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Đứng thứ 2 thế giới 
Việt Nam đứng thứ 2 thế giới về các sự cố 
liên quan tới mã độc và thứ 3 về các cuộc 
tấn công botnet (Cục An toàn thông tin, Bộ 
Thông tin & Truyền thông)

215 triệu đô la Mỹ
Doanh thu dự kiến của thị trường Bảo mật tại 
Việt Nam tính đến năm 2023 
(Ken Research)

332.029 tấn công truy cập 
& 21.141 sự cố xác thực 
Trong gần 1 triệu cảnh báo tấn công mạng được 
ghi nhận tính đến tháng 12/2019 
(Ban Cơ yếu Chính phủ)

420.000 máy tính 
 tại Việt Nam bị nhiễm loại mã độc tấn công 
APT nguy hiểm W32.Fileless trong năm 2019 
(BKAV)

186.500 vụ nhiễm mã độc 
Số lượng sự cố mã độc được phát hiện trong 
11 tháng đầu năm 2019 
(Ban Cơ yếu Chính phủ)

Số lượng các cuộc tấn công nhắm vào hệ 
thống mạng CNTT của các cơ quan Đảng và 
Chính phủ giai đoạn 2013 - 2019 
(Ban Cơ yếu Chính phủ)

4.078.218 sự cố tấn công mạng4.078.218 sự cố tấn công mạng

TÌNH HÌNH 
AN NINH MẠNG

VIỆT NAM
NĂM 2019
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Trí tuệ nhân tạo (AI), Công nghệ Máy học (Machine Learning) 
và Dữ liệu lớn (Big Data) đang thay đổi thế giới như chúng ta biết 
theo một số cách đáng kinh ngạc, song chúng cũng có thể dẫn 
đến các cuộc tấn công mạng trên quy mô mà thế giới chưa từng 
thấy trước đây. Hơn nữa các tổ chức khủng bố đã có thể bắt đầu 
tận dụng các công nghệ tiên tiến này để tiến hành các vụ tấn 
công mang tính hủy diệt cao dưới các hình thức tinh vi hơn.

Với chủ đề “An toàn bảo mật thông tin trong kỷ nguyên Trí 
tuệ nhân tạo và Dữ liệu lớn”, Hội thảo và Triển lãm quốc tế về 
An toàn, an ninh mạng 2020 – Vietnam Security Summit 2020 sẽ 
tập trung phân tích về các lỗ hổng tiềm năng nhằm đề xuất biện 
pháp ngăn chặn các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở hạ tầng 
trọng yếu của chính phủ, doanh nghiệp và bảo mật cơ sở dữ liệu 
thông tin khách hàng.

Sự kiện dự kiến sẽ có sự tham gia hơn 700 lãnh đạo cấp cao 
phụ trách An ninh mạng và CNTT đến từ khối Chính phủ, Tài chính 
– Ngân hàng, Bảo hiểm, Bán lẻ & TMĐT, Vận tải & Logistics, Năng 
lượng, Viễn thông, Sản xuất,… Các đại biểu sẽ cùng trao đổi, thảo 
luận với các chuyên gia, nhà cung cấp giải pháp đầu ngành về 
những xu hướng mới trong lĩnh vực an ninh thông tin, cũng như chia sẻ 
bài học thực tiễn nhằm nâng cao năng lực phòng ngừa và ứng phó với 
các sự cố an ninh mạng phi truyền thống trong môi trường rủi ro hiện 
nay.

Song song với chương trình hội thảo, Triển lãm an toàn, bảo mật 
thông tin cũng sẽ quy tụ hơn 40 công ty công nghệ hàng đầu khu vực tới 
trưng bày và trình diễn các thành tựu công nghệ tiên tiến nhất về Bảo mật 
đám mây, Ứng cứu sự cố, Quản trị rủi ro nội bộ, Bảo mật IoT, Bảo mật thiết 
bị đầu cuối, Trí tuệ nhân tạo, Xác thực không mật khẩu, Quản lý truy cập & 
định danh,… 

