 
hành ñộng tiếp theo nhằm ñáp ứng ñược nhiệm vụ mới ñược giao trong giai ñoạn tới. 

Thông tin liên h ệ: 

Trụ sở: 59 Lý Tự Trọng, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 
ðiện thoại: (84 – 8)  3 520 2727   Fax: (84 – 8) 3 520 2424 
Website: www.ict-hcm.gov.vn  Email:     stttt@tphcm.gov.vn 



    

 

Ngày ATTT Vi ệt Nam 2009 –  TP.HCM 18/11/2009  178 

 

2. HIỆP HỘI ATTT VIỆT NAM và CHI HỘI ATTT PHÍA NAM 
 

Hiệp hội ATTT Việt Nam (VNISA), thành lập vào tháng 7/2007, là tổ 
chức xã hội nghề nghiệp tự nguyện phi lợi nhuận ñầu tiên hoạt ñộng 
trong lĩnh vực bảo mật ñược Nhà Nước công nhận. VNISA tập hợp 
các cá nhân, tổ chức làm công tác nghiên cứu, giảng dạy, ứng dụng 
và phát triển ATTT; những người có quan tâm, có ñóng góp, tạo ñiều 
kiện cho sự nghiệp khoa học công nghệ và phát triển các ứng dụng 
trong lĩnh vực ATTT theo nhu cầu cuộc sống và ñịnh hướng chiến 

lược về ATTT của Nhà Nước Việt Nam. 

Chi nhánh phía Nam của Hiệp Hội là chi hội ATTT Phía Nam, ñã ra mắt vào tháng 9/2008, với ban ñiều 
hành lâm thời gồm 12 người do ông Ngô Vi ðồng - tổng giám ñốc HPT, phó chủ tịch hiệp hội VNISA làm 
chủ tịch Chi Hội. Hiện tại Chi Hội ñã có 10 hội viên (55 cá nhân và 45 tập thể-ñơn vị) ñã tự nguyện tham 
gia. 

Chi hội phía Nam sẽ tiếp tục thực hiện tôn chỉ, mục ñích của VNISA, ñồng thời khẳng ñịnh tầm quan 
trọng của vấn ñề ATTT trong mọi hoạt ñộng của tổ chức, nhằm giảm thiểu thiệt hại và gia tăng lợi nhuận, 
hiệu quả công việc cũng như các cơ hội kinh doanh, tạo ra giá trị gia tăng trên từng sản phẩm dịch vụ. 

Chi hội phía Nam ñã ñưa ra quy chế hội viên gồm 5 ñiều, trong ñó ghi rõ: hội viên và ñiều kiện ñể trở 
thành hội viên; các loại hình hội viên; quyền lợi - nghĩa vụ và các ñiều khoản thi hành.    

Thông tin liên h ệ: 

Văn phòng của Chi hội: 60 Nguyễn Văn Trỗi, Q.Phú Nhuận, TP.HCM 

ðiện thoại: (84 – 8)  3 845 8518 (ext: 1311)             Fax: (84 – 8)  3 845 8516               

Liên hệ: Huỳnh Ngọc Hân. Email: hanhn@vnisa.org 
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Chi Hội VNISA phía Nam qua các s ự kiện 

Thành l ập Chi h ội ATTT (ATTT) phía nam: 

Ngày 20/9/2008, tại TP.HCM, hiệp hội ATTT Việt Nam (VNISA) ñã ra mắt chi hội ATTT phía 
Nam do ông Ngô Vi ðồng – Tổng giám ñốc công ty cổ phần Dịch Vụ Công Nghệ Tin Học HPT, 
Phó Chủ tịch Hiệp hội ATTT Việt Nam làm Chủ tịch cùng với 11 ủy viên ban ñiều hành. 

Ban ñầu, Chi hội ñược thành lập với 76 hội viên, trong ñó có 47 hội viên tập thể là các doanh 
nghiệp và 29 hội viên cá nhân.      

ðiểm qua m ột số công tác c ủa Chi hội trong n ăm 2008: 

o Ngày 13 tháng 8 năm 2008, Chi hội thành lập Ban Chấp Hành lâm thời gồm 12 thành 
viên, và ban thư ký. Ông Ngô Vi ðồng giữ chức vụ Chủ tịch Chi hội cùng 11 ủy viên Ban 
chấp hành và ông Trần Anh Minh giữ chức vụ Tổng Thư ký Chi hội. 

