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THE 3RD ANNUAL 

SECURITY DAY VIETNAM 2010 
New World Hotel – HCM City 

16,17&18 November 2010  

 
CHƯƠNG TRÌNH SỰ KIỆN 

“NGÀY AN TOÀN THÔNG TIN VI ỆT NAM 2010” 

 

Thời gian Nội dung Trình bày 

Thứ ba, 16/11/2010 – Sáng chi ều: NGÀY THỂ THAO 

Golf   

Tại Bình 
Dương 

7h00 
Tập trung tại sân golf Twin Doves – 
Bình Dương 

Ông Lê Hải Bình , Ủy viên 
BCH Chi hội 

7h00 
Phát biểu khai mạc, phổ biến hình thức 
Giải 

Ông Ngô Vi ðồng , Phó chủ 
tịch Hiệp hội, Chủ tịch Chi 
hội 

7h30 Bắt ñầu 2 nhóm ñầu tiên  

Bóng bàn 

Tại Sở 
TT&TT 

15h00 Phát biểu khai mạc 
Ông Lê Mạnh Hà , Giám ñốc 
Sở TT & TT TP.HCM 

15h10 
Thông báo bảng ñấu và bốc thăm lượt 
ñấu 

ðại diện Sở TT&TT TP.HCM 

15h20 Thi ñấu  

Thứ tư, 17/11/2010 – Buổi chi ều:  GIAO L ƯU KẾT NỐI VIỆT NAM - ISRAEL – Khách s �n Kim 
ðô 

13h30 – 13h40 Phát biểu khai mạc 
Ông Trần Anh Tu ấn, Phó 
chủ tịch Chi hội 

13h40 – 14h50 
Bài trình bày về các giải pháp và khả 
năng hợp tác trong lĩnh vực ICT  

ðại diện từng Công ty Isarel 

14h50 – 15h00 Giải lao  

15h00 – 17h30 Giao lưu trực tiếp từng doanh nghiệp  
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17h30 – 17h35 Phát biểu bế mạc  

Thứ tư, 17/11/2010 – Buổi tối : TIỆC GIAO LƯU – Khách s �n Palace  

18h30 – 19h00 ðón khách  

19h00 – 19h10 Phát biểu khai mạc 
Ông Ngô Vi ðồng , Phó chủ 
tịch Hiệp hội, Chủ tịch Chi 
hội 

19h10  Trao giải thưởng Golf  & Tiệc giao lưu 
Ông Lê Hải Bình , Ủy viên 
BCH Chi hội 

 Chương trình văn nghệ  

Thứ năm, 18/11/2010 – Sáng chi ều: “NGÀY ATTT VI ỆT NAM 2010” – Khách s �n New World  

Thời gian Tiêu ñề Trình bày 

Phiên Hội ngh ị chính 

08h00 – 08h30 ðón khách  

08h30 – 08h35 Tiết mục văn nghệ chào mừng  

08h35 – 08h40 Phát biểu khai mạc 
Ông Ngô Vi ðồng , Phó chủ 
tịch Hiệp hội, Chủ tịch Chi 
hội 

08h40 – 08h50 Phát biểu của lãnh ñạo Sở 
Ông Lê Mạnh Hà , Giám ñốc 
Sở TT & TT TP.HCM 

08h50 – 09h15 
Qui hoạch ATTT số quôc gia và tác 
ñộng ñối với ngành CNTT thành phố 
Hồ Chí Minh 

Ông Nguyễn Anh Tu ấn, 
Phó Gð Sở TTTT 

09h15 – 09h35 

Tổng quan tình hình ATTT khu vực 
phía Nam 

Hiện trạng , ñánh giá và kết luận dựa 
trên khảo sát  

Ông Trịnh Ngọc Minh , Phó 
chủ tịch Chi hội 

09h35 – 10h05 

Báo cáo chính 3 : 

Giải pháp bảo ñảm an toàn thông tin 
cho Ngân hàng: Hiện trạng và ñịnh 
hướng 

Ông Phạm Anh Tu ấn, Phó 
Tổng giám ñốc Vietinbank 
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10h05 – 10h20 Bốc thăm trúng thưởng & Giải lao  

10h20 – 10h40 
Nền công nghệ ATTT và an ninh mạng  
của  Israel tại khu vực Châu Á – Thái 
Bình Dương 

ðại diện I-Safe Group:  

Ông Steve Hopwood , VP 
APAC, Beyond Security 

10h40 – 11h05 

Báo cáo chính 4: 

Giải pháp an ninh mạng không biên giới 
của Cisco: An ninh cho web và hệ 
thống phòng thủ chống lại các mã ñộc 
và botnet 

Ông Steve Ledzian, Security 
Systems Engineer 
Mananger, Cisco Asia 

11h05 – 12h00 Tọa ñàm : “Quy hoạch An toàn thông 
tin số quốc gia – Con ñường phía 
trước” 

Người ñiều phối: Ông Vũ 
Quốc Thành , Phó Chủ tịch 
Kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội 

- Ông Phạm Kim S ơn, 
Giám ñốc Sở TT&TT ðà 
Nẵng 

- Ông Nguyễn Anh Tu ấn, 
Phó Giám ñốc Sở TT&TT 
TP.HCM  

- ðại diện C50, Cục Phòng 
chống tội phạm Công 
nghệ cao 

- Ông Phạm Anh Tu ấn, 
Phó Tổng giám ñốc 
Vietinbank 

12h00 – 13h15 Tiệc giao lưu  
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Phiên chuyên ñề buổi chi ều 

Thời gian 

Chuyên ñ� 1: 

AN TOÀN MẠNG THÔNG 
TIN DOANH NGHIỆP 

Ng��i ñi�u ph�i: Ông 
ð�ng Hoàng Minh 

Chuyên ñ� 2: 

AN NINH ỨNG 
DỤNG VÀ ðÀO TẠO 
AN TOÀN THÔNG 
TIN 

Ng��i ñi�u ph�i: 
Ông Nguy 	n ðình 
Thúc 

Chuyên ñ� 3: 

XU HƯỚNG VÀ GIẢI 
PHÁP CÔNG NGHỆ 
TRONG AN TOÀN 
THÔNG TIN 

Ng��i ñi�u ph�i: Ông 
Võ Văn Khang 

13h30 – 14h00 
Sẵn sàng trước sự cố mất 
dữ liệu (Check Point ) 

ðào tạo nhận thức an 
toàn thông tin cho 
người dùng cuối 
(ELITE TEAM) 

Mất tài khoản quản trị - 
Một nguy cơ bị coi nhẹ 
(Cyber Ark ) 

14h00 – 14h10 Q & A Q & A Q & A 

14h10 – 14h40 
Sản phẩm bảo mật Tipping 
Point (HP) 

Giải pháp bảo mật 
ứng dụng web (HPT) 

Với ñiện toán ñám mây, 
ñừng quên chiếc ô an 
ninh (Trend Micro ) 

14h40 – 14h50 Q & A Q & A Q & A 

14h50 – 15h20 

Các lỗ hổng an ninh thông 
tin của doanh nghiệp và giải 
pháp hữu hiệu ñể ngăn 
ngừa và bảo vệ (Sao Bắc 
ðẩu) 

Hiện trạng nhân lực 
và nhu cầu ứng dụng 
an toàn thông tin tại 
các doanh nghiệp 
(ELITE TEAM)  

Giải pháp chống 
Malware và spam 
(Microsoft ) 

15h20 – 15h30 Q & A Q & A Q & A 

15h30 – 16h00 

Cơ sở dữ liệu sự cố an toàn 
thông tin ứng dụng Web 
năm 2010  

(ELITE TEAM)  

ðào tạo an toàn 
thông tin trong ñại 
học: thực trạng và 
giải pháp (ELITE 
TEAM) 

Phát hiện ñiểm yếu 
phần mềm - Nghệ thuật 
và Khoa học. (ELITE 
TEAM) 

16h00 – 16h10 Q & A Q & A Q & A 

16h10 – 17h10 Tọa ñàm Tọa ñàm Tọa ñàm 
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PHẦN 1:  
NỘI DUNG PHIÊN HỘI NGHỊ CHÍNH 
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BÁO CÁO TỔNG QUAN 
HIỆN TRẠNG ATTT KHU VỰC PHÍA NAM 

(Báo cáo do Chi hội VNISA Phía Nam trình bày tại ngày ATTT phía Nam, 
Thành phố Hồ CHí Minh ngày 18/11/2010) 

  

Tiếp nối các sự kiện ngày An toàn thông tin (ATTT) ñược tổ chức thành công qua 2 năm 2008 và 2009, 
Chi hội ATTT khu vực phía Nam tổ chức ngày ATTT phía Nam lần thứ 3 vào các ngày 16, 17, 
18/11/2010 với chủ ñề: “Quy ho �ch an toàn thông tin s � qu�c gia – Con ñ��ng phía tr ��c”.  

Nhận thức ñược tầm quan trọng của thông tin về hiện trạng của vấn ñề An tòan thông tin ñối với tất cả 
chúng ta, 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. Nội dung của Bản báo 
cáo này dựa trên các thông tin từ các nguồn khác nhau trên thế giới (các thông tin này ñược công bố 
trong năm 2010 nhưng có thể bao gồm cả tình hình của năm 2009) và kết quả ñợt khảo sát hiện trạng 
ATTT vừa qua. ðồng thời, chúng tôi xin ñề xuất một số kiến nghị về ATTT ñối với các doanh nghiệp và 
cơ quan quản lý nhà nước.  

Xu hướng về ATTT trên th ế giới và ở Việt nam n ăm 2010 

Năm 2010 gần ñi qua với rất nhiều những biến ñộng về kinh tế ở Việt nam và trên toàn thế giới. Trong 
phần báo cáo này, chúng tôi muốn ñưa ra một số những con số minh họa cho bức tranh về ATTT từ 
cuối 2009 ñến nay. Các thông tin chủ yếu dựa trên các khảo sát ñã công bố của các công ty chuyên về 
ATTT. 

Trước tiên là xếp hạng các nước về mức ñộ rủi ro mà ở ñó người sử dụng mạng tin học có thể bị tấn 
công. Trong danh sách này, Việt nam ta ñứng hàng thứ 5 với xu hướng tăng lên so với 2009 (ñứng thứ 
6). 

№  Q1 2010  №  Q1 2009  

1  China  18.05%  1  China  31.07%  

2  Russian Federation  13.18%  2  Russian Federation  9.82%  

3  India  8.52%  3  India  6.19%  

4  United States  5.25%  4  United States  4.60%  

5  Vietnam  3.73%  5  Germany  3.08%  

6  Germany  3.01%  6  Vietnam  3.07%  

7  Malaysia  2.69%  7  Ukraine  2.20%  

8  France  2.38%  8  Mexico  2.17%  
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9  Ukraine  2.34%  9  Malaysia  2.05%  

10  Spain  2.30%  10  Spain  1.90%  

 (Tham khảo http://www.securelist.com/en/analysis/204792120/Information_Security_Threats_in_the_First_Quarter_of_2010) 

Theo nghiên cứu của 7Safe - UK (xem  www.7safe.com/breach_report), công bố ñầu năm 2010 chuyên 
về các sự cố ATTT, chúng ta có thể thấy khá rõ xu hướng về các tấn công xâm nhập, lấy cắp dữ liệu 
trong thời gian qua. 

- Lấy cắp thông tin thẻ tín dụng ñể trục lợi vẫn là tấn công phổ biến nhất với tỷ lệ “áp ñảo” 85% trong 
các loại tấn công/xâm nhập/lấy cắp dữ liệu. 

- Nguồn gốc của các tấn công này chủ yếu từ phía người ngoài (chiếm 80%). 
- Môi trường dịch vụ hosting tỏ ra không an toàn với gần 90% sự cố xảy ra với các hệ thống ñược 

hosting. 
- Ứng dụng, ñặc biệt ứng dụng Web, là mục tiêu tấn công với tỷ lệ 86%, so với 14% là tấn công vào 

hệ thống hạ tầng mạng và máy chủ. 
- SQL Injection vẫn ñứng ñầu là phương thức tấn công ñược khai thác nhiều nhất.Tiếp theo là 30% 

do cấu hình server không tốt và 20%  tấn công SQL Injecton kết hợp với mã ñộc hại. 
- Một số nghiên cứu cho thấy nhiều tấn công có nguồn gốc từ các máy tính ở Việt nam. Rất có thể 

các máy chủ của Việt nam có sơ hở và bị hacker khai thác biến thành thành viên của botnet. 

Theo SecureList thì số lượng mã ñộc khai thác sơ hở của các phần mềm ñọc văn bản dạng pdf của 
Adobe Acrobat chiếm ña số với 47,5% lượng mã ñộc. Nguyên nhân có thể là do tính phổ biến của văn 
bản dạng pdf. 

(Tham khảo http://www.securelist.com/en/analysis/204792120/Information_Security_Threats_in_the_First_Quarter_of_2010)    

Web là một ứng dụng quan trọng và thường là mục tiêu tiếp cận ñầu tiên của các tin tặc. Theo ñiều tra 
của Ponemon Institute vào tháng 4 năm 2010 thì:  

- 70% người trả lời nghĩ rằng kinh phí ñể bảo vệ ứng dụng Web quan trọng của tổ chức là không ñủ. 
- 34% sơ hở cấp thiết chưa ñược sửa chữa kịp thời. 
- 38% nghĩ rằng cần trên 20h ñể sửa một sơ hở. 
- 55% nghĩ rằng người lập trình quá bận bịu ñể có thể quan tâm sửa chữa lỗi an toàn thông tin. 