Hội thảo và Triển lãm quốc tế về An toàn, an ninh mạng 2020 – Vietnam 
Security Summit 2020 sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng 11 tại Khách sạn 
InterContinental Hanoi Landmark72. Sự kiện do Ban Kinh tế Trung ương và Bộ Thông tin 
và Truyền thông bảo trợ và chỉ đạo, Vụ Công nghiệp (Ban Kinh tế Trung ương) và Cục An 
toàn Thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) phối hợp chuyên môn và Tập đoàn IEC tổ 
chức thực hiện.
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và Dữ liệu lớn (Big Data) đang thay đổi thế giới như chúng ta biết 
theo một số cách đáng kinh ngạc, song chúng cũng có thể dẫn 
đến các cuộc tấn công mạng trên quy mô mà thế giới chưa từng 
thấy trước đây. Hơn nữa các tổ chức khủng bố đã có thể bắt đầu 
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– Ngân hàng, Bảo hiểm, Bán lẻ & TMĐT, Vận tải & Logistics, Năng 
lượng, Viễn thông, Sản xuất,… Các đại biểu sẽ cùng trao đổi, thảo 
luận với các chuyên gia, nhà cung cấp giải pháp đầu ngành về 
những xu hướng mới trong lĩnh vực an ninh thông tin, cũng như chia sẻ 
bài học thực tiễn nhằm nâng cao năng lực phòng ngừa và ứng phó với 
các sự cố an ninh mạng phi truyền thống trong môi trường rủi ro hiện 
nay.

Song song với chương trình hội thảo, Triển lãm an toàn, bảo mật 
thông tin cũng sẽ quy tụ hơn 40 công ty công nghệ hàng đầu khu vực tới 
trưng bày và trình diễn các thành tựu công nghệ tiên tiến nhất về Bảo mật 
đám mây, Ứng cứu sự cố, Quản trị rủi ro nội bộ, Bảo mật IoT, Bảo mật thiết 
bị đầu cuối, Trí tuệ nhân tạo, Xác thực không mật khẩu, Quản lý truy cập & 
định danh,… 

Hội thảo và Triển lãm quốc tế về An toàn, an ninh mạng 2020 – Vietnam 
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và Truyền thông bảo trợ và chỉ đạo, Vụ Công nghiệp (Ban Kinh tế Trung ương) và Cục An 
toàn Thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) phối hợp chuyên môn và Tập đoàn IEC tổ 
chức thực hiện.
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18:30 – 21:00

Tiệc tối chào mừng

 08:00 - 12:00

Phiên Toàn thể và 
Toạ đàm cấp cao

13:30 - 17:30

02 Hội thảo chuyên đề 
và Toạ đàm

08:00 - 17:30

Triển lãm quốc tế

QUY MÔ SỰ KIỆN

LỊCH TRÌNH SỰ KIỆN
9 tháng 11, 2020 Thứ Ba, 10 tháng 11, 2020

Đơn vị truyền thôngĐơn vị triển lãm và Tài trợĐại biểu Diễn giả

www.securitysummit.vn
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38%

KHỐI CHÍNH PHỦ
Trung Ương & Địa phương

54%

KHỐI DOANH NGHIỆP
Ngân hàng| Bảo hiểm | Tài chính| Quốc phòng

Năng lượng & Tiện ích | Vận tải & Logistic| Bán lẻ & TMĐT 
Viễn thông| Sản xuất| Truyền thông | Y tế....

08%

KHÁC
Hiệp hội | Đại sứ quán | Tổ chức quốc tế

 Trường Đại học | Viện nghiên cứu

35%

• Chủ tịch / CEO / Phó Chủ tịch 
• CISO/ CSO / CIO / CTO  
• CDO (Giám đốc dữ liệu)
• CDO (Giám đốc phụ trách 
Chuyển đổi số)
• CRO / COO
• Giám đốc CNTT

C-Level
CXO | Giám đốc |

Phó chủ tịch

48%

• ICT & Bảo mật thông tin
• Quản trị mạng và hệ thống
• Quản trị rủi ro bảo mật
• Phân tích dữ liệu
• Hạ tầng và vận hành 
• IoT
• Chuyển đổi số
• Kiểm toán/GRC
• Quản trị dự án

M-Level
 Quản lý |

Trưởng bộ phận

17%

• Kỹ sư bảo mật CNTT
• Chuyên gia tư vấn bảo mật 
• Chuyên viên mạng và hệ thống
• Chuyên viên kỹ thuật
• Chuyên viên phân tích và phát triển 
phần mềm/ứng dụng
• Chuyên viên kiểm thử
• Chuyên viên quản lý quy trình và tự 
động hoá

E-Level
Chuyên gia |
 Chuyên viên

www.securitysummit.vn
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THEO CHỨC VỤ



www.securitysummit.vn

Khách Tham dự
tiêu biểu 2019
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Bộ trưởng , Bộ Thông tin và Truyền thông

