


ĐỒNG CHỦ TRÌ:

 TS. Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương
 Thiếu tướng Tống Viết Trung, Phó Tư lệnh, Bộ Tư lệnh Tác chiến Không gian mạng (Bộ Tư lệnh 86)
 Đại tá Nguyễn Đăng Lực, Phó Trưởng ban, Ban Cơ yếu Chính phủ
 TS. Nguyễn Khắc Lịch, Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông
 Đại tá Nguyễn Ngọc Cương, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ 
Công an

07:30  ĐĂNG KÝ ĐẠI BIỂU

08:00  LÃNH ĐẠO BAN, BỘ NGÀNH THAM QUAN TRIỂN LÃM

08:15  KHAI MẠC

08:15  TUYÊN BỐ LÝ DO, GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU
Đại diện Ban Tổ chức

08:20  PHÁT BIỂU KHAI MẠC VÀ ĐỀ DẪN
TS. Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

 CÁC THAM LUẬN VÀ BÁO CÁO CHÍNH

08:30  PHÁT BIỂU CỦA BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ
Đại tá Nguyễn Đăng Lực, Phó Trưởng ban, Ban Cơ yếu Chính phủ

08:40  ĐỊNH HƯỚNG TRIỂN KHAI BẢO ĐẢM AN TOÀN THÔNG TIN 
TS. Nguyễn Khắc Lịch, Phó Cục trưởng, Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông

08:55  TÌNH HÌNH AN NINH MẠNG VIỆT NAM 2020 VÀ MỘT SỐ NHẬN ĐỊNH CHO NĂM 2021
Đại tá Nguyễn Ngọc Cương, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ 
cao, Bộ Công an

09:10  Phát biểu trực tuyến:
TẤN CÔNG MẠNG 202X: XU HƯỚNG VÀ THÁCH THỨC 
Ông Mark Lee, Giám đốc kinh doanh khu vực, RSA NetWitness Business (Khu vực Đông Nam Á và Trung Quốc) 

09:25  TIỆC TRÀ

 CÁC THAM LUẬN VÀ BÁO CÁO CHÍNH (TIẾP TỤC)

09:45  TẤN CÔNG MẠNG 3 QUÝ ĐẦU NĂM TẠI VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP
Ông Lê Quang Hà, Giám đốc Giải pháp ATTT cho Doanh nghiệp, Viettel Cyber Security

10:00  Phát biểu trực tuyến:
THAY ĐỔI THẾ GIỚI MẠNG TRONG CUỘC CHIẾN GIỮA NHỮNG THUẬT TOÁN 
Ông Eugene Low, Giám đốc khu vực Đông Nam Á và Nam Á, Darktrace

LỄ KHAI MẠC VÀ PHIÊN BÁO CÁO CHÍNH
“AN TOÀN BẢO MẬT THÔNG TIN TRONG KỶ NGUYÊN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ DỮ LIỆU LỚN”
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ĐỒNG CHỦ TRÌ:

 Dr. Nguyen Duc Hien, Vice Chairman, Central Economic Commission
 Major General Tong Viet Trung, Deputy Commander, Cyberspace Operations Command (Command 86)     
 Colonel Nguyen Dang Luc, Vice Chairman, Vietnam Government Information Security Commission
 Dr. Nguyen Khac Lich, Deputy Director General, Authority of Information Security, Ministry of Information and 
Communications 
 Colonel Nguyen Ngoc Cuong, Deputy Director General, Department of Cyber Security and High-tech Crime Prevention, 
Ministry of Public Security

07:30  DELEGATE REGISTRATION

08:00  VIP TOUR 

08:15  OPENING CEREMONY

08:15  VIP INTRODUCTION
Representative from the Organizers

08:20  OPENING REMARKS
Dr. Nguyen Duc Hien, Vice Chairman, Central Economic Commission

 KEYNOTES

08:30  REMARKS BY GOVERNMENT CIPHER COMMITTEE
Colonel Nguyen Dang Luc, Vice Chairman, Vietnam Government Information Security Commission

08:40  ORIENTATIONS ON INFORMATION SECURITY 
Dr. Nguyen Khac Lich, Deputy Director General, Authority of Information Security, Ministry of Information and 
Communications

08:55  VIETNAM’S CYBER SECURITY LANDSCAPE IN 2020 AND PREDICTIONS FOR 2021
Colonel Nguyen Ngoc Cuong, Deputy Director General, Department of Cyber Security and High-tech Crime 
Prevention, Ministry of Public Security

09:10  Online speech:
WHAT WILL BE THE RISK OF TOMORROW?
Mr. Mark Lee, Regional Business Director, RSA NetWitness Business (South East Asia and Greater China Region)

09:25  TEA BREAK

 KEYNOTES

09:45  AN OVERVIEW OF VIETNAM’S CYBER WARFARE IN THE FIRST 3 QUARTERS OF 2020 AND SUGGESTIONS
Mr. Le Quang Ha, Director of Enterprise Security Solutions, Viettel Cyber Security

10:00  Online speech:
CHANGING CYBER LANDSCAPES: THE BATTLE OF ALGORITHMS
Mr. Eugene Low, Regional Director for SEA and South Asia, Darktrace

OPENING CEREMONY & KEYNOTES SESSION
“CYBER SECURITY IN THE AI & BIG DATA ERA”
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10:15  XU HƯỚNG VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG AN NINH MẠNG TOÀN CẦU
Ông Phó Đức Giang, Giám đốc, Công ty TNHH Dịch vụ ATTT PwC Việt Nam

10:30  TỌA ĐÀM MỞ
Điều phối: Ông Võ Tấn Long, Phó Tổng Giám đốc Dịch vụ Tư vấn CNTT, Công ty Tư vấn PwC Việt Nam

Chủ đề thảo luận:
- XU HƯỚNG CÔNG NGHỆ AN TOÀN THÔNG TIN VÀ BẢO MẬT DỮ LIỆU TRONG NĂM 2020 
- CÁCH TIẾP CẬN MỚI ĐỐI VỚI CHIẾN LƯỢC AN TOÀN, AN NINH MẠNG CỦA CÁC CHÍNH PHỦ, TỔ CHỨC VÀ 
DOANH NGHIỆP
- CHIA SẺ KINH NGHIỆM QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG MÔI TRƯỜNG MẠNG PHỨC TẠP HIỆN NAY

Thành phần tham gia:
- TS. Nguyễn Khắc Lịch, Phó Cục trưởng, Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông
- Thiếu tướng Tống Viết Trung, Phó Tư lệnh, Bộ Tư lệnh Tác chiến Không gian mạng (Bộ Tư lệnh 86)
- Đại tá Trần Đức Sự, Giám đốc Trung tâm CNTT và Giám sát an ninh mạng, Ban Cơ yếu Chính phủ
- Ông Đặng Vũ Tuấn, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội
- Ông Đoàn Đình Dân, Phó Ban CNTT, Chuyên gia cấp cao phụ trách lĩnh vực An ninh mạng, Tổng công ty Viễn 
thông MobiFone
- Ông Lê Quang Hà, Giám đốc Giải pháp ATTT cho Doanh nghiệp, Viettel Cyber Security
- Các chuyên gia tham dự Hội thảo

11:50  PHÁT BIỂU CẢM ƠN VÀ BẾ MẠC
TS. Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

12:00  KẾT THÚC PHIÊN BÁO CÁO CHÍNH



10:15  GLOBAL CYBERSECURITY MARKET REPORT - TRENDS & ANALYSIS
Mr. Pho Duc Giang, Director, PwC Vietnam Cybersecurity Ltd.

10:30  EXECUTIVE TALK
Moderator: Mr. Vo Tan Long, Partner, Technology Consulting, PwC Consulting Vietnam

Topics of discussion:
- MEGATRENDS OF CYBERSECURITY IN 2020 
- NEW APPROACHES TO CYBER SECURITY STRATEGIES OF THE PUBLIC SECTOR, ORGANIZATIONS AND BUSINESSES
- MEASURING THE RISK MANAGEMENT OF CYBER SECURITY AND SOLUTIONS

Panelists:
- Dr. Nguyen Khac Lich, Deputy Director General, Authority of Information Security, Ministry of Information and 
Communications
- Major General Tong Viet Trung, Deputy Commander, Cyberspace Operations Command (Command 86)     
- Colonel Tran Duc Su, Director, Center for Information Technology and Cyber Security Monitoring, Vietnam 
Government Information Security Commission
- Mr. Dang Vu Tuan, Deputy Director, Hanoi Department of Information and Communications
- Mr. Doan Dinh Dan, Deputy Head of IT Department, Senior Cyber security expert, MobiFone
- Mr. Le Quang Ha, Director of Enterprise Security Solutions, Viettel Cyber Security
- Other consulting experts

11:50  CLOSING REMARKS
Dr. Nguyen Duc Hien, Vice Chairman, Central Economic Commission

12:00  END OF KEYNOTES SESSION



13:00  ĐĂNG KÝ ĐẠI BIỂU

13:30  KHAI MẠC VÀ ĐỀ DẪN

13:30  TUYÊN BỐ LÝ DO, GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU
Đại diện Ban Tổ chức

13:35  PHÁT BIỂU KHAI MẠC
TS. Nguyễn Khắc Lịch, Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông

13:45  PHÁT BIỂU CỦA CỤC AN NINH MẠNG VÀ PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ CAO (BỘ CÔNG AN)
Đại tá Nguyễn Ngọc Cương, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ 
cao, Bộ Công an

13:55  PHÁT BIỂU CỦA ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM CNTT VÀ GIÁM SÁT AN NINH MẠNG (BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ)
Đại tá Trần Đức Sự, Giám đốc Trung tâm CNTT và Giám sát an ninh mạng, Ban Cơ yếu Chính phủ

 CÁC THAM LUẬN VÀ BÁO CÁO CHÍNH

14:05  TÌNH HÌNH GIÁM SÁT, ĐẢM BẢO AN TOÀN THÔNG TIN CHO MẠNG CNTT TRỌNG YẾU CÁC CƠ QUAN ĐẢNG, 
NHÀ NƯỚC VÀ HỆ THỐNG CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ 
Ông Vũ Đình Thu, Trưởng phòng Đánh giá An ninh mạng, Trung tâm CNTT và Giám sát an ninh mạng, Ban Cơ yếu 
Chính phủ

14:25  Phát biểu trực tuyến:
KẾT HỢP TỔNG THỂ THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI - ĐƯỜNG TRUYỀN - ĐÁM MÂY, XÂY DỰNG MỘT THẾ GIỚI AN TOÀN VÀ 
ĐƯỢC KẾT NỐI
Ông Bill Feng, Chuyên gia cao cấp về giải pháp an ninh mạng và bảo mật dữ liệu, Huawei Carrier BG

14:45  THÚC ĐẨY ĐỔI MỚI HƯỚNG TỚI TƯƠNG LAI AIOT 
Ông Brave Vũ, Giám đốc kỹ thuật, Tập đoàn Dahua Technology 

15:05 AN TOÀN AN NINH MẠNG CHO HỆ THỐNG CCTV 
Bà Nguyễn Bảo Ngọc, Giám đốc dự án, HIKVISION Việt Nam

15:25  TIỆC TRÀ

 CÁC THAM LUẬN VÀ BÁO CÁO CHÍNH (TIẾP TỤC)

15:45  KINH NGHIỆM GIÁM SÁT VÀ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ TỪ CÁC CUỘC TẤN CÔNG CÓ CHỦ ĐÍCH VỚI HẠ TẦNG 
HÀNG KHÔNG
Ông Nguyễn Nam Tiến, Quyền Trưởng ban Công Nghệ Thông tin, Tổng Công ty Hàng Không Việt Nam

16:05  ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TRONG PHÒNG NGỪA RỦI RO AN NINH MẠNG
Ông Nguyễn Quốc Thanh, Chuyên gia tư vấn giải pháp cấp cao, Trend Micro Việt Nam

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 1
GIÁM SÁT VÀ NGĂN NGỪA HIỂM HỌA AN TOÀN, 
AN NINH MẠNG CHO CÁC HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRỌNG YẾU QUỐC GIA
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13:00  DELEGATE REGISTRATION

13:30  OPENING CEREMONY

13:30  VIP INTRODUCTION
Representative from the Organizers

13:35  OPENING REMARKS
Dr. Nguyen Khac Lich, Deputy Director General, Authority of Information Security, Ministry of Information and 
Communications

13:45  REMARKS BY THE LEADERSHIP FROM DEPARTMENT OF CYBER SECURITY AND HIGH-TECH CRIME PREVENTION 
(MINISTRY OF PUBLIC SECURITY)
Colonel Nguyen Ngoc Cuong, Deputy Director General, Department of Cyber Security and High-tech Crime 
Prevention, Ministry of Public Security

13:55  REMARKS BY THE LEADERSHIP FROM CENTER FOR INFORMATION TECHNOLOGY AND CYBER SECURITY MONITORING 
(GOVERNMENT CIPHER COMMITTEE)
Colonel Tran Duc Su, Director, Center for Information Technology and Cyber Security Monitoring, Vietnam Government 
Information Security Commission

 KEYNOTES

14:05  THE CURRENT SITUATION OF MONITORING AND PREVENTING CYBER SECURITY THREATS TO NATIONAL CRITICAL 
INFORMATION INFRASTRUCTURE AND DIGITAL GOVERNMENT
Mr. Vu Dinh Thu, Head of Network Security Assessment, Center for Information Technology and Network Security 
Monitoring, Vietnam Government Information Security Commission

14:25  Online speech:
DEVICE-PIPE-CLOUD SYNERGY, BUILDING A SECURE & CONNECTED WORLD
Mr. Bill Feng, Senior cyber security and user privacy protection expert, Huawei Carrier BG

14:45  DRIVING INNOVATION TO AN AIOT FUTURE
Mr. Brave Vu, Technical Director, Dahua Technology Group

15:05 CYBER SECURITY IN CCTV SYSTEM 
Ms. Nguyen Bao Ngoc, Project Account Manager, HIKVISION Vietnam

15:25  TEA BREAK

 KEYNOTES

15:45  EXPERIENCE IN MONITORING AND RECOVERING FROM ADVANCED PERSISTENT THREATS (APT) TARGETED AT 
AVIATION INFRASTRUCTURE
Mr. Nguyen Nam Tien, Acting IT Director, Vietnam Airlines

16:05  RISK MITIGATION WITH AI-POWERED THREAT INTELLIGENCE 
Mr. Nguyen Quoc Thanh, Sr. Solution Consultant, Trend Micro Vietnam

CONFERENCE SESSION 1
MONITORING & PREVENTING CYBER SECURITY THREATS 
TO NATIONAL CRITICAL INFORMATION INFRASTRUCTURE

Tuesday, November 10th, 2020 InterContinental Hanoi Landmark72



16:25  GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO AN TOÀN, AN NINH CHO CÁC HIỂM HỌA TỪ BÊN TRONG
Ông Đỗ Đức Huy, Chuyên gia tư vấn công nghệ cấp cao, RSA Security LLC (Đông Nam Á)

16:45  TỌA ĐÀM MỞ
Điều phối: Ông Ngô Diên Hy, Tổng giám đốc, Công ty Công nghệ thông tin VNPT (VNPT-IT)

17:25  PHÁT BIỂU CẢM ƠN VÀ BẾ MẠC
Ông Nguyễn Khắc Lịch, Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông

17:30  KẾT THÚC HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 1



16:25  INSIDER THREATS: IS YOUR BIGGEST ENEMY IN YOUR OWN BACKYARD? 
Mr. Do Duc Huy, Senior Technology Consultant, RSA Security LLC (South East Asia)

16:45  PANEL DISCUSSION
Moderator:  Mr. Ngo Dien Hy, CEO, VNPT-IT

17:25  CLOSING REMARKS
Dr. Nguyen Khac Lich, Deputy Director General, Authority of Information Security, Ministry of Information and 
Communications

17:30  END OF CONFERENCE SESSION 1



13:00  ĐĂNG KÝ ĐẠI BIỂU

13:30  KHAI MẠC VÀ ĐỀ DẪN

13:30  TUYÊN BỐ LÝ DO, GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU
Đại diện Ban Tổ chức

13:35  PHÁT BIỂU KHAI MẠC & ĐỀ DẪN
Ông Trần Quang Hưng, Giám đốc Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC)

 CÁC THAM LUẬN VÀ BÁO CÁO CHÍNH

13:45  CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH BẢO MẬT ZERO TRUST TƯƠNG THÍCH VỚI QUÁ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ
Ông Philip Hùng Cao, Kiến trúc sư Giải pháp Công nghệ, thành viên Văn phòng Giám đốc An ninh thông tin khu 
vực Châu Á Thái Bình Dương và Nhật Bản, Palo Alto Networks

14:05  Phát biểu trực tuyến:
QUẢN TRỊ TRUY CẬP TOÀN DIỆN (UNIVERSAL PRIVILEGE MANAGEMENT) LÀ GÌ VÀ LÀM THẾ NÀO ĐỂ TỐI ƯU HÓA 
TRONG TỔ CHỨC CỦA BẠN?
Ông Ajay Kumar, Giám đốc, Kỹ thuật giải pháp, Khu vực Châu Á Thái Bình Dương - Nhật Bản, BeyondTrust

14:25  XU HƯỚNG CÁC MỐI RỦI RO AN TOÀN MẠNG 
Ông Lê Đức Anh, Giám đốc phát triển kinh doanh, Group-IB Việt Nam

14:45  Phát biểu trực tuyến:
NÂNG CẤP HỆ THỐNG BẢO MẬT TRƯỚC SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TẤN CÔNG DDOS
Ông Gaurav Mallawat, Trưởng nhóm Kỹ thuật giải pháp, ASEAN, Cloudflare

15:05  TIỆC TRÀ

 CÁC THAM LUẬN VÀ BÁO CÁO CHÍNH (TIẾP TỤC)

15:25  NÂNG CAO NĂNG LỰC PHÒNG CHỐNG GIAN LẬN ĐỐI VỚI CÁC GIAO DỊCH NGÂN HÀNG SỐ
Ông Đào Minh Tuấn, Phó Tổng giám đốc, Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)

15:45  Phát biểu trực tuyến:
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MÁY HỌC VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TRONG PHÂN TÍCH DỮ LIỆU AN TOÀN THÔNG TIN 
THẾ HỆ MỚI 
Ông Manas Paikray, Trưởng nhóm Kỹ thuật SOC, Ngân hàng United Overseas Bank (Singapore)