Về xu hướng công nghệ, theo công ty Check Point, hiện nay ưu tiên ñầu tiên ñối với các nhà quản lý IT 
là ảo hóa. Tiếp theo là ñiện toán ñám mây, rồi mới tới web 2.0. Check Point cho rằng tới 2012, một nửa 
năng lực tính toán của doanh nghiệp sẽ chạy trên môi trường ảo. Nhưng quá nửa (60%) nhà quản lý IT 
cho rằng an ninh cho máy ảo là một vấn ñề khó khăn. 

Infosecurity Europe and PricewaterhouseCoopers thực hiện vào tháng 4 năm 2010 một nghiên cứu khá 
toàn diện về ATTT tại Anh quốc. Một số thông tin nổi bật rút ra từ báo cáo là: 

- 34% doanh nghiệp sử dụng phần mềm quan trọng bằng hình thức thuê dịch vụ (SaaS) qua mạng 
Internet. 

- 32% doanh nghiệp cho rằng sử dụng mạng xã hội có vai trò quan trọng với kinh doanh của họ. 
- 92% doanh nghiệp lớn, 83% doanh nghiệp vừa và nhỏ có sự cố ATTT trong năm qua.  
- Trung vị (median) số sự cố ATTT của các công ty lớn trong năm qua là 45 lần. 
- 46% doanh nghiệp có nhân viên bị mất/rò rỉ dữ liệu nhạy cảm. Trong số ñó, 45% sự cố mất dự liệu 

ñược ñánh giá là nghiêm trọng hoặc cực kỳ nghiêm trọng. 
- Khách hàng quan tâm nhiều tới mức ñộ ATTT của ñối tác khi 68% trong số họ yêu cầu ñối tác phải 

minh chứng sự tuân thủ theo các chuẩn về ATTT. 

Có thể nói bức tranh của ATTT trên thế giới trong năm qua vẫn nổi lên nhiều vấn ñề nóng hổi, nhất là 
khi mà các tấn công với mục ñích trục lợi gia tăng, công nghệ ảo hóa với khả năng bảo ñảm ATTT 
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phức tạp hơn ñang là xu hướng công nghệ trong một vài năm tới. Xây dựng một môi trường mạng an 
toàn, phục vụ ñắc lực cho kinh doanh và quản lý nhà nước là một mục tiêu mà chúng ta phải cộng tác 
chặt chẽ với  nhau ñể cùng xây dựng.  

ATTT tại Việt Nam, nh ững cu ộc tấn công và thi ệt hại trong n ăm 2010 

Theo một số nguồn tin, xu hướng tội phạm tin học Việt nam trong năm qua nổi lên một số ñặc ñiểm 
sau: 

- Tấn công vào hệ thống thẻ tín dụng ñể trục lợi vẫn là hình thức tấn công phổ biến . 
- Xuất hiện người nước ngoài phối hợp với người Việt nam thực hiện các hành vi lừa ñảo qua mạng. 
- Sử dụng hệ thống mạng internet ñể lừa ñảo, tống tiền, khủng bố, xâm phạm danh dự nhân phẩm, 

uy tín  của  doanh nghiệp và cá nhân. 
- Tấn công vào các hệ thống dịch vụ với mục ñích chiếm ñoạt tài sản: như hệ thống viễn thông, hệ 

thống máy chủ game… 
- ðích tấn công ñang ngày càng trở nên ña dạng hơn. Bên cạnh các máy chủ là các tấn công qua trò 

chơi ñiện tử, qua tin nhắn SMS, tấn công vào các smart phone. 
- Ngoài ra, các tội phạm truyền thống nhưng sử dụng công nghệ mạng như ñánh bạc, cá ñộ bóng ñá 

ñang có xu hướng gia tăng. 

Chỉ tính riêng 3 tháng ñầu năm 2010 ñã có trên 300 website của các cá nhân và tổ chức có tên miền 
.vn bị hacker nước ngoài tấn công và thăm dò. Các website bị tấn công chủ yếu là các website thanh 
toán trực tuyến, ngân hàng, các tổ chức cung cấp dịch vụ.ðồng thời, ước tính ñã có 150 nghìn máy tính 
bị nhiễm virus và Trojan 

Hình thức tấn công với mục tiêu trục lợi tài chính vẫn tiếp tục xảy ra ở Việt nam. Có thể ñơn cử trường 
hợp Mạch Hữu Tài, 23 tuổi, trú tại phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP. HCM ñã bị Cơ quan CSðT 
Bộ Công an khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 3 tháng ñối với về hành vi trộm cắp tài sản (trộm tiền 
trong thẻ tín dụng của người nước ngoài). Từ tháng 6/2008 ñến khi bị bắt, Tài ñánh cắp mật khẩu thẻ 
tín dụng của người nước ngoài trộm cắp ñược 1,4 tỉ ñồng. 

Theo báo cáo bảo mật của McAfee, Việt Nam nằm trong nhóm dẫn ñầu về tấn công “SQL Injection” chỉ 
sau Mỹ và Trung Quốc. Cũng theo báo cáo của McAfee, số lượng phần mềm ñộc hại ñược phát hiện 
hoạt ñộng nhiều hơn bao giờ hết trong sáu tháng ñầu năm 2010. Trong khi ñó, tốc ñộ tăng trưởng của 
thư rác là 2,5% so với quý I/2010. ðáng chú ý trong báo cáo này, Việt Nam nằm trong TOP 15 quốc gia 
phát tán mã ñộc nhiều nhất, chỉ ñứng sau Mỹ và Trung Quốc về tấn công “SQL Injection”. 

1. 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 An toàn thông tin 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. ðây là một khảo sát 
mang tính chất toàn quốc. Tuy nhiên, trong báo cáo này, chúng tôi chỉ ñề cập tới kết quả khảo sát trên 
phạm vi khu vực thành phố Hồ chí Minh và các vùng lân cận.  

Mục ñích của khảo sát là xác ñịnh hiện trạng về nhận thức của các doanh nghiệp ñối với vấn ñề ATTT, 
cũng như những những sự cố mà các doanh nghiệp gặp phải trong năm qua. Do một số hạn chế về 
thời gian, kinh phí và qui mô nên kết quả của khảo sát của chúng tôi có thể chưa phản ánh hoàn toàn 
ñầy ñủ hiện trạng về ATTT hiện nay ở khu vực phía Nam.   

Sau ñây là kết quả ñiều tra từ gần 300 doanh nghiệp: 

ðối tượng khảo sát: 
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ðối tượng khảo sát chủ yếu là các doanh nghiệp tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, 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 nghiệp Tỉ lệ 
Tổ chức Hành chính sự nghiệp trực thuộc Trung ương 5.4 %  
Tổ chức Hành chính sự nghiệp trực thuộc ñịa phương 2.9% 
Doanh nghiệp nhà nước 7.2% 
Doanh nghiệp ngoài quốc doanh 35.1% 
Doanh nghiệp nước ngoài, liên doanh, có vốn nước ngoài 26.4% 
Tổ chức phi chính phủ 2.5% 
Khác 16.3% 

 
Nhìn chung cấu trúc thành phần các loại tổ chức trong khảo sát khá tương ñồng giữa 2 năm 2009 và 
2010. Vì vậy, sự chênh lệch về kết quả giữa 2 năm có thể nói lên phần nào xu hướng của năm 2010 so 
với 2009. 

Hiện trạng kết nối mạng: 

- 47% doanh nghiệp ñược khảo sát ñã có hệ thống mạng hoàn thiện, bao gồm kết nối LAN, WAN, và 
ñường truyền Internet. Con số này tương ñương với kết quả khảo sát năm 2009. 

- 85% doanh nghiệp có mạng không dây (so với 72% của 2009 và 57% năm 2008), trong ñó có 60% 
doanh nghiệp chỉ sử dụng mạng không dây cho nhân viên nội bộ và có 25% doanh nghiệp dùng 
chung mạng không dây cho nhân viên và khách. Tỉ lệ này năm 2009 là 48% - 24%. 

- 82% doanh nghiệp sử dụng máy chủ Windows Server so với con số thống kê năm 2009 là 86%. 

Mức ñộ sẵn sàng: 

- 58% doanh nghiệp ñã gán trách nhiệm ATTT ñến nhân viên chuyên trách/bán chuyên trách (47% - 
2009) 

- 84% doanh nghiệp ñã có sử dụng phần mềm Anti-Virus (78% - 2009) 
- 58% doanh nghiệp ñược khảo sát sử dụng bộ lọc spam (48% - 2009) 
- 40% doanh nghiệp hiện không có quy trình xử lý sự cố ATTT (50% - 2009) 
- 67% doanh nghiệp ñược hỏi hiện không có chính sách ATTT (74% - 2009) 
- 57% doanh nghiệp dự tính sẽ tăng ngân sách ñầu tư ATTT (59% - 2009) 
- 34% doanh nghiệp ñưa ra mức tỉ lệ ñầu tư an ninh mạng trong tổng ngân sách CNTT là 5%, 25% 

doanh nghiệp ñưa ra mức 5-10% (35% - 26% năm 2009) 
- 42% doanh nghiệp hiện không có quỹ dự phòng cho các rủi ro an ninh mạng (50% - 2009) 

Phát hiện và xử lý tấn công an ninh mạng 

Tính từ tháng 1/2010: 

- 33% doanh nghiệp thừa nhận ñã phát hiện sự cố tấn công an ninh mạng (34% năm 2009) 
- 29% doanh nghiệp không hề biết rõ hệ thống mạng của mình có bị tấn công hay không (38% năm 

2009) 
- Trong các tấn công an ninh mạng phát hiện ñược: 27,5 % các tấn công do Trojan hay rootkit,  42% 

là do virus hay worm (42%, 53% năm 2009). 
- 22% doanh nghiệp ñược hỏi phản hồi là không hiểu rõ ñược ñộng cơ ñằng sau các cuộc tấn công 

an ninh mạng. (25% - 2009). 
- 63% doanh ngiệp không thể ước lượng ñược mức ñộ thiệt hại của các tấn công an ninh mạng 

(67% - 2009). 
- 40% doanh nghiệp ước tính mức ñộ thiệt hại lớn nhất của các sự cố an ninh mạng là do Virus 

(53%-2009). 
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Xử lý và tường thuật sự cố 

- Chỉ có 26% doanh nghiệp sẵn sàng báo cho cơ quan pháp luật khi có sự cố an ninh mạng (10% -
2009) 

Nhận xét 

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

- Kết nối mạng phát triển mạnh mẽ trong năm 2010. Kết nối LAN, WAN, Internet, sử dụng mạng 
không dây ñều tăng ñáng kể so với 2009. 

- Số lượng các tổ chức có các chuyên viên ñặc trách về an toàn thông tin khá cao (57,6%) và tăng 
lên so với năm 2009 (47%) chứng tỏ sự quan tâm thực sự của các doanh nghiệp ñến an toàn thông 
tin có nhiều tiến bộ. 

- ðối với những cuộc tấn công ñã biết, các cuộc tấn công có chủ ñích như thay ñổi trang web, cơ sở 
dữ liệu tăng lên so với năm 2009. Nhưng các cuộc tấn công dạng quấy nhiễu (DOS) lại giảm 
xuống. 

- Theo nhận ñịnh của các doanh nghiệp, ñộng cơ tấn công ñể thu lợi bất chính tăng gấp 3 lần so với 
năm ngoái. 

- Tỷ lệ các doanh nghiệp có hệ thông ghi nhận ñược hành vi thử tấn công khá tương ñồng với năm 
ngoái. Tuy nhiên, việc xác ñịnh ñược ñịa chỉ nơi xuất phát ñiểm của tấn công giảm nhiều (trên 3 
lần). 

- Số lượng các tấn công thực hiện bởi người ngoài nhưng nắm rõ thông tin nội bộ tăng cao gấp 2 lần 
so với năm 2009. ðiều này trở nên nghiêm trọng hơn với xu thế chuyển ñổi công ty khá thường 
xuyên của nhân sự CNTT hiện nay, cũng như ràng buộc luật pháp ñối với những người nghỉ việc 
còn khá lỏng lẻo ở Việt nam. 

- Gian lận tài chính, ñọc các tài liệu nhạy cảm của tổ chức và cá nhân cũng ñều tăng gấp 2 lần so với 
năm ngoái. 

- Quá 2/3 số tổ chức không có hoặc không biết có hay không về quy trình ñể phản ứng lại các cuộc 
tấn công máy tính. ðiều ñó cho thấy sự chủ quan cũng như thiệt hại sẽ nặng nề hơn nếu các cuộc 
tấn công máy tính thực xảy ra. Nguy hiểm hơn là ña số (trên 50%) số tổ chức không hoặc không 
biết sẽ xây dựng hay không qui trình phản ứng, và số lượng tổ chức thuộc loại này có chiều hướng 
tăng so với năm 2009 (38%). 

- Các biện pháp kỹ thuật phục vụ an toàn thông tin như firewall, IDS/IPS, VPN, các phương thức xác 
thực hiện ñại, các phần mềm chống virus, ghi nhật ký (logfile)…nhìn chung khá tương ñồng giữa 2 
năm 2009 và 2010. 

- Chi phí ñầu tư cho ATTT của các doanh nghiệp có chiều hướng tăng trong năm 2010 với 47% ñơn 
vị khẳng ñịnh (so với 39% của 2009). 