Thành lập 6 ban chuyên môn và có các trưởng ban chuyên trách.  

o Ngày 23/08/2008, tại Khách sạn Palace, Chi hội phối hợp với Báo Doanh nhân Sài Gòn 
tổ chức hội thảo “Quảng bá hiệu quả và an toàn thương mại qua website” . 

o Tháng 10 năm 2008, Chi hội kết hợp với VCCI tổ chức hội thảo “Nâng cao nhận thức về 
ATTT cho doanh nghiệp vừa và nhỏ”. 

Ngoài ra, Chi hội ñã tổ chức thực hiện khảo sát thực trạng ATTT của các tổ chức và 
doanh nghiệp. 

o Ngày 18/11/2008, Chi hội tổ chức thành công ngày ATTT Việt Nam tại TP. HCM với chủ 
ñề “ATTT là bảo vệ tài sản doanh nghiệp” với hơn 300 khách mời gồm Doanh nghiệp, 
Sở Ban ngành TP, và cơ quan Báo chí Truyền thông. 

Báo cáo chuyên ñề của Ngày ATTT năm 2008 tập trung vào 3 mảng lớn với các ñề tài: 
An toàn mạng thông tin doanh nghiệp (do ñại diện ZyXEL, Oak Well, Data Terminator, 
Misoft và trung tâm Quản Lý Tần Số 2 trình bày); ñào tạo và chuẩn hóa ATTT (do ðH 
KHTN TP.HCM và Athena trình bày); an ninh thương mại ñiện tử (do Microsoft, 
Kaspersky và Ngân hàng Việt Á trình bày). 

Ngày ATTT lần thứ nhất ñã ñạt ñược mục tiêu ñề ra là tạo ra một diễn ñàn chung cho 
các tồ chức, doanh nghiệp, các chuyên gia trong lĩnh vực ATTT của khu vực phía Nam 
cũng như trên cả nước và quốc tế. Tại ñây, các bên tham gia có dịp tiếp xúc với ñại diện 
các cơ quan quản lý nhà nước liên quan ñể chia sẻ nhận thức, trách nhiệm, kinh 
nghiệm trong việc quản lý chính sách cũng như các giải pháp cụ thể nhằm tạo ñiều kiện 
thuận lợi cho việc nâng cao nhận thức và phát triển ứng dụng ATTT tại thành phố Hồ 
Chí Minh. 

Hoạt ñộng của Chi hội trong n ăm 2009: 

Sau Ngày ATTT lần thứ nhất năm 2008, Chi hội tiếp tục hoạt ñộng mạnh mẽ và có những thành 
công rõ nét trong năm 2009. ðến nay, Chi hội ñã phát triển ñược 10 hội viên, trong ñó có 45 
Hội viên ñơn vị và 55 hội viên cá nhân. Chi hội thường xuyên tổ chức gặp gỡ, giao lưu giữa các 
hội viên nhằm tạo môi trường sinh hoạt vui vẻ, thân thiện, hiểu biết lẫn nhau; hợp tác và giao 
lưu với các hội bạn. 

Sau ñây là một số hoạt ñộng chính của Chi hội từ ñầu năm 2009 ñến nay: 

o Ngày 27/3/2009, tại TP.HCM, Chi hội ñã họp mặt ñầu năm và triển khai kế hoạch năm 
2009 với mục ñích hoạt ñộng theo hướng phục vụ phát triển ngành nghề ATTT, hỗ trợ 
các hội viên trong lĩnh vực ATTT và cùng các hội viên vượt qua khó khăn trong cuộc suy 
thoái kinh tế toàn cầu.  