16:05  ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐIỀU HÀNH AN TOÀN THÔNG TIN
Ông Nguyễn Duy Thanh, Chuyên gia tư vấn giải pháp, Fortinet Việt Nam

16:25  TỌA ĐÀM MỞ
Điều phối: Ông Trần Quang Hưng, Giám đốc Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC)

17:20  PHÁT BIỂU CẢM ƠN VÀ BẾ MẠC
Ông Nguyễn Ngọc Trung, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Công nghiệp, Ban Kinh tế Trung ương

17:30  KẾT THÚC HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 2

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 2
BẢO VỆ HỆ THỐNG THÔNG TIN DOANH NGHIỆP THẾ HỆ MỚI
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13:00  DELEGATE REGISTRATION

13:30  OPENING CEREMONY

13:30  VIP INTRODUCTION
Representative from the Organizers

13:35  OPENING REMARKS
Mr. Tran Quang Hung, Director of the National Cyber Security Center (NCSC)

 KEYNOTES

13:45  TRANSFORM YOUR ZERO TRUST JOURNEY FOR DIGITAL TRANSFORMATION READINESS
Mr. Philip Hung Cao, Solutions Architect & Office of the CSO, JAPAC, Palo Alto Networks

14:05  Online speech:
UNIVERSAL PRIVILEGE MANAGEMENT - WHAT IT IS AND HOW YOU CAN MAXIMIZE IT IN YOUR ORGANIZATION?
Mr. Ajay Kumar, Director, Solutions Engineering - APJ, BeyondTrust

14:25  CYBER CRIME TRENDS
Mr. Le Duc Anh, Business Development Manager, Group-IB Vietnam

14:45  Online speech:
DDOS ATTACKS HAVE EVOLVED, AND SO SHOULD YOUR DDOS PROTECTION
Mr. Gaurav Mallawat, Solutions Engineering Team Lead, ASEAN, Cloudflare

15:05  TEA BREAK

 KEYNOTES

15:25  IMPROVING FRAUD PREVENTION CAPACITY FOR DIGITAL BANKING TRANSACTIONS
Mr. Dao Minh Tuan, Deputy General Director, Vietcombank

15:45  Online speech:
FINDING THE NEEDLE IN A NEEDLESTACK-NEXT GENERATION ANALYTICS IN CYBER SECURITY USING ML & AI
Mr. Manas Paikray, Head of Group SOC Engineering Team, United Overseas Bank Group (Singapore)

16:05  APPLYING ARTIFICIAL INTELLIGENCE TO EMPOWER SECURITY OPERATIONS
Mr. Nguyen Duy Thanh, Presales Consultant, Fortinet Vietnam

16:25  PANEL DISCUSSION
Moderator: Mr. Tran Quang Hung, Director of the National Cyber Security Center (NCSC)

17:20  CLOSING REMARKS
Mr. Nguyen Ngoc Trung, Deputy Director General, Department of Industry, Central Economic Commission

17:30  END OF CONFERENCE SESSION 2

CONFERENCE SESSION 2
NEXT-GEN INFORMATION SYSTEMS SECURITY

Tuesday, November 10th, 2020 InterContinental Hanoi Landmark72



Think you’re 
special?

We agree.

The way you pursue your digital ambiti ons is unique to you. 
And so is your appeti te for digital risk.

Whether you’re hyper-connecti ng your ecosystem, empowering a distributed 
workforce, rapidly leveraging cloud, IoT, AI or other new technologies, 
RSA is here to help you manage digital risk your way.

Go ahead.
Be you.

Learn more at rsa.com
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PHIÊN BÁO CÁO CHÍNH
AN TOÀN BẢO MẬT THÔNG TIN 

TRONG KỶ NGUYÊN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ DỮ LIỆU LỚN

KEYNOTES SESSION
CYBER SECURITY IN THE AI & BIG DATA ERA
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TIỂU SỬ | BIO

Từ tháng 11/1995: Giảng viên tại Khoa Toán - Tin, Học viện An ninh Nhân dân; giảng dạy các bộ môn về  lập trình máy tính, 
mạng và giao tiếp máy tính, bảo mật thông tin và dữ liệu

2008 - 2016: Trưởng Khoa Toán - Tin, Học viện An ninh Nhân dân
2016 - 5/2020: Đại tá, Phó Giám đốc Trung tâm CNTT, Bộ Công an 
5/2020: Đại tá, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao

From November 1995: teacher at Department of Mathematics and Informatics, People’s Security Academy, teaching the 
courses of computer programming, computer network and communication, database and information security 

2008 - 2016: Head of Department of Mathematics and Informatics - People’s Security Academy.
2016 - 5/2020: Colonel, Deputy Director of Information Technology Department - Ministry of Public Security
5/2020: Colonel Deputy Director of Department of Cyber Security and High-Tech Crime Prevention.

CHỦ ĐỀ | TOPIC
TÌNH HÌNH AN NINH MẠNG VIỆT NAM 2020 VÀ MỘT SỐ NHẬN ĐỊNH CHO NĂM 2021

VIETNAM’S CYBER SECURITY LANDSCAPE IN 2020 AND PREDICTIONS FOR 2021

ĐẠI TÁ TIẾN SĨ NGUYỄN NGỌC CƯƠNG
COLONEL DR. NGUYEN NGOC CUONG 
 Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử 

dụng công nghệ cao, Bộ Công an

 Deputy Director, Department of Cyber Security and High-tech Crime 
Prevention, Ministry of Public Security
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Quá trình công tác
1980-1986: Học viên trường Thông tin Quân sự, Ulianop, Liên bang Nga.
1986-2004: Phó giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Thông tin Công nghệ cao, Bộ Tư lệnh Thông tin Liên lạc
2004-2008: Giám đốc Công ty Viễn thông Viettel
2008-2018: Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel.
2018- Đến nay: Thiếu tướng Phó tư lệnh Bộ tư lệnh 86, Bộ Quốc phòng.
Kinh nghiệm: Thông tin Vô tuyến điện, Quản lý kinh doanh mạng viễn thông, Giám đốc CNTT, An ninh mạng.

Career path
1980-1986: Studied at Military Information University, Ulianop, Soviet Unions
1986-2004: Deputy Director of High Technology Information Engineering Center, Communications Command
2004-2008: Director of Viettel Telecom 
2008-2018: Deputy General Director of Viettel Group
2018- now: Deputy Commander, Cyberspace Operations Command (Command 86), Ministry of Defense.
Expertise: Radio Communication, Business management of telecommunications networks, CIO, Cyber security

THIẾU TƯỚNG TỐNG VIẾT TRUNG
MAJOR GENERAL TONG VIET TRUNG
 Phó Tư lệnh, Bộ Tư lệnh Tác chiến Không gian mạng (Bộ Tư lệnh 86)

 Deputy Commander, Cyberspace Operations Command 
(Command 86)    
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TS. Nguyễn Khắc Lịch, Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin: Ông là một nhà Lãnh đạo, một chuyên gia đã có hơn 25 năm 
kinh nghiệm trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, An toàn, an ninh mạng, ông đã trải qua nhiều vị trí quan trọng trong các cơ 
quan như: 10 năm làm việc tại Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện, 10 năm tại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và hơn 
5 năm tại các Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) và Cục An toàn thông tin. Ông đã chủ trì xây dựng 
nhiều công trình lớn, như: Ngân hàng dữ liệu Bưu điện,  Kế hoạch tổng thể về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin của 
Tập đoàn VNPT (e-VNPT), Hệ thống phần mềm Quốc hội điện tử e-PAS, chỉ đạo chiến dịch chống tấn công mạng vào các sân 
bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất và Vietnam Airlines. Ông cũng chủ trì xây dựng, triển khai thực thi nhiều chính sách, văn bản quy 
phạm pháp luật quan trọng, như: Nghị định 91/2020/NĐ-CP về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác, Quyết định 
05/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia, Thông 
tư 20/2017/TT-BTTTT quy định về điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên toàn quốc. 

Dr. Nguyen Khac Lich, Deputy Director General of Authority of Information Security: He is a leader and an expert with more 
than 25 years of experience in the fields of Information Technology, Cyber   Security. He has taken many important positions in 
agencies such as: 10 years working at the Reseach Institute of Posts and Telecommunications, 10 years at the Vietnam Post 
and Telecommunications Group and more than 5 years at the Vietnam Computer Emergency Response Center (VNCERT) and 
the Authority of Information Security. He has led many major projects, such as: Postal Database, Master Plan on Information 
Technology Application and Development of VNPT Group (e-VNPT), electronic-Parliament Administration System e-PAS, the 
campaign against cyber attacks in Noi Bai, Tan Son Nhat airports and Vietnam Airlines. He also takes charge of the development 
and implementation of important policies and legal documents such as: Decree 91/2020/NĐ-CP on the fight against spam 
messages, spam emails, spam calls, Decision 05/2017 / QD-TTg of the Prime Minister on emergency response plans to ensure 
national cyberinformation security, Circular 20/2017/TT-BTTTT regulating the coordination and response to network information 
security incidents across the country.

TS. NGUYỄN KHẮC LỊCH
DR. NGUYEN KHAC LICH
 Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông

 Deputy Director General, Authority of Information Security, Ministry of 
Information and Communications
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Mark Lee là Giám đốc Kinh doanh khu vực của RSA với gần hai mươi năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Truyền thông thông 
tin. Ông là người có kiến thức sâu rộng về an ninh mạng và quản lý rủi ro kỹ thuật số.

Mark chịu trách nhiệm phát triển và hỗ trợ kinh doanh giải pháp Phát hiện và ứng phó với mối đe dọa (Threat Detection 
and Response) của RSA tại Đông Nam Á và Trung Quốc. Ông đóng vai trò lãnh đạo trong các chiến lược Go-to-market của 
công ty, thúc đẩy hợp tác với các khách hàng, đối tác và tham gia tư vấn các vấn đề về an ninh mạng.

Mark có kinh nghiệm chuyên sâu về vận hành, hỗ trợ, quản lý dự án, quản lý sản phẩm, phát triển và chỉ đạo hoạt động 
kinh doanh. Ông rất tích cực phối hợp với các tập đoàn và Hiệp hội bảo mật CNTT trên khắp các khu vực để cung cấp các 
khóa đào tạo an ninh mạng cho đội ngũ nhân viên của họ.

Mark Lee is the Regional Business Director of RSA with close to twenty years of experience in Information Communication 
Industry. He has extensive knowledge in cybersecurity and digital risk management. 

Mark is responsible for developing and supporting RSA’s Threat Detection and Response business for South East Asia and 
Greater China Region. He plays an instrumental role in Go-To-Market strategy, drives customer and partner enablement, and 
partakes in cybersecurity consultation. 

Mark’s extensive experience includes operation, support, project management, product management, business development 
and sales leadership role. He is actively engaged by corporations and IT Security Association across the regions to deliver 
Cybersecurity Education sessions to their employees.  

CHỦ ĐỀ | TOPIC
TẤN CÔNG MẠNG 202X: XU HƯỚNG VÀ THÁCH THỨC 

WHAT WILL BE THE RISKS OF TOMORROW?

TÓM TẮT | ABSTRACT

Việc tiến hành chuyển đổi số đã và đang giúp cho nhiều tổ chức gia tăng hiệu quả hoạt động. Tuy vậy, sự phụ thuộc ngày 
càng lớn vào công nghệ cũng đồng thời khiến họ dễ bị tấn công hơn bởi các mối đe dọa trên không gian mạng.

Chúng ta đang trải qua một giai đoạn chưa từng có tiền lệ với những rủi ro an ninh đặc biệt nghiêm trọng như Ransomware, 
tấn công Phishing,… Những mối đe dọa này đã khiến các tổ chức tiêu tốn rất nhiều nguồn lực để ngăn ngừa rủi ro và bảo vệ 
mình, đồng thời cũng có thể gây ra những thiệt hại nhiều mặt đối với tài chính, uy tín của các công ty.  

Trong bài trình bày này, diễn giả sẽ chia sẻ về những rủi ro tiềm ẩn với mức độ nguy hại cao mà các tổ chức thường bỏ 
qua.

Organizations have achieved efficiency gains as they adopted digital transformation but the dependency on technologies 
also made them more vulnerable to cyber threats. 

During this unprecedented time, there are many high-profile threats such as Ransomware, Phishing attacks, etc. A lot of 
organizational resources and efforts are allocated to prevention and defense against these attacks. These threats can have 
great impact on organizations, resulting in financial impact, reputational damages and to some extent detrimental losses for 
some industries. 

In this session, the speaker will share the potential risks that are often neglected by organizations which can result in damaging 
impact when it does strike.

ÔNG MARK LEE
MR. MARK LEE
 Giám đốc kinh doanh khu vực, RSA NetWitness Business (Khu vực 

Đông Nam Á và Trung Quốc)

 Regional Business Director, RSA NetWitness Business (South East Asia 
and Greater China Region)
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Hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực An toàn thông tin. 
Là một trong các chuyên gia chủ chốt của Công ty An ninh mạng Viettel, ứng cứu, xử lý nhiều sự cố có mức ảnh hưởng 

quan trọng tầm cỡ quốc gia.
Chủ trì công tác xây dựng các giải pháp ATTT cho các hệ thống của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội và các 

khách hàng lớn ở Việt Nam và 10 nước trên thế giới.
Từng là diễn giả của rất nhiều hội thảo, diễn đàn nổi tiếng trong ngành An toàn thông tin trong và ngoài khu vực Hà Nội.

More than 10 year experience in the information security field.
One of the Viettel Cyber Security Company’s key experts who operates detection and response for large effected incidents.
He has contributed to build the information security policies and solutions for Viettel and many big customers in Vietnam and 

in other countries over the world.
He is the speaker of various well-known information security conferences, workshops in Hanoi and other areas.

CHỦ ĐỀ | TOPIC
TẤN CÔNG MẠNG 3 QUÝ ĐẦU NĂM TẠI VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP

AN OVERVIEW OF VIETNAM’S CYBER WARFARE IN THE FIRST 3 QUARTERS OF 2020 AND SUGGESTIONS

TÓM TẮT | ABSTRACT

Điểm qua bức tranh về tình hình tấn công mạng tại Việt Nam trong 3 quý đầu năm 2020 và nêu ra một số hướng tiếp cận 
mới để đối phó với các nguy cơ an ninh mạng ngày càng nguy hiểm, phức tạp.

An overview of Vietnam’s cyber warfare in the first 3 quarters of 2020 and new approaches to deal with increasingly 
sophisticated cyber threats.

ÔNG LÊ QUANG HÀ
MR. LE QUANG HA
 Giám đốc Giải pháp ATTT cho Doanh nghiệp, Viettel Cyber Security

 Director of Enterprise Security Solutions, Viettel Cyber Security
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Eugene Low là Giám đốc khu vực Đông Nam Á và Nam Á tại Darktrace. Là người nắm giữ vai trò quan trọng trong quá 
trình phát triển của Darktrace, Eugene hợp tác chặt chẽ với các chuyên gia CNTT và CISO nhằm nhận diện những thách 
thức bảo mật riêng biệt của từng tổ chức và đề xuất giải pháp dựa trên các công nghệ của Darktrace. Trước khi làm việc tại 
Darktrace, ông đã làm việc tại một trong những công ty viễn thông lớn nhất của Singapore trong 14 năm và đảm nhận nhiều 
vị trí lãnh đạo cấp cao trong thời gian tại nhiệm. Eugene có bằng Cử nhân Kỹ thuật Máy tính, chuyên ngành Trí tuệ và Mạng 
nơ-ron nhân tạo của Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore.

Eugene Low is the Regional Director for SEA and South Asia at Darktrace. As a key figure in developing the business, Eugene 
works closely with CISOs and IT experts to identify their unique security challenges, and how Darktrace technology can address 
these issues. Prior to Darktrace, he worked with one of Singapore’s largest telco companies for 14 years and held significant 
leadership roles in his time there. Eugene holds a Bachelor of Computer Engineering, with focus on Artificial Intelligence and 
Neural Networks, from the Nanyang Technological University, Singapore.

CHỦ ĐỀ | TOPIC
THAY ĐỔI THẾ GIỚI MẠNG TRONG CUỘC CHIẾN GIỮA NHỮNG THUẬT TOÁN

CHANGING CYBER LANDSCAPES: THE BATTLE OF ALGORITHMS

TÓM TẮT | ABSTRACT

Trong số các công nghệ mới đang phát triển nhanh chóng hiện nay, sự xuất hiện của các mã độc được hỗ trợ bởi AI đang 
tạo ra nhiều cuộc tấn công mạng với mức nguy hiểm tăng theo cấp số nhân và rất khó xác định. Chỉ trong tương lai gần, 
chúng ta sẽ có thể chứng kiến các cuộc tấn công mạng siêu tốc và được tăng cường bởi sức mạnh của AI trên quy mô lớn. 
Để bảo vệ mình trước các cuộc tấn công sử dụng AI, các tổ chức cũng đang tận dụng chính công nghệ này để nâng cấp hệ 
thống phòng thủ của mình nhằm xác định và vô hiệu hóa các mối nguy hại tại bất cứ đâu và bất cứ khi nào chúng xuất hiện.

Các nội dung chính:
 Sự chuyển dịch mô thức trong không gian mạng 
 Sự phát triển của các kỹ thuật tấn công sử dụng AI
 Hệ thống bảo mật miễn dịch và khả năng Ứng phó tự động 
 Ví dụ thực tiễn về những trường hợp ngăn chặn rủi ro thành công của Cyber AI

Among rapidly evolving technological advancements, the emergence of AI-enhanced malware is making cyber-attacks 
exponentially more dangerous and harder to identify. In the near future, we will begin to see supercharged, AI-powered cyber-
attacks leveraged at scale. To protect against offensive AI attacks, organizations are turning to defensive cyber AI, which can 
identify and neutralize emerging malicious activity, no matter when, or where, it strikes.  

In this session, learn about:
 Paradigm shifts in the cyber landscape 
 Advancements in offensive AI attack techniques
 The Immune System Approach to cyber security and defensive, Autonomous Response capabilities 
 Real-world examples of emerging threats that were stopped with Cyber AI

ÔNG EUGENE LOW
MR. EUGENE LOW
 Giám đốc khu vực Đông Nam Á và Nam Á, Darktrace

 Regional Director for SEA and South Asia, Darktrace
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Giới thiệu sơ lược
Ông Giang có trên 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, chuyên sâu về cải tiến quy trình, quản lý dự 

án, quản lý bảo mật hệ thống CNTT. Ông đã tham gia triển khai các dự án tư vấn, đánh giá, rà soát các hệ thống CNTT và An 
toàn bảo mật cho nhiều tổ chức và doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Ông đã từng nhận giải thưởng lãnh đạo 
an ninh thông tin tiêu biểu Đông Nam Á năm 2012, tài trợ bởi IDG Việt Nam, Bộ Công An, Bộ Thông tin Truyền thông và VNCERT. 