- Việc hiểu biết và có kế họach tuân theo các chuẩn ATTT quốc tế có xu hướng ñáng lo ngại khi mà 
65% doanh nghiệp trả lời không tuân theo chuẩn (so với 47% của 2009). Chúng tôi cho rằng con số 
này chứng tỏ sự hiểu biết về chuẩn, hiểu biết về ích lợi khi áp dụng chuẩn còn yếu; hoặc yếu tố 
ngại khó, ngại tốn kém khi triển khai là nguyên nhân của kết quả thống kê này. 

- Các ý kiến về ñào tạo nguồn nhân lực nói chung vẫn không có thay ñổi lớn so với 2009. Nổi bật 
vẫn là phần ñông các tổ chức cần ngay việc triển khai ñào tạo nhân lực phục vụ ATTT với các hình 
thức ñào tạo nhanh (2-3 ngày) hoặc kéo dài với nhịp ñộ 2-3 lần/tuần.  

- Về lãnh ñạo, một nhân tố rất quan trọng, thậm trí quyết ñịnh của ATTT, số lượng các câu trả lời gặp 
khó khăn vì lãnh ñạo chưa hỗ trợ ñúng mức khá cao (45%) và có xu hướng tăng so với 30% của 
2009.  

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 
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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) 

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) 
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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 
dây. 

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) 

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 

Misoft 

SaigonCTT 

Athena 
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ISeLAB 

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 an toàn thông tin, 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 an toàn thông tin trong giới chủ doanh nghiệp còn yếu.  

- 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. 

 
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 An 
Toàn Thông Tin 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 
- Mạng An toàn thông tin VSEC  
- Diễn ñàn HVAOnline  
- Website Athena  

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 
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- 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… 
 

ðặc biệt trong năm qua chúng ta chứng kiến sự ra ñời của Quyết ñịnh 63/Qð-TTG ngày 13/01/2010 
Phê duyệt Quy hoạch phát triển an toàn thông tin số quốc gia ñến năm 2020. ðây là một văn bản pháp 
qui quan trọng, có tính chất ñịnh hướng chiến lược cho phát triển CNTT nói chung và ATTT nói riêng 
của Việt nam. 

Chi hội ATTT phía Nam và các doanh nghi ệp cung c ấp gi ải pháp, d ịch vụ ATTT 

Năm 2010 ñánh dấu sự ra ñời chính thức của Chi hội VNISA phía Nam với ñại hội toàn thể các hội viên 
ñược tổ chức vào ngày 19/8/2010. Chi hội ñã thông qua qui chế họat ñộng cùng phương hướng, kế 
họach hành ñộng cho năm 2010. Ban chấp hành chi hội VNISA phía Nam với 15 thành viên ñược ñại 
hội bầu chọn và ñã ñi vào họat ñộng. 

Với mục tiêu luôn duy trì các họat ñộng chuyên môn phục vụ cộng ñồng, trong năm 2010, Chi hội ñã tổ 
chức thường xuyên các hội thảo chuyên ñề và luôn thu hút ñược ñông ñảo người tham gia. Có thể ñơn 
cử một số hội thảo về:  

- Phòng chống tội phạm công nghệ cao (tháng 4) 
- An ninh ứng dụng web (tháng 6) 
- ATTT trên môi trường di ñộng 3G (tháng 6) 
- Bộ chuẩn ISO về an ninh thông tin (tháng 10) 
- ATTT số hệ thống mạng doanh nghiệp và thiết bị di ñộng (tháng 11) 

Xác ñịnh tầm trọng quan trọng của ñội ngũ nhân lực kỹ thuật, Chi hội ñã xây dựng ñội Elite Team từ 
những thành viên tích cực và có trình ñộ kỹ thuật cao. Nhiều thành viên của Elite Team ñã có các 
chứng chỉ cao cấp nhất về an ninh thông tin như CCIE của Cisco, CISSP của (ISC)2. Hiện Elite Team 
ñã ñi vào họat ñộng và là chỗ dựa vững chắc về công nghệ của Chi hội VNISA phía Nam. Trong ngày 
ATTT, Elite Team chủ trì công tác chuyên môn và tham gia trực tiếp nhiều báo cáo công nghệ. Chúng 
ta có quyền hy vọng về những kết quả quan trọng hơn mà Elite Team sẽ mang lại cho Chi hội, cho 
cộng ñồng trong thời gian tới. 

Kết lu ận, ki ến ngh ị 

Trên cơ sở những thông tin về tình hình ATTT trong năm qua, chúng tôi ñề xuất một số kiến nghị sau: 

ðối với các cơ quan nhà nước: 

1. Thành lập ñầu mối thống nhất có thể dưới dạng một Trung tâm ứng cứu sự cố máy tính cho 
phép các cơ quan, doanh nghiệp và công dân trên ñịa bàn Tp.HCM, khu vực phía Nam liên hệ 
một cách tiện dụng. ðây là vấn ñề ñã ñược ñặt ra từ các hội thảo ATTT năm 2008, 2009. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Khuyến khích sử dụng các sản phẩm, công nghệ nội ñịa vì tính chất ñặc thù của lĩnh vực an 
ninh thông tin. 
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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 an toàn thông tin, áp dụng hệ thống quản lý an toàn thông tin theo tiêu 
chuẩn (các ISO 27001, 27002…). 

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. 

2. Tuyên truyền pháp luật về ATTT nhằm nâng cao nhận thức về ATTT ñối với từng người dân. 

Chi hội ATTT phía Nam mong muốn ñược ñóng góp một phần công sức vào sự nghiệp chung nhằm 
xây dựng một môi trường an ninh số phạm vi quốc gia. Qua ñó chúng ta sẽ góp phần mình ñể xây 
dựng một môi trường mạng an toàn phục vụ cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện ñại hóa của ñất 
nước.  
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GIẢI PHÁP BẢO ðẢM ATTT CHO NGÂN HÀNG: HI ỆN TRẠNG VÀ 
ðỊNH HƯỚNG 

Ông Phạm Anh Tuấn – Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 

 

Tóm lược ti ểu sử Ông Ph ạm Anh Tu ấn 

Ông Phạm Anh Tuấn là người trực tiếp chỉ ñạo triển khai mở rộng hệ thống 
chương trình hiện ñại hoá INCAS (Incombank Advanced System) cho các chi 
nhánh Ngân hàng Công thương Việt Nam trong toàn hệ thống từ 01/2005 và hoàn 
tất triển khai hệ thống INCAS trong toàn hệ thống vào ñầu tháng 06/2006. 

Trong các năm tiếp theo, ông chỉ ñạo Trung tâm Công nghệ thông tin Ngân hàng 
Công thương Việt Nam xây dựng mới cổng thanh toán Payment Gateway làm cơ 
sở cung cấp dịch vụ thanh toán cho nhiều nhà cung cấp dịch vụ. Bước ñầu triển 
khai có hiệu quả trong các dự án kết nối với Công ty vân tải hành khách Sài gòn, 

Tổng Công ty ñiện lực EVN, VNPay. 

Ông Tuấn ñã tiến hành chỉ ñạo chỉnh sửa nhằm làm giảm thời gian chạy lô cuối ngày, tăng cường hiệu 
năng của hệ thống, giảm thiểu thời gian gián ñoạn hoạt ñộng trong ngày, phối hợp với các phòng ban 
triển khai nhiều dự án công nghệ thông tin, các gói thầu triển khai giai ñoạn II dự án hiện ñại hoá ngân 
hàng như ERP, FTP, các dự án mua sắm, nâng cấp, bảo trì hệ thống thiết bị CNTT, trang cấp cho các 
ñơn vị, ñảm bảo hoạt ñộng của hệ thống, ñặc biệt dự án xây dựng trung tâm dữ liệu dự phòng ñã ñi 
vào hoạt ñộng từ tháng 12/2008. Ông cũng là người ñề xuất xây dựng Quy hoạch truyền thông của 
Ngân hàng Công thương Việt Nam giai ñoạn 2007 – 2010 làm ñịnh hướng phát triển hạ tầng mạng 
toàn hệ thống. Trên cơ sở ñó, hệ thống CNTT của Vietinbank ñược ñảm bảo vận hành thông suốt, 
nhanh chóng, an toàn làm tiền ñề phát triển, cung cấp các dịch vụ ngân hàng hiện ñại. 
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GIẢI PHÁP AN NINH MẠNG KHÔNG BIÊN GIỚI CỦA CISCO:  
AN NINH CHO WEB VÀ HỆ THỐNG PHÒNG THỦ CHỐNG LẠI CÁC 
MÃ ðỘC VÀ BOTNET 

Mr. Steve Ledzian - Security Systems Engineer Manager, Cisco Asia 

 

Tóm lược ti ểu sử Ông Steve Ledzian:  

Steve Ledzian as Cisco’s Regional Systems Engineering Manager for Security in Asia leads a team of 
security focused SE’s responsible for providing technical expertise and guidance across Cisco's line of 
security products, solutions, and architectures. Steve joined Cisco through it’s acquisition of IronPort 
Systems, a leading provider of Email security, Web security and security management appliances for 
organizations ranging from small businesses to the Global 2000.  Presently Steven is focused on 
promoting Cisco’s Secure Borderless Network Architecture which allows end users to be more 
productive, by allowing them the freedom to work the way they want to, without forcing IT organizations 
to compromise, on policy, control, or security enforcement. 

Previous to Cisco, he served as Director of Information Technology at a Silicon Valley startup.  Steve 
has earned a B.A. and M.S. in Computer Science from Rutgers University. 
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SESSION 1: 
AN TOÀN MẠNG THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

 

 

Người ñiều phối:  

 

 

Ông ðặng Hoàng Minh  

Giám ñốc IT, Công ty Global Cybersoft 

Ủy viên Ban ch ấp hành Chi h ội ATTT Phía Nam 

Chứng Ch ỉ: 

- Kỹ Sư Máy Tính – ðại học Bách khoa TP.HCM 

- CISSP (Certified Information Systems Security 
Professional), # 95495. 

- ITIL (IT Infrastructure Library) Foundation v.3. 

- ðánh giá viên trưởng hệ thống ISO 27001 (ISO 
27001:2005 Lead Auditor). 

Kinh Nghi ệm: 

Ông ðặng Hoàng Minh có trên 15 năm kinh nghiệm 
chuyên sâu về thiết kế, vận hành, và bảo mật hệ thống 
IT. Ông hiện là Giám ñốc IT của công ty Global 
Cybersoft với trên 1000 máy tính với hệ thống IT trải 
rộng ở nhiều quốc gia. Ông cũng chịu trách nhiệm bảo 
ñảm an toàn thông tin cho hệ thống IT của công ty. 
Dưới sự quản lý của ông, hệ thống ñã ñược chứng 
nhận ISO 27001 năm 2008.  

Ông ðặng Hoàng Minh ñược dinh dự nhận giải thưởng 
Lãnh ðạo An Ninh Thông Tin năm 2009 do Bộ Thông 
Tin & Truyền Thông, UBND Thành Phố HCM, tập ñoàn 
dữ liệu quốc tế IDG, và VNCERT phối hợp thực hiện. 

Với vai trò là Tư Vấn Viên ISO 27001 Cao Cấp, ông 
ðặng Hoàng Minh Minh ñã và ñang giúp nhiều công ty 
hoạt ñộng trong các lĩnh vực phần mềm, tài chính, và 
sản xuất ñạt ñược chứng chỉ ISO 27001. 
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SẴN SÀNG TRƯỚC SỰ CỐ MẤT DỮ LIỆU 

Mr Derrick NG - Regional Sales Manager, Check Point Software Technologies Ltd 

 

Tóm t ắt sơ lược tiểu sử ông Derrick NG:  

Derrick Ng is the Regional Sales Manager responsible for building and increasing the Check Point 
business in Indonesia, Malaysia and Vietnam. He works closely with the Check Point Partners and 
Customers in these countries to increase the awareness of the latest security issues and the Check 
Point approach to combating the latest threats.   

Derrick is a well-known security advocate and industry speaker. He has more than 10 years of IT 
industry experience, helping government, telecommunications and commercial companies with their 
networks and security. 

Prior to joining Check Point Software Technologies, Derrick worked in various capacities in the IT 
industry. From being an Engineer to Sales and Business Development and subsequently Strategic 
Account Management, Derrick is constantly involved in developing strategies in helping companies and 
institutions adopt efficient, cost effective and secure IT infrastructure. 

Derrick earned a Bachelor of IT (Information System) from Queensland University of Technology, 
Australia. 
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CÁC LỖ HỔNG AN NINH THÔNG TIN CỦA DOANH NGHIỆP VÀ GIẢI 
PHÁP HỮU HIỆU ðỂ NGĂN NGỪA VÀ BẢO VỆ 

Mr. Kootnekoff - CEO of SecuSolutions LTD 

Tóm lược ti ểu sử Ông Kootnekoff:  

Mr. Kootnekoff is the Founder and President and CEO of SecuSolutions LTD. SecuSolutions Ltd 
is an IT Security Consultancy and Product Development Company based in Calgary Canadawith a sub 
office located in Tokyo Japan. Mr. Kootnekoff has worked in the IT security industry for the past 12 
yearswith a total of 7 years based in Tokyo. He has worked both as an independent contractor in North 
America, and as the founder and CEO of a top tier security consulting firm based in Tokyo Japan.  

While in Japan, and as CEO, Mr. Kootnekoff led the business development and marketing of 
several ground breaking products and services in the Japanese security industry. Mr. Kootnekoff also 
provided high level security consulting, products and security education to some of the largest 
corporations in Japan including the local and federal government. 

Over the past 12 years Mr. Kootnekoff, has given countless speeches on the topic of security 
throughout Japan and abroad at both private and public venues. He has spoken on various topics of 
security such as Cyber Terrorism, Cyber Crime, Risk Management, Spyware, Malware and Phishing.   