Cũng trong ngày này, Chi hội ñã tổ chức báo cáo chuyên ñề “Web 2.0 Security: Xu 
hướng và hiểm họa”. 
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o Ngày 15/4/2009, Chi hội ký kết “Thỏa thuận hợp tác” với Hiệp hội Thương Mại ðiệnTử 
Việt Nam (VECOM). 

o Ngày 17/4/2009, Chi hội ñã phối hợp với Sở Thông tin & Truyền thông tổ chức hội thảo 
chuyên ñề “ATTT cho các hệ thống công nghệ thông tin TP.HCM”. Trong hội thảo, Sở 
và Chi hội ñã báo cáo hiện trạng triển khai ATTT, ñề xuất mô hình quản lý ATTT và các 
dịch vụ ứng cứu. 

o Tháng 5/2009, Chi hội xây dựng Quy chế hình thành tổ chức tình nguyện viên tinh nhuệ 
trong các hội viên của mình bao gồm các chuyên gia giỏi về ATTT có kỷ luật và ñạo ñức 
nghề nghiệp ñể cùng chia sẻ kinh nghiệm và sẵn sàng tham gia vào các hoạt ñộng tư 
vấn, ứng cứu khẩn cấp cho các cơ quan, doanh nghiệp khi có yêu cầu. Tổ chức ñược 
gọi tên “Vnisa Elite Team”.  

o Ngày 11/6/2009, tại văn phòng Chi hội, Elite Team ñã họp mặt chia sẻ về nhiệm vụ ñầu 
tiên là ñánh giá ATTT cho Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM. 

o Ngày 19/6/2009, Chi hội tổ chức thành công hội thảo “Ảo hóa an ninh – Giải pháp thời 
suy thoái” tại TP.HCM. 

o Ngày 30/6/2009, Chi hội và Tạp chí Thế giới vi tính (PCW) phối hợp tổ chức buổi hội 
thào – tọa ñàm chuyên ñề “ATTT trong hoạt ñộng truyền thông” tại Tòa soạn Tạp chí 
PCW. 

o Ngày 29/7/2009, tại TP.HCM, Chi hội và Báo Doanh nhân Sài gòn ñã tổ chức hội thảo 
“An ninh nội bộ - Chính sách An toàn tông tin”. 

o Ngày 17/8/2009, các thành viên Ban Chấp hành Chi hội ñã có buổi tiếp ñoàn Viện phát 
triển xã hội thông tin Hàn Quốc (KISDI). Trong buổi làm việc, ñoàn KISDI muốn tìm hiểu 
về hiện trạng ATTT ở Việt Nam cũng như những khó khăn ñang gặp phải và vai trò của 
chính phủ trong hiện trạng ATTT Việt Nam. 

o Ngày 25/8/2009, tại TP.HCM, Chi hội cùng Entrust, HP, Ngân hàng Việt Á, và Payoo tổ 
chức hội thảo “ATTT trong thương mại ñiện tử”. 

o Từ ngày 14/9 – 16/9/2009, Chi hội kết hợp với công ty Vietshield và công ty HPT tổ 
chức thành công khóa học Foundstone Ultimate Hacking dành cho các hội viên và 
doanh nghiệp quan tâm ñến vấn ñề ñảm bảo ATTT cho môi trường Web. 

o Ngày 19/9/2009, tại TP. HCM, Chi hội phối hợp với Sở Thông tin & Truyền thông và 
Công ty Tư vấn Trăng Xanh ñã tổ chức hội thảo “ATTT trong phần mềm ứng dụng” xoay 
quanh các chủ ñề: Tầm quan trọng của an ninh ứng dụng, bẻ khóa phần mềm, phương 
pháp và cách phòng chống, các kỹ thuật gian lận trong trò chơi trực tuyến. 

Và hoạt ñộng quan trọng nhất trong năm vẫn là công tác tổ chức ngày ATTT. Sau thành công 
của “Ngày ATTT Việt Nam” lần thứ nhất ñược tổ chức vào ngày 18/11/2008, Sở Thông tin & 
Truyền thông TP.HCM và Chi hội tiếp tục phối hợp tổ chức “Ngày ATTT Việt Nam” lần thứ hai 
với chủ ñề “Bảo vệ tài nguyên thông tin hôm nay, vì ngày mai phát triển”. Sự kiện sẽ diễn ra vào 
ngày 18/11/2009 tại khách sạn New World, TP.HCM.  