Introduction
Giang has over 15 years of working experience in Information Technology and Security industry, specializing in IT-GRC 

(Governance, Risk, Compliance) improvement, project management, IT security management system and in management 
positions. He obtained CSO ASEAN Awards 2012 sponsored by IDG Vietnam, Ministry of Public Security, Ministry of ICT and VNCERT. 

CHỦ ĐỀ | TOPIC
XU HƯỚNG VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG AN NINH MẠNG TOÀN CẦU

GLOBAL CYBERSECURITY MARKET REPORT - TRENDS & ANALYSIS

ÔNG PHÓ ĐỨC GIANG 
MR. PHO DUC GIANG 
 Giám Đốc, Công ty TNHH Dịch vụ ATTT PwC Việt Nam

 Director, PwC Vietnam Cybersecurity Ltd.
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Ông Võ Tấn Long là chuyên gia về tích hợp công nghệ - nghiệp vụ kinh doanh và chuyển đổi kỹ thuật số, có hơn 20 năm 
kinh nghiệm trong việc thiết kế và triển khai giải pháp CNTT phức tạp để giải quyết những thách thức kinh doanh về tích hợp 
và vận hành CNTT cho nhiều ngành.

Trước khi gia nhập PwC, trên cương vị Giám đốc Khối Ngân hàng số của một ngân hàng thương mại Việt Nam, ông Long 
đã dẫn dắt việc triển khai thành công các dự án CNTT và chuyển đổi số, giúp ngân hàng này trở thành một trong những ngân 
hàng dẫn đầu về số hóa. Tại đây, ông Long cũng đã giúp khởi động ngân hàng số đầu tiên tại Việt Nam thông qua hợp tác 
với một công ty khởi nghiệp.

Ông Long sở hữu kinh nghiệm dày dặn về phát triển tầm nhìn và chiến lược, xây dựng đội ngũ nhân sự hiệu quả và quản 
lý các dự án chuyển đổi phức tạp. Xuyên suốt sự nghiệp của mình trong ngành công nghệ, ngân hàng và tư vấn, ông Long 
luôn áp dụng tư duy lấy khách hàng làm trung tâm, hướng đến việc kiến tạo và chuyển giao giá trị cho khách hàng.

Vo Tan Long is a subject matter expert in technology integration - business operations and digital transformation with more 
than 20 years of experience. He specialises in designing and deploying complex IT solutions to address business challenges in IT 
integration and operation services for a wide variety of industries.

Prior to joining PwC, in his capacity as the Digital Banking Director of a Vietnamese commercial bank, Long successfully led 
the implementation of an IT roadmap that helped turn the bank into one of the top industry leaders in terms of digitisation. He also 
initiated the first digital bank in Vietnam in partnership with a startup company.

Long has a depth of experience in developing visions and strategies, building highly effective teams and managing complex 
transformation projects. Throughout his career in the technology, banking and professional services industries, Long’s thought 
leadership has been customer-centric, focusing on creation and delivery of customer value.

ÔNG VÕ TẤN LONG
MR. VO TAN LONG
 Phó Tổng Giám đốc Dịch vụ Tư vấn CNTT, Công ty Tư vấn PwC Việt Nam

 Partner, Technology Consulting, PwC Consulting Vietnam
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- Ngày, tháng, năm sinh: 04/6/1974
- Quê quán: Thừa Thiên Huế
- Trình độ: Kỹ sư Điện - Điện tử, Đại học Kỹ thuật - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh; Thạc sỹ Quản trị kinh doanh.
Anh Vĩnh Tuấn Bảo là một trong những cán bộ kỹ thuật thuộc lứa đầu, đã gắn bó với MobiFone trong suốt chặng đường 

27 năm xây dựng và phát triển. Là một cán bộ trưởng thành từ cơ sở, lần lượt trải qua các vị trí chuyên viên, tổ trưởng, trưởng 
đài, giám đốc trung tâm quản lý, điều hành mạng, anh Vĩnh Tuấn Bảo đã có nhiều đóng góp to lớn, giúp MobiFone luôn giữ 
vững vị thế của một nhà mạng lớn, được đánh giá là “nhà mạng chăm sóc khách hàng tốt nhất” tại Việt Nam.

Hiện nay, anh Vĩnh Tuấn Bảo là Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Viễn thông MobiFone. Với cương vị là người phụ trách lĩnh 
vực Kỹ thuật - Công nghệ mới, anh luôn quyết tâm sẽ đưa MobiFone chuyển đổi để phát triển với tốc độ cao nhất, hướng tới 
mục tiêu trở thành một doanh nghiệp tiên phong, xây dựng hạ tầng cho công cuộc chuyển đổi số của quốc gia.

- Date of birth: 04/6/1974
- Hometown: Thua Thien Hue
- Education: Electrical - Electronic Engineer, Technical University - Vietnam National University Ho Chi Minh City; Master of 

Business Administration.
Mr. Vinh Tuan Bao is one of the first technical engineers, who has been with MobiFone since its early days. Through his many 

roles, from a technical engineer, technical team leader, to Director of MobiFone network management and operation Center, 
Mr. Vinh Tuan Bao has always been an important factor in consolidating MobiFone as one of the biggest telcos, with “the best 
customer services" in Vietnam.

At present, Mr. Vinh Tuan Bao is the Deputy General Director of MobiFone Corporation. As MobiFone’s technical and technology 
chief architect, he is always determined to transform MobiFone towards the goal of becoming a leading technology corporation, 
building the infrastructure for Vietnam’s Digital Transformation process.

ÔNG VĨNH TUẤN BẢO
MR. VINH TUAN BAO
 Phó Tổng Giám đốc, Tổng công ty Viễn thông MobiFone

 Deputy General Director, MobiFone Corporation
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Đại tá PGS.TS Trần Đức Sự - Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Giám sát An ninh mạng - Ban Cơ yếu Chính phủ. 
Tốt nghiệp Đại học Bách Khoa Hà Nội.

- Từ tháng 2/1989 - 12/2004, Giảng viên khoa Mật mã - Học viện Kỹ thuật mật mã.
- Từ tháng 12/2004 - 3/2014, Ông giữ chức Phó khoa phụ trách, Trưởng khoa An toàn thông tin - Học viện Kỹ thuật mật mã.
Ông đã chủ nhiệm và bảo vệ thành công nhiều đề tài cấp cơ sở, cấp bộ và cấp quốc gia khoa học về mật mã và an toàn 

thông tin. Chủ trì và tham gia chỉ đạo nhiều Đề án, dự án về mật mã và an toàn thông tin tại đơn vị. Hướng dẫn bảo vệ thành 
công nhiều thạc sỹ, nghiên cứu sinh tại Học viện Kỹ thuật mật mã và các trường ĐH khác.

         - Từ tháng 3/2014 đến nay, ông là Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Giám sát An ninh mạng - Ban Cơ yếu 
Chính phủ, giúp hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch phát triển cũng như điều hành những hoạt động công nghệ thông 
tin cho các cơ quan trong Ban Cơ yếu Chính phủ,  đặc biệt chỉ đạo triển khai nhiệm vụ  Giám sát, đảm bảo an toàn thông tin 
các mạng CNTT trọng yếu của Đảng và nhà nước.

Colone,l Assoc.Prof. Dr. Tran Duc Su - Director, Center for Information Technology and Cyber Security Monitoring - Vietnam 
Government Information Security Commission. Graduated from Hanoi University of Science and Technology.

- From February 1989 to December 2004, Lecturer in Cryptography Department - Academy of Cryptography Techniques.
- From December 2004 to March 2014, he held the position of Deputy Dean in charge, Head of Information Security Department 

- Academy of Cryptography Techniques.
He has chaired and successfully defended many elementary, ministerial and national science topics on cryptography and 

information security; hosted and directed many projects on encryption and information security; mentored the successful defense 
of many masters, doctoral students at the Academy of Cryptography Techniques and other universities.

         - From March 2014 up until now, he is the Director of Center for Information Technology and Cyber Security Monitoring - 
Vietnam Government Information Security Commission, contributed to the strategic planning, the formulation of development 
plans as well as the operation of information technology activities for agencies in Vietnam Government Information Security 
Commission, especially directing the deployment of monitoring and ensuring information security on critical IT networks of the 
Party and State.

ĐẠI TÁ, PGS.TS TRẦN ĐỨC SỰ 
COLONEL, ASSOC.PROF. DR. TRAN DUC SU

 Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Giám sát An ninh mạng

Ban Cơ yếu Chính phủ

 Director, Center for Information Technology and Cyber Security Monitoring

Vietnam Government Information Security Commission
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Ông Đặng Vũ Tuấn giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Ủy ban nhân 
dân Thành phố Hà Nội và chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ông bắt đầu làm việc trong lĩnh vực máy tính vào năm 1977. Ông làm việc tại Trung tâm CNTT, Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp Thực 
phẩm vào năm 1983 với tư cách là một kỹ sư, thực hiện các nhiệm vụ về các thuật toán và chương trình máy tính. Ông đã từng là giám đốc 
dự án của nhiều công ty CNTT-TT hàng đầu như GENPACIFIC French, Unisys US… và thực hiện nhiều dự án CNTT-TT quan trọng của Chính phủ.

Từ năm 2002, ông công tác tại Vụ Kế hoạch và Đầu tư, Vụ Kế hoạch và Đầu tư Cơ khí, Luyện kim và Hóa chất, Bộ Công nghiệp, chịu 
trách nhiệm quản lý toàn quốc về Điện tử, Tin học, Thiết bị điện, Cơ điện tử, Tự động hóa, Công nghệ vật liệu: chiến lược, quy hoạch phát 
triển, khoa học, công nghệ, tiêu chuẩn kỹ thuật và công nghệ, đầu tư nước ngoài, xúc tiến thương mại, hợp tác và hội nhập quốc tế; phụ 
trách các tập đoàn điện tử tin học, điện - thiết bị điện, viện nghiên cứu điện tử và các trường đại học chuyên ngành.

Từ năm 2006 đến 2008, Ông là Phó Giám đốc Sở Bưu chính Viễn thông Hà Nội, phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực: Công nghiệp, hiệp hội 
và doanh nghiệp ICT, đào tạo nguồn nhân lực, khoa học công nghệ và tiêu chuẩn ICT, ứng dụng ICT trong doanh nghiệp và kinh tế - xã hội, 
hội nhập kinh tế quốc tế, thương mại điện tử, xúc tiến thương mại và xúc tiến đầu tư.

Từ năm 2008 đến nay, ông là Phó Giám đốc thường trực phụ trách Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội (gồm Hà Nội và Hà Tây). Ông đã 
phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực: chiến lược, quy hoạch, ứng dụng CNTT cho chính quyền, người dân và doanh nghiệp, phát triển công 
nghiệp, khoa học công nghệ, kỹ thuật và tiêu chuẩn, hợp tác quốc tế, triển khai các dự án về ICT; công tác đối nội, đối ngoại, quy hoạch, 
tổ chức cán bộ, kiểm tra, đầu tư, thông cáo báo chí, truyền thông; điện tử và internet, bưu chính viễn thông; đài phát thanh và truyền hình.

Ông cũng là Phó Chủ nhiệm Chương trình Khoa học và Công nghệ về ICT của Thành phố Hà Nội. Thành viên Ban Chỉ đạo Chính phủ điện 
tử, ứng dụng CNTT và phát triển ngành công nghiệp CNTT; các Ban Chỉ đạo liên ngành các lĩnh vực của Thành ủy, UBND TP Hà Nội; Các tổ 
chức quốc tế về Chính phủ điện tử, Thành phố thông minh như WeGo, Mạng lưới Thành phố thông minh ASEAN. Ông cũng là lãnh đạo Hội 
Truyền thông số Việt Nam, Tổng thư ký Câu lạc bộ Lãnh đạo Thông tin và Truyền thông.

Ông tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội năm 1982, Khoa Toán tin; Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, Khoa Tiếng Anh 1986; Đại học Kinh tế 
Quốc dân năm 1997, lấy bằng thạc sĩ CNTT tại Đại học Bách khoa Hà Nội. 2001. Hiện tại, ông đang hoàn thành bằng Tiến sĩ với luận án về Trí 
tuệ nhân tạo và Big Data tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Ông cũng đã tham gia nhiều khóa đào tạo chuyên sâu, hội thảo quốc tế về CNTT, 
Chính phủ điện tử, Thành phố thông minh, chính phủ số tại các quốc gia khác.

Mr. Dang Vu Tuan is the Deputy Director of Hanoi Information and Communication Department, a Government office under the direct 
management and direction of the  Hanoi City People's Committee, and is under the direction, guidance and inspection of professional 
expertise of the Ministry of Information and Communications.

He began working with computers in 1977. He worked in the IT Center, Ministry of Agriculture and Food Industry in 1983 as an engineer, 
performing tasks on computer algorithms and programs. He used to be the project director in many leading ICT companies such as GENPACIFIC 
French, Unisys US… and implemented many important ICT projects of the government.

From 2002, he worked at the Investment Planning Dept., Mechanics, Metallurgy and Chemicals Planning and Investment Dept., Ministry of 
Industry where he was responsible for nationwide management in Electronics, Informatics, Electrical equipment, Mechatronics, Automation, 
Materials technology: strategy, development planning, science, technology, technical and technological standards, foreign investment, trade 
promotion, international cooperation and integration; in charge of informatics electronics, electrical and electrical equipment corporations, 
electronics research institutes and specialized universities. 

From 2006 to 2008, he was the Deputy Director of Hanoi Department of Posts and Telematics, in charge of and directing the following fields: 
ICT industry, associations and businesses, training human resources, science and technology and ICT standards, ICT application in businesses 
and socioeconomics, international economic integration, e-commerce, trade promotion and investment promotion.

From 2008 to now, he has been the standing deputy director in charge of the Hanoi Department of Information and Communication 
(including Hanoi Capital and Ha Tay). He has been in charge of and directing the following fields: strategy, planning, IT application in 
government, people and businesses, industrial development, science and technology, engineering and standards, international cooperation, 
development implementing projects on ICT; internal and external affairs, planning, staff organization, inspection, investment, press release, 
communication; electronics and internet, post and telecommunications; radio and television.

He has also been the Vice President of Science and Technology Program on ICT of Hanoi City. Member of the Steering Committee for 
E-Government, IT application and IT industry development; interdisciplinary Steering Committees in the fields of the City Party Committee, 
Hanoi People's Committee; International organizations on E-Government, Smart Cities such as WeGo, ASEAN Smart City Network. He is also the 
leader of the Vietnam Digital Media Association, the General Secretary of the Information and Communication Leadership Club.

He graduated from Hanoi Polytechnic University in 1982, Faculty of Mathematics and Computer, Hanoi University of Foreign Languages, 
Faculty of English 1986, National Economics University in 1997, obtained a master's degree in IT from Hanoi Polytechnic University. 2001. Currently, 
he is completing his Ph.D. thesis on AI and BigData at Hanoi National University. He has also participated in many intensive training courses, 
international conferences on IT, e-Government, Smart City, digital government in other countries.

ÔNG ĐẶNG VŨ TUẤN
MR. DANG VU TUAN
 Phó Giám đốc, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội

 Deputy  Director, Hanoi Information and Communication Department
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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

CONFERENCE SESSION 1
MONITORING & PREVENTING CYBER SECURITY THREATS 
TO NATIONAL CRITICAL INFORMATION INFRASTRUCTURE
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Ông Bill Feng có bằng tiến sĩ về an ninh mạng tại Đại học Bưu chính Viễn thông Bắc Kinh. Ông có 15 năm kinh nghiệm trong 
lĩnh vực quản lý an ninh mạng của nhà mạng. Ông đã tham gia nghiên cứu về bảo mật thông tin di động, bảo mật IoT và 
bảo mật doanh nghiệp trong một thời gian dài. Ông hiện là Chuyên gia cao cấp về giải pháp an ninh mạng và bảo mật dữ 
liệu của Huawei Carrier BG.

Bill Feng holds a doctorate in cyber security from Beijing University of Posts and Telecommunications. He has 15 years of 
experience in carrier cyber security management. He has been engaged in research on mobile communication security, IoT 
security, and business security for a long time. He is now the senior cyber security and user privacy protection expert of Huawei 
Carrier BG.

CHỦ ĐỀ | TOPIC
KẾT HỢP TỔNG THỂ THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI - ĐƯỜNG TRUYỀN - ĐÁM MÂY, 

XÂY DỰNG MỘT THẾ GIỚI AN TOÀN VÀ ĐƯỢC KẾT NỐI
DEVICE-PIPE-CLOUD SYNERGY, BUILDING A SECURE & CONNECTED WORLD

ÔNG BILL FENG
MR. BILL FENG
 Chuyên gia cao cấp về giải pháp an ninh mạng và bảo mật dữ 

liệu, Huawei Carrier BG

 Senior cyber security and user privacy protection expert , Huawei 
Carrier BG
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Trước khi làm việc tại Dahua vào năm 2017, ông đã có hơn 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Điện tử viễn thông tại nhiều 
công ty và các doanh nghiệp vừa và nhỏ khác nhau. Trong thời gian đó, ông đã có tham gia rất nhiều các dự án Telecom 
và an ninh bảo mật cho các đơn vị đầu ngành như EVN, PVN, Nhiệt điện Hà Tĩnh, Nhiệt điện Thái Bình, v.v.

Tốt nghiệp trường Đại học Hult Business School tại Anh Quốc chuyên ngành Hệ thống Công nghệ thông tin và mạng, hiện 
nay ông Vũ Quang Dũng đang làm việc tại Dahua Technology với vị trí Giám đốc kỹ thuật. Trong Vietnam Security Summit 
2020, ông Vũ Quang Dũng sẽ đại diện cho Top Thương hiệu Giám sát an ninh hàng đầu thế giới Dahua Technology thuyết 
trình về giải pháp Smart City (Đô thị thông minh) và công nghệ AI (Trí tuệ nhân tạo) với chủ đề: “Thúc đẩy đổi mới hướng tới 
tương lai AioT”

Before joining Dahua in 2017, he had more than 7 years of experience in Electronics and Telecommunications in a variety of 
companies and SMB enterprises. During that time, he took part in many Telecom and security projects for leading companies such 
as EVN, PVN, Ha Tinh Thermal Power, Thai Binh Thermal Power, etc.