He has worked closely with Symantec Japan, IBM Japan and other Japanese based security 
companies to help spread awareness of security issues and challenges facing private and public 
companies in Japan and around the world. 

Mr. Kootnekoff brings a network of security experts consisting of some of the most elite 
individuals in the industry to his company SecuSolutions Ltd. 
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CƠ SỞ DỮ LIỆU SỰ CỐ ATTT ỨNG DỤNG WEB NĂM 2010 

Ông Nguyễn Phước ðức - Giám ñốc kinh doanh Công ty DNA Security Consulting, 
Thành viên Nhóm Elite Team 

 

Tóm lược ti ểu sử Ông Nguy ễn Phước ðức 

Thành viên nhóm Elite Team Chi hội VNISA phía Nam.  
Giám ñốc kinh doanh Công ty DNA Security Consulting. 

Ông Nguyễn Phước ðức ñã có hơn 6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, 
ñánh giá và ñào tạo về an toàn thông tin. 

ðã từng ñảm nhận các vị trí quan trọng như Trưởng phòng bảo mật FPT 
Online,Trưởng phòng giải pháp cho công ty Misoft, chịu trách nhiệm tư vấn,xây 
dựng các giải pháp bảo mật như Antivirus, Firewall, IPS, Web Application 

Firewall, Log Management, ông ñã triển khai hầu hết tất cả những dự án quan trọng của công ty, 
nghiên cứu hỗ trợ khắc phục sự cố và ñào tạo chuyển giao công nghệ cho khách hàng.  

Năm 2007 – 2009, Ông ðức ñã hợp tác với vai trò chuyên gia ñánh giá bảo mật, trợ giảng các khóa 
học về ATTT cho ông Ông Phùng Hải, Công ty VietShield. 

Năm 2010, Ông ðức và Ông Phùng Hải cùng nhau sáng lập nên công ty ðức Nguyên Á ( viết tắt là 
DNA ), ông ñảm nhận vị trí Giám ñốc kinh doanh, giảng viên các khóa ñào tạo về ATTT như : CISSP, 
CCSA, CCSE, CEH, Computer Forensic, CCIE Security, Security+. 

ðam mê của ông là ñóng góp, xây dựng cộng ñồng bảo mật tại VN ngày càng thắt chặt thân thiết, tìm 
kiếm cơ hội hợp tác làm ăn cho công ty DNA cùng các ñối tác trong và ngoài nước.  
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SESSION 2: 
AN NINH ỨNG DỤNG VÀ ðÀO TẠO ATTT 

 

Người ñiều phối:  

 

 
Phó Giáo s ư Tiến s ĩ Nguy ễn ðình Thúc 

Chuyên ngành mã hóa thông tin – mã hóa mật mã 

Phó Trưởng khoa CNTT ðHQG Khoa học Tự 
Nhiên TP.HCM 

Ủy viên Ban Chấp Hành VNISA phía Nam 
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ðÀO TẠO NHẬN THỨC ATTT CHO NGƯỜI DÙNG CUỐI 

Ông Nguyễn Anh Dũng – Khu công nghệ phần mềm, ðại học Quốc gia TP.HCM; Thành viên Elite 
Team 

 

Tóm lược ti ểu sử Ông Nguy ễn Anh D ũng:  
 
Phòng nghiên cứu an ninh thông tin (ISeLAB), Khu công nghệ phần mềm, ðại 
học Quốc gia Tp HCM 

Tốt nghiệp ñại học Bách Khoa năm 2005 

Tốt nghiệp Thạc sĩ chương trình PUF năm 2010 
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GIẢI PHÁP BẢO MẬT ỨNG DỤNG WEB 

Ông Lê Văn Khoa, Chuyên gia tư vấn bảo mật, Công ty HPT 

 

 

Tóm lược ti ểu sử Ông Lê Văn Khoa:  

Ông Lê Văn Khoa – Chuyên gia tư vấn bảo mật Công ty HPT 

Chứng chỉ: CCSP, CEH, MCITP 2008 

Kinh nghiệm: 

• Ngân hàng VIB:  Triển khai hệ thống mạng và bảo mật  

• Ngân hàng Techcombank:  Triển khai hệ thống mạng và bảo mật  

• ðài truy ền hình HTV:  Triển khai hệ thống mạng và bảo mật 

• Cửu Long JOC:  Triển khai hệ thống mạng viễn thông NUERA. 

• Ngân hàng ðại Á : Triển khai hệ thống bảo mật RSA OTP 

• Nghiên cứu, phát triển các giải pháp bảo mật: hạ tẩng PKI, giải pháp Web Applitcation Firewall, 
Data Loss Prevention, Cloud Computing, ….  



   

Ngày An toàn thông tin Vi ệt Nam 2010 – TP.HCM 18/11/2010 118 

Chi hội ATTT Phía Nam - www.vnisahcm.org.vn 

 



   

Ngày An toàn thông tin Vi ệt Nam 2010 – TP.HCM 18/11/2010 119 

Chi hội ATTT Phía Nam - www.vnisahcm.org.vn 



   

Ngày An toàn thông tin Vi ệt Nam 2010 – TP.HCM 18/11/2010 120 

Chi hội ATTT Phía Nam - www.vnisahcm.org.vn 



   

Ngày An toàn thông tin Vi ệt Nam 2010 – TP.HCM 18/11/2010 121 

Chi hội ATTT Phía Nam - www.vnisahcm.org.vn 



   

Ngày An toàn thông tin Vi ệt Nam 2010 – TP.HCM 18/11/2010 122 

Chi hội ATTT Phía Nam - www.vnisahcm.org.vn 



   

Ngày An toàn thông tin Vi ệt Nam 2010 – TP.HCM 18/11/2010 123 

Chi hội ATTT Phía Nam - www.vnisahcm.org.vn 



   

Ngày An toàn thông tin Vi ệt Nam 2010 – TP.HCM 18/11/2010 124 

Chi hội ATTT Phía Nam - www.vnisahcm.org.vn 

 

 



   

Ngày An toàn thông tin Vi ệt Nam 2010 – TP.HCM 18/11/2010 125 

Chi hội ATTT Phía Nam - www.vnisahcm.org.vn 



   

Ngày An toàn thông tin Vi ệt Nam 2010 – TP.HCM 18/11/2010 126 

Chi hội ATTT Phía Nam - www.vnisahcm.org.vn 



   

Ngày An toàn thông tin Vi ệt Nam 2010 – TP.HCM 18/11/2010 127 

Chi hội ATTT Phía Nam - www.vnisahcm.org.vn 



   

Ngày An toàn thông tin Vi ệt Nam 2010 – TP.HCM 18/11/2010 128 

Chi hội ATTT Phía Nam - www.vnisahcm.org.vn 



   

Ngày An toàn thông tin Vi ệt Nam 2010 – TP.HCM 18/11/2010 129 

Chi hội ATTT Phía Nam - www.vnisahcm.org.vn 



   

Ngày An toàn thông tin Vi ệt Nam 2010 – TP.HCM 18/11/2010 130 

Chi hội ATTT Phía Nam - www.vnisahcm.org.vn 



   

Ngày An toàn thông tin Vi ệt Nam 2010 – TP.HCM 18/11/2010 131 

Chi hội ATTT Phía Nam - www.vnisahcm.org.vn 



   

Ngày An toàn thông tin Vi ệt Nam 2010 – TP.HCM 18/11/2010 132 

Chi hội ATTT Phía Nam - www.vnisahcm.org.vn 



   

Ngày An toàn thông tin Vi ệt Nam 2010 – TP.HCM 18/11/2010 133 

Chi hội ATTT Phía Nam - www.vnisahcm.org.vn 



   

Ngày An toàn thông tin Vi ệt Nam 2010 – TP.HCM 18/11/2010 134 

Chi hội ATTT Phía Nam - www.vnisahcm.org.vn 

 



   

Ngày An toàn thông tin Vi ệt Nam 2010 – TP.HCM 18/11/2010 135 

Chi hội ATTT Phía Nam - www.vnisahcm.org.vn 

 

HIỆN TRẠNG NHÂN LỰC VÀ NHU CẦU ỨNG DỤNG ATTT  
TẠI CÁC DOANH NGHIỆP  

Ông Võ ðỗ Thắng - Giám ñốc Athena, Ủy viên BCH Chi hội ATTT Phía Nam 

 

Tóm lược ti ểu sử Ông Võ ðỗ Thắng:  
Ủy viên ban chấp hành chi hội ATTT ( VNISA) Phía Nam 

Giám ñốc trung tâm ñào tạo An Ninh Mạng ATHENA 

Trưởng ban CNTT CLB DNSG  

Ông VÕ ðỖ THẮNG , tốt nghiệp khoa CNTT trường ñại học Bách Khoa 
Thành Phố Hồ Chí Minh. 

 
Ông Thắng ñã từng ñi tu nghiệp về CNTT, an ninh  thông tin và quản trị doanh nghiệp tại nhiều nước 
như Singapore, Malaysia, Pháp, Ý, Thụy Sỹ, Phần Lan,Tây Ban Nha,….…. 

Từ năm 2001-2003, Ông Thắng tham gia phát triển và xây dựng các phần mềm quản lý khách hàng, 
quản lý mạng thông tin,…. Cho các ñơn vị thành viên thuộc tập ñoàn bưu chính viễn thông Việt Nam- 
VNPT. 

Từ năm 2004 ñến nay, sáng lập viên và ñiều hành trung tâm ñào tạo an ninh mạng ATHENA 

Từ năm 2004- nay, ông Thắng ñã tham gia nhiều dự án về an ninh thông tin cho nhiều ñối tác trong và 
ngoài nước như Siemens ( ðức), Bảo Hiểm Prudential, Quỹ ñầu tư indochina Capital,….. 

Ông Thắng ñã ñược nhận  bằng khen từ chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh về các 
thành tích ñóng góp cho công tác ñào tạo, huấn luyện, và các hoạt ñộng xã hội của thành phố,…. 
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ðÀO TẠO ATTT TRONG ðẠI HỌC: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP  

Ông Trần Trung Dũng – Giảng viên Khoa CNTT, ðại học KHTNTP.HCM; Thành viên Elite Team 

 

Tóm lược ti ểu sử Ông Tr ần Trung D ũng:  

Giảng viên bộ môn Mạng máy tính và viễn thông, Khoa CNTT, ðại học KHTN TP.HCM 

Tốt nghiệp ðại học KHTN năm 2000 

Tốt nghiệp thạc sĩ University at Buffalo 2006 

Tốt nghiệp Tiến sĩ University of Texas at Dallas 2010 

Lĩnh vực nghiên cứu: multi-radio networks, non-cooperative networks, game theory 

Email: ttdung@fit.hcmus.edu.vn 
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SESSION 3: 
XU HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TRONG ATTT 

 

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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MẤT TÀI KHOẢN QUẢN TRỊ - MỘT NGUY CƠ BỊ COI NHẸ 

Mr Terence Siau - Director of ASEAN Sales, Cyber-Ark Software Ltd 

 

 

Tóm lược ti ểu sử Ông Terence Siau:  

Terence is the Director of ASEAN Sales for Cyber-Ark Software Ltd. Terence will be focusing on selling 
Cyber-Ark into Singapore, Malaysia, Thailand, Vietnam, Philippines and Indonesia. 

He has over 10 years of Technical, Business and Sales experience in Information Technology sector. 

His in-depth knowledge in information technology and vast experience in direct selling and channels 
operations have been instrumental in the generating the pervasiveness of Cyber-Ark products in Asia. 

Prior to joining Cyber-Ark, Terence was the Business Development Manager in Check Point Software 
Technologies Ltd. He had previously worked in organizations such as Sony, Singapore Computer 
Systems, CSA and Quantiq International. 

Terence has a Bachelor in Information Technology at Queensland University of Technology. He 
majored in Data Communications. 
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VỚI ðIỆN TOÁN ðÁM MÂY, ðỪNG QUÊN CHIẾC Ô AN NINH  

ðại diện hãng Trend Micro 
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GIẢI PHÁP CHỐNG MALWARE VÀ SPAM 

Ông Nguyễn Cao Sơn - Microsoft 
 

Tóm lược ti ểu sử Ông Vũ Nguy ễn 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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PHÁT HIỆN ðIỂM YẾU PHẦN MỀM – NGHỆ THUẬT VÀ KHOA HỌC 

Nguyễn Thành Nam – Giám ñốc Blue Moon, Thành viên Nhóm Elite Team 

 

Tóm lược ti ểu sử Ông Nguy ễn Thành Nam:  
 

CISA, CISSP, CSSLP 

Giám ñốc Công ty Blue Moon 

Thành viên Nhóm Elite Team 
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PHẦN 2:  
GIỚI THIỆU NGÀY ATTT VIỆT NAM 

VÀ CÁC NHÀ TÀI TRỢ 
 
 
 

 

ðơn v ị tổ chức 
         

 

 

Tài trợ bạch kim 
 

Tài trợ vàng 

 

ðồng tài tr ợ 
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GIỚI THIỆU SỰ KIỆN NGÀY ATTT VIỆT NAM LẦN 3 

Ngày An toàn Thông tin Việt Nam (ATTT VN) là sự kiện thường niên, có tầm quan trọng ñặc biệt trong 
giới Công nghệ Thông tin Truyền thông Việt Nam do Hiệp Hội An Toàn Thông Tin Việt Nam (VNISA) 
chủ trì tổ chức ñồng thời ở cả hai khu vực phía Bắc và phía Nam với sự bảo trợ của các cơ quan chính 
phủ và các cơ quan truyền thông. 