Phó Cục trưởng, Cục Viễn thông và Cơ yếu, Bộ Công an
Phó Tư lệnh, Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng (Bộ Tư lệnh 86), Bộ 
Quốc phòng
Trưởng phòng Quản lý an ninh thông tin, Cục CNTT, Tổng cục Thuế, Bộ Tài 
chính
Phó trưởng phòng Quản lý thông tin, Cục CNTT, Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam
Thứ trưởng (Phụ trách CNTT), Bộ Xây dựng
Giám đốc, Trung tâm CNTT và Giám sát An ninh mạng, Ban Cơ yếu Chính 
phủ
Trưởng phòng An toàn, an ninh thông tin, Trung tâm Tin học, Văn phòng Chính 
phủ 
Phó Trưởng phòng Quản trị hệ thống, Cục CNTT, Kho bạc Nhà nước

Phó giám đốc, Trung tâm Tin học, Cục Đăng kiểm Việt Nam 

Phó Chủ tịch, UBND tỉnh Cà Mau

Phó Chủ tịch, UBND tỉnh Quảng Bình

Giám đốc Sở, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hà Nội

Trưởng phòng Tin học, Cục thuế Thành phố Hà Nội

Trưởng phòng CNTT, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh

Phó Giám đốc Sở , Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh 

N
gâ

n 
hà

ng

Phó Ban Hiện đại hoá Công nghệ Ngân hàng, Vietcombank

Phó Giám Đốc Khối CNTT , MBBank

Giám đốc Kiểm toán CNTT, Techcombank

Phó Trưởng phòng Phát triển phần mềm, Trung tâm CNTT, BIDV

Trưởng phòng Kiểm toán CNTT, VPBank

Trưởng nhóm An ninh mạng, Trung tâm CNTT, Agribank

Trưởng nhóm An ninh mạng, VietinBank

Trưởng phòng CNTT, LienVietPostBank 

Trưởng phòng Kiểm toán CNTT, Standard Chartered Việt Nam

Phó phòng CNTT , HSBC, Chi nhánh Hà Nội

N
gâ

n 
hà

ng

Phó phòng phụ trách An toàn và Bảo mật thông tin, Woori Bank, Chi nhánh 
Hà Nội
Giám đốc Khối Công nghệ, MSB

Trưởng Bộ phận An toàn thông tin, PVcombank

Phó Trưởng Ban CNTT, Ngân hàng Bắc Á

Trưởng phòng Phát triển ứng dụng, Khối CNTT, GPBank

CIO, VIB

Giám đốc CNTT, CITI Bank

Kiến trúc sư trưởng, SeABank

Giám đốc, Khối Công nghệ, OCB

Giám đốc Khối Công nghệ ngân hàng , ABBank

D
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h 
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Trưởng phòng CNTT, Mirae Asset Securities (Việt Nam)

Phó giám đốc CNTT, MB SHINSEI

Trưởng Ban An Ninh bảo mật, Trung tâm CNTT Bảo Việt, Tập đoàn Bảo Việt

Giám đốc CNTT, BIDV SuMi TRUST 

Giám đốc CNTT, Công ty Cổ phần Thông tin tín dụng Việt Nam (PCB)

Phó Giám Đốc, Phát triển hệ thống, Bộ phận CNTT, Generali Việt Nam

Trưởng phòng CNTT, Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt

Trưởng bộ phận CNTT, Tổng Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Petrolimex (Pjico)

Trưởng phòng CNTT, Vietcombank Securities

Giám đốc Công nghệ, Techcom Securities

Phó Trưởng phòng CNTT, Phụ trách Mạng và Bảo mật, SHB Securities

Phó Trưởng Phòng CNTT, Bảo hiểm Xã hội TP. Hà Nội
N

ăn
g 

lư
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Trưởng Ban Khoa học, Công nghệ thông tin và Chiến lược phát triển, 
Vinacomin
Giám đốc, Công ty CNTT Điện Lực Miền Trung (CPC ITC), EVN CPC

Phó Trưởng phòng Phòng An ninh thông tin, EVN HCMC

Trưởng ban CNTT, PV Gas

Trưởng phòng CNTT, Công ty Truyền tải Điện 1

Sả
n 

xu
ất

Sả
n 

xu
ất

Giám đốc CNTT, Tổng Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ (MICCO)