Graduated from Hult Business School in the UK, majoring in Information Technology and Networking Systems, Mr. Vu Quang 
Dung is currently working at Dahua Technology as a Technical Director. In Vietnam Security Summit 2020, Mr. Vu Quang Dung 
will represent the world's top security surveillance brands Dahua Technology presenting Smart City solutions and AI technology 
(Artificial Intelligence) with the topic: "Promoting innovation towards AioT's future”

CHỦ ĐỀ | TOPIC
THÚC ĐẨY ĐỔI MỚI HƯỚNG TỚI TƯƠNG LAI AIOT

DRIVING INNOVATION TO AN AIOT FUTURE

TÓM TẮT | ABSTRACT

Trong nhiều năm trở lại đây, chủ đề Smart City (Đô thị thông minh) và AI (trí tuệ nhân tạo) chưa bao giờ hết hot trên toàn 
thế giới. Tại Việt Nam, Tập đoàn Dahua Technology đang là đơn vị hàng đầu trong việc cung cấp các bộ giải pháp smart city 
và AI như: Giao thông thông minh, Giám sát hành trình, Nhận diện khuôn mặt, phát hiện đối tượng, big data, v.v. Với những 
công nghệ và sáng kiến vượt bậc nổi tiếng trên thế giới, các sản phẩm và giải pháp của Dahua mang lại cho xã hội một 
cuộc sống đơn giản hơn, thông minh hơn, an toàn hơn và tiện ích hơn. Chúng tôi đưa ra 4 tiêu chí để vận hành động cơ của 
Smart City đó là 4F: FULL SENSING - FULL INTELLIGENCE - FULL COMPUTING - FULL ECOSYSTEM (NHẬN BIẾT - THÔNG MINH - CÔNG 
NGHỆ - TIẾT KIỆM). Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong phần thuyết trình của chúng tôi.

In recent years, the theme of Smart City and AI (artificial intelligence) has always been a hot topic worldwide. In Vietnam, 
Dahua Technology Group is the leading organization in providing smart city and AI solutions such as: Intelligent Traffic, Intelligent 
Mobile solution, Face Recognition, Smart Building, big data, etc. With outstanding technologies and innovations in the world, 
Dahua products and solutions bring a simpler, smarter, safer and more convenient life to society. We point out 4 criteria to operate 
the engine of Smart City, which is 4F: FULL SENSING - FULL INTELLIGENCE - FULL COMPUTING - FULL ECOSYSTEM. We will find out 
about that in our presentation.

ÔNG BRAVE VU 
MR. BRAVE VU 
 Giám đốc kỹ thuật, Tập đoàn Dahua Technology

 Technical Director, Dahua Technology Group
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Bà Bảo Ngọc đã làm việc trong ngành CCTV Giám sát, bao gồm cả mảng An ninh mạng cho hệ thống CCTV hơn 16 năm.
Càng nhiều thứ được kết nối với internet, con người càng phải đối mặt với nhiều rủi ro. Vậy Hikvision đã phát triển các công 

cụ, công nghệ như thế nào để bảo vệ khách hàng trên internet? Làm thế nào để bảo vệ “người dùng” khi họ “di chuyển” 
trên internet?

Thay mặt cho Hikvision - nhà cung cấp giải pháp IoT hàng đầu thế giới với hơn 19.000 kỹ sư RnD - bà Bảo Ngọc sẽ trình bày 
về trách nhiệm của Hikvision trong đảm bảo An ninh mạng của hệ thống CCTV, qua đó giúp bảo vệ người dùng hệ thống 
CCTV cũng như giúp họ có thể tự bảo vệ mình.

Ms. Bao Ngoc has been working in the CCTV Surveillance Industry including Cyber Security for CCTV systems for more than 16 
years.

The more things are connected to the internet, the more risks people might be in. So, how has Hikvision  been developing tools, 
technology to keep clients being safe on the internet? How to protect “users” when they “move” on the internet? 

On behalf of Hikvision - a World leading IoT solution provider, with over 19,000 RnD Engineers - Ms. Bao Ngoc is going to present 
to you Hikvision’s responsibilities in Cyber Security of CCTV system and help CCTV system users to be safer and be able to protect 
themselves.

CHỦ ĐỀ | TOPIC
AN TOÀN AN NINH MẠNG CHO HỆ THỐNG CCTV 

CYBER SECURITY IN CCTV SYSTEM

TÓM TẮT | ABSTRACT

Sách trắng về An ninh mạng của Hikvision
Ngành công nghiệp giám sát ban đầu dựa trên công nghệ analogue hoạt động trên các mạng cá nhân. Khi đó, ngành 

này tập trung vào giá thành sản phẩm, hiệu suất và tính dễ sử dụng. Trước sự chuyển đổi từ analogue và hoạt động độc lập 
sang kỷ nguyên kỹ thuật số và kết nối, chúng ta đã thấy những lợi ích mà cuộc cách mạng kỹ thuật số và kết nối mang lại 
cho ngành giám sát. Tuy nhiên, chúng ta cũng đã chứng kiến sự lan rộng của nhiều loại tấn công an ninh mạng độc hại từ 
Internet đến ngành công nghiệp giám sát.

An ninh mạng không chỉ là trách nhiệm của các nhà sản xuất sản phẩm. Tất cả những người tham gia trong suốt vòng đời 
của dự án, bao gồm người dùng, nhà tích hợp hệ thống, nhà điều hành, nhà thiết kế hệ thống và các nhà cung cấp dịch vụ 
khác, đều có trách nhiệm phải ứng dụng các phương pháp an ninh mạng tốt nhất. Tất cả các bên liên quan phải đối mặt với 
những thách thức an ninh mạng giống nhau. Giải pháp cho vấn đề này 30% đến từ công nghệ và 70% nhờ năng lực quản lý. 

Hikvision Cyber Security White paper
The surveillance industry originally relied on analogue technology which operated on private networks. In those days, the 

industry focused on product cost, performance, and ease of use. As the industry has transformed from analogue and isolated 
to digital and networked, we have seen the benefits that the digital and networking revolution brings to the surveillance 
industry. However, we have also witnessed the spread of various types of malicious cybersecurity attacks from the Internet to the 
surveillance industry.

Cybersecurity is not only the responsibility of product manufacturers. Everyone who participates throughout a project’s 
lifecycle, including users, system integrators, operators, system designers, and other service providers, are all responsible for using 
cybersecurity best practices. All stakeholders must contend with the same cybersecurity challenges. The solution to this problem 
is 30 percent technology and 70 percent management.

BÀ NGUYỄN BẢO NGỌC
MS. NGUYEN BAO NGOC
 Giám đốc Dự án, HIKVISION Việt Nam

 Project Account Manager, HIKVISION Vietnam
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 Thông tin chính: Làm việc tại TCT HKVN từ năm 1996, tham gia các lĩnh vực quản trị Mạng, máy chủ, Cơ sở dữ liệu, quản trị dự 
án CNTT,… Từ năm 2010, ông là Trưởng phòng phụ trách lĩnh vực quản lý dịch vụ CNTT và an ninh thông tin của Vietnam Airlines. Năm 
2017 là Phó trưởng Ban CNTT phụ trách lĩnh vực An ninh thông tin. Từ năm 2020 là Quyền trưởng ban CNTT.

 Thông tin chi tiết: Nhiều năm làm trong lĩnh vực An toàn, an ninh thông tin như chủ trì xây dựng quy chế, quy định về an ninh 
thông tin tuân thủ theo tiêu chuẩn quốc tế và quy định của pháp luật Việt Nam và Quốc tế (Quy định Chung về Bảo vệ Dữ liệu (GDPR) 
của Liên minh Châu  Âu, quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân của các quốc gia…), chủ trì xây dựng hệ thống đảm bảo an ninh mạng 
(Cyber Security),…

 General information: In 2010, he became the Head of IT services management and information security of Vietnam Airlines. In 2017, 
he was the Deputy Head of the IT Department in charge of Information Security. In 2020, he became Acting IT Director.

 Detailed information: Many years of experience working in information security, such as building information security regulations 
and policies in compliance with international standards and regulations of Vietnamese and international law (General Data Protection 
Regulation (GDPR) of EU, regulations on the protection of personal data of many countries...), leading the building of cyber security 
systems,...

CHỦ ĐỀ | TOPIC

KINH NGHIỆM GIÁM SÁT VÀ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ TỪ CÁC CUỘC TẤN CÔNG CÓ CHỦ ĐÍCH VỚI HẠ TẦNG HÀNG KHÔNG
EXPERIENCE IN MONITORING AND RECOVERING FROM ADVANCED PERSISTENT THREATS (APT) TARGETED AT AVIATION INFRASTRUCTURE

TÓM TẮT | ABSTRACT
Với mục tiêu trở thành Hãng hàng không công nghệ số - Digital Airline, trong những năm qua, Vietnam Airlines luôn đề cao vai trò 

của công nghệ thông tin đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Hãng, đặc biệt là vai trò đảm bảo an ninh, an toàn thông tin 
được đặt lên hàng đầu, nhằm đảm bảo cho an toàn, an ninh trong sản xuất kinh doanh; bảo mật thông tin hành khách. Trong thời 
gian qua, Vietnam Airlines đã:

 Xây dựng tổ chức chuyên trách về ANTT.

 Ban hành Quy chế ANTT dựa trên bộ tiêu chuẩn ISO 27001:2013, luật HKDD, luật CNTT, luật An toàn thông tin mạng, luật An ninh 
mạng, Luật bảo vệ dữ liệu chung của Liên minh Châu  Âu (GDPR)... Xây dựng các quy định ứng phó khẩn nguy CNTT, phân cấp độ 
các hệ thống CNTT theo nghị định 85 của Chính phủ.

 Tổ chức đào tạo, truyền thông nội bộ về bảo mật.

 Triển khai hệ thống Cyber security bao gồm các hệ thống phòng chống tấn công lớp mạng, máy chủ, máy trạm và email.

 Tổ chức giám sát và xử lý sự cố an toàn, an ninh thông tin 24/7.

Đến nay, hệ thống an toàn, an ninh thông tin đã được hoàn thiện cả về mặt chính sách, tổ chức và triển khai tổng thể hệ thống 
đảm bảo an ninh mạng (Cyber Security). Đánh giá chung công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin của Vietnam Airlines đã đáp 
ứng yêu cầu bảo mật theo quy định của pháp luật trong nước và Quốc tế.

With the goal of becoming a Digital Airline, in recent years, Vietnam Airlines has always attached great importance to information 
technology in its production and business activities; especially, ensuring information security is its top priority to ensure safety and security, 
confidentiality of passenger information. In recent years, Vietnam Airlines has:

 Built a specialized department on information security.

 Promulgated the Security Regulations in accordance with ISO 27001:2013, Vietnam Civil Aviation Laws, IT laws, Cyber   Information 
Security laws, Cyber Security Laws, General Data Protection Regulation of EU (GDPR)... Developing regulations on emergency response 
to IT problems, decentralizing IT systems according to Decree 85 of the Government.

 Organized internal training and communication on confidentiality.

 Deployed cyber   security systems, including network, server, workstation and email  layer prevention systems.

 Organized the 24/7 monitoring and troubleshooting of information safety and security problems.

Until now, the information safety and security system has been completed in terms of policies, organization and overall deployment. 
Vietnam Airlines’ information security and safety system has been assessed to meet the regulations of domestic and international laws.

ÔNG NGUYỄN NAM TIẾN
MR. NGUYEN NAM TIEN
 Quyền Trưởng ban Công Nghệ Thông tin, Tổng Công Ty Hàng Không 

Việt Nam

 Acting IT Director, Vietnam Airlines
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Anh được công nhận là một chuyên gia về bảo mật với gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh lực Công nghệ và An toàn 
thông tin. Ở Trend Micro Việt Nam, anh phụ trách tư vấn bảo mật và giải pháp của hãng với kiến thức chuyên môn đã được 
công nhận bởi Amazon, Hashicorp, Vmware, EC-Council…

He’s a recognized expert on cyber security with nearly 20-year experience in IT Security industry. He has been working as Senior 
Consultant in Trend Micro Vietnam for more than 10 years now and got certified by Amazon, Hashicorp, Vmware, EC-Council,… 
for his knowledge in the field.

CHỦ ĐỀ | TOPIC
ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TRONG PHÒNG NGỪA RỦI RO AN NINH MẠNG

RISK MITIGATION WITH AI-POWERED THREAT INTELLIGENCE

TÓM TẮT | ABSTRACT

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đang dần chiếm lĩnh một vị trí quan trọng không thể phủ nhận trong rất nhiều lĩnh vực. Với 
khả năng “phiên dịch” dữ liệu và đưa ra quyết định phức tạp dựa trên “kết quả phiên dịch” đó, các công nghệ dựa trên AI 
đã có thể thực hiện được những tác vụ với độ tinh vi gần với mức độ xử lý của con người. Điều này cho phép tăng cường tốc 
độ xử lý, thúc đẩy sự phát triển của các hoạt động kinh doanh và nâng cao trải nghiệm của người sử dụng.

Các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực bảo mật, an toàn thông tin cũng đã và đang không ngừng nghiên cứu và ứng dụng 
Trí tuệ nhân tạo vào các giải pháp của mình. Nếu ứng dụng thành công, các giải pháp bảo mật có thể tăng cường khả 
năng phát hiện và ngăn chặn hiểm họa, bao gồm cả những hiểm họa mới còn chưa được biết tới. Công tác ứng dụng AI 
luôn phải thông qua các cơ chế xử lý dữ liệu tiên tiến, mà ở đó, tính chính xác của kết quả xử lý luôn là ưu tiên hàng đầu. Với 
nhiều hãng bảo mật, các cơ chế phân tích xử lý dữ liệu sẽ được hỗ trợ bởi các chuyên gia phân tích hiểm họa - những người 
sẽ phân hoạch, trích xuất và kiến thiết các tính năng cốt lõi nhằm có được thông tin phân tích đầu vào có chất lượng. Kết 
quả của quá trình hỗ trợ chuyên gia này sẽ giúp kết quả phân tích dữ liệu được chính xác hơn, từ đó giúp các Doanh nghiệp 
được bảo vệ một cách thông minh và đầy đủ hơn… Hãy cùng Trend Micro tìm hiểu tổng quan quá trình ứng dụng Trí tuệ nhân 
tạo trong phòng ngừa rủi ro an ninh mạng.

Applying artificial intelligence (AI) is gradually occupying an undeniably important position in many fields. With the ability to 
"interpret" data and make complex data-driven decisions, AI-based technologies are able to fulfil tasks with a level of sophistication 
close to that of humans, which enables faster processing speed, accelerates the growth of business operations, and enhances 
user experience.

Cyber security technologies providers have also been constantly researching and applying AI in their solutions. If successful, 
AI can improve threat detection and prevention abilities, including new and unknown threats. AI application must always be 
through advanced data processing mechanisms in which the accuracy of results is always of the top priority. For many security 
vendors, the data processing analysis mechanisms will be supported by threat analysts who will partition, extract, and construct 
core features to obtain high quality input information. The support will help assure that the results of data analysis is more accurate, 
thereby help protect businesses in a smarter and more comprehensive manner… Join with Trend Micro to gain an overview of risk 
mitigation with AI-powered threat intelligence. 

ÔNG NGUYỄN QUỐC THANH
MR. NGUYEN QUOC THANH 
 Chuyên gia tư vấn giải pháp cấp cao, Trend Micro Việt Nam

 Sr. Solution Consultant, Trend Micro Vietnam
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Đỗ Đức Huy có 19 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Bảo mật thông tin, với một thập kỷ thiết kế, triển khai, thử nghiệm và 
quản lý các hệ thống truyền thông, mạng và bảo mật. 

Làm việc tại Việt Nam, ông hiện đã đảm nhận vị trí Cố vấn Công nghệ của RSA trong hơn 8 năm nhằm hỗ trợ hoạt động 
kinh doanh của RSA ở khu vực Đông Nam Á. Ông có kinh nghiệm tư vấn các giải pháp an toàn thông tin cho cả các cơ quan 
chính phủ lẫn các khách hàng thương mại nhằm cung cấp các tư vấn bảo mật cần thiết để củng cố hệ thống bảo mật 
công nghệ thông tin của họ. Ông đã tư vấn và hỗ trợ nhiều khách hàng trong việc xây dựng và vận hành các hệ thống bảo 
mật nâng cao như Trung tâm vận hành bảo mật, Xác thực đa yếu tố, Đảm bảo và quản trị danh tính, Quản lý rủi ro vận hành 
và Tuân thủ chính sách.    

Huy có bằng Thạc sĩ về Công nghệ thông tin và có các chứng nhận CISSP, CISA, CCSP, CEH, CCNP và RSA CSP.

Do Duc Huy has 19 years of experience in Information Security, including a decade of designing, implementing, testing and 
managing communications, networking and security systems. 

Based in Vietnam, he has been a Technology Consultant with RSA for more than eight years, supporting the RSA business in the 
South-East Asia region. His experience in information security spans between government agencies and commercial customers 
to provide security consultations required to enhance their IT Security posture. He has consulted and supported many customers 
to build and operate enhanced security systems such as Security Operation Center, Multiple Factors Authentication, Identity 
Assurance and Governance, Operational Risk Management and Policy Compliance.

Huy holds a Master's degree of Information Technology and is a certified CISSP, CISA, CCSP, CEH, CCNP and RSA CSP.

CHỦ ĐỀ | TOPIC
GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO AN TOÀN, AN NINH CHO CÁC HIỂM HỌA TỪ BÊN TRONG

INSIDER THREATS: IS YOUR BIGGEST ENEMY IN YOUR OWN BACKYARD?

TÓM TẮT | ABSTRACT

Trong bối cảnh các sáng kiến kỹ thuật số ngày càng có vai trò quan trọng trong việc phát triển hoạt động kinh doanh, 
những “liên kết yếu nhất” cũng có thể gây ra những tác động đáng kể khi bất kỳ vấn đề nào cũng có thể nhanh chóng leo 
thang thành những rủi ro kinh doanh lớn. Chính những nhân viên của bạn cũng có thể trở thành mối đe dọa an ninh nghiêm 
trọng nhất đối với tổ chức.