Năm nay, Chi hội VNISA phía Nam tiếp tục phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông TP.HCM tổ 
chức “Ngày ATTT Vi ệt Nam”  lần thứ 3 vào ngày 17,18/11/2010 tại khách sạn New World, 76 Lê Lai, 
Q.1, TP.HCM. 

Sự kiện lần này với chủ ñề “Quy ho �ch ATTT s � qu�c gia – Con ñ��ng phía tr ��c”  sẽ thể hiện sự 
gắn kết giữa Nhà nước - Xã hội - Doanh nghiệp, là cơ hội tiếp cận, chia sẻ những công nghệ bảo mật 
tiên tiến nhất trong lĩnh vực an toàn thông tin; ñồng thời còn là cơ hội tiếp xúc, tìm hiểu thông tin, quảng 
bá hình ảnh của các tổ chức, doanh nghiệp quan tâm ñến lĩnh vực ATTT… 

Sự kiện năm nay thu hút sự quan tâm của các lãnh ñạo chính quyền, các tổ chức, cơ quan doanh 
nghiệp trên ñịa bàn thành phố, các cơ quan truyền thông, và ñặc biệt là sự tham gia của các nhà cung 
cấp giải pháp, công nghệ hàng ñầu như Cisco, Oracle, HP, Check Point, Trend Micro, Astaro, 
Kaspersky, Vietinbank…và các công ty bạn ñến từ Israel. 
  
Dự kiến số lượng khách tham dự khoảng 350 người và hình thức tham dự miễn phí. 
  
Thông tin v ề ñơn v ị tổ chức:  
                                                                               

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỂN THÔNG TP. HỒ CHÍ MINH 
 

 
 
Sở Thông tin Truyền thông TP.HCM là cơ quan quản lý nhà nước tại ñịa phương, có chức năng tham 
mưu, giúp UBND 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. 

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

Trụ sở: 59 Lý Tự Trọng, Quận 1, TP. HCM 
ðiện thoại: (84 – 8) 3 520 2727   Fax: (84 – 8) 3 520 2424 
Website: www.ict-hcm.gov.vn    Email: stttt@tphcm.gov.vn 
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HIỆP HỘI AN TOÀN THÔNG TIN VIỆT NAM VÀ CHI HỘI AN TOÀN THÔNG TIN PHÍA NAM 

 
 
Hiệp hội An Toàn Thông Tin 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 an 
toàn thông tin; 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 an toàn thông tin theo nhu cầu cuộc sống và ñịnh 
hướng chiến lược về an toàn thông tin của Nhà Nước Việt Nam. 
 
Chi nhánh phía Nam của Hiệp Hội là chi hội An Toàn Thông Tin Phía Nam, ñã ra mắt vào tháng 9/2008. 
Sau hai năm họat ñộng, Chi hội ñã có trên 100 hội viên ñơn vị và các nhân với Ban chấp hành Chi hội 
gồm 15 người do ông Ngô Vi ðồng - Phó Chủ tịch Hiệp hội VNISA làm chủ tịch Chi Hội.  
 
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 an toàn thông tin 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 6 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.    
  
Văn phòng Chi h ội:  60 Nguyễn Văn Trỗi, Q. Phú Nhuận, TP.HCM 
ðiện thoại: (84 – 8) 3 845 8517             Fax: (84 – 8) 3 845 8516 
Website: www.vnisahcm.org.vn 
Liên hệ: Cô Trần Thị Kim Thanh. Email: thanhttk@vnisa.org  
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TÀI TRỢ BẠCH KIM: NGÂN HÀNG TMCP CÔNG TH ƯƠNG VIỆT NAM 

 
Tổng quan v ề VietinBank 

• Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) ñược thành lập từ năm 1988 sau khi 
tách ra từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.  

• Là Ngân hàng thương mại lớn, giữ vai trò quan trọng, trụ cột của ngành Ngân hàng Việt Nam.  
• Có hệ thống mạng lưới trải rộng toàn quốc với 150 Sở Giao dịch, chi nhánh và trên 800 phòng 

giao dịch/ Quỹ tiết kiệm.  
• Có 4 Công ty hạch toán ñộc lập là Công ty Cho thuê Tài chính, Công ty Chứng khoán Công 

thương, Công ty Quản lý Nợ và Khai thác Tài sản, Công ty TNHH Bảo hiểm và 3 ñơn vị sự 
nghiệp là Trung tâm Công nghệ Thông tin, Trung tâm Thẻ, Trường ðào tạo và phát triển nguồn 
nhân lực.  

• Là sáng lập viên và ñối tác liên doanh của Ngân hàng INDOVINA.  
• Có quan hệ ñại lý với trên 850 ngân hàng và ñịnh chế tài chính lớn trên toàn thế giới.  
• Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam là một Ngân hàng ñầu tiên của Việt Nam ñược cấp 

chứng chỉ ISO 9001:2000.  
• Là thành viên của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, Hiệp hội các ngân hàng Châu Á, Hiệp hội Tài 

chính viễn thông Liên ngân hàng toàn cầu(SWIFT), Tổ chức Phát hành và Thanh toán thẻ 
VISA, MASTER quốc tế.  

• Là ngân hàng tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ hiện ñại và thương mại ñiện tử tại 
Việt Nam.  

• Không ngừng nghiên cứu, cải tiến các sản phẩm, dịch vụ hiện có và phát triển các sản phẩm 
mới nhằm ñáp ứng cao nhất nhu cầu của khách hàng. 

Sứ mệnh  
Là Tập ñoàn tài chính ngân hàng hàng ñầu của Việt Nam, hoạt ñộng ña năng, cung cấp sản phẩm và 
dịch vụ theo chuẩn mực quốc tế, nhằm nâng giá trị cuộc sống. 

Tầm nhìn  
Trở thành Tập ñoàn tài chính ngân hàng hiện ñại, hiệu quả hàng ñầu trong nước và Quốc  tế. 

Giá tr ị cốt lõi  
- Mọi họat ñộng ñều hướng tới khách hàng; 
- Năng ñộng, sáng tạo, chuyên nghiệp, tận tâm, minh bạch, hiện ñại; 
- Người lao ñộng ñược quyền phấn ñấu, cống hiến làm việc hết mình – ñược quyền hưởng thụ ñúng 
với chất lượng, kết quả, hiệu quả của cá nhân ñóng góp – ñược quyền tôn vinh cá nhân xuất sắc, lao 
ñộng giỏi. 

Triết lý kinh doanh  
- An toàn, hiệu quả, bền vững và chuẩn mực quốc tế; 
- ðoàn kết, hợp tác, chia sẻ và trách nhiệm xã hội; 
- Sự thịnh vượng của khách hàng là sự thành công của VietinBank. 

Sologan: Nâng giá tr � cuc s�ng.  
 
ðến với Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Quý khách sẽ hài lòng về chất lượng sản phẩm, 
dịch vụ và phong cách phục vụ chuyên nghiệp, nhiệt tình với phương châm: "Tin C ậy, Hiệu Quả, Hiện 
ðại"  

 



   

Ngày An toàn thông tin Vi ệt Nam 2010 – TP.HCM 18/11/2010 226 

Chi hội ATTT Phía Nam - www.vnisahcm.org.vn 

TÀI TRỢ VÀNG: CÔNG TY CISCO 
 

 

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 63,000 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 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 63,000 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 
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ðỒNG TÀI TRỢ 
 

1. Check Point 

 

 

CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD. 

 

ðược thành lập từ năm 1993, Check Point  Software Technologies Ltd. (www.checkpoint.com ) 

ñược biết ñến với tư cách là công ty thành công và luôn ñứng hàng ñầu trong lĩnh vực tường lửa/mạng 

riêng ảo (Firewall/VPN) và các giải pháp an toàn thông tin khác. 100% các công ty trong bảng xếp hạng 

Fortune 100 và 98% công ty trong Fortune 500 (bảng xếp hạng 100, 500 công ty lớn và thành công 

nhất trên thế giới) ñều là khách hàng của Check Point. ðạt ñược thành công này bởi chiến lược của 

Check Point luôn hướng tới khách hàng, liên tục ñổi mới công nghệ và quan trọng hơn là Check Point 

ñưa ra một giải pháp an toàn thông tin tổng thể (Total Security)  với công nghệ phiến bảo mật 

(software blade)  hướng khách hàng tới mục tiêu: Bảo mật hơn, Tốt hơn, ðơn gi ản hơn (More, 

Better, Simpler Security) . 

Khác với nhiều công ty cung cấp giải pháp khác, sản xuất và kinh doanh ñồng thời nhiều lĩnh vực như 

cung cấp các giải pháp mạng, phần cứng… và kèm theo giải pháp an ninh bảo mật, Check Point là 

công ty chỉ chuyên về giải pháp an toàn thông tin với hơn một nửa nhân viên là các chuyên gia bảo mật 

và hơn 700 chuyên viên nghiên cứu và phát triển các công nghệ bảo mật. ðiều này ñồng nghĩa với việc 

khách hàng ñang có một ñối tác tập trung 100% vào mục tiêu ñảm bảo tính bí mật, toàn vẹn và sẵn 

sàng cho hệ thống thông tin của mình. Khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm trước một ñối tác tin cậy 

không chỉ ñủ khả năng phản ứng nhanh trước tốc ñộ thay ñổi liên tục các mối ñe dọa mà còn có khả 

năng ñón ñầu và nghiên cứu ñược các ñe dọa tiềm ẩn tiếp theo. 

Check Point Software Technologies Ltd. (www.checkpo int.com), the worldwide leader in securing 

the Internet, is the only vendor to deliver Total Security for networks, data and endpoints, unified under 

a single management framework. Check Point provides customers with uncompromised protection 

against all types of threats, reduces security complexity and lowers total cost of ownership. Check Point 

first pioneered the industry with FireWall-1 and its patented stateful inspection technology. Today, 

Check Point continues to innovate with the development of the Software Blade architecture. The 

dynamic Software Blade architecture delivers secure, flexible and simple solutions that can be fully 

customized to meet the exact security needs of any organization or environment. Check Point 

customers include tens of thousands of businesses and organizations of all sizes including all Fortune 

100 companies. Check Point's award-winning ZoneAlarm solutions protect millions of consumers from 

hackers, spyware and identity theft. 

MISOFT JSC - NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC TẠI VIỆT NAM  
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Hanoi: 11 Phan Huy Chu Str., Hanoi / Tel: (84.4) 3933 1613 / E-mail: 
sales@misoft.com.vn 

Ho Chi Minh Office: 240/2 Pasteur Str., Ward 6, District 3, HCMC / Tel: 
(84.8) 3820 1018 

2. Cyber-Ark 

 

 

 

CYBER-ARK SOFTWARE  

Cyber-Ark® Software  là một công ty toàn cầu về lĩnh vực bảo mật thông tin, chuyên về bảo vệ và 

quản lý người dùng ñặc quyền, ứng dụng và thông tin có mực ñộ nhậy cảm cao ñể tăng cường tính 

tuân thủ, hiệu quả và bảo vệ doanh nghiệp trước các mối ñe doạ nội bộ. Với hai phần mềm ñã từng 

giành giải thưởng của chúng tôi, Privileged Identity Management (PIM) và Highly-Sensitive Information 

Management, doanh nghiệp có thể quản lý chặt chẽ hơn việc truy cập và thấy rõ ñược hiệu quả của 

việc ñầu tư cho công tác bảo mật. 

Cyber-Ark Software ñược thành lập năm 1999, do một nhóm các chuyên gia bảo mật, với mục ñích tạo 

ra các dịch vụ bảo mật hiệu quả mà công tác bảo mật hoàn toàn là quan trọng và phải ñược cân nhắc 

ñầu tiên chứ không chỉ là áp dụng sau khi có sự cố xảy ra. Cyber- Ark làm việc với hơn 700 khách hàng 

trên toàn cầu, trong ñó có hơn 35% Fortune 50 và 7 trong số 10 ngân hàng lớn nhất trên thế giới. Trụ 

sở ñặt tại Newton, Massachusetts, Cyber-Ark còn có văn phòng ñại diện và ñối tác ñộc quyền trên khắp 

Bắc Mỹ, Châu Âu và Châu Á Thái Bình Dương. 

Cyber-Ark® Software  is a global information security company that specializes in protecting and 

managing privileged users, applications and highly-sensitive information to improve compliance, 

productivity and protect organizations against insider threats. With its award-winning Privileged Identity 

Management (PIM) and Highly-Sensitive Information Management software, organizations can more 

effectively manage and govern access while demonstrating returns on security investments. 

 

Cyber-Ark Software was founded in 1999 by a team of industry-recognized security experts with the aim 

of producing a truly effective security offering where complete end-to-end security was the initial, key 

design consideration rather than applied as an afterthought. Cyber-Ark works with over 700 global 

customers, including more than 35 percent of the Fortune 50 and 7 of the 10 largest banks worldwide. 

Headquartered in Newton, Massachusetts, Cyber-Ark has offices and authorized partners in North 

America, Europe and Asia Pacific. 
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3. FPT FIS 

 

 

 

A. PHẦN I: Thông tin chung  

1. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG THÔNG TIN FPT......................................................  

2. Tên giao dịch: FPT IS ...........................................................................................................................  

3. Tên tiếng Anh: FPT Information System ...............................................................................................  

4. ðịa chỉ:101 Láng Hạ, ðống ða, Hà nội .................................................................................................  

5. ðiện thoại: 84 4 35626000 ....................................................................................................................  