“Ngày ATTT Việt Nam 2009” tại TP.HCM nằm trong khuôn khổ các sự kiện thường niên quy mô 
quốc gia của Hiệp hội VNISA, cùng dựa trên những mục tiêu chung của Hiệp hội và thể hiện sự 
gắn kết giữa Nhà nước – Xã hội – Doanh nghiệp, và cũng là cơ hội tiếp cận, chia sẻ những 
kiến thức, công nghệ bảo mật tiên tiến nhất trong lĩnh vực ATTT. 
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3. HPT 
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4. Misoft 
 MISOFT JSC 

 
Hanoi Office  
 
11 Phan Huy Chu Str., Hanoi, Vietnam 
Tel. : (84-4) 3933 1613   
Fax : (84-4) 3933 1612 
Email : sales@misoft.com.vn  
Website: www.misoft.com.vn 
 
Ho Chi Minh City Office  
 
240/2 Pasteur Str., Ward 6, District 3, Ho Chi Minh City, 
Vietnam 
Tel : (84-8) 3820 1018   
Fax : (84-8) 3820 0961 
Email : misofthcm@misoft.com.vn  

 

Công ty C ổ phần Phát tri ển Phần mềm và Hỗ trợ công ngh ệ (Misoft)  là công ty ñi tiên 
phong và ñứng ñầu trong lĩnh vực ATTT tại Việt Nam. Là ñối tác chính và là nhà phân phối 
ñược ủy quyền của nhiều công ty an ninh mạng hàng ñầu thế giới như Check Point, Trend 
Micro, IBM Internet Security Systems, Crossbeam, Websense, Entrust, Imperva, e-Cop, 
Passlogix, Vasco, PineApp, Cyber-Ark… công ty Misoft chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn, 
ñào tạo về ATTT, phân phối sản phẩm (phần cứng và phần mềm) an toàn an ninh mạng, triển 
khai và bảo trì, hỗ trợ kỹ thuật các hệ thống ATTT. Thành lập tháng 5 năm 2001, Misoft luôn 
duy trì tốc ñộ tăng trưởng nhanh và bền vững, và ñược biết ñến như là nhà tư vấn và cung cấp 
giải pháp an ninh mạng chuyên nghiệp hàng ñầu Việt Nam với ñội ngũ cán bộ, kỹ sư giàu kinh 
nghiệm trong tư vấn thiết kế, triển khai và hỗ trợ kỹ thuật giải pháp an ninh mạng cho các hệ 
thống mạng lớn, phức tạp, ñặc biệt là trong các lĩnh vực như tài chính - ngân hàng, viễn thông. 

 

Software Development and Technology Promotion Joint  Stock Company (Misoft)  is the 
Vietnam’s leading in Information Security. Misoft is partner and Authorized Distributor of  the 
global leader in information security as Check Point, Trend Micro, IBM Internet Security 
Systems, Crossbeam, Websense, Entrust, Imperva, e-Cop, Passlogix, Vasco, PineApp, Cyber-
Ark… spelializes in providing consulting services, training services for Information Security, 
providing network security products (hardware and software), implementing and supporting 
network security systems. Since its inception in May 2001, Misoft has been recognized as a  
fast and strong growth ICT company in Vietnam. Misoft is known as a company that delivers 
professional services with extensive experiences in designing, implementing and supporting 
security solutions of large network, specializes in both Finance - Banking and Telco markets. 
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5. Athena 

 

1, Lịch sử hình thành: 

Trung Tâm ðào Tạo Quản Tr ị & An Ninh M ạng ATHENA ñược chính th ức thành l ập theo gi ấy phép 
kinh doanh s ố 410 202 5253 của Sở Kế Hoạch ðầu Tư TP. HCM cấp ngày 04 tháng 10 n ăm 2004. 

ATHENA là m ột tổ chức qui t ụ nhiều trí th ức trẻ Việt Nam ñầy năng ñộng, nhi ệt huy ết và kinh 
nghi ệm trong lãnh v ực CNTT. Với tâm huy ết góp ph ần vào công cu ộc thúc ñẩy tiến trình tin h ọc 
hóa của nước nhà. ATHENA ñã và ñang t ập trung ch ủ yếu vào ho ạt ñộng nh ư sau:  

- Công tác huấn luyện, quảng bá kiến thức tin học ñặc biệt trong lãnh vực mạng máy tính, internet 
và bảo mật, thương mại ñiện tử. 

