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Chủ trì và chỉ đạo tổ chức
• CỤC AN TOÀN THÔNG TIN – BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Đơn vị phối hợp tổ chức
• HIỆP HỘI INTERNET VIỆT NAM
• IEC GROUP

Giới thiệu sự kiện

16 - 17, tháng 4, 2019
Khách sạn Melia, Hà Nội



642 Triệu
tổn thất do tội phạm mạnggây ra 
USD

3,818
cuộc tấn công thay đổi giao diện trang web (Deface)

 1,800 
cuộc tấn công lừa đảo (Phishing)

triệu
1,6+ 

triệu máy tính tại Việt Nam bị mất dữ liệu

949
cuộc tấn công cài mã độc Malware

60%
hệ thống mạng bị nhiễm mã độc mã hóa tống tiền (ransomware)

15,700+ 

lỗi vi phạm bảo mật trong phần mềm và ứng dụng

TÌNH HÌNH AN NINH MẠNG VIỆT NAM NĂM 2018

Là một trong những quốc gia chịu nhiều ảnh hưởng từ các cuộc tấn công mạng ngày càng tinh vi và quy mô, Việt Nam đang phải đối mặt với những thách thức ngày càng lớn nhằm đảm bảo an toàn, an ninh mạng quốc gia. 

TỔNG QUANSỰ KIỆN



Hội thảo & Triển lãm quốc tế về An ninh mạng và Bảo mật - Vietnam Security Summit 2019 được đồng bảo trợ và chỉ đạo tổ chức bởi Ban Kinh tế Trung ương, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) và Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông. Trong đó, Hiệp hội Internet Việt Nam và Tập đoàn IEC là đơn vị tham gia phối hợp tổ chức. Sự kiện được biết tới là diễn đàn uy tín và lớn nhất về An ninh mạng và Bảo mật tại Việt Nam, thu hút hơn 1000 đại biểu thuộc nhiều ngành nghề, lĩnh vực như khối chính phủ, tài chính & ngân hàng, viễn thông, năng lượng, sản xuất, vận chuyển và logistics, y tế & dược phẩm, v.v.
Sự kiện sẽ đem tới cho khách tham dự bức tranh toàn cảnh về hiện trạng an ninh mạng Việt Nam, dự báo các xu hướng tấn công mới nổi và các công nghệ phòng chống các cuộc tấn công có chủ đích đang diễn biến ngày càng phức tạp. Hội thảo hướng tới mục tiêu kết nối giữa khối Chính phủ, các doanh nghiệp, các nhà cung cấp giải pháp và chuyên gia bảo mật hàng đầu trên thế giới nhằm trao đổi, chia sẻ và hợp tác trong lĩnh vực bảo mật thông tin và an ninh mạng.

VỀ HỘI THẢO - TRIỂN LÃM
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Khách tham dự
triển lãm

Đơn vị tài trợ
và triển lãm

Diễn giả 

Đơn vị báo chí
và truyền thông

Phiên hội thảo quốc tế

Bản trình diễn các thiết
bị bảo mật trực tiếp

Đại biểu



18:00 - 21:00

Tiệc tối

16, Tháng 4, 2019

13:30 - 17:30

Hội thảo chuyên đề

17, tháng 4, 2019

07:30 - 12:00

Lễ khai mạc
& Phiên báo cáo chính

07:30 - 17:30

Chương trình
Security Demo

07:30 - 17:30

Triển lãm

LỊCH TRÌNH SỰ KIỆN



CHÍNH PHỦ NGÂN HÀNG
BẢO HIỂM

& DỊCH VỤ TÀI CHÍNH VIỄN THÔNG Y TẾ & DƯỢC PHẨM
GIAO THÔNG

VÀ VẬN CHUYỂN

NĂNG LƯỢNG VÀ TIỆN ÍCH SẢN XUẤT QUỐC PHÒNG
BÁN LẺ
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Theo
ngành

Khối doanh nghiệp

Khối Chính phủ

Khác

Đơn vị cung cấp giải pháp CNTT

Ngân hàng & Dịch vụ tài chính

40%

25%

10%

20%

5%

Phó Chủ tịch | Tổng Giám đốc | Giám đốc Bảo mật Giám đốc CNTT | Giám đốc công nghệ | Giám đốc quản trị rủi ro 35%

45 %

20 %

Quản lý/Trưởng phòng CNTT | Cơ sở hạ tầng | Quản trị hệ thống | An toàn thông tin | Quản lý và vận hành mạng | Quản lý rủi ro bảo mật | Bảo mật dữ liệu | Pháp chế & Tuân thủ | Kiểm toán | Chuyển đổi số

Kỹ sư hạ tầng & bảo mật CNTT | Chuyên gia phát triển ứng dụng/phần mềm | Chuyên gia tư vấn bảo mật | Chuyên viên hệ thống & quản trị mạng | Chuyên gia phân tích CIRT | Chuyên gia phân tích rủi ro

Theo chức danh

Đại biểu Khách tham dự triển lãm



VIETNAM SECURITY
2019

NỘI DUNG
thảo luận nổi bật

Làm thế nào để xây dựng một nền tảng
bảo mật IoT an toàn ?