6. Fax: 84 4 35624850 ..............................................................................................................................  

7. Email: ....................................................................................................................................................  

8. Website: www.fis.com.vn ......................................................................................................................  

9. Chi nhánh: CN Tại TPHCM 153 Nguyễn ðình Chiểu, Quận 3 .............................................................  

10. Tổng Giám ñốc:  Dương Dũng Triều ....................................................................................................  

11. Ngành nghề kinh doanh chính: 

• Nghiên cứu, tư vấn, thiết kế, sản xuất, tích hợp, ñào tạo, chuyển giao các hệ thống thông tin và 
ứng dụng vào các công nghệ khác; 

• Mua bán, cung cấp, cho thuê, triển khai, lắp ñặt các thiết bị, sản phẩm và dịch vụ tin học, viễn 
thông, hệ thống công nghệ thông tin và hệ thống viễn thông; 

• Sản xuất, xây dựng, phát triển, cung cấp, triển khai các sản phẩm và dịch vụ phần mềm (ERP); 
• Tư vấn, cung cấp, dịch vụ cho thuê nguồn lực công nghệ thông tin trong nước (outsourcing) 

(trừ các hoạt ñộng môi giới, xuất khẩu lao ñộng và tuyển dụng và tuyển dụng cho các doanh 
nghiệp có chức năng xuất khẩu lao ñộng), trung tâm dữ liệu (data center), trung tâm hỗ trợ qua 
ñiện thoại (call center) (trừ thông tin nhà nước cấm) và các dịch vụ cho thuê các quy trình 
nghiệp vụ (BPO); 

• Nghiên cứu, tư vấn, thiết kế, sản xuất, tích hợp, ñào tạo, cho thuê các trung tâm phục hồi dữ 
liệu; 

• Cung cấp các nội dung và dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng ñiện thoại di ñộng; 
• Nghiên cứu, thiết kế, sản xuất, chuyển giao công nghệ tin học; 
• Sản xuất, chế tạo, lắp ráp các thiết bị công nghệ thông tin; 
• Nghiên cứu, tư vấn, thiết kế, sản xuất, tích hợp, ñào tạo, lắp ñặt và cho thuê các hệ thống 

thương mại ñiện tử và dịch vụ thương mại ñiện tử. 
  ....................................................................................................................................................................  

12. Sản phẩm chủ yếu:  

MISOFT JSC - NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC TẠI VIỆT NAM  

Hanoi: 11 Phan Huy Chu Str., Hanoi / Tel: (84.4) 3933 1613 / E-mail: sales@misoft.com.vn 
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• Các sản phẩm phần mềm cho các lĩnh vực: Tài chính ngân hàng,An ninh quốc phòng,Bưu 

chính - Viễn thông, Chính phủ ñiện tử,Doanh nghiệp, Giáo dục,Y tế, Giao thông vận tải 

• Tích hợp các hệ thống hạ tầng thông tin: Mạng, Bảo mật, Lưu trữ, Trung tâm dữ liệu, Dự 

phòng và phục hồi sau thảm họa, Giải pháp tòa nhà thông minh. 

• Cung cấp các dịch vụ: Tư vấn triển khai ERP; Tư vấn, bảo hành, bảo trì hệ thống thông tin; 

Dịch vụ dữ liệu GIS, Call center, Data center,eProcess, SMS, BPO 

 .....................................................................................................................................................................  

13. Số lượng nhân sự:  Trên 2000 người ...................................................................................................  

14. Các chứng chỉ chất lượng: ISO 9001:2000; ISO 27001:2005; BS 7799 ..............................................  

15. Doanh số 3 năm 2007-2008-2009:  

           - Năm 2007: 1,966,314,438,284 VND 

          - Năm 2008: 2,769,412,290,052 VND  

          - Năm 2009: 2,994,634,199,294 VND 

 .....................................................................................................................................................................  

16. Các giải thưởng ñạt ñược: 

� Từ các cơ quan 
• Sao Khuê cho các phần mềm Quản lý ngân hàng Smartbank và hệ thống tích hợp tính cước 

FPT BIS; Kết nối Ngân hàng – Chứng khoán (FPT.SmartConnect), Hệ thống thông tin chính 
quyền ñiện tử (FPT.eGov); Hệ thống phần mềm quản lý tổng thể bệnh viện (FPT.eHospital); Hệ 
thống quản lý nguồn nhân lực (FPT.iHRP) (năm 2006, 2007, 2008, 2009) 

• Doanh nghiệp ñạt thành tích xuất sắc trong lĩnh vực CNTT – TT do UBND HCM trao tặng (năm 
2008 và 2009) 

• Huy chương vàng ñơn vị phần mềm doanh số cao do Hội Tin học TP HCM trao giải (năm 2006 
và 2007). 

• Top 5 ñơn vị Phần mềm hàng ñầu do Hội Tin học TP HCM xếp hạng (năm 2006, 2007, 2008, 
2009). 

• Top 6 ñơn vị cung cấp dịch vụ Tích hợp hệ thống do Hội tin học TPHCM xếp hạng (năm 2007, 
2008, 2009). 

� Từ các ñối tác 
• Nhận giải thưởng Nhà tích hợp hệ thống xuất sắc nhất, ðối tác công nghệ cao, ðối tác tích hợp 

truyền thông, ðối tác dịch vụ cao cấp và ðối tác làm khách hàng hài lòng nhất của Cisco tại 
Việt Nam năm 2007. 

• ðối tác Doanh nghiệp Xuất sắc nhất của Cisco (Cisco Best Partner) tại khu vực Châu Á (năm 
2003 ñến năm 2006). 

• ðối tác Kim cương khu vực Châu Á-Thái Bình Dương của Cisco năm 2007. 

• Nhận giải thưởng Advanced Technology và Customer Satisfaction của Cisco năm 2009 

• Giải thưởng TOP Enterprise Partner Awards của SAP năm 2009 
  ....................................................................................................................................................................  

B. PHẦN II: Giới thi ệu sản ph ẩm và d ịch vụ          

1.Sản ph ẩm, gi ải pháp ph ần mềm:   
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FPT-IS không ngừng nỗ lực và sáng tạo ñể thỏa mãn nhu cầu của khách hàng với những sản phẩm 
phần mềm chất lượng cao, tiết kiệm chi phí, tính bảo mật cao, và dịch vụ triển khai trọn gói (chìa khóa 
trao tay) 

Sau gần 20 năm phát triển, các giải pháp của FPT-IS ñã ñược ứng dụng ña dạng trong các lĩnh vực: 

1.1-Ngân hàng - Tài chính :   SmartBank – Hệ thống phần mềm ngân hàng lõi (core banking), FPT 
INDEX- Hệ thống phần mềm nghiệp vụ công ty chứng khoán; BOSC - Hệ thống phần mềm công ty 
chứng khoán; ….. 

1.2-Tài chính công: Hệ thống quản lý thuế và ñối tượng nộp thuế; Hệ thống quản lý ngân sách nhà 
nước; Hệ thống trao ñổi thông tin thu nộp Thuế- Kho bạc- Tài chính- Hải quan; …. 

1.3-Viễn thông: Hệ thống tích hợp tính cước FPT BIS; Hệ thống ñối soát cước; SMS Charging 
Premium; Tính cước GPRS/MMS; Data Warehouse cho lĩnh vực viễn thông; ATM Gateway; ….. 

1.4- An ninh - Qu ốc phòng: Phần mềm quản lý thông tin tội phạm; Phần mềm quản lý và thống kê án 
hình sự; Hệ thống quản lý hộ tịch; Các sản phẩm/giải pháp ñặc thù: Giải pháp sản xuất- cấp- quản lý 
thẻ căn cước ñiện tử, bằng lái xe ñiện tử. Hệ thống kiểm soát ra vào. Thiết bị ñọc vân tay phẳng một 
ngón. Thiết bị ñầu cuối nhận dạng nhanh. Thiết bị kiểm soát truy nhập. Hệ thống thu nhận trực tiếp dữ 
liệu tích hợp; …. 

1.5- Doanh nghi ệp: FPT.iHRP- Chương trình quản lý nhân sự tiền lương; SWAPS- Cổng thông tin 
doanh nghiệp; FPT.iPort- Hệ thống quản lý cảng Container; Chương trình E-iso – quản lý và ñiều hành 
công tác ñảm bảo chất lượng; Chương trình E-exam – kiểm tra, ñánh giá trình ñộ nhân viên; …. 

1.6- Y tế, giáo d ục & ti ện ích công c ộng: FPT.Billing - Hệ thống quản lý hóa ñơn cho các công ty dịch 
vụ công cộng; FPT.eHospital - Hệ thống quản lý tổng thể bệnh viện; EMIS - Hệ thống quản lý thông tin 
trường học; …. 

1.7- Chính ph ủ: Cổng thông tin ñiện tử cho các cơ quan chính quyền – FPT.Portal; Hệ thống thông tin 
quản lý các dự án ñầu tư xây dựng cơ bản; Hệ thống thông tin quản lý hành chính nhà nước cho UBND 
cấp Quận- Huyện- Thị xã; Hệ thống quản lý và khai thác nội dung trên nền Web triển khai tại các sở 
ban ngành cấp tỉnh – FPT.eCMS; INCIPIT - Hệ thống quản lý quá trình sản xuất thông tin cho ñài phát 
thanh, truyền hình; Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc FPT.eDMS; …………… 

1.8- GIS: ArcFAM - Hệ thống quản lý bảo trì thiết bị trên bản ñồ số; ArcMEN - Hệ thống quản lý thông 
tin lưới ñiện trên bản ñồ số; ArcLIS v2.0 -  Hệ thống thông tin ñất ñai phiên bản 2.0; ………. 

 

2 - Dịch vụ tư vấn, tri ển khai ERP  

2.1 - Sản ph ẩm ERP do FPT-IS cung c ấp: Oracle Application Suite, SAP Suite, Microsoft Dynamic 
Suite 
 2.2 - Dịch vụ ERP của FPT-IS chia làm 3 nhóm chính: Tư vấn giải pháp, Tư vấn triển khai, Hỗ trợ. 
 
3 - Các d ịch vụ Tích hợp hệ thống và giá tr ị gia t ăng 
-  Các dịch vụ cơ sở hạ tầng CNTT, bảo mật hệ thống thông tin (Security), mạng (Networking), Tối ưu 
hóa hệ thống thông tin lõi (Core IO), trung tâm chăm sóc khách hàng (Contact Center),  Data Center, 
Call Center, thiết kế và xây dựng cơ sở dữ liệu doanh nghiệp, triển khai các giải pháp Ngân hàng, 
Chứng khoán, Viễn thông,…… 
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4. Dịch vụ BPO 

 

Các d ịch vụ cung c ấp : Dịch vụ Xử lý dữ liệu, Dịch vụ Chăm sóc khách hàng, Dịch vụ Tài chính & Kế 
toán, Dịch vụ Quản trị Nguồn nhân lực, Dịch vụ cung cấp Tri thức 
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4. HP 

 

 



   

Ngày An toàn thông tin Vi ệt Nam 2010 – TP.HCM 18/11/2010 234 

Chi hội ATTT Phía Nam - www.vnisahcm.org.vn 
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5. HPT 
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6. Kaspersky 

 

Thành lập từ năm 1997, Kaspersky Lab  là nhà cung cấp phần mềm bảo mật chống virus, spam, 
hacker hàng ñầu thế giới với nhiều giải thưởng do giới báo chí và công nghệ thông tin quốc tế trao 
tặng. Kaspersky Lab có trụ sở chính ñặt tại Nga và các văn phòng ở Anh, Pháp, ðức, Hà Lan, Ba Lan, 
Nhật, Trung Quốc, Hàn Quốc, Rumani, Mỹ…  

Chỉ trong vòng 3 năm xuất hiện tại Việt Nam, Kaspersky Lab ñã trở thành trở thành thương hiệu số 1 về 
anti-virus. Với 2 dòng sản phẩm dành cho cá nhân và doanh nghiệp, Kaspersky cung cấp những công 
cụ tối ưu giúp khách hàng bảo vệ máy tính chống lại các âm mưu phá họai, ñánh cắp dữ liệu và ngăn 
chặn mọi sự cố về virus.  ðặc biệt hơn, Kaspersky còn phát triển phần mềm bảo mật cho smartphone 
và máy tính thuộc dòng Mac, ñáp ứng nhu cầu công nghệ và bảo mật ngày càng cao của người tiêu 
dùng. 

Các giải thưởng trong nước Kaspersky ñã ñạt ñược:  

• Giải thưởng Phần mềm diệt virus tốt nhất Việt Nam 3 năm liền (năm 2008, năm 2009 và 2010) 
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 & 2010 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 bao gồm: Sản phẩm dành cho cá nhân (KIS/KAV/KMS/ KAV for MAC), Sản phẩm 
dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (KSOS), Sản phẩmdành cho doanh nghiệp lớn  (KOSS) 

Khách hàng doanh nghiệp tiêu biểu: AgriBank, Techcombank, Trust Bank, ðại học Kinh t ế TP.HCM,  
ðồng Tâm Group, Kinh ðô Corp, Th ế Giới Di ðộng, Petro Vietnam Group, PNJ, Saigon Co-op, 
Viettel Telecom, Tân Hi ệp Phát Group ,... 