- Tư vấn và hỗ trợ cho doanh nghiệp ứng dụng hiệu quả tin học vào hoạt ñộng sản xuất kinh 
doanh. 

- Cung cấp nguồn nhân lực trong lãnh vực công nghệ thông tin, ñặc biệt là các chuyên gia về 
Mạng Máy Tính và Bảo Mật Mạng ñạt trình ñộ quốc tế cho các tổ chức, doanh nghiệp có nhu 
cầu. 

- Tiến hành các hoạt ñộng nghiên cứu nâng cao kiến thức tin học và phát triển cơ sở dữ liệu thông 
tin về các ứng dụng và sự cố mạng. 

- Tiến hành các dịch vụ ứng cứu khẩn cấp cho doanh nghiệp trong trường hợp xảy ra các sự cố 
máy tính. 

- Tìm kiếm, xác ñịnh nguồn gốc mất thông tin, nguồn gốc xâm nhập trái phép vào các hệ thống 
mạng máy tính doanh nghiệp. 

- Kiểm tra ñịnh kỳ, hoặc bất kỳ tính an toàn hệ thống thông tin doanh nghiệp 
• Dịch Vụ Cung Cấp & Cho Thuê Nhân S ự IT Doanh Nghi ệp 
 
ðã thành công qua nhiều dự án an ninh mạng cho các công ty lớn , trung tâm An Ninh Mạng Athena 
ñã khẳng ñịnh ñược khả năng và chất lượng dịch vụ an ninh mạng của mình. Nhằm ñáp ứng nhu 
cầu về nhân sự IT từ các doanh nghiệp, trung tâm Athena còn cung cấp dịch vụ cho thuê nhân sự IT 
. 
ðội  ngũ các nhân viên này ñược ñào tạo kỹ năng thực hành mạng máy tính và Bảo mật mạng ñạt 
trình ñộ cao . Khi doanh nghiệp có nhu cầu, nhân sự IT do Athena quản lý này sẽ ñược bố trí làm 
việc tại các doanh nghiệp như một nhân viên quản trị mạng chính thức trong doanh nghiệp. 

   2, ðội ngũ nhân viên: 

       ATHENA không ngừng ñầu tư xây dựng ñội ngũ, phát triển cơ sở vật chất nhằm mục ñích nâng cao 
chất lượng ñào tạo, cung ứng dịch vụ nhằm ñáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và sự nghiệp 
công nghiệp hóa - hiện ñại hóa ñất nước. 

       Bên cạnh lực lượng hành chánh, kinh doanh và hỗ trợ là lực lượng kỹ thuật và giảng viên tin học, 
ATHENA hiện ñã qui tụ ñược các chuyên gia xuất sắc trong lãnh vực CNTT, tốt nghiệp từ các trường 
Cao ðẳng, ðại Học, Cao Học chuyên ngành CNTT, ðiện Tử, Viễn Thông, có nhiều kinh nghiệm làm dự 
án thực tế và có ñầy ñủ các chứng chỉ quốc tế 
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Một số chứng ch ỉ quốc tế tiêu bi ểu của nhân viên Athena:  

- MCSA, MCSE, MCDBA, MCSD 
- Sun Certifiel Java Programmer/ 

Developer  
- A +, Network +, Security +, Linux+ 
- Websphere Certification Lotus Note, 

Domino Server 

- HTML/ JavaScript, Web server 
- CCNA, CCNP, CCIE  
- e-Business Professional,  e-Business 

Consultanl CEH 

3, Sơ ñồ cơ cấu tổ chức trung tâm Athena: 

 

ðịa ch ỉ Athena:  

Tên trung tâm: Trung Tâm ðào Tạo Quản Tr ị & An Ninh M ạng ATHENA  

ðịa chỉ: 2 Bis ðinh Tiên Hoàng, P ða Kao, Q1, Tp.HCM 

ðiện thoại: 1900 54 54 56 – 08.3824 4041 

Email: training@athenavn.com  

Website: http://www.athena.edu.vn  

Cơ sở 2: Athena-Bách Khoa, ðại Học Bách Khoa Tp HCM, 142 Tô Hi ến Thành, Qu ận 10. 