Trong khi chúng ta thường quá tập trung vào những mối đe dọa đến từ bên ngoài, nhiều tổ chức thường bỏ qua một mối 
hiểm họa an ninh đến từ chính nội tại công ty nằm ở đội ngũ nhân viên của chính mình.

Các mối đe dọa trong nội bộ sở dĩ rất nguy hiểm vì chúng có thể gây ra bởi những nhân viên bất mãn với mục đích xấu 
hoặc ngay cả những nhân viên bất cẩn với hiểu biết hạn chế về bảo mật. Những cuộc tấn công an ninh mạng chỉ mất một 
vài phút để hủy hoại tổ chức của bạn và lấy đi tất cả những gì bạn đã gây dựng. Những hiểm họa nội bộ có thể đến từ bất 
cứ ai trong tổ chức, do đó, nó trở thành mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp để gia tăng tốc độ phát hiện và ứng 
phó với mối đe dọa.

Cùng lắng nghe bài trình bày và tìm hiểu tại sao việc tiếp cận dựa trên phân tích dữ liệu là một giải pháp đáng tin cậy để 
xử lý các mối đe dọa tinh vi hiện nay và tự động hóa khả năng phát hiện mối đe dọa trong nội bộ.

As digital initiatives evolve business operations, the ‘weakest link’ becomes an amplified factor as any issue can quickly 
escalate into a major business risk. Your employees could be the organization’s biggest security threat. 

As we all place our focus on external threat actors because they are thrilling and following attack patterns, one that we 
have seen frequently is that organizations do overlook harmful security threats in their own backyard, which really are: their 
own employees. 

Insider threats are dangerous because they can vary from disgruntled employees with malicious intent to careless staffers 
with poor security hygiene. A matter of minutes is all you have before a cyber threat compromises your organization and takes 
out your brand. Insider threats can come from almost anyone within the organization, making it a prime concern for businesses 
to accelerate threat detection and response.

Join us in this session and see how data analytics and risk based identity assurance approaches are proven ways to handle 
today’s sophisticated threats and automation of insider threat detection.

ÔNG ĐỖ ĐỨC HUY
MR. DO DUC HUY 
 Chuyên gia tư vấn công nghệ cấp cao, RSA Security LLC (Đông 

Nam Á)

 Senior Technology Consultant, RSA Security LLC (South East Asia)
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Ông Ngô Diên Hy hiện là Tổng Giám đốc công ty Công nghệ thông tin VNPT (VNPT-IT), trước đó, ông Hy đã đảm nhiệm 
nhiều vị trí quan trọng về phát triển và cung cấp dịch vụ số của Tập đoàn VNPT: Giám đốc Trung tâm Phát triển dịch vụ thuộc 
VNPT VinaPhone, Tổng Giám đốc Tổng công ty truyền thông VNPT Media.

Đạt huy chương đồng toán học quốc tế năm 1991, tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin, Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 
1996 và MBA, Shidler College of Business, The University of Hawaii năm 2010.

Gia nhập Tập đoàn VNPT từ năm 1996 ông đã có 24 năm quản lý, nghiên cứu, phát triển, triển khai các hệ thống công 
nghệ thông tin trên nhiều lĩnh vực: Viễn thông, doanh nghiệp, y tế, giáo dục, chính phủ điện tử… Ông cũng là một chuyên gia 
trong lĩnh vực chuyển đổi số, đặc biệt là chuyển đổi số cho chính phủ và doanh nghiệp. 

Là người tiên phong trong chiến lược chuyển đổi số của VNPT, ông được giao trách nhiệm thành lập, xây dựng, tổ chức và 
phát triển các đơn vị cung cấp dịch vụ số của VNPT: VNPT-Media năm 2015, VNPT-IT năm 2018. Với tầm nhìn chiến lược, ông 
đã trực tiếp chỉ đạo, định hướng nghiên cứu, phát triển và ứng dụng nền tảng công nghệ 4.0: AI, Big Data, Block Chain, IoT, 
Cloud... vào các sản phẩm dịch vụ số của VNPT-IT. 

VNPT-IT hiện đang là đơn vị chủ lực thực hiện sứ mệnh chuyển đổi VNPT thành nhà cung cấp dịch vụ số với mục tiêu là 
doanh nghiệp đi đầu, giữ vai trò dẫn dắt trong chuyển đổi số quốc gia. VNPT-IT đã và đang tham gia xây dựng, triển khai nhiều 
dự án lớn, là nền tảng quan trọng để thực hiện chuyển đổi số quốc gia như: Trục liên thông dữ liệu của Chính phủ VDXP; Cổng 
dịch vụ công quốc gia; Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia; Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư...

Mr. Ngo Dien Hy is Chief Executive Officer (CEO) of VNPT Information Technology Company (VNPT-IT), previously he has several 
major positions in developing and providing digital services of VNPT Group such as Director of Services Development Center 
belonging to VNPT VinaPhone, CEO of VNPT Media Corporation.

In the past, Mr. Hy won a bronze medal at The International Mathematical Olympiad in 1991. He earned bachelor’s degree 
in Information Technology from Hanoi University of Science and Technology in 1996, and Executive MBA from Shidler College of 
Business, The University of Hawaii in 2010.

He joined VNPT Group in 1996, has more than 24 years of senior management positions in Research and Development, 
Deployment and Operation a lot of ICT systems with wide areas: Telecommunication, Enterprise, Healthcare, Education and 
eGovernment… He is also known as an expert in Digital Transformation, especially for Government and Enterprise.

As a pioneer in VNPT’s Digital Transformation Strategy, he has got the trust from the Board for founding and rapidly growing 
Digital Service Subsidiaries in the Group: VNPT Media Corporation in 2015 and VNPT-IT in 2018. With strategic vision, he has been 
giving directions to research, development and application of the top Industrial 4.0 technologies: AI, Big Data, Block Chain, IoT, 
Cloud Computing into VNPT-IT's digital products.

VNPT-IT is the key company in the digital transformation of VNPT group, with the vision of being the leading enterprise, and the 
leading role in the national digital transformation. VNPT-IT has been  building and implementing many big, national projects, which 
are the important foundations for the national digital transformation, such as: Vietnam Data Exchange Platform (VDXP); National 
public Service portal; National Reporting system; National Database of Population.

ÔNG NGÔ DIÊN HY
MR. NGO DIEN HY
 Tổng Giám đốc, Công ty Công nghệ thông tin VNPT (VNPT-IT)

 CEO, VNPT-IT
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- Có hơn 28 năm kinh nghiệm trong ngành kỹ thuật ga hàng không và công nghệ thông tin
- Hiện đang là Phó Trưởng Ban Kỹ thuật - Công nghệ - Môi trường tại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP

- Have more than 28-years of experience working in airport technology and IT solutions
- Currently, working as Deputy Director of Technical and Technology - Environmental Department, Airport Corporation of 

Vietnam (ACV)

ÔNG PHẠM QUANG HIẾU
MR. PHAM QUANG HIEU 
 Phó Trưởng Ban Kỹ thuật - Công nghệ - Môi trường, Tổng công ty 

Cảng hàng không Việt Nam - CTCP

 Deputy Director, Technical and Technology - Environmental 
Department, Airport Corporation of Vietnam (ACV)
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Ronald Chung là Kiến trúc sư giải pháp về Thành phố thông minh cho AWS, người dẫn dắt việc phát triển kiến trúc giải 
pháp thành phố thông minh ở ASEAN. Ông tập trung vào việc cùng các khách hàng tạo ra các giải pháp linh hoạt, bền vững 
và có thể triển khai trên quy mô lớn vượt qua nhiều loại thách thức khác nhau trong việc chuyển đổi sang mô hình thành phố/
quốc gia thông minh.

Ronald có bằng Tiến sĩ về Kỹ thuật Điện và Điện tử tại Đại học Hồng Kông. Ông có hơn 20 năm kinh nghiệm chuyên môn 
lẫn giảng dạy trong việc đưa ra các giải pháp sáng tạo nhằm mang lại kết quả cho khách hàng. Trước khi gia nhập AWS, ông 
là Chuyên gia về Không gian Thông minh và các lĩnh vực về IoT tại Hitachi Vantara, chịu trách nhiệm phát triển các giải pháp 
chuyển đổi kỹ thuật số và thành phố thông minh ở khu vực Hồng Kông, Ma Cao và Đài Loan.

Ronald Chung is the Principal Solutions Architect - Smart Cities for Amazon Web Services, who leads the smart city solution 
architecture development in ASEAN. His main focus is to co-create flexible, sustainable, and scalable solutions with customers to 
overcome various kinds of challenges in transforming their cities/nations into smarter ones.

Ronald holds a PhD degree in Electrical and Electronics Engineering from The University of Hong Kong. He has 20+ years of both 
industry and academic experiences in bringing innovative solutions to deliver customer outcomes. Prior to joining AWS, he was 
the Smart Space and IoT Subject Matter Expert at Hitachi Vantara driving smart city and digital transformation solutions adoption 
in Hong Kong, Macau and Taiwan regions.

TS. RONALD CHUNG
DR. RONALD CHUNG
 Kiến trúc sư giải pháp - Đô thị thông minh, Khu vực công toàn cầu 

ASEAN, AWS

 Principal Solutions Architect - Smart Cities, ASEAN Worldwide Public 
Sector, AWS
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Ông Võ Quang Lâm sinh năm 1964 tại Nghệ An. Ông tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ thuật điện cao áp và có học vị Tiến sỹ 
kỹ thuật điện tử - Tin học, cao cấp lý luận chính trị - hành chính.

Ông Võ Quang Lâm đã trải qua nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt tại các Ban, đơn vị thành viên của EVN trước khi được bổ 
nhiệm làm Phó Tổng giám đốc EVN vào tháng 8/2017 như: Giám đốc Công ty Thông tin Viễn thông Điện lực; Chánh Văn 
phòng, Trưởng Ban Quan hệ cộng đồng, Trưởng Ban Quản lý Đấu thầu EVN; Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tư vấn xây 
dựng Điện 2.

Hiện tại, Ông Võ Quang Lâm đang kiêm nhiệm thành viên, Ban chỉ đạo triển khai Đề án nâng cao hiệu quả sản xuất kinh 
doanh và Năng suất lao động giai đoạn 2016 - 2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Mr. Vo Quang Lam was born in 1964 in Nghe An. He graduated in high-voltage electrical engineering and has a Ph.D. in 
electronic engineering-computing, Senior political reasoning-administration. 

Mr. Vo Quang Lam went through several key leadership positions at the board, the members of EVN, before he was appointed 
deputy general Director of EVN in 8/2017, as: Director of the telecommunication Information and communication company; 
Chief of the Office, Head of Community Relations Committee, head of the EVN bidding management division; Member of BOD 
consultancy Power Construction Joint stock Company 2.

Currently, Mr. Vo Quang Lam is a member, steering Committee to implement the project to improve the production efficiency 
of business and labor productivity in phase 2016-2020 of the Vietnam Electricity Corporation.

ÔNG VÕ QUANG LÂM 
MR. VO QUANG LAM
 Phó Tổng giám đốc, Tập đoàn Điện lực Việt Nam

 Deputy General Director, EVN
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Với hơn 13 năm hoạt động trong lĩnh vực an toàn thông tin tại Việt Nam với nhiều kinh nghiệm quản lý, thực thi kỹ thuật về 
an toàn thông tin, ông đã từng tham gia tư vấn, đánh giá, kiểm định cho nhiều cơ quan chính phủ và doanh nghiệp lớn về 
vấn đề an toàn thông tin nhằm giúp các cơ quan, tổ chức này củng cố các hệ thống bảo mật CNTT của mình. Trước khi xây 
dựng và điều hành Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC), ông từng là Trưởng phòng Tư vấn của 
Công ty Misoft, Phó Giám đốc kỹ thuật Viện Công nghệ an toàn thông tin.

With over 13 years working in information security in Vietnam, with broad experience from management and implementation 
of techniques in information security, he has been involved in consulting, evaluating and verifying many government agencies 
and large enterprises on information security issues to help these agencies and organizations strengthen their IT security systems. 
Before forming and managing the National Cyber Security Center (NCSC), he was the Head of Consulting Department of Misoft 
Company, Deputy Technical Director of the Institute of Information Security Technology.

ÔNG TRẦN QUANG HƯNG
MR. TRAN QUANG HUNG
 Giám đốc, Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia

 Director, National Cyber Security Center - NCSC Vietnam
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 19 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ICT/An ninh mạng
 Kiến trúc sư giải pháp tại Palo Alto Networks
 Người sáng lập & Cố vấn chính, Liên minh Bảo mật đám mây, Việt Nam (#CSAVietnam)
 Đồng sáng lập, Phó Chủ tịch, Uỷ ban Vận động Thành lập Chi hội ISACA Tp. Hồ Chí Minh
 Đồng sáng lập, #CISOClubVN
 Hội đồng tư vấn, Cộng đồng lãnh đạo CNTT (ITLC)
 Ban Giám khảo, Giải thưởng CIO/CSO ASEAN (2015, 2016, 2017) của IDG
Philip Hùng Cao (#tekfarmer) là một nhà hoạch định chiến lược, cố vấn, cộng tác viên, nhà giáo dục và người truyền động 

lực sở hữu nhiều chứng chỉ danh giá như ZTX-S, CCISO, CISM, CCSP, CCSK, CASP, GICSP, PCNSE. Ông có 19 năm kinh nghiệm 
trong ngành ICT/An ninh mạng tại nhiều lĩnh vực và vị trí khác nhau. 
 Là một trong số rất ít người đầu tiên trên thế giới được Forrester trao chứng nhận là ZTX Strategist (ZTX-S); tính đến tháng 8 

năm 2019, ông là người Việt đầu tiên và duy nhất đạt được chứng nhận này.
 Người Việt Nam đầu tiên có trên trong danh sách thành viên ưu tú dành cho các CCISO (Elite Members’ Wall) của EC-

Council vào tháng 8 năm 2019 như một nguồn cảm hứng lớn cho các thành viên khác trong ngành và cộng đồng
 Người thứ 5 tại ASEAN và là người đầu tiên tại Việt Nam đạt Chứng nhận bảo mật đám mây chuyên nghiệp (CCSP) từ 

(ISC)2 vào tháng 5 năm 2016
 Người đầu tiên tại Việt Nam đạt Chứng chỉ Kiến thức bảo mật đám mây (CCSK) từ Liên minh bảo mật đám mây vào 

tháng 4 năm 2014
Trước khi trở về Việt Nam và gia nhập Palo Alto Networks với vai trò Kiến trúc sư giải pháp, Philip đã từng sống ở Singapore 

và làm việc cho Ingram Micro Asia tại vị trí Tư vấn kinh doanh giải pháp. Trước đó, ông đã có hơn một thập kỷ hoạt động thành 
công trong ngành ICT/An ninh mạng tại Việt Nam, nơi ông đảm nhiệm nhiều vai trò từ kỹ sư kỹ thuật, tư vấn giải pháp, phát 
triển kênh đến quản lý cấp cao của các nhà cung cấp và phân phối giải pháp nổi tiếng thế giới như FPT Distribution, Microsoft, 
Symantec, ZyXEL, Avnet Technology Solutions, Samsung... cũng như quản lý doanh nghiệp khởi nghiệp của mình.

Philip tốt nghiệp Đại học EC-Council với bằng Thạc sĩ Khoa học về An ninh mạng (MSCS): Lãnh đạo cấp cao về An toàn 
thông tin và đạt Chứng chỉ bảo mật máy tính nâng cao của Đại học Stanford. Liên hệ với Philip tại: https://philipcao.com

 19 years’ experience in ICT/Cybersecurity industry
 Solutions Architect at Palo Alto Networks
 Key-founder & Advisor, Cloud Security Alliance, Vietnam Community (#CSAVietnam)
 Co-founder, Vice Chairman, ISACA HCMC Chapter Formation Committee
 Co-founder, #CISOClubVN
 Advisory Council, IT Leader Community (ITLC)
 Board of Judges, ASEAN CIO/CSO Awards (2015, 2016, 2017) by IDG
Philip Hung Cao (aka #tekfarmer), ZTX-S, CCISO, CISM, CCSP, CCSK, CASP, GICSP, PCNSE is a Strategist, Advisor, Contributor, 

Educator and Motivator. He has 19 years’ experience in the IT/Cybersecurity industry in various sectors & positions.
 One of the very first few people on the globe that were certified by Forrester as ZTX Strategist (ZTX-S): to-date, the first and only 

Vietnamese on the globe, in August 2019
 The 1st Vietnamese featured on EC-Council Elite Members’ Wall for CCISO, as an inspiration to others in the industry and 

community, in August 2019
 The 5th in ASEAN and 1st person in Vietnam to achieve Certified Cloud Security Professional (CCSP) from (ISC)2 in May 2016
 The 1st person in Vietnam to achieve Certificate of Cloud Security Knowledge (CCSK) from Cloud Security Alliance in April 

2014

ÔNG PHILIP HÙNG CAO
MR. PHILIP HUNG CAO
 Kiến trúc sư Giải pháp Công nghệ, thành viên Văn phòng Giám 

đốc An ninh Thông tin khu vực Châu Á Thái Bình Dương và Nhật 
Bản, Palo Alto Networks

 Solutions Architect & Office of the CSO, JAPAC, Palo Alto Networks
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Prior to returning back to Vietnam and join Palo Alto Networks as a Solutions Architect, Philip used to live in Singapore and worked 
for Ingram Micro Asia as a Solutions Sales Consultant. Before that, he spent more than a decade of success with ICT/Cybersecurity 
industry in Vietnam, where he held a variety of roles from technical engineer, solutions consultant, channel development to senior 
management of key global ICT/Cybersecurity vendors & distributors such as FPT Distribution, Microsoft, Symantec, ZyXEL, Avnet 
Technology Solutions, Samsung... as well as owner of his early start-up business.

Philip graduated from EC-Council University with a degree of Master of Science in Cyber Security (MSCS): Executive Leadership 
in Information Assurance, and held an Advanced Computer Security Certificate from Stanford University. He can be reached 
anytime at https://philipcao.com 

CHỦ ĐỀ | TOPIC
CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH BẢO MẬT ZERO TRUST TƯƠNG THÍCH VỚI QUÁ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ

TRANSFORM YOUR ZERO TRUST JOURNEY FOR DIGITAL TRANSFORMATION READINESS

TÓM TẮT | ABSTRACT

Zero Trust là một sáng kiến chiến lược giúp ngăn chặn các vụ xâm phạm dữ liệu bằng cách loại bỏ khái niệm “niềm tin” 
khỏi kiến trúc mạng của các tổ chức. Việc triển khai thành công mô hình Zero Trust thường được cho là tốn kém và phức tạp. 
Tuy nhiên, như Forrester đã đề cập, Palo Alto Networks có một bộ công cụ hoàn chỉnh để giúp các tổ chức áp dụng Zero Trust 
theo cách hiệu quả và đơn giản hơn.