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: 
Công ty TNHH B ảo Mật Nam Trường Sơn 
Lầu 1, 10/8 Trần Nhật Duật, Q.1, TP. HCM 
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7. Astaro 

 

 Thành lập từ năm 2000, Astaro là thương hiệu bảo mật dẫn ñầu công nghệ tường lửa trên nền 
Linux (Firewall), có trụ sở chính ñặt tại ðức và Mỹ. Các dòng sản phẩm của Astaro tích hợp 10 lớp bảo 
vệ chống lại các nguy cơ ăn cắp dữ liệu, virus tấn công, virus gián ñiệp, spam,... bảo vệ hoàn thiện và 
tối ưu cho hệ thống mạng của doanh nghiệp. Các sản phẩm phần cứng, phần mềm và thiết bị ảo của 
Astaro linh họat ñáp ứng tất cả các nhu cầu ña dạng của người dùng trong mọi bối cảnh.  

 Astaro ñơn giản hóa việc bảo mật an ninh mạng, giúp các doanh nghiệp tạo ra một môi trường 
làm việc thỏai mái và hiệu quả hơn. Sự ñộc ñáo của Astaro thể hiện việc tích hợp nhiều ứng dụng bảo 
mật khác nhau như bảo mật hệ thống, lọc trang web, bảo mật email... trong một thiết bị duy nhât với 
giao diện thân thiện và dễ sử dụng.  Nhờ vậy, Astaro ñã trở thành một trong những nhà cung cấp ñược 
ñánh giá cao nhất hiện nay trong lĩnh vực giải pháp Kiểm soát Nguy cơ Toàn diện (Unified Threads 
Management). 
 Với công nghệ tân tiến, dễ sử dụng và giá cả hợp lý,  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 
với hơn 2500 ñối tác và 47,000 khách hàng tại 60 quốc gia. Astaro ñược hơn 100,000 chuyên viên IT  
tin tưởng sử dụng ñể bảo vệ cho hệ thống mạng của mình.  

 Các dòng sản phẩm Astaro ñược ưa chuộng tại Việt Nam bao gồm: Astaro Security Gateway, 
Astaro Web Gateway, Astaro Mail Gateway, Astaro Command Center, Astaro Report Manager, Astaro 

VPN Clients, Astaro Compliance Reporter. 

Sản phẩm của Astaro ñã ñạt ñược các chứng nhận quốc tế về chất lượng: Common Criteria, ICSA 
Labs, VMware Ready, Citrix READY, Intel Server Board Inside, IPv6 Ready  

Một số khách hàng tiêu biểu của Astaro tại Việt Nam: 

 

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: 
Công ty C ổ phần Phân ph ối Nam Trường Sơn 
 10/8 Trần Nhật Duật, Q.1, TP. HCM 
Tel: (08) 38 480 880 -Fax: (08) 38 480 899 -Email: ntsdis@nts.com.vn 
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8. NTS Group 

 

Với lịch sử phát triển gần 12 năm 1998 - 2010, 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. 

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. 

Các ñơn v ị thành viên:  

NTS Group hiện nay có 150 nhân viên thuộc 8 công ty thành viên: NTS ICT, NTSD, NTS SI, NTS 
Training, NTS Hà Nội, NTS ðà Nẵng, NTS Cần Thơ, NTS Security 

Các thương hi ệu nổi bật do NTS Group ñại diện thương hi ệu và ñộc quy ền phân ph ối:  

KASPERSKY LAB (www.kaspersky.vn) 
ASTARO (www.astaro.vn) 
ZYXEL (www.zyxel.com.vn) 
SOURCEFIRE (www.sourcefire.vn) 
INFOGUARD (www.infoguard.com) 
IPOGUE (www.ipoque.com) 
OPEN-XCHANGE (www.open-xchange.vn) 

Hoạt ñộng xã h ội: 

Ngày 25/6/2008, tại TP. HCM, NTS Group ñã chính thức công bố thành lập Quỹ Hỗ Trợ Giáo Dục 
NTS-Kaspersky trực thuộc NTS Group.  

Quỹ Hỗ Trợ Giáo Dục NTS-Kaspersky sẽ trao tặng bằng nhiều hình thức như: học bổng, hỗ trợ sách 
vở, phương tiện ñi học… thông qua các chương trình hỗ trợ giáo dục trực tiếp ñến học sinh, thông qua 
báo chí và ñịa phương giới thiệu, với thông ñiệp “Vì hạnh phúc tuổi thơ”. 

Kinh phí hoạt ñộng của Quỹ ñược trích ra từ doanh số bản quyền Kaspersky, do NTS phân phối tại Việt 
Nam. Mỗi sản phẩm bản quyền Kaspersky người dùng mua sử dụng sẽ ñược NTS trích 3.000 ñồng 
ñóng góp cho quỹ này. Tính ñến nay, ñã có hàng nghìn học sinh ñã ñược nhận học phẩm của quỹ.  

Ông Nguy ễn Thanh Tú - Tổng giám ñốc của NTS Group, ñồng thời là Chủ tịch Quỹ cho biết: "Quỹ 
ñược thành lập nhằm mục ñích hỗ trợ phát triển giáo dục và khuyến học cho học sinh tại Việt Nam. ðối 
tượng ñược trao học bổng là học sinh cấp 1,2,3 trên cả nước. ðiều kiện ñể ñược trao học bổng gồm: 
các em có hoàn cảnh, gia ñình khó khăn nhưng có ý chí và nghị lực vươn lên, ham học". 
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9. 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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10. Tạp chí Th ế giới vi tính 

 

TẠP CHÍ THẾ GIỚI VI TÍNH 

Trụ sở : 126 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP. HCM 
Tel : (84.8) 3930 4324 
Fax : (84.8) 3930 4338 
E-mail : thegioivitinh@pcworld.com.vn 
Website  : www.pcworld.com.vn 

Văn phòng Hà Nội: P.903, tầng 9, tòa nhà HITTC, 185 Giảng Võ, Quận ðống ða, Hà Nội 
Tel : (84.4) 3512 1819 
Fax : (84.4) 3512 1822 
E-mail : thegioivitinh.hn@pcworld.com.vn 

Tạp chí Thế Giới Vi Tính – PC World VN xuất bản số ñầu tiên vào tháng 11/1992.  

Tạp chí Thế Giới Vi Tính – PC World VN ñược ñánh giá là tạp chí chuyên ngành Công nghệ Thông tin 
– Truyền thông (CNTT-TT) hàng ñầu ở Việt Nam và ðông Nam Á. 

Mọi ho ạt ñộng của tạp chí ñều nh ằm mục ñích góp ph ần thúc ñẩy sự phát tri ển CNTT-TT tại VN 

CÁC SẢN PHẨM TRUYỂN THÔNG CỦA TẠP CHÍ THẾ GIỚI VI TÍNH – PC WORLD VIETNAM : 

- Thế Giới Vi Tính – Công ngh ệ máy tính và m ạng   
Phát hành vào ngày 15 hàng tháng.  

- Thế Giới Vi Tính B – Gi ải pháp và ứng dụng CNTT  
Phát hành vào ngày 1 hàng tháng.  

- Thế Giới Game – Game và gi ải trí  
Phát hành ngày 25 hàng tháng.  

- e++ - Thông tin – t ư vấn các s ản ph ẩm tiêu dùng công ngh ệ cao 
Phát hành vào ngày 5 hàng tháng.  

- Thế Giới Vi Tính tr ực tuy ến - PC World Vietnam Online  - www.pcworld.com.vn  
ðịa chỉ trực tuyến thiết thực và tin cậy cho người dùng máy tính, nhà kinh doanh và quản lý. 
Cầu nối trực tuyến 24/7 với bạn ñọc và ñối tác. Số lượng truy cập trung bình hơn 4.500.000 
lượt/tháng. 

- Thế Giới Game tr ực tuy ến - Game World Online - www.thegioigame.com.vn  
Trang web thông tin, diễn ñàn trao ñổi dành cho những người yêu thích game và các hình thức 
giải trí ñiện tử, và cả cộng ñồng người chơi game ñang ngày càng phát triển ñông ñảo. 

Tạp chí th ực hi ện nhi ều ho ạt ñộng trong l ĩnh vực CNTT-TT: 

- Thử nghiệm sản phẩm mới – Test Lab  
- Xuất bản Cẩm Nang “Mua gì? Ở ñâu? ” 
- Xuất bản Niên Giám CNTT-TT Vi ệt Nam  - Cơ sở dữ liệu về các ñơn vị CNTT-TT, ñăng trực 

tuyến tại www.pcworld.com.vn  
- Tổ chức bình chọn Sản ph ẩm CNTT-TT Ưa Chuộng Nh ất và BITCup - Gi ải Pháp CNTT Hay 

Nhất 
- Tổ chức “Gameshow  – Thế Giới Game” tại triển lãm quốc tế CNTT-TT, ñiện tử Việt Nam  
- Tổ chức giải Vô ðịch Th ể Thao ðiện Tử Việt Nam – VESC  
- Hỗ trợ các cuộc thi tin học, hội nghị, triển lãm CNTT-TT.  
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PC WORLD VIETNAM 

Head Office : 126 Nguyen Thi Minh Khai St., Dist. 3, Ho Chi Minh City 
Tel : (84.8) 3 9 304 324 
Fax : (84.8) 3 9 304 338 
E-mail  : thegioivitinh@pcworld.com.vn 
Website  : www.pcworld.com.vn 
 
Hanoi Office : # 903, Floor 9, HITTC, 185 Giang Vo St., Dong Da Dist., Hanoi 
Tel  : (84.4) 3 5 121 819 
Fax  : (84.4) 3 5 121 822 
E-mail  : thegioivitinh.hn@pcworld.com.vn 
 
The first issue of PC World Vietnam magazine was published on November 1992.  
PC World Vietnam has been recognized as the leading ICT magazine in Vietnam and South East Asia.  
 
All the activities of PC World Vietnam are aimed at  contributing to Vietnam’s ICT development.  

MEDIA PRODUCTS OF PC WORLD VIETNAM 

- PC World Vietnam – The Personal Computer and Networ king Magazine 
Published on the 15th of the month.  

- PC World B – The IT Solution and Application Magazi ne  
Published on the 1st of the month.  

- Game World – The Games and Entertainment 
Published on the 25th of the month. 

- e++ - Magazine of consumer hi-tech products  
Published on the 5th of the month.  

- PC World Vietnam Online - www.pcworld.com.vn  
Average hits per month is 4,500,000. 

- Game World Online – www.thegioigame.com.vn  

ACTIVITIES IN ICT FIELD 

- Testing and evaluating new ICT products by Test Lab  
- Publishing Shopping Guide  
- Publishing Vietnam ICT Directory, online database at www.pcworld.com.vn 
- Organizing The Best ICT Product  Award  and BITCup - The Best IT Solution Award 
- Organizing Game show  – The Game World at Vietnam ComputerElectronics WorldExpo  
- Organizing Vietnam E-Sports Championship - VESC  
- Supporting local ICT contests, conferences and expositions.  
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11. Sao Bắc ðẫu 

 

A. PHẦN I: Thông tin chung  

17. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ðẨU .....................................................  
18. Tên giao dịch: Sao Bắc ðẩu .................................................................................................................  
19. Tên tiếng Anh: SaoBacDau Technologies Corporation ........................................................................  
20. ðịa chỉ: 208 – 210 Khánh Hội, Q4, Tp.HCM .........................................................................................  
21. ðiện thoại: 08. 39433668 ......................................................................................................................  
22. Fax: 08. 39433669 ................................................................................................................................  
23. Email: info@saobacdau.vn  ..................................................................................................................  
24. Website: www.saobacdau.vn  ...............................................................................................................  
25. Chi nhánh Hà Nội, Chi nhánh ðà Nẵng ................................................................................................  
26. Tổng Giám ñốc: Ông Trần Anh Tuấn ...................................................................................................  
27. Ngành nghề kinh doanh chính: Công nghệ Thông tin ..........................................................................  
28. Sản phẩm chủ yếu:  

• Cung cấp dịch vụ tích hợp hệ thống công nghệ thông tin và viễn thông, 
• Cung cấp dịch vụ phần mềm và lập trình các sản phẩm phần mềm, 
• Cung cấp dịch vụ trung tâm dịch vụ khách hàng (contact center),  
• ðào tạo và sát hạch các chứng chỉ CNTT, 
• Cung cấp các dịch vụ của trung tâm tích hợp dữ liệu  (data center), 
• Cung cấp dịch vụ hạ tầng viễn thông và CNTT cho các khu ñô thị mới và các dự án cao 

ốc 
• Phân phối thiết bị CNTT. 

29. Số lượng nhân sự: 230 người 
30. Các chứng chỉ chất lượng: ISO 9001:2008 
31. Doanh số 3 năm 2007-2008-2009: tính theo doanh thu hợp nhất Sao Bắc ðẩu và các công ty 

thành viên. (ðVT: tỷ ñồng) 

2007 2008 2009 
216.673 392.983 325.173 

32. Các giải thưởng ñạt ñược:  ...................................................................................................................  

2010 

� Bằng khen Chủ tịch UBND TP.HCM vì thành tích xuất sắc trong lĩnh vực CNTT -TT 
� Huy Chương Vàng ICT, Top 5 ICT Việt Nam 2010 do Hội Tin Học Tp.HCM trao tặng. 