Tel : 22103801 
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6. Mắt Bão 

 

Tên công ty: Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Mắt Bão 

Tên tiếng Anh: Mat Bao Trading and Service Company Limited 

ðịa chỉ: Tòa nhà Anna, CVPM Quang Trung, P.Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP.HCM 

ðiện thoại: (84.8) 3 868 1888   Fax: (84.8) 35 122 690 

Website: www.matbao.com 

VPðD: 334 Cao Thắng, Quận 10, TP.HCM 

Lĩnh vực hoạt ñộng:  

Dịch vụ tên miền. Cho thuê hosting, máy chủ, trung tâm dữ liệu. Dịch vụ trực tuyến (OSP), Dịch 
vụ Internet (ISP). 

Sản phẩm và d ịch vụ:  

Cung cấp các giải pháp về phát triển website ứng dụng trên nền web, gồm: thiết kế, lập trình, 
cung cấp tên miền, máy chủ web và các dịch vụ tư vấn khác về ứng dụng web; cung cấp các 
giải pháp phát triển ứng dụng phần mềm và thương mại ñiện tử; cung cấp dịch vụ cho thuê 
máy chủ, ñặt website, phát triển ứng dụng quản lý, một số lĩnh vực khác liên quan ñến máy 
tính, internet và truyền thông ña phương tiện. 
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7. VIETPACE 

 

 

 
GIỚI THIỆU 

Trụ sở chính 

� ðịa chỉ: 36  ðồng Xoài, Phường 13, Quận Tân Bình 

� ðiện Thoại: +84 8 496 799 

� Fax: +84 4 8 4 496 792 

� Web : www.vietpace.com / www.baomatoracle.com  
Chi nhánh 

� ðịa chỉ: Tòa nhà SSP, 123 Trương ðịnh, P7, Q3, Tp HCM 

� ðiện Thoại: +84 8 39.325.977 

� Fax: +84 8 9.321.042 

� E-mail: contact@vietpace.com 
Giới thi ệu chung 

Ðược thành lập từ năm 08/05/2006, mục tiêu của VIETPACE là phát triển và trở thành công ty 
tư vấn, ñào tạo và triển khai dịch vụ tin học Oracle hàng ñầu ở Việt Nam. Ðịnh hướng chuyên 
nghiệp hoá về tư vấn và phát triển dịch vụ tin học Oracle ñó là ñiểm khác biệt của công ty 
chúng tôi ñối với các công ty khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin. 

Các hướng dịch vụ và giải pháp mà VIETPACE Co., Ltd. ñầu tư và tập trung phát triển là: 

1. Tư vấn giải pháp công nghệ Oracle - Sun 

2. Giải pháp kiện toàn an ninh hệ thống dữ liệu Oracle tổng thể 

3. Giải pháp kỹ thuật Oracle 

4. Giải pháp hệ thống dựa trên nền tảng công nghệ SUN và EMC 

5. Giải pháp ñào tạo chuyển giao công nghệ ORACLE - SUN 
Mục tiêu 

Với nguồn nhân lực chuyên nghiệp và quyết tâm ñem ñến khách hàng những dịch vụ chất 
lượng cao, chúng tôi xác ñịnh mục tiêu của mình là trở thành công ty chuyên tư vấn, ñào tạo và 
thực hiện các dịch vụ về Oracle - Sun hàng ñầu tại Việt Nam. 

ðội ngũ 

Ðội ngũ của VIETPACE Co., Ltd. là kết hợp chặt chẽ những kỹ sư, lập trình viên và kỹ thuật 
viên luôn ñoàn kết, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Chúng tôi tin tưởng sẽ ñem ñến khách 
hàng những dịch vụ chất lượng cao, phong cách chuyên nghiệp, vì ñội ngũ của chúng tôi là tập 
hợp của những chuyên gia có : 
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� Nhiều năm kinh nghiệm triển khai và vận hành các hệ thống Oracle lớn 

� Quản trị nhiều hệ thống luôn hoạt ñộng 7x24 giờ với dữ liệu rất quan trọng 

� Chứng nhận ñẳng cấp quốc tế : 

o OCP-9i :  3 người 

o OCP-10g : 2 người 

o OCP-11g :  2 người 

o SCSA : 2 người 

o CCISP :  1 người 

ðối tác chi ến lược 

 
 

 
   