Zero Trust is a strategic initiative that helps prevent successful data breaches by eliminating the concept of trust from an 
organization’s network architecture. Achieving Zero Trust is often perceived as costly and complex. However, as Forrester 
mentioned, Palo Alto Networks has a complete toolkit for Zero Trust to help organizations adopting Zero Trust better in an effective 
way and simple manner.
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Ông Ajay Kumar có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực an ninh mạng và 7 năm chuyên về quản lý truy cập đặc quyền 
và định danh. Trước khi trở thành Giám đốc Kỹ thuật giải pháp - Khu vực Châu Á Thái Bình Dương và Nhật Bản tại BeyondTrust, 
ông từng là Trưởng nhóm Kinh doanh Kỹ thuật khu vực trong hơn 7 năm tại IBM.

Là một cố vấn an ninh nhận được nhiều sự tín nhiệm từ các khách hàng doanh nghiệp, ông có kinh nghiệm phục vụ các 
khách hàng trong nhiều lĩnh vực như ngân hàng, bảo hiểm, năng lượng, tiện tích, và cả chính phủ tiểu bang và liên bang. Tại 
BeyondTrust, ông đứng đầu bộ phận kỹ thuật an ninh khu vực, giúp các doanh nghiệp và cơ quan chính phủ cải thiện chiến 
lược an ninh nhằm ứng phó với các mối đe dọa từ bên trong lẫn bên ngoài.

Ajay Kumar has over 15 years of experience in cyber security, and 7 years specializing in privileged access and identity access 
management. Prior to becoming the Director for Solution Engineering - APJ at BeyondTrust, Mr. Kumar was the Regional Technical 
Sales Leader for over 7 years at IBM. 

A trusted cyber security advisor to enterprise customers, his experience spans across several industries such as banking, 
insurance, energy and utilities, in addition to state and federal government. At BeyondTrust, Mr. Kumar heads the regional security 
engineering department, helping enterprises and government agencies improve their security posture against internal and 
external threats.

CHỦ ĐỀ | TOPIC
QUẢN TRỊ TRUY CẬP TOÀN DIỆN (UNIVERSAL PRIVILEGE MANAGEMENT) 

LÀ GÌ VÀ LÀM THẾ NÀO ĐỂ TỐI ƯU HÓA TRONG TỔ CHỨC CỦA BẠN?
UNIVERSAL PRIVILEGE MANAGEMENT - WHAT IT IS AND HOW YOU CAN MAXIMISE IT IN YOUR ORGANISATION?

TÓM TẮT | ABSTRACT

Một ví dụ ở Singapore hiện nay, các mối đe dọa liên tục lợi dụng sự thiếu kiểm soát đặc quyền trong các tổ chức trên 
khắp quốc gia. Theo thống kê, 80% các vi phạm liên quan đến đặc quyền truy cập và gần 90% các lỗ hổng nghiêm trọng 
của Microsoft có thể được giảm thiểu chỉ bằng cách xóa quyền quản trị viên.

 Một kỷ nguyên mới của Quản lý truy cập đặc quyền đã đến - Quản lý đặc quyền phổ quát. Nếu chỉ nói về việc quản lý 
mật khẩu cho một nhóm người dùng đặc quyền, thì điều này không còn đủ nữa. Ngày nay, thách thức là việc quản lý sự bùng 
nổ của các đặc quyền trên toàn doanh nghiệp và thu hẹp các cửa sổ tiếp xúc trên bề mặt tấn công đang mở rộng. Những 
thách thức này vẫn đang tiếp tục phát triển với sự bùng nổ của đám mây, các thiết bị kết nối Internet, DevOps,...

 Vui lòng đón xem bài trình này của BeyondTrust để tìm hiểu cách bảo vệ các tài khoản đặc quyền của bạn, không chỉ 
bao gồm quản trị viên truyền thống, mà cả các nhà cung cấp bên ngoài, nhân viên IT và cả các yếu tố phi nhân như ứng 
dụng và tài khoản dịch vụ.

Threat actors continue to take advantage of the lack of privilege control in organisations across Singapore. 80% of all breaches 
involve some sort of privilege credential, and nearly 90% of critical Microsoft vulnerabilities could be mitigated just by removing 
admin rights. 

 A new era of Privilege Access Management has arrived - The Universal Privilege Management. It’s about more than managing 
passwords in a vault for a limited set of privileged users. This is no longer enough. Today’s challenge is managing the explosion of 
privileges across your enterprise, and shrinking the windows of exposure across a widening attack surface, which continue to grow 
with the expansion of cloud, internet-connected devices, DevOps, and more. 

 Watch this session to learn how to protect your privileged accounts, including not only traditional administrators, but also 
external vendors, help desk staff, and also non-human accounts such as applications and service accounts.

ÔNG AJAY KUMAR 
MR. AJAY KUMAR 
 Giám đốc, Kỹ thuật giải pháp, Khu vực Châu Á Thái Bình Dương và 

Nhật Bản, BeyondTrust

 Director, Solutions Engineering - APJ, BeyondTrust
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Ông Đức Anh là Giám đốc Phát triển Kinh doanh của Group-IB phụ trách thị trường Việt Nam. Làm việc tại Hà Nội, ông 
Đức Anh dẫn dắt việc phát triển và quảng bá các sản phẩm và dịch vụ của Group-IB tới khách hàng và thiết lập một hệ sinh 
thái đối tác mạnh mẽ. Ông có hơn 12 năm kinh nghiệm trong việc tư vấn và đề xuất các giải pháp an ninh mạng cho khách 
hàng trong nhiều ngành dọc.

Trước Group-IB, ông Đức Anh là Giám đốc Kỹ thuật của Đội Kỹ thuật Kinh doanh của Fortinet Việt Nam. Ông chịu trách 
nhiệm về các hoạt động tư vấn kinh doanh cho toàn thị trường  Việt Nam, bao gồm tư vấn các giải pháp an ninh cho khách 
hàng, cung cấp các khóa đào tạo cho đối tác và phát biểu tại các sự kiện an ninh cho cả đối tác và khách hàng.

Duc Anh is the Business Development Manager of Group-IB in charge of the Vietnam market. Based in Hanoi, Duc Anh 
spearheads the development and promotion of Group-IB’s products and services to clients and establishes a strong partner 
ecosystem. He has more than 12 years of experience in consulting and recommending cybersecurity solutions for customers 
across many verticals.

Prior to Group-IB, Duc Anh was the Technical Manager of Fortinet Vietnam Sales Engineering Team. He was responsible for pre-
sales activities for the whole of Vietnam, including consulting security solutions for customers, providing training to partners and 
speaking at security events for both partners and customers.

CHỦ ĐỀ | TOPIC
XU HƯỚNG CÁC MỐI RỦI RO AN TOÀN MẠNG

CYBER CRIME TRENDS

TÓM TẮT | ABSTRACT

Ba năm qua đã cho chúng ta thấy rõ các mối đe dọa trên không gian mạng đang phát triển nhanh như thế nào. Trong khi 
2017 chứng kiến sự hoành hành của các loại mã độc như WannaCry, NotPetya và BadRabbit, 2018 cho thấy sự bất cẩn của 
chúng ta trước các cuộc tấn công qua các kênh phụ (side-channel attacks and threats) liên quan đến lỗ hổng bộ vi xử lý thì 
2019 lại báo trước một kỷ nguyên mới của các cuộc tấn công mạng và những thách thức đối với các ngành công nghiệp 
trọng yếu mà chúng ta vẫn đang phải đối mặt vào năm 2020. Diễn giả sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan về các mối đe 
doạ an ninh mạng hàng đầu hiện nay cùng những thủ đoạn, công cụ (TTPs) mà các hacker đang sử dụng để giúp bạn hiểu 
rõ hơn về tình hình tội phạm hiện đại. 

The past three years have clearly shown just how fast threats in cyberspace are escalating. While 2017 was the year of 
WannaCry, NotPetya and BadRabbit ransomware epidemics, 2018 revealed a lack of preparedness for side-channel attacks and 
threats related to microprocessor vulnerabilities. As for 2019, it heralds a new era of cyber attacks and challenges to key industries, 
which we are still facing in 2020. Our speaker will provide an overview of top cyber threats and TTPs used by attackers in helping 
you gain an understanding of the modern criminal.

ÔNG LÊ ĐỨC ANH
MR. LE DUC ANH
 Giám đốc Phát triển Kinh doanh, Group-IB Việt Nam

 Business Development Manager, Group-IB Vietnam
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Gaurav Mallawat là Giám đốc Kỹ sư giải pháp tại Cloudflare quản lý khu vực ASEAN. Tại Cloudflare, Gaurav giúp khách 
hàng ứng phó với các vấn đề về Bảo mật ứng dụng và An ninh mạng. Trước khi gia nhập Cloudflare, Gaurav đã hỗ trợ các 
khách hàng doanh nghiệp tại Mỹ giải quyết các vấn đề về hoạt động bằng cách khai thác các giải pháp CDN từ Akamai. 
Gaurav rất tích cực tham gia trao đổi, trò chuyện và tìm hiểu thêm về các công nghệ An ninh mạng. 

Gaurav Mallawat is Solutions Engineering Manager at Cloudflare managing ASEAN region. At Cloudflare, Gaurav helps 
customers to solve their Application and Network Security challenges. Prior to Cloudflare, Gaurav helped enterprise customers in 
the Americas with their performance challenges by leveraging CDN solutions from Akamai. Gaurav is actively engaged in talking 
and learning more about Cybersecurity technologies. 

CHỦ ĐỀ | TOPIC
 NÂNG CẤP HỆ THỐNG BẢO MẬT TRƯỚC SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TẤN CÔNG DDOS

DDOS ATTACKS HAVE EVOLVED, AND SO SHOULD YOUR DDOS PROTECTION

TÓM TẮT | ABSTRACT

 Sự gia tăng của các cuộc tấn công DDoS với quy mô, thời lượng và mức độ dai dẳng khác nhau đã khiến việc bảo vệ 
DDoS trở thành một phần thiết yếu trong hoạt động trực tuyến của mọi doanh nghiệp và tổ chức. Tuy nhiên, có những lưu ý 
chính về băng thông, khả năng quản lý, phân phối, cảnh báo, báo cáo và hỗ trợ toàn cầu mà các chuyên gia kỹ thuật quản 
lý rủi ro và bảo mật cần đánh giá khi lựa chọn giải pháp phòng chống DDoS. Hơn nữa, bản chất của các cuộc tấn công DDoS 
đã thay đổi, bởi chi phí và sự dễ dàng khi phát động một cuộc tấn công DDoS đã thay đổi đáng kể.

Gaurav sẽ giới thiệu cách mà các giải pháp chống DDoS trên đám mây của Cloudflare cung cấp các tính năng chính 
cho phép các chuyên gia bảo mật bảo vệ tổ chức và khách hàng của họ chống lại các cuộc tấn công DDoS tinh vi nhất 
mà chúng ta đã thấy trong thời gian gần đây.

 The proliferation of DDoS attacks of varying size, duration, and persistence has made DDoS protection a foundational 
part of every business and organization’s online presence. However, there are key considerations including network capacity, 
management capabilities, global distribution, alerting, reporting and support that security and risk management technical 
professionals need to evaluate when selecting a DDoS protection solution. Moreover, the nature of DDoS attacks has transformed, 
as the economics and ease of launching a DDoS attack has changed dramatically.

Gaurav will be bringing you through how Cloudflare’s cloud-delivered DDoS solution provides key features that enable security 
professionals to protect their organizations and customers against even the most sophisticated DDoS attacks we've seen in recent 
times.

ÔNG GAURAV MALLAWAT
MR. GAURAV MALLAWAT
 Giám đốc Kỹ sư giải pháp (ASEAN), Cloudflare

 Solutions Engineering Manager (ASEAN), Cloudflare
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Kinh nghiệm 
Là cán bộ công nghệ thông tin của Vietcombank từ 12/1991, ông được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Trung tâm CNTT của 

Vietcombank từ 03/1993.
Từ 11/1993 - 5/2007: Ông giữ chức vụ Giám đốc TTCNTT Vietcombank
Là một chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, ông có nhiều đóng góp lớn, quan trọng vào sự 

phát triển của Vietcombank.
Ông đã đề xuất và trực tiếp chỉ đạo triển khai nhiều dự án công nghệ quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động 

kinh doanh của ngân hàng, giảm thiểu rủi ro, chi phí, nâng cao năng suất & hiệu quả lao động.
Với những đóng góp lớn vào sự phát triển của Vietcombank, ông được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc - Phụ trách công 

nghệ của Vietcombank từ 06/2007 đến nay:
Các dự án chính:
- Vietcombank Core Banking
- Vietcombank Trade finance
- Vietcombank LOS
- Vietcombank Treasury
- Vietcombank retail banking: Internet Banking, Mobile Banking, SMS Banking, Mobile Money
- Vietcombank card’s services: Visa, Mastercard, American Express, JCB, CUP Issuance and Payment Projects; Vietcombank’s 

debit cards, ATM, POS, Ecommerce……
- Vietcombank Digibank
- Vietcombank Payment Hub
- Vietcombank PCM
- Vietcombank PCI DSS

Experience
As an information technology officer of Vietcombank since December 1991, he was appointed to be Deputy Director of 

Vietcombank IT Center in March 1993.
From 11/1993 - 5/2007: He had been Director of Vietcombank.
As an experienced expert in the field of finance and banking, he has made many important contributions to the development 

of Vietcombank in general and Card services in particular.
He has proposed and directed the implementation of many important technology projects that contribute in improving the 

efficiency of the bank's business operations, reducing risks, costs, improving productivity & labor efficiency.
With great contributions to the development of Vietcombank, he was appointed as Deputy General Director - Technology for 

Vietcombank from June 2007 till Now.
Main projects:
- Vietcombank Core Banking
- Vietcombank Trade finance
- Vietcombank LOS
- Vietcombank Treasury
- Vietcombank retail banking: Internet Banking, Mobile Banking, SMS Banking, Mobile Money
- Vietcombank card’s services: Visa, Mastercard, American Express, JCB, CUP Issuance and Payment Projects; Vietcombank’s 

debit cards, ATM, POS, Ecommerce……
- Vietcombank Digibank
- Vietcombank Payment Hub
- Vietcombank PCM
- Vietcombank PCI DSS

CHỦ ĐỀ | TOPIC
NÂNG CAO NĂNG LỰC PHÒNG CHỐNG GIAN LẬN ĐỐI VỚI CÁC GIAO DỊCH NGÂN HÀNG SỐ

IMPROVING FRAUD PREVENTION CAPACITY FOR DIGITAL BANKING TRANSACTIONS

ÔNG ĐÀO MINH TUẤN
MR. DAO MINH TUAN
 Phó Tổng Giám đốc, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 

(Vietcombank)

 Deputy General Director, Vietcombank
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Ông có hơn 17 năm kinh nghiệm trong thiết kế và vận hành hóa các dự án tích hợp hệ thống và hạ tầng quy mô lớn tại 
các công ty toàn cầu như UOB, Securonix và GE Capital.

Over 17 years of experience in designing and operationalizing large scale enterprise Infrastructure and Systems Integration in 
global companies like UOB, Securonix and GE Capital.

CHỦ ĐỀ | TOPIC
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MÁY HỌC VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TRONG PHÂN TÍCH DỮ LIỆU AN TOÀN THÔNG TIN THẾ HỆ MỚI

FINDING THE NEEDLE IN A NEEDLESTACK-NEXT GENERATION ANALYTICS IN CYBER SECURITY USING ML & AI

TÓM TẮT | ABSTRACT

Trong an ninh mạng, “phân tích” là một lĩnh vực luôn không ngừng phát triển. Phân tích bảo mật có những thách thức 
riêng do khối lượng lớn của các nguồn cung cấp dữ liệu rời rạc và các yêu cầu phải phát hiện các mối đe dọa nhanh hơn. 
Chúng tôi mang đến nhiều sản phẩm bảo mật để giúp tìm ra “cái kim trong bọc”. Tuy nhiên, những kẻ tấn công đã và đang 
tận dụng những kĩ thuật máy học tiên tiến để thực hiện các cuộc tấn công mạng tinh vi. Do đó, để phát hiện các mối đe dọa 
nâng cao, chúng ta cần thực hiện một cách tiếp cận tổng thể bằng cách ứng dụng các kĩ thuật hiện đại và công nghệ mới 
với tính khả thi cao và hữu hình hơn. 

In cyber security, “analytics” is an evolving area. Security analytics have their own challenges due to high volume of discrete 
data feeds and the requirement for faster detections. We have several security products which help in finding the “needle 
in haystack”. However, attackers are already leveraging advanced machine learning techniques for sophisticated cyber-
attacks and hence to detect advanced threats we need to take a holistic approach by using advanced techniques and new 
technologies which will help us in finding the “needle in a needlestack” and which will be more actionable and tangible.

ÔNG MANAS PAIKRAY
MR. MANAS PAIKRAY
 Trưởng nhóm Kỹ thuật SOC, Ngân hàng United Overseas Bank 

(Singapore)

 Head of Group SOC Engineering Team, United Overseas Bank Group 
(Singapore)
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Ông Nguyễn Duy Thanh, CCIE #50479, có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực mạng và an ninh mạng. Trước khi gia 
nhập Fortinet, ông là Kỹ sư cấp cao tại Dimension Data. Thanh có một niềm đam mê rất lớn đối với công nghệ mạng và bảo 
mật, đây cũng là yếu tố đóng vai trò quan trọng trong những thành tựu mà ông đạt được cho đến nay. Tại Fortinet, Thanh chịu 
trách nhiệm tư vấn các giải pháp bảo mật và mang những kiến thức kỹ thuật về các giải pháp của Fortinet đến gần hơn với 
các khách hàng và đối tác tại thị trường Việt Nam. 