 

2009 

� Bằng khen Chủ tịch UBND TP.HCM vì thành tích xuất sắc trong lĩnh vực CNTT -TT 
� Huy Chương Vàng ICT Việt Nam 2009 do Hội Tin Học Tp.HCM trao tặng. 
� Giải thưởng Sao ðất Việt, Top 200 Thương Hiệu Việt do TƯ hội các doanh nghiệp trẻ Việt Nam 

trao tặng. 
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 2008 

� Bằng khen Chủ tịch UBND TP.HCM vì thành tích xuất sắc trong lĩnh vực CNTT -TT 
� Bằng khen của Thủ Tướng Chính Phủ vì thành tích hoạt ñộng xuất sắc ñóng góp vào sự 

nghiệp xây dựng tổ quốc 
� Giải thưởng Chất lượng Việt Nam do Bộ KHCN trao tặng 
� Giải thưởng Sao Vàng Phương Nam do hội Liên hiệp Thanh Niên & YBA 

2007 

� Thương hiệu Việt yêu thích do bạn ñọc báo Doanh Nhân Sài Gòn Bình Chọn.  
� Top 50 nhà tuyển dụng hàng ñầu Việt Nam do Ac Nelson, Navigos và Thanh Niên khảo sát.  

B. PHẦN II: Giới thi ệu sản ph ẩm và d ịch vụ          

ðược chuyển mình từ một nhà cung cấp các giải pháp tích hợp hệ thống chuyên nghiệp với hơn 14 
năm kinh nghiệm và uy tín trong ngành CNTT tại Việt Nam, ñến nay Công ty Cổ phần Công nghệ 
Sao Bắc ðẩu ñang tiếp tục khẳng ñịnh và trở thành một Tổng công ty cùng các công ty thành viên 
hoạt ñộng ña dạng và chuyên sâu trong lĩnh vực CNTT. Với tiềm năng sẵn có là mối quan hệ ñối 
tác chiến lược trong ngành CNTT với các tập ñoàn hàng ñầu thế giới, Sao Bắc ðẩu mang ñến cho 
khách hàng sự thoả mãn cao nhất về giải pháp công nghệ và chất lượng dịch vụ.  

Các hoạt ñộng kinh doanh chính của Sao Bắc ðẩu:  

- Cung cấp dịch vụ tích hợp hệ thống công nghệ thông tin và viễn thông, 
- Cung cấp dịch vụ phần mềm và lập trình các sản phẩm phần mềm, 
- Cung cấp dịch vụ trung tâm dịch vụ khách hàng (contact center),  
- ðào tạo và sát hạch các chứng chỉ CNTT, 
- Cung cấp các dịch vụ của trung tâm tích hợp dữ liệu  (data center), 
- Cung cấp dịch vụ hạ tầng viễn thông và CNTT cho các khu ñô thị mới và các dự án cao ốc 

- Phân phối thiết bị CNTT. 

12. Trend Micro 

 

 

 

 

TREND MICRO INCORPORATED 

Trend Micro Inc.  là một hãng hàng ñầu về lĩnh vực phần mềm diệt virus trên mạng và Internet trong 
suốt hai thập kỷ. Trend Micro tập trung ñổi mới các giải pháp bảo mật thông minh có thể ngăn chặn các 
tấn công tinh vi, có chứa virus, spam, lừa ñảo, phần mềm gián ñiệp, botnets, và các tấn công Web, bao 
gồm cả phần mềm ñánh cắp dữ liệu. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp cho khách hàng những giải 
pháp kịp thời, hiệu quả nhất mà mức ñộ phức tạp thấp nhất, ñể ñảm bảo: 

• dữ liệu ñược bảo mật 
• giảm thiểu chi phí quản trị 
• tuân thủ các quy ñịnh 
• hoạt ñộng kinh doanh thông suốt kể cả khi có nhiều rủi ro, tấn công 

Với Trend Micro™ Smart Protection Network™, một hạ tầng bảo mật nội dung của khách hàng sử dụng 
ñiện toán ñám mây, chúng tôi ñã thay thế phương thức truyền thống bằng việc kết hợp các công nghệ 
dựa trên Internet, nhỏ và nhẹ hơn ñể ngăn chặn các mối ñe doạ trước khi chúng tiếp cận ñược người 
dùng. Mạng lưới trung tâm cơ sở dữ liệu toàn cầu kết hợp với các hệ thống tương quan phân tích các 
mối ñe doạ tự ñộng của chúng tôi có thể cung cấp cho khách hàng những giải pháp bảo vệ kịp thời. 



   

Ngày An toàn thông tin Vi ệt Nam 2010 – TP.HCM 18/11/2010 246 

Chi hội ATTT Phía Nam - www.vnisahcm.org.vn 

Chúng tôi hướng tới việc tạo nên một môi trường an toàn cho việc trao ñổi thông tin số bằng cách ñưa 
ra các giải pháp thích hợp ñối với từng doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ, với từng cá nhân, các nhà cung 
cấp dịch vụ, và các ñối tác OEM. 

Trend Micro Inc. is a global leader with over two decades of expertise in endpoint, messaging and Web 
security. With operations globally, Trend Micro is focused on innovating smarter security solutions that 
protect against a wide range of insidious threats and combined attacks including viruses, spam, 
phishing, spyware, botnets, and other Web attacks, including data-stealing malware.  

Our goal is to provide our customers with the most timely, most effective threat protection with the least 
amount of complexity, thus ensuring:  

• secured data and reputation 
• reduced administrative costs 
• regulatory compliance 
• business continuity despite rapidly increasing and ever-changing security threats 

With the introduction of Trend Micro™ Smart Protection Network™, a next-generation cloud-client 
content security infrastructure, we beat conventional methods by combining Internet-based technologies 
with smaller, lighter weight clients to stop threats before they reach users.  

An extensive global network of datacenters combined with automated and manual threat correlation 
systems, enable us to provide customers with a real-time feedback loop of round-the-clock threat 
intelligence and protection.  

Our vision is to create a world safe for exchanging digital information by offering a comprehensive array 
of customizable solutions to enterprises, small and medium businesses, individuals, service providers 
and OEM partners. 

 

 

 

13. Khu Công ngh ệ Phần Mềm 

 

Khu Công Nghệ Phần Mềm ðại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (Khu CNPM ðHQG.HCM) - IT 
Park ñược ñặt trong khuôn viên của ðHQG.HCM tại Khu phố 6, phường Linh Trung, Quận Thủ ðức. Là 
nơi có khả năng tập trung nguồn nhân lực chất lượng cao về Công nghệ Thông tin và các công nghệ 
cao khác, có khả năng cung ứng dịch vụ và sản phẩm công nghệ thông tin cho các Khu chế xuất, Khu 
công nghiệp lân cận. 

Chức năng: 
Khu Công nghệ Phần mềm ðại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là cơ sở GD-ðT, cơ sở NCKH và 
ñơn vị kinh doanh nhằm hình thành tổ hợp công nghiệp trong khu ñô thị ñại học của ðHQG. 

1. Xây dựng và triển khai mô hình khu công nghệ kỹ thuật cao, hình thành một tổ hợp công nghiệp bao 
gồm nhiều công ty công nghệ hàng ñầu của Việt Nam và quốc tế hoạt ñộng trong khu ñô thị ñại học 
theo qui hoạch của ðHQG TP.HCM. 

MISOFT JSC - NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC TẠI VIỆT NAM  

Hanoi: 11 Phan Huy Chu Str., Hanoi / Tel: (84.4) 3933 1613 / E-mail: sales@misoft.com.vn 
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2. Thu hút ñầu tư từ các tổ chức, doanh nghiệp nhằm phát triển cơ sở hạ tầng nhà xưởng, viễn thông, 
trang thiết bị ñể xây dựng một khu khoa học và công nghệ ñẹp, hiện ñại, thân thiện môi trường và hiệu 
quả. 

3. Nghiên cứu khoa học, triển khai các hoạt ñộng nghiên cứu, sản xuất, thu mua, kinh doanh, cung ứng 
các dịch vụ tư vấn, thẩm ñịnh, thi công và giám sát thi công các công trình dự án, chuyển giao công 
nghệ có liên quan ñến KHCN, 

4. Tổ chức các hoạt ñộng trao ñổi và cung cấp thông tin, phát triển thị trường KHCN như quảng cáo, 
hội chợ, triển lãm, hội nghị, hội thảo; 

5. Xây dựng môi trường, quĩ phát triển doanh nghiệp nhằm hỗ trợ cho sự hình thành và phát triển các 
doanh nghiệp KHCN mới, góp phần ñẩy nhanh quá trình ứng dụng và thương mại hóa các thành tựu 
nghiên cứu KHCN vào cuộc sống. 

6. Triển khai và hỗ trợ triển khai công tác ñăng ký bản quyền, sở hữu trí tuệ nhằm  bảo hộ các phát 
minh, sáng kiến của nghiên cứu khoa học và công nghệ. 

7. Xây dựng và hợp tác xây dựng các trung tâm ñào tạo, huấn luyện chuyên nghiệp có ñịnh hướng kỹ 
năng nghề nghiệp và ñào tạo chuyên gia nhằm bổ sung cho ñào tạo chính qui của ñại học, ñáp ứng 
nhu cầu nhân lực công nghệ cao. 

Tầm nhìn: 

Trở thành một trung tâm nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ và phát minh hàng ñầu của Việt 
Nam và khu vực 

Nhiệm vụ: 

1. Tạo môi trường công nghiệp trong lòng ñại học, qua ñó xây dựng mối liên kết chặt chẽ giữa doanh 
nghiệp và ñào tạo, nghiên cứu của ñại học nhằm góp phần nâng cao chất lượng ñào tạo và nghiên cứu 
khoa học của ðHQG-HCM và của giáo dục ñại học. 

2. Phát triển các nghiên cứu, chuyển giao công nghệ tiên tiến có ứng dụng công nghệ thông tin. Xây 
dựng một tổ hợp nghiên cứu chuyển giao (R&D) công nghệ hàng ñầu của Việt Nam. 

3. ðào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chuyên nghiệp có kỹ năng làm việc nhuần nhuyễn cho các 
ngành khoa học công nghệ, ñặc biệt là công nghệ thông tin và truyền thông. 

 

ELITE TEAM - Chi h ội VNISA 
phía Nam 

Elite Team là bộ phận chuyên trách về khoa học 
và công nghệ của Chi hội An Toàn Thông Tin 
phía Nam (VNISA), do Chi hội VNISA phía Nam 
thành lập và ñiều hành. 

ðược thành lập trên cơ sở các thành viên của 
hiệp hội gồm các chuyên gia công nghệ trong 
lĩnh vực an toàn thông tin, mục tiêu chính của 
Elite Team là thực hiện công tác phát hiện, cảnh 
báo các sơ hở, các nguy cơ về an toàn thông tin 
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cho các mạng tin học Việt Nam. Bên cạnh ñó, Elite Team còn là ñầu mối tiếp thu, phân tích và ñưa ra 
các ý kiến chuyên môn ñóng góp cho cộng ñồng thông qua hệ thống truyền thông ñại chúng, truyền 
thông chuyên ngành khi nảy sinh các vấn ñề về an ninh thông tin từ họat ñộng thực tế của Việt Nam, 
hoặc qua các nguồn tin khác. 

ðể hoạt ñộng của Elite Team nói riêng và VNISA nói chung trở nên thiết thực hơn, thông qua Chi hội 
VNISA phía Nam, Elite Team còn thực hiện dịch vụ ñánh giá hiện trạng; ñào tạo, tư vấn, thiết kế giải 
pháp cho các dự án; triển khai, giám sát công tác xây dựng hệ thống ñảm bảo ATTT… khi các tổ chức, 
doanh nghiệp khi có nhu cầu. 

Phối hợp với các tổ chức khác như VNCERT, Trung tâm cảnh báo sự cố máy tính - CEPT, các công ty, 
hiệp hội về an ninh thông tin khác, Elite Team ñã triển khai công tác tìm kiếm, phát hiện ra các lỗ hổng 
bảo mật trong hệ thống mạng của các doanh nghiệp trên ñịa bàn và ñã có ñược sự tin tưởng của các 
ñơn vị. Trong năm qua, Elite Team ñã phối hợp với các ñơn vị khác nghiên cứu và tổ chức các hội thảo 
chuyên ñề của chi hội VNISA phía Nam như Phòng chống tội phạm công nghệ cao, Bảo mật hệ thống 
Web – Web Security, An toàn thông tin trên mạng di ñộng 3G, Bộ chuẩn an toàn thông tin ISO 27000, 
An toàn thông tin số hệ thống mạng doanh nghiệp và thiết bị di ñộng. 

Bên cạnh ñó, Elite Team ñã hỗ trợ hiệp hội VNISA tổ chức cuộc thi Sinh viên với An toàn thông tin. Qua 
ñó, sinh viên có ñược cơ hội tìm hiểu một lĩnh vức rất hấp dẫn và nhiều thách thức là An ninh thông tin. 
Thông qua họat ñộng này, chúng ta hy vọng sẽ phát hiện ñược nhiều cá nhân giỏi, có tiềm năng; từ ñó 
ñịnh hướng bồi dưỡng, ñào tạo các sinh viên này trở thành chuyên gia An ninh thông tin trong tương 
lai. 

Hiện nay, Elite Team ñã hình thành với một ñội ngũ các chuyên gia giỏi (16 người), nhiệt huyết với 
công tác an ninh thông tin. ðó là các chuyên gia từ các trường ñại học, công ty tích hợp hệ thống, công 
ty chuyên về an ninh thông tin … với các chứng chỉ CCIE, CISSP và các chứng chỉ công nghệ uy tín 
khác. Với các hoạt ñộng chuyên môn nghiêm túc và có trình ñộ kỹ thuật cao, Elite Team ñang dần có 
ñược sự tin cậy của các doanh nghiệp. Qua ñó Chi hội ngày càng khẳng ñịnh ñược vai trò của mình và 
trở thành một thành viên vững mạnh của VNISA.  

  