Tóm t ắt gi ải pháp 

Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp liên quan ñến công nghệ Oracle và Sun 
với chất lượng tốt nhất, gồm có: 

Tư vấn 

Với ñội ngũ chuyên gia hơn 10 năm kinh nghiệm vận hành và triển khai nhiều giải pháp chuyên 
nghiệp về công nghệ Oracle – Sun ñến nhiều khách hàng lớn, chúng tôi có thể tư vấn: 

1. Kiến trúc và giải pháp tổng thể nhằm giúp hệ thống dữ liệu Oracle vận hành an toàn, 
ổn ñịnh và hiệu năng cao nhất 

2. Chính sách ATTT trong mạng nội bộ khách hàng và giải pháp giúp kiện toàn bảo 
mật hệ thống thông tin Oracle của khách hàng 

Kiện toàn b ảo mật Oracle 

Là ñối tác của hãng AppSec, ñược ủy quyền duy nhất tại Việt Nam, chúng tôi tiên phong và duy 
nhất cung cấp các dịch vụ này tại Việt Nam. 

1. Dịch vụ trọn gói về thiết kế và thi công nhóm các giải pháp tổng thế nhằm giúp kiện 
toàn bảo mật tối ña cho hệ thống thông tin Oracle doanh nghiệp 

2. Giải pháp giám sát ghi vết mọi truy cập trái phép trong hệ thống dữ liệu doanh 
nghiệp 

3. Gói giải pháp ñánh giá yếu ñiểm bảo mật Oracle và vá lỗi lỗ hổng nếu có 

4. Giải pháp mã hóa dữ liệu trao ñổi vào ra hệ thống Oracle 

Hỗ trợ kỹ thuật Oracle 

1. Phân phối bản quyền g iấy phép sử dụng phần mềm Oracle 

2. Hỗ trợ kỹ thuật thường niện hệ thống dữ liệu Oracle 

3. Dịch vụ thi công kỹ thuật 

� Giải pháp sao lưu và phục hồi dữ liệu bị mất, hư hỏng 
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� Giải pháp tối ưu tinh chỉnh hiệu năng hệ thống dữ liệu Oracle 

� Giải pháp chuyển ñổi nâng cấp hệ thống Oracle chạy trên IBM, HP-UX, SUN 

� Dịch vụ cài ñặt các giải pháp RAC, Data Guard, Replication trên IBM, HP-UX, 
SUN 

Giải pháp h ệ thống 

1. Giải pháp máy chủ 

2. Giải pháp lưu trữ dữ liệu 

ðào tạo chuy ển giao công ngh ệ 

1. Kỹ thuật tấn công và giải pháp chống tấn công hệ thống Oracle 

2. Quản trị và phát triển ứng dụng CSDL 

3. Quản trị SUN Solaris 

4. Các khóa ñạo tạo cao cấp theo nhu cầu doanh nghiệp 
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8. VIETUNION CORP 
 

Trụ sở chính: 
Lầu 7-9, Tòa nhà 65-65A, ðường 3/2 
Phường 11, Quận 10 
ðT: (84-8) 3929 2827 
Fax: (84-8) 3929 2826 
Văn phòng Hà N ội: 
115, ðào Tấn, Quận Ba ðình, Hà Nội. 
Website: www.payoo.com.vn 
www.vidientu.com.vn 
Email: info@vietunion.com.vn 
 

 Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến Cộng ðồng Việt - VietUnion là thành viên Tập ñoàn ðầu tư Sài Gòn 
- Saigon Invest Group, tập ñoàn kinh tế tư nhân ña ngành hàng ñầu Việt Nam. Cổ ñông sáng lập của 
VietUnion là Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (SaigonTel) và Ngân hàng Thương mại Cổ 
phần Nam Việt (NaviBank), cùng những chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ thông tin và quản trị ngân 
hàng của Tập ñoàn ðầu tư Sài Gòn. 

Hoạt ñộng trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và Thương mại ñiện tử, VietUnion tập trung cung cấp các 
giải pháp hỗ trợ giao dịch ñiện tử và phương tiện thanh toán trực tuyến với ñịnh hướng “Xây d ựng một 
nền tảng giao d ịch an toàn và ti ện lợi cho s ự phát tri ển của thương m ại ñiện tử tại Việt Nam”.   