Thanh Nguyen, CCIE #50479, has more than 10 years of experience in network & cybersecurity industry. Prior to joining Fortinet, 
he was a Senior Engineer at Dimension Data. Thanh has a passion for network and security technology and that played a 
dominant role in his achievement so far. With Fortinet, Thanh is responsible for providing security consultancy and expanding 
technical knowledge about Fortinet solutions for customers and partners in Viet Nam market.

CHỦ ĐỀ | TOPIC
ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐIỀU HÀNH AN TOÀN THÔNG TIN

APPLYING ARTIFICIAL INTELLIGENCE TO EMPOWER SECURITY OPERATIONS

TÓM TẮT | ABSTRACT

Một SOC trung bình nhận được 10.000 cảnh báo mỗi ngày nhưng chỉ có nhân lực và nguồn lực để xử lý một phần trong 
số đó. Hai phần ba các nhà phân tích bảo mật chỉ điều tra được dưới 30 cảnh báo mỗi ngày và một nửa trong số chúng là 
phân loại nhầm (false positives).  Một điều đáng mừng là chúng ta hiện đã có những công nghệ được thiết kế đặc biệt để 
giải quyết những vấn đề này. Câu hỏi đặt ra tại đây là, công cụ SOC nào phù hợp với tổ chức của bạn? Hãy cùng khám phá 
Mô hình tự động hoá SOC của Fortinet được thiết kế để giúp đội ngũ bảo mật của tổ chức xác định mức độ trưởng thành 
hiện tại (maturity level) của hệ thống và sau đó chọn ra những giải pháp bảo mật phù hợp nhất với môi trường của mình. Các 
giải pháp tích hợp Trí tuệ nhân tạo của Fortinet, như FortiAnalyzer, FortiSIEM, và FortiSOAR, được thiết kế để giúp thực hiện quá 
trình chuyển đổi này. 

The average SOC receives 10,000 alerts per day but only has the manpower and resources to properly handle a fraction of 
them. Two-thirds of security analysts investigate less than 30 alerts per day, and half of these are likely false positives. Fortunately, 
there are a number of technologies designed specifically to address these issues. The question is, which SOC tools are right 
for your organization? Explore Fortinet SOC Automation Model that is designed to help an organization’s security team identify 
their current maturity level and then choose those security solutions that are the most appropriate for their environment. Fortinet 
Artificial Intelligence Built-in solutions, such as FortiAnalyzer, FortiSIEM, và FortiSOAR, are designed to help make this transition.

ÔNG NGUYỄN DUY THANH
MR. NGUYEN DUY THANH
 Chuyên gia tư vấn giải pháp, Fortinet Việt Nam

 Presales Consultant, Fortinet Vietnam
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 Ngày sinh: 25/01/1974
 Được đánh giá là: tự tin và cầu tiến vì sự phát triển của doanh nghiệp và tính hiệu quả trong công việc
 Môi trường làm việc lý tưởng: môi trường thách thức cao và tham vọng chuyển đổi để phát triển
THÀNH TỰU CHUYÊN MÔN:
 Cử nhân kinh tế và khoa học máy tính
 Các chương trình phát triển Lãnh đạo/Quản lý, Chương trình Quản lý cấp cao (ChicagoBooth), Chương trình Giám đốc 

Tài chính,…
 Nhân viên xuất sắc nhất Châu Á tại Unilever Việt Nam, nhận nhiệm vụ biệt phái tại Singapore, Thái Lan
 Lãnh đạo xuất sắc tại Manulife Việt Nam
 Giải thưởng CIO Châu Á 2016, Thành viên của cộng đồng CIO tại Việt Nam
KINH NGHIỆM:
 05 năm hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng - tham gia dự án ngân hàng thế giới (ngân hàng Exim bank, ngân hàng 

Maritime bank) với vai trò tư vấn kỹ thuật (1998-2000)
 10 năm gắn bó với FMCG (Unilever Việt Nam) - Giám đốc Phát triển Cấp cao CNTT và các đối tác Kinh doanh với kiến   

thức kinh doanh và kỹ năng kỹ thuật thuần thục (ERP (SunSystem, SAP, Oracle, MS), MIS (EDW), DMS,…) cho Tiếp thị, Tài chính, 
Chuỗi cung ứng, Sản xuất, Phân phối, Nhân sự và Dịch vụ Khách hàng (2000-2010)
 10 năm trong lĩnh vực Dịch vụ Tài chính / Bảo hiểm Nhân thọ (Manulife, Prudential) - phụ trách lập kế hoạch, đề xuất/tư 

vấn, đổi mới, quản lý, phát triển, vận hành và cung cấp các chiến lược, hoạt động, dự án CNTT so với kế hoạch và nhu cầu 
chiến lược kinh doanh như là Lấy khách hàng làm trung tâm (Mô hình/Trải nghiệm đa kênh), Kiến trúc doanh nghiệp, Chuyển 
đổi số (KYC, Tư động hóa và quản lý quy trình, RPA), Quản lý phần mềm trung gian (ESB, APIs, Services Bus), Phân tích doanh 
nghiệp (Từ dữ liệu tới dữ liệu lớn/Từ offline tới Thời gian thực), Điện toán đám mây, IoT, Blockchain, các giải pháp AI/ML. Các 
cách làm việc mới (như IT Business Profitable/ Innovation Center/Agile Delivery), Phát triển tài năng, Quản lý rủi ro, Quản lý rủi 
ro thông tin và Khung an ninh mạng,...

THÀNH TÍCH NỔI BẬT GẦN ĐÂY:
 Chuyển đổi kỹ thuật số và phân phối cho hành trình Kinh doanh
 Hỗ trợ Kinh doanh Kỹ thuật số (từ tuyển dụng, đào tạo, học tập, hoạt động, hiệu suất... để tiếp tục phát triển) và mang 

lại hiệu quả cho 200K+ nhân lực kinh doanh trên toàn quốc và đạt + 98% trong 9 tháng.
 Tư vấn thông minh để có được các hoạt động Bán, Cung cấp và Hành động tốt nhất theo cầu của Khách hàng
 Chuyển đổi Tài chính cốt lõi; Vận hành xuất sắc và hiệu quả để trở thành Ops vô hình
 Nâng cấp Tài chính cốt lõi lên mô hình hiện đại và Tích hợp mở
 Biểu mẫu điện tử và Dịch vụ tự túc > 90% trong 12 tháng
 Quy trình công việc kinh doanh và tự động hóa; RPA + 60% trong 9 tháng
 Thông qua quá trình xử lý từ đầu đến cuối từ Khách hàng tiềm năng đến Doanh thu + 30% trong 12 tháng
 Trải nghiệm khách hàng, năng suất phân phối và sự tham gia của đối tác
 Trải nghiệm điểm chạm thông qua các dịch vụ kênh kỹ thuật số và/hoặc kênh vật lý
 Kênh truyền thông đa kênh SMS, E-mail, OTT, Web/App, Social, Chatbot và Lựa chọn cá nhân
 Thông tin phân phối trực tuyến và ngoại tuyến đơn giản, dễ dàng và nhanh chóng thông qua các công cụ Khách hàng, 

Kênh phân phối, Đối tác & Nhân viên để có được NPS, CSA
 Dữ liệu và phân tích; AI/ML
 Digital marketing
 Làm chủ và nâng cao trải nghiệm khách hàng; Hoạt động bán hàng và quản lý hiệu suất thông qua AI/ML và Phân tích 

ÔNG ĐÀO THANH TÚ
MR. DAO THANH TU
 CIO, Prudential Việt Nam

 CIO, Prudential Vietnam
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thời gian thực
 Nguồn tin cậy duy nhất cho Bán hàng chéo và tăng trưởng, Phát hiện gian lận, Quản lý rủi ro,… thông qua AI/ML và 

vòng phản hồi.
 Chuyển đổi sơ đồ tổ chức và nhóm
 Trung tâm lợi nhuận kinh doanh và sự đổi mới từ bộ tư duy đến bộ kỹ năng và kết quả
 Quản lý và phân phối nhanh
 Các chương trình phát triển và luân chuyển nhân tài theo KPIs cá nhân

 DoB: Jan 25th 1974
 Be perceived as: confident and demand to innovate for Business growth, Effectiveness and Efficiency
 Prefer to work for: high challenges environment and ambition to transform for growth
PROFESSIONAL ACCOMPLISHMENTS:
 Bachelor of economic and computer science
 Leadership / Management development programs, Management advancement programs (ChicagoBooth), Chief finance 

officer programs,…
 Best employee in Asia at Unilever Vietnam, secondment assignments in Singapore, Thailand
 Excellent leadership in Manulife Vietnam
 Asian CIO Awards 2016, A member of CIO community in Vietnam.
EXPERIENCE:
 05 years with banking knowledge - joined world bank project (Exim bank, Maritime bank) with technical consultant role 

(1998-2000)
 10 years with FMCG (Unilever Vietnam) - IT Senior Development Manager and Business partners with mature Business 

knowledge and Technical skills (ERPs (SunSystem, SAP, Oracle, MS), MIS (EDW), DMS,…) for Marketing, Finance, Supply Chain, 
Production, Distribution, HR and Customer Services (2000-2010)
 10 years with Finance Services / Life Insurance (Manulife, Prudential) - to plan, propose/consult, innovate, manage, 

develop, operate and deliver IT strategy, operations, projects vs Business strategic plan and needs as Customer Centricity (Omni 
channels / Experience), Enterprise Architecture, Digital Transformation (KYC, Business Process Management & Automation, RPA), 
Middleware Management (ESB, APIs, Services Bus), Enterprise Analytics (Data to Big Data/Offline to Real Time), Cloud Computing, 
IoT, Blockchain, AI/ML solutions. New ways of Working (like IT Business Profitable / Innovation Center / Agile Delivery), Talents 
Development, Risk Management, Information Risk Management and Cyber Security Framework,...

KEY ACHIEVEMENT AND DELIVERY RECENTLY:
 Digital transformation and delivery for Sales journey
 Digital Sales enablement (from recruitment, on boarding, learning, activities, performance… to continue development) 

and delivery efficiency for 200K+ Sale forces across the country and reaching +98% in 9 months.
 Intelligence advice to get next best Selling, Offering and Action vs Customer needs
 Core Finance transformation; Operations excellence and effectiveness to be invisible Ops
 Upgrade core Finance to modern modeling and open Integration
 E-forms and Self services > 90% in 12 months
 Business workflow process and automation; RPA +60% in 9 months
 Straight through processing end to end from Lead to Cash +30% in 12 months
 Customer Experience, Distribution Productivities and Partner Engagement
 Touch points experience through Digital and/or physical channels services
 Multi-Omni communication channels SMS, E-mail, OTT, Web/App, Social, Chatbot and Personal choices
 On and offline simple, easy and fast delivery information through Customer, Distribution Channels, Partners & Staff tools to 

get better NPS, CSAT
 Data and Analytics; AI/ML
 Digital marketing
 Customer master and experience; Sales activities and performance management through AI/ML and real time Analytics
 Single source of trust for cross and up Sales, Fraud detection, Risk management,… through AI/ML and feedback loop.
 Team and organization chart transformation
 Business profit center and innovation from mindsets to skill sets and outcomes
 Agile management and delivery
 Talent development and rotation programs in individual KPIs
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Ông Phan Thảo Nguyên từng là Vụ trưởng, Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm hợp tác 
quốc tế trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Ông gia nhập ngành Bưu chính Viễn thông năm 1994 sau khi tốt nghiệp Đại học Luật và Công nghệ.
Từ năm 1994 đến năm 1996, ông công tác tại Tổng cục Bưu chính Viễn thông, phụ trách dự thảo các quy định nội bộ, 

chuẩn bị các chính sách quan trọng để phát triển ngành Bưu chính Viễn thông cũng như cho Chiến lược phát triển công 
nghiệp Bưu chính Viễn thông dài hạn của Việt Nam.

Năm 1997, ông được bổ nhiệm làm Trợ lý Chủ tịch & Giám đốc điều hành của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam 
(VNPT). Ông giữ vị trí này cho đến năm 2000 với nhiệm vụ tư vấn cho Chủ tịch & Giám đốc điều hành về chiến lược quản lý, 
các vấn đề pháp lý và chuẩn bị danh mục đầu tư.

Từ năm 2008 đến 2013, ông là Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Thông tin và Quan hệ Công chúng (IPC) thuộc quyền quản lý 
của VNPT, chịu trách nhiệm quản lý, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực Bưu chính Viễn thông. Ông cũng là người phát biểu thường 
xuyên tại các diễn đàn và hội nghị viễn thông quốc tế.

Ông Phan Thảo Nguyên nhận bằng Tiến sĩ Luật năm 2006.

Phan Thao Nguyen was the General Director of the Department of International Cooperation, Ministry of Information and 
Communications responsible for international cooperations in information and communications sector.

Nguyen entered the Post and Telecom sector in 1994 after graduating from the Law and Technology University. 
From 1994 to 1996 he worked at the Department of General Posts and Telecommunications where he was in charge of drafting 

internal regulations, preparing important policies for the development of the P&T sector as well as for the long - term P&T Industry 
Development Strategy of Vietnam.

In 1997 he was appointed Assistant of the President & CEO of the Vietnam Posts and Telecommunications Group (VNPT). He 
held this position until 2000 and his responsibilities included, advising the President & CEO on management strategy, legal matters 
and the preparation of the investment portfolio.

From 2008 to 2013 Mr. Nguyen was the Deputy General Director of Information and Public Relations Center (IPC) under the 
management of VNPT, responsible for management, international cooperations in the Post and Telecom sector. He was also a 
regular presenter at international telecom forums and conferences.

Phan Thao Nguyen obtained a Doctor of Laws degree in 2006.

ÔNG PHAN THẢO NGUYÊN
MR. PHAN THAO NGUYEN
 Thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam 

(VNPost)

 Member of Board of Members, VNPost
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Phan Trọng Nguyễn, Giám đốc R&D, có hơn 9 năm kinh nghiệm hoạt động nghiên cứu trong lĩnh vực CCTV. Ông hoạt động 
từ khi thời sơ khai của ngành CCTV với những dòng camera Analog thô sơ đến thời đại của sự phát triển trí tuệ nhân tạo, với 
niềm đam mê nghiên cứu về công nghệ, ông đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của thương hiệu Vantech. 

Trong Vietnam Security Summit 2020, ông Phan Trọng Nguyễn đại diện cho thương hiệu giám sát an ninh hàng đầu Việt 
Nam giới thiệu về giải pháp thành phố thông minh ứng dụng công nghệ AI.

Mr. Phan Trong Nguyen, R&D Director, has more than 9 years of research experience in the field of CCTV. He has been active 
since the early days of the CCTV industry with rudimentary Analog cameras to the era of artificial intelligence development. With 
a passion for technology research, he plays an important role in the development of the Vantech brand.

In Vietnam Security Summit 2020, Mr. Phan Trong Nguyen, representing Vietnam's leading security surveillance brand, will 
introduce AI-powered smart city solutions.

ÔNG PHAN TRỌNG NGUYỄN
MR. PHAN TRONG NGUYEN
 Giám đốc R&D, Công ty CP Vạn Xuân

 R&D Director, Vantech
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DARKTRACE
DARKTRACE

ĐƠN VỊ QUẢNG CÁO, TRUYỀN THÔNG KIM CƯƠNG | DIAMOND SPONSOR

Địa chỉ: 8 Marina View, Tòa Asia Square Tower 1, Singapore #36-01 Singapore 018960
Address: 8 Marina View Asia Square Tower 1, #36-01 Singapore 018960

Tel/fax: +65 6804 5010
Website: https://www.darktrace.com

GIỚI THIỆU CÔNG TY | COMPANY PROFILE

Darktrace là một trong những công ty an ninh mạng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) hàng đầu trên thế giới, đồng thời là nơi 
sáng lập công nghệ Autonomous Response. 

Khả năng tự học của Trí tuệ nhân tạo (AI) được xây dựng dựa trên hệ thống miễn dịch của con người, và đã được ứng 
dụng bởi hơn 3,000 tổ chức nhằm chống lại những mối đe dọa trên đám mây, trong email, từ mạng lưới IoT, các hệ thống 
mạng và hệ thống công nghiệp. Những mối đe dọa này bao gồm các rủi ro nội bộ, gián điệp công nghiệp, lỗ hổng IoT, lỗ 
hổng zero-day, mất dữ liệu, rủi ro chuỗi cung ứng và các lỗ hổng hạ tầng dài hạn.

Darktrace hiện đang có hơn 1000 nhân viên tại 44 văn phòng và các trụ sở chính tại San Francisco và Cambridge - Vương 
Quốc Anh. Cứ mỗi 3 giây, hệ thống Trí tuệ nhân tạo (AI) của Darktrace lại đẩy lùi được một mối đe dọa an ninh mạng và ngăn 
ngừa chúng gây thiệt hại cho các doanh nghiệp, tổ chức.

Darktrace is the world’s leading cyber AI company and the creator of Autonomous Response technology. 
Its self-learning AI is modeled on the human immune system and used by over 3,000 organizations to protect against threats 

to the cloud, email, IoT, networks and industrial systems. This includes insider threats, industrial espionage, IoT compromises, zero-
day malware, data loss, supply chain risks and long-term infrastructure vulnerabilities. 

The company has over 1000 employees, 44 offices and headquarters in San Francisco and Cambridge, UK. Every 3 seconds, 
Darktrace AI fights back against a cyber-threat, preventing it from causing damage.

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM | PRODUCT/SOLUTION INTRODUCTION

Hệ thống miễn dịch cho doanh nghiệp (Enterprise Immune System)
Enterprise Immune System là công nghệ trí tuệ nhân tạo thông minh với khả năng tự học có thể phát hiện sớm các cuộc 

tấn công mới và các nguy cơ đe dọa từ nội bộ. Được mô phỏng dựa trên hệ thống miễn dịch của con người, Enterprise 
Immune System tự học hỏi và hiểu mọi cá nhân và mọi thứ trong doanh nghiệp, có thể phát hiện ra các tín hiệu tinh vi của 
một cuộc tấn công nâng cao mà không cần dựa vào các quy tắc, dấu hiệu hoặc giả định trước.

Hệ thống miễn dịch công nghiệp (Industrial Immune System)
Industrial Immune System là một công nghệ trí thông minh nhân tạo nền tảng nhằm bảo vệ hệ thống mạng vận hành (OT). 