Tổng giám đốc, Tập đoàn Signify Việt Nam
Trưởng phòng Giải pháp CNTT & Ứng dụng, Công ty Cổ phần Ô tô Trường 
Hải (THACO)
Trưởng phòng CNTT, Canon Việt Nam

Trưởng phòng CNTT, Công Ty TNHH Gang Thép Tuyên Quang

N
gâ

n 
hà

ng
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Giám đốc, Công ty TNHH MTV Cao Su Quảng Nam

Trưởng bộ phận CNTT, Công ty CP Văn phòng phẩm Hồng Hà

Trưởng phòng Kĩ thuật, Tổng Công ty Giấy Việt Nam (Vinapaco)

Trưởng phòng CNTT, Tổng Công ty May 10

Phó giám đốc, Tổng Công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam 
Trưởng Phòng Công nghệ thông tin và Truyền thông , CTCP Lương thực TP. Hồ 
Chí Minh

Vậ
n 

tả
i &

 L
og

is
tic

s

Phó phòng CNTT, Vietnam Airlines

Tổ trưởng  CNTT, CHKQT Nội Bài, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam

Phó Trưởng ban Kỹ Thuật, Tổng Công ty Quản Lý Bay Việt Nam 

Trưởng ban Kỹ Thuật CNTT, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam

Trưởng Bộ phận Tin học, Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam

Phụ trách CNTT, Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam

Trưởng bộ phận CNTT, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (TRANSERCO) 

Vi
ễn

 th
ôn

g

Phó Tổng Giám đốc, VNPT 

Trưởng Trung tâm An ninh mạng , Tổng Công ty Hạ tầng mạng (VNPT - Net)

Phó Tổng Giám đốc, Viettel
Trưởng phòng Công nghệ và Dịch vụ ến lược mạ à 
đổ ệ, Viettel Network
Phó Trưởng ban CNTT, Mobifone

Giám đốc FTI Hà Nội, FPT Telecom

Giám đốc Phát Triển Công nghệ, VTC Mobile

Tổng Giám đốc , CTCP HTC Viễn thông Quốc tế

Kh
ác

Chuyên viên CNTT, VinGroup 

Quản lý phòng CNTT, CTCP Sông Đà 5

Trưởng Bộ phận CNTT, Tập đoàn C.E.O 
Tổ trưởng Tổ CNTT, Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam 
(VEC)
Giám đốc CNTT, CTCP TID
Giám đốc, Trung tâm Ứng dụng tin học và Phát triển Công nghệ phát thanh 
(RITC), Trung tâm R&D, Đài Tiếng nói Việt Nam
Trưởng phòng An toàn thông tin, VCCorp

Phó giám đốc, VTC

Trưởng phòng CNTT, Bệnh viện Việt Nhật

Phó trưởng phòng CNTT, Bệnh viện Việt Đức



Điểm nhấn
hội thảo
2020

DIỄN GIẢ TIÊU BIỂU 2019DIỄN GIẢ TIÊU BIỂU 2019

Ông Ramon V. Karingal
CSO, RSA Nhật Bản và Châu 
Á – Thái Bình Dương

Tiến sĩ Hing Yan Lee
Phó Chủ tịch, Hiệp hội Cloud 
Security Alliance

Đại tá Đỗ Anh Tuấn
Phó Cục trưởng, Cục An 
ninh mạng và phòng, chống 
tội phạm sử dụng công 
nghệ cao, Bộ Công an

Ông Hoàng Minh Tiến
Phó Cục trưởng, Cục An 
toàn thông tin, Bộ Thông tin 
và Truyền thông

PHIÊN BÁO CÁO CHÍNH
AN TOÀN BẢO MẬT THÔNG TIN 
TRONG KỶ NGUYÊN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ DỮ LIỆU LỚN

Tình hình an ninh mạng Việt Nam 2020 và xu 
hướng lớn năm 2021
Tình hình an ninh mạng Việt Nam 2020 và xu 
hướng lớn năm 2021

Xu hướng và phân tích báo cáo thị trường 
an ninh mạng toàn cầu

Chiến lược bảo mật đa tầng

Thay đổi thế giới mạng trong cuộc chiến giữa 
những thuật toán

Xếp hạng an toàn thông tin mạng của 
các Bộ ngành, địa phương

Tấn công mạng 202x: Xu hướng và thách thứcTấn công mạng 202x: Xu hướng và thách thức



Diễn giả tiêu biểu 2019
Ông Anthony Lim
Trưởng tư vấn về an toàn, an ninh và quản trị 
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GIÁM SÁT VÀ NGĂN NGỪA HIỂM HỌA AN TOÀN, AN NINH MẠNG
CHO CÁC HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRỌNG YẾU QUỐC GIA

Bảo vệ mạng lưới IoT cho các đô thị thông minh

Đảm bảo an toàn cho hệ thống CCTV công cộng

Phát hiện và phản ứng sự cố trong thời gian thực với hệ thống SOC tự động

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phòng ngừa rủi ro an ninh mạng 

Mã hoá dữ liệu: Bảo mật cho nền tảng đám mây? 