Theo ñó, hệ thống thanh toán trực tuyến Payoo tại ñịa chỉ www.payoo.com.vn và www.vidientu.com.vn là 
một trong những nỗ lực xóa bỏ những rào cản ñối với thương mại ñiện tử Việt Nam hiện nay.  

Ví ñiện tử Payoo cũng là ñơn vị ñầu tiên tại Việt Nam cung cấp Ví ñiện tử cho người dùng Internet nhằm 
hỗ trợ các hoạt ñộng mua – bán và giao dịch trực tuyến tại các trang web thương mại ñiện tử và tại các 
cộng ñồng mạng có hoạt ñộng thanh toán hoặc trả phí.  

Tháng 2/2009, VietUnion ñược Ngân hàng Nhà nước chính thức cấp phép thí ñiểm cung ứng phương 
tiện thanh toán Ví ñiện tử thông qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo Quyết ñịnh số 
288/Qð-NHNN. 

Tháng 4/2009, hệ thống Ví ñiện tử Payoo nhận ñược giải thưởng Sao Khuê 2009 cùng danh hiệu Phần 
mềm Ưu việt 4 sao do Hiệp hội Doanh nghiệp Phần mềm Việt Nam – VINASA trao tặng.  
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VIETUNION CORP. 
Head Office: 
Floor 7th -9th  , Building 65-65A, 3/2 Street 
Ward 11, Dist 10, Ho Chi Minh City, Vietnam 
Tel: (84-8) 3929 2827  
Fax: (84-8) 3929 2826 
Hanoi Office: 
115, Dao Tan street, Ba Dinh, Hanoi 
Website: www.payoo.com.vn 
www.vidientu.com.vn 
Email: info@vietunion.com.vn 
 
VietUnion is a member of Saigon Invest Group (SGI), one of the largest non-state owned groups in 
Vietnam. 
 
Its founders are Saigon Telecommunication and Technologies Corporation (SaigonTel) and Nam Viet 
Commercial Joint Stock Bank (NaviBank). 
 
Focusing on Information Technologies and e-Commerce, VietUnion provides resolutions to electronic 
transactions and payment means for Banking in e-commerce in order to “build up the safe and 
convenient transaction bases supporting to the deve lopment of e-commerce in Vietnam” . And 
Payoo e-wallet, the new online payment service built up by VietUnion, is one of its efforts to overcome 
barriers which exist in Vietnam’s e-commerce.  
 
VietUnion is also a provider of the first e-wallet service in Vietnam to support e-commerce websites and 
e-communities in online payment transaction. 
 
VietUnion is one of the four businesses licensed to perform the pilot provision of payment means of 
Payoo EWallet through Payment Services Organization by The State Bank (Decision No 288/QD-NHNN, 
18/02/2009). 
 
Payoo E-Wallet has won Sao Khue 2009 Award and the title of 4-star Preeminent Software chosen and 
announced on 24/04/2009 by VINASA.
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9. NTS Group 

 

Với lịch sử phát triển gần 11 năm 1998 - 2009, NTS Group mang ñến cho hàng triệu khách hàng tại Việt 
Nam những sản phẩm công nghệ hàng ñầu thế giới ñể cùng nhau tạo ra tiện nghi sống và làm việc tốt 
hơn cho người Việt Nam. NTS Group hiện nay, bao gồm 09 công ty thành viên: NTS ICT, NTSD, NTS SI, 
NTS Training, NTS Hà Nội, NTS ðà Nẵng, NTS Cần Thơ, NTS Security, NTS Media. 

Các thương hiệu nổi bật của NTS Group: KASPERSKY LAB, ASTARO, ZYXEL, SOURCEFIRE, 
INFOGUARD, IPOGUE và KAX. 

Sứ mệnh – Mục tiêu: 

Sứ mệnh của chúng tôi là gia tăng những giá trị mới, phát triển bền vững cùng với các ñối tác tại Việt 
Nam và trên Thế Giới. Chúng tôi quan tâm ñến nhu cầu tiện nghi công nghệ hàng ngày của người Việt 
Nam và phát triển các ứng dụng công nghệ mới thông qua các thương hiệu ñáp ứng tốt hơn và tốt nhất 
các nhu cầu ñó. 

 