Quản trị rủi ro bảo mật trong
kỷ nguyên chuyển đổi số

Ứng dụng Máy học/Trí tuệ nhân tạo
để ngăn chặn mã độc tống tiền
và các cuộc tấn công APT

Quản lý định danh thế hệ mới

Ứng dụng tự động hoá trong ngăn chặn
các lỗ hổng mất an toàn thông tin

Mô hình bảo mật tích hợp
cho môi trường nhiều đám mây

Kiểm soát đám mây:
Dịch vụ bảo mật và tuân thủ

Thúc đẩy ứng phó sự cố
trong thời đại yêu cầu tuân thủ mới

Giải pháp xác thực thế hệ mới

Giải pháp bảo mật di động
cho doanh nghiệp



ĐIỂM NHẤN TRIỂN LÃM
Triển lãm
Vietnam Security 2019 
hứa hẹn sẽ mang đến 
cho khách tham dự cơ 
hội khám phá và những 
trải nghiệm thực tiễn về 
các sản phẩm CNTT tiên 
tiến đến từ các tập 
đoàn CNTT & bảo mật 
hàng đầu thế giới.

PHÒNG CHỐNG
PHẦN MỀM

ĐỘC HẠI
BẢO MẬT
ĐÁM MÂY BẢO MẬT IOTBẢO MẬT
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MỐI ĐE DỌA
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BẢO MẬT

BẢO MẬT
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KIỂM SOÁT
TRUY CẬP
& QUẢN LÝ
ĐỊNH DANH

BẢO MẬT
ỨNG DỤNG

TƯỜNG LỬA
THẾ HỆ MỚI

XÁC THỰC
ĐA YẾU TỐ

KHẮC PHỤC
SỰ CỐ SINH TRẮC HỌC

QUẢN TRỊ,
RỦI RO,

TUÂN THỦ (GRC)

HỆ THỐNG
PHÒNG CHỐNG

XÂM NHẬP

KIỂM THỬ
ỨNG DỤNG
BẢO MẬT

BẢO MẬT
ĐIỂM CUỐI

CAMERA
GIÁM SÁT



Các gói
TÀ I  T R Ợ

QUYỀN LỢI ĐẶC BIỆT

QUYỀN LỢI QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU

tài trợkim cương tài trợvàng tài trợbạc tài trợđồng
Gian hàng

tài trợđồng
Danh sách đại biểu đã tham dự sự kiện 
Một bài phát biểu phiên báo cáo chính (20 phút) trong Hội thảo
Một bài phát biểu (20 phút) trong Chuyên đề Hội thảo
Một bài phát biểu ngắn (3-4 phút) tại Tiệc tối 

Logo đơn vị tài trợ xuất hiện trên website sự kiện chính thức và có đường link dẫn tới trang web của nhà Tài trợ
Logo đơn vị tài trợ xuất hiện trong các chiến dịch marketing sự kiện
Thông tin giới thiệu (100 từ - 200 từ) về nhà tài trợ hoặc sản phẩm trên website và trong cuốn kỷ yếu sự kiện
Tài liệu quảng bá của đơn vị tài trợ được đính kèm trong túi tài liệu dành cho khách tham dự (nếu có)

Một gian hàng tiêu chuẩn trong khu vực Triển lãm 
Trình diễn demo công nghệ trực tiếp (40 phút) tại khu vực demo sản phẩm 
Một video clip (2 phút) giới thiệu về công ty/ sản phẩm được trình chiếu trong Tiệc tối và Tiệc trà giải lao (Đơn vị tài trợ cung cấp clip)
Một web banner trên trang chủ website sự kiện
Một trang quảng cáo màu trong cuốn Kỷ yếu sự kiện
Hai banner chân đứng (0.8m x 1.8m) tại khu vực triển lãm (Đơn vị tài trợ cung cấp thiết kế banner) 
Thiệp mời Hội thảo 
Thiệp mời Tiệc tối 
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www.iecgroup.com.vn

event calendar 2019

SMART TECH
VIET NAM

November, 2019
Hanoi, Vietnam

INDUSTRY 4.0 SUMMIT
2019

August, 2019
Hanoi, Vietnam

SMART IOT VIETNAM 
2019

November, 2019
Hanoi, Vietnam

FINTECH DEMO 
& KOREA ICT DAY 2019

October, 2019
Hanoi, Vietnam

BANKING INNOVATION
2019

August, 2019
Hanoi, Vietnam

ENERGY CONGRESS
VIETNAM 2019

August, 2019
Hanoi, Vietnam
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VIETNAM  SECURITY 
SUMMIT 2019

May, 2019
Hanoi, Vietnam

VIETNAM PRIVATE 
ECONOMIC FORUM 2019

May, 2019
Hanoi, Vietnam

FINANCIAL SERVICES 
SUMMIT 2019 

July, 2019
Hanoi, Vietnam

9

VIETNAM AGRICULTURE
SYMPOSIUM 2019

November, 2019
Hanoi, Vietnam

INTERNATIONAL EVENTS & CONSULTING GROUP
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VIETNAM SECURITY
2019

NỘI DUNG
thảo luận nổi bật

Quản trị rủi ro bảo mật trong
kỷ nguyên chuyển đổi số

Ứng dụng Máy học/Trí tuệ nhân tạo
để ngăn chặn mã độc tống tiền
và các cuộc tấn công APT

Quản lý định danh thế hệ mới

Ứng dụng tự động hoá trong ngăn chặn
các lỗ hổng mất an toàn thông tin

Kiểm soát đám mây:
Dịch vụ bảo mật và tuân thủ

Thúc đẩy ứng phó sự cố
trong thời đại yêu cầu tuân thủ mới

Giải pháp xác thực thế hệ mới

Giải pháp bảo mật di động
cho doanh nghiệp