Xây dựng hệ thống định danh điện tử nhằm phát triển các dịch vụ công trên 
môi trường số

Kinh nghiệm giám sát và khắc phục hậu quả từ các cuộc tấn công có chủ đích 
với hạ tầng điện lực quốc gia
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Đảm bảo an toàn cho hệ thống CCTV công cộng

Phát hiện và phản ứng sự cố trong thời gian thực với hệ thống SOC tự động

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phòng ngừa rủi ro an ninh mạng 

Mã hoá dữ liệu: Bảo mật cho nền tảng đám mây? 

Xây dựng hệ thống định danh điện tử nhằm phát triển các dịch vụ công trên 
môi trường số

Kinh nghiệm giám sát và khắc phục hậu quả từ các cuộc tấn công có chủ đích 
với hạ tầng điện lực quốc gia

Quản trị truy cập toàn diện (Universal Privilege Management) là gì và làm thế nào để 
tối ưu hoá trong tổ chức của bạn?

Giải pháp bảo mật mạng lưới nội bộ trên các thiết bị đầu cuối

Chuyển đổi mô hình bảo mật Zero Trust tương thích với quá trình chuyển đổi số

Giải pháp tự động hoá phát hiện nguy cơ và bảo mật hệ thống mạng lưới

Giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh từ các nguy cơ nội bộ

Khai thác công nghệ phân tích dữ liệu lớn nhằm nâng cao khả năng phòng chống 
gian lận 

Bảo mật dữ liệu trên nền tảng đám mây lai (hybrid cloud)
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Giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh từ các nguy cơ nội bộ

Khai thác công nghệ phân tích dữ liệu lớn nhằm nâng cao khả năng phòng chống 
gian lận 

Bảo mật dữ liệu trên nền tảng đám mây lai (hybrid cloud)

BẢO VỆ HỆ THỐNG THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 
THẾ HỆ MỚI
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Bảo mật Trí tuệ nhân tạo
Bảo mật ICS/SCADA
Bảo mật ứng dụng/Kiểm thử xâm nhập
Bảo mật email/web
Bảo mật chuỗi cung ứng

Phát hiện mã độc nâng cao
Phòng chống mất dữ liệu/phishing
Ứng cứu phát hiện sự cố
Zero Trust
Giải pháp ngăn ngừa rủi ro nội bộ

DDoS
Mã hoá
Ảo hoá
Tường lửa thế hệ mới

Bảo mật mạng
Bảo mật đám mây
Bảo mật IoT
Bảo mật thiết bị đầu cuối
Bảo mật thiết bị di động

Quản lý truy cập & định danh
Xác thực đa yếu tố/Xác thực không mật khẩu
Bảo mật sinh trắc học
CCTV & Hệ thống giám sát 

GRC
Hệ thống phát hiện và ngăn chặn xâm nhập 
(IDS/IPS)
SOC/SIEM/SOAR
DevSecOps

www.securitysummit.vn

ĐIỂM NHẤN

TRIỂN LÃM
Tham gia triển lãm tại Vietnam Security Summit 2020

và trực tiếp giới thiệu các công nghệ đột phá
tới các lãnh đạo cấp cao phụ trách Bảo mật và CNTT



GÓI TÀI TRỢ 

Đơn vị tài trợ
2 0 1 9

Tối đa 02 

Tài trợ
Kim cương

Tối đa 05

Tài trợ
Vàng

Tài trợ
Bạc

Bài trình bày HOẶC gian hàng

Tài trợ
Đồng

TÀI TRỢ VÀNG

TÀI TRỢ ĐỒNG

TÀI TRỢ BẠC

TÀI TRỢ KIM CƯƠNG
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IEC GROUP - INTERNATIONAL EVENTS & CONSULTING GROUPĐể biết thêm thông tin về các cơ hội 
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