Công nghệ này hoạt động bằng cách tiếp thu thụ động trạng thái bình thường của hệ thống công nghệ vận hành (OT), hệ 
thống CNTT (IT) và IoT, từ đó phát hiện ngay cả các tín hiệu tinh vi nhất của các mối đe dọa mới trong thời gian thực. Công 
nghệ tự học này là giao thức có tính tương thích cao, có thể được triển khai trên hàng loạt các môi trường OT, cung cấp sự 
bảo vệ toàn diện cho tổ chức mà không làm gián đoạn các hoạt động hàng ngày.

Darktrace Antigena 
Darktrace Antigena là giải pháp Autonomous Response (Ứng phó tự động) đầu tiên trên thế giới. Được hỗ trợ bởi hệ thống 

Cyber AI đã giành giải thưởng của Darktrace, giải pháp này phản hồi lại các cuộc tấn công mạng chỉ trong vài giây - điều 
đặc biệt hữu ích khi đội ngũ bảo mật đang bị quá tải hoặc vắng mặt. Công nghệ này hoạt động giống như một kháng thể kỹ 
thuật số, có thể phản ứng chính xác mỗi khi có sự cố đe dọa xảy ra trong hệ thống mạng, email hoặc môi trường đám mây.
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Enterprise Immune System
The Enterprise Immune System is a self-learning cyber AI technology that detects novel attacks and insider threats at an 

early stage. Modeled on the human immune system, the Enterprise Immune System learns and understands ‘self’ for everyone 
and everything in the business, and can spot the subtle signals of an advanced attack - without relying on rules, signatures, or 
prior assumptions.

Industrial Immune System
The Industrial Immune System is a fundamental AI technology for OT cyber defense. It works by passively learning what 

‘normal’ looks like across OT, IT and industrial IoT, allowing it to detect even the subtlest signals of emerging cyber-threats in real 
time. This self-learning technology is protocol agnostic and can be deployed across a range of OT environments, providing full 
coverage of the organization without disrupting daily operations.

Darktrace Antigena
Darktrace Antigena is the world’s first Autonomous Response solution. Powered by award-winning Cyber AI, it responds to 

cyber-attacks in a matter of seconds - when security teams are overwhelmed or simply aren’t around. The technology works 
like a digital antibody, intelligently generating a targeted and proportionate response whenever a threatening incident arises 
in network, email or cloud environments.
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RSA
RSA

ĐƠN VỊ QUẢNG CÁO, TRUYỀN THÔNG KIM CƯƠNG | DIAMOND SPONSOR

Địa chỉ: Indochina Plaza Hà Nội, 241 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Address: Indochina Plaza Hanoi, 241 Xuan Thuy Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam

Tel/fax: +84 97 628 15 83
Website: www.rsa.com

GIỚI THIỆU CÔNG TY | COMPANY PROFILE

RSA cung cấp các giải pháp bảo mật giúp thúc đẩy hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thông qua việc mang tới 
cho các doanh nghiệp một cách tiếp cận thống nhất để quản lý rủi ro kỹ thuật số dựa trên khả năng hiển thị tích hợp, thông 
tin tự động và các hoạt động phối hợp. Các giải pháp của RSA được thiết kế để phát hiện và ứng phó hiệu quả với các cuộc 
tấn công nâng cao; quản lý kiểm soát truy cập của người dùng và giảm thiểu rủi ro kinh doanh, gian lận và tội phạm mạng. 
RSA bảo vệ hàng triệu người dùng trên toàn thế giới và giúp hơn 90% các công ty thuộc bảng xếp hạng Fortune 500 phát triển 
mạnh mẽ và liên tục thích ứng với các thay đổi. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.rsa.com 

RSA offers business-driven security solutions that provide organizations with a unified approach to managing digital risk that 
hinges on integrated visibility, automated insights and coordinated actions. RSA solutions are designed to effectively detect 
and respond to advanced attacks; manage user access control; and reduce business risk, fraud, and cybercrime. RSA protects 
millions of users around the world and helps more than 90% of the Fortune 500 companies thrive and continuously adapt to 
transformational change. For more information, go to www.rsa.com.

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM | PRODUCT/SOLUTION INTRODUCTION

RSA cung cấp các giải pháp bảo mật giúp thúc đẩy hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thông qua việc mang tới 
cho các doanh nghiệp một cách tiếp cận thống nhất để quản lý rủi ro kỹ thuật số dựa trên khả năng hiển thị tích hợp, thông 
tin tự động và các hoạt động phối hợp. 

Các sản phẩm của RSA luôn giữ các thứ hạng cao trong báo cáo thường niên Magic Quandrants của Gartner và đã bảo 
vệ hơn 50 triệu danh tính và hơn một tỷ người dùng trên toàn thế giới. Với hơn 700 chuyên viên bảo mật đầy tâm huyết và một 
hệ sinh thái toàn cầu với hơn 400 đối tác, RSA mang đến các giải pháp thống nhất trong cả bốn lĩnh vực thiết yếu của bảo 
mật doanh nghiệp, bao gồm phát triển hệ thống giám sát an ninh mạng (SIEM) và hệ thống phòng thủ đe dọa, nhận dạng 
và đảm bảo truy cập, quản lý rủi ro tích hợp và phòng chống gian lận, cũng như cung cấp các dịch vụ về phòng chống rủi 
ro an ninh mạng.

Danh mục các sản phẩm của RSA bao gồm:
 RSA Archer® Suite được thiết kế nhằm tăng cường năng lực quản lý của doanh nghiệp đối với nhiều phương diện của 

rủi ro kinh doanh bằng cách sử dụng một nền tảng quản trị rủi ro tích hợp duy nhất và các giải pháp được xây dựng dựa trên 
các tiêu chuẩn ngành và kinh nghiệm thực tiễn.
 RSA® Fraud & Risk Intelligence Suite mang đến cho các tổ chức đang tiến hành cải tổ chiến lược chuyển đổi số đa 

kênh khả năng bảo vệ khách hàng khỏi các gian lận, đồng thời nâng cao trải nghiệm của người dùng và giảm thiểu độ trễ 
của giao dịch.
 RSA NetWitness® Platform® là một hệ thống giám sát an ninh mạng (SIEM) được phát triển nhằm cung cấp khả năng 

hiển thị toàn diện của hệ thống mạng giữa các tổ chức. Được thiết kế để xác định ngay lập tức các mối đe dọa rủi ro cao 
trên các thiết bị, đám mây và trên toàn hệ thống doanh nghiệp ảo hoá của bạn, bộ giải pháp RSA NetWitness Suite đồng thời 
tối ưu hóa các quy trình bảo mật nhằm giảm thiểu thời gian phát hiện tấn công và giúp việc phân tích hiệu quả hơn.
 RSA SecurID® Suite cung cấp cho người dùng quyền truy cập an toàn, thuận tiện tới bất cứ ứng dụng nào từ mọi thiết 

bị. Được tin cậy bởi hơn 25.000 tổ chức trên toàn thế giới, RSA SecurID Access cung cấp đầy đủ các phương thức xác thực 
đa yếu tố hiện đại để bảo vệ các tài sản quan trọng nhất.
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 RSA® Risk & Cyber Security Practice cung cấp một loạt các dịch vụ chiến lược được thiết kế nhằm giúp khách hàng 
phát triển hệ thống an ninh doanh nghiệp, xây dựng một trung tâm hoạt động bảo mật tiên tiến và hồi sinh nền tảng quản 
lý rủi ro tích hợp của doanh nghiệp. 

RSA delivers business-driven security solutions that provide a unified approach to managing digital risk that hinges on 
integrated visibility, automated insights and coordinated actions.  

RSA products hold leadership positions in Gartner Magic Quadrants and protect over 50 million identities and over a billion 
consumers worldwide. With over 700 dedicated security practitioners and a global ecosystem of over 400 partners, RSA delivers 
unified capabilities in the four essential areas of business-driven security: evolved SIEM & threat defense, identity and access 
assurance, integrated risk management, and fraud prevention, as well as services for risk and cyber security.

The RSA portfolio includes:
 RSA Archer® Suite is designed to empower organizations to manage multiple dimensions of business risk using a single, 

configurable, integrated risk management platform and solutions built on industry standards and best practices.
 RSA® Fraud & Risk Intelligence Suite gives organizations transforming their digital, multi-channel strategy the ability to 

protect consumers against fraud while improving the user experience and reducing transaction friction. 
 RSA NetWitness® Platform is an evolved SIEM that provides end-to-end visibility across organizations. Engineered to 

immediately identify high-risk threats on devices, in the cloud and across your virtual enterprise, RSA NetWitness Suite also 
optimizes security processes to reduce attacker dwell time and make analysts more efficient and effective. 
 RSA SecurID® Suite provides end users with convenient, secure access to any application from any device. Trusted by 

more than 25,000 organizations worldwide, RSA SecurID Access delivers a full range of modern, multi-factor authentication 
methods so that you can protect the assets that matter most, from the cloud to the ground. 
 RSA® Risk & Cyber Security Practice offers a range of strategic services designed to help customers develop a business-

driven security posture, build an advanced security operations center and revitalize their integrated risk management platform.
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CÔNG TY AN NINH MẠNG VIETTEL
VIETTEL CYBER SECURITY

ĐƠN VỊ QUẢNG CÁO, TRUYỀN THÔNG KIM CƯƠNG | DIAMOND SPONSOR

Địa chỉ: Keangnam Landmark 72, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Address: Keangnam Landmark 72, Pham Hung Rd., Nam Tu Liem Dist., Hanoi, Vietnam

Tel/fax: 0971.360.360
Website: http://viettelcybersecurity.com

GIỚI THIỆU CÔNG TY | COMPANY PROFILE

Công ty An ninh mạng Viettel là đơn vị trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, thực hiện nghiên cứu, 
phát triển chuyên sâu các giải pháp An toàn thông tin, đồng thời cung cấp sản phẩm, dịch vụ An toàn thông tin cho các tổ 
chức, doanh nghiệp khác trong và ngoài nước.

Viettel Cyber Security is a branch of Viettel Group, conducting in-depth researches, developing information security 
solutions and providing information security services for domestic and foreign organizations and businesses.
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BEYONDTRUST
BEYONDTRUST

ĐƠN VỊ QUẢNG CÁO, TRUYỀN THÔNG VÀNG | GOLD SPONSOR

Địa chỉ: 81A Đại lộ Clemenceau, #05-18 Tòa UE Square, Park Avenue Clemenceau Suites, Singapore 239918
Address: 81A Clemenceau Avenue, #05-18 UE Square, Park Avenue Clemenceau Suites, Singapore 239918

Tel/fax: +65 6830 8338
Website: www.beyondtrust.com

GIỚI THIỆU CÔNG TY | COMPANY PROFILE

BeyondTrust là một công ty bảo mật mạng toàn cầu, đi đầu trong lĩnh vực cung cấp giải các pháp giám sát, kiểm soát 
các tài khoản đặc quyền và truy cập đặc quyền hệ thống - Privileged Access Management (PAM), giúp khách hàng phòng 
chống lại các đe dọa an ninh liên quan đến tài khoản đặc quyền của hệ thống, kiểm soát và duy trì tuân thủ các yêu cầu 
bảo mật, từ đó bảo vệ dữ liệu quan trọng, đảm bảo tính liên tục của hoạt động kinh doanh của tổ chức. 

Giải pháp quản lý đặc quyền phổ quát - BeyondTrust Universal Privilege Management đảm bảo an toàn và bảo vệ các 
đặc quyền thông qua mật khẩu, điểm cuối và quyền truy cập, cung cấp cho các tổ chức khả năng hiển thị và kiểm soát để 
giảm rủi ro, đạt được sự tuân thủ và tăng hiệu suất hoạt động. Các sản phẩm của chúng tôi cho phép mức độ đặc quyền 
phù hợp chỉ trong thời gian cần thiết, tạo ra trải nghiệm trơn tru cho người dùng giúp tăng hiệu quả.

Với chất lượng vượt trội và cam kết với khách hàng, các giải pháp BeyondTrust dễ dàng triển khai, quản lý và mở rộng 
quy mô khi các doanh nghiệp tăng trưởng. Giải pháp của chúng tôi được mạng lưới đối tác toàn cầu và 20.000 khách hàng 
doanh nghiệp tin tưởng, trong đó 70% doanh nghiệp thuộc nhóm Fortune 500. Tìm hiểu thêm tại www.beyondtrust.com.

BeyondTrust is the worldwide leader in Privileged Access Management (PAM), empowering organizations to secure and 
manage their entire universe of privileges. Our integrated products and platform offer the industry's most advanced PAM 
solution, enabling organizations to quickly shrink their attack surface across traditional, cloud and hybrid environments.

The BeyondTrust Universal Privilege Management approach secures and protects privileges across passwords, endpoints, 
and access, giving organizations the visibility and control they need to reduce risk, achieve compliance, and boost operational 
performance. Our products enable the right level of privileges for just the time needed, creating a frictionless experience for 
users that enhances productivity.

With a heritage of innovation and a staunch commitment to customers, BeyondTrust solutions are easy to deploy, manage, 
and scale as businesses evolve. We are trusted by 20,000 customers, including 70 percent of the Fortune 500, and a global 
partner network. Learn more at www.beyondtrust.com.

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM | PRODUCT/SOLUTION INTRODUCTION

ĐẢM BẢO MỌI QUYỀN TRUY CẬP, MỌI THỜI ĐIỂM
Ngày càng được nhiều khách hàng tin tưởng hơn, giải pháp BeyondTrust Universal Privilege Management tạo ra trải 

nghiệm trơn tru cho người dùng, cho phép mức độ truy cập phù hợp vào đúng thời điểm.
Các vi phạm dữ liệu luôn không có xu hướng giảm. Các đặc quyền và tài khoản không được quản lý đang bị tấn công ở 

mỗi lượt và bề mặt tấn công càng ngày càng mở rộng. Hầu hết các giải pháp quản lý truy cập đặc quyền chỉ tập trung vào 
mật khẩu. BeyondTrust thì khác. Phương pháp quản lý đặc quyền cải tiến của chúng tôi bảo vệ mọi người dùng, tài sản và 
các phiên hoạt động trên toàn bộ doanh nghiệp của bạn.

Mật khẩu rất quan trọng. Đó là lý do tại sao bạn có thể kiểm tra và quản lý mọi tài khoản đặc quyền với BeyondTrust. Điều 
này bao gồm mọi thứ từ mật khẩu người dùng đặc quyền, thông tin đăng nhập ứng dụng, tài khoản dịch vụ, DevOps, v.v.

Nhưng mật khẩu chỉ là khởi đầu. Nền tảng BeyondTrust tích hợp bảo mật mật khẩu đặc quyền với bảo mật truy cập từ xa 
và điểm cuối, giảm đáng kể bề mặt tấn công và các cửa sổ tiếp xúc của bạn. Đây là giải pháp quản lý truy cập đặc quyền 
một cách phổ quát.

KHÁM PHÁ NỀN TẢNG QUẢN LÝ ĐẶC QUYỀN TRUY CẬP CỦA BEYONDTRUST:
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- Quản lý mật khẩu đặc quyền: Password Safe, Cloud Vault và DevOps Secrets Safe
- Quản lý đặc quyền điểm cuối: Windows và Mac, Unix và Linux và Active Directory Bridge
- Đảm bảo truy cập từ xa: Hỗ trợ từ xa, Truy cập đặc quyền từ xa

SECURE EVERY PRIVILEGE, EVERY TIME
Trusted by more customers, the BeyondTrust Universal Privilege Management approach creates a frictionless experience for 

users, enabling the right level of access at just the right time.
Data breaches are not slowing down. Unmanaged privileges and accounts are under attack at every turn, and the attack 

surface is expanding. Most privileged access management solutions focus solely on passwords. BeyondTrust is different. Our 
innovative Universal Privilege Management approach secures every user, asset, and session across your entire enterprise.

Passwords are important. That's why you can audit and manage every privileged account with BeyondTrust. This includes 
everything from privileged user passwords, app-to-app credentials, service accounts, DevOps secrets, and more.

But passwords are just the beginning. The BeyondTrust platform integrates privileged password security with endpoint 
and remote access security, drastically reducing your attack surface and windows of exposure. This is Universal Privilege 
Management.

DISCOVER BEYONDTRUST UNIVERSAL PRIVILEGE MANAGEMENT PLATFORM: 
- Privileged Password Management: Password Safe, Cloud Vault and DevOps Secrets Safe
- Endpoint Privilege Management: Windows and Mac, Unix and Linux and Active Directory Bridge
- Secure Remote Access: Remote Support, Privileged Remote Access
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DAHUA TECHNOLOGY
DAHUA TECHNOLOGY

ĐƠN VỊ QUẢNG CÁO, TRUYỀN THÔNG VÀNG | GOLD SPONSOR

Địa chỉ: Văn phòng Đại diện Dahua Technology (HK) Limited tại Hà Nội: Tầng 15, tòa nhà Diamond Flower, số 48 Lê Văn Lương, 
Thanh Xuân, Hà Nội

Address: Dahua Technology (HK) Limited’s representative office in Ha Noi: Floor 15, Diamond Flower Tower, 48 Le Van Luong, 
Thanh Xuan, Ha Noi

Website: https://www.dahuasecurity.com/

GIỚI THIỆU CÔNG TY | COMPANY PROFILE

Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. (Dahua Technology) là nhà cung cấp dịch vụ và giải pháp IoT thông minh hàng đầu 
thế giới với video là giải pháp cốt lõi. Với hơn 16.000 nhân viên và 50% trong số đó tham gia vào R&D, Dahua Technology có 
các giải pháp, sản phẩm và dịch vụ được ứng dụng tại 180 quốc gia và khu vực. Đầu tư khoảng 10% doanh thu bán hàng 
hàng năm vào R&D, công ty tiếp tục khám phá các cơ hội mới dựa trên công nghệ IoT video và đã phát triển các lĩnh vực 
kinh doanh về thị giác máy, hệ thống hội nghị truyền hình, máy bay không người lái chuyên nghiệp, biển số xe điện tử, RFID, 
robot, v.v.

Dahua Technology được thành lập vào năm 2001 và bắt đầu gia nhập lĩnh vực giám sát video từ đó. Năm 2003, chúng tôi 
bắt đầu mở rộng ra thị trường nước ngoài. Vào năm 2012, chúng tôi đã ra mắt công nghệ HDCVI nội bộ, được HDcctv Alliance 
thông qua và trở thành tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên trong ngành an ninh nội địa. Vào năm 2018, Dahua Technology đã phát 
hành một khuôn khổ thành phố thông minh mới - Dahua Heart of City (HOC) và cũng tại thời điểm này, công ty bắt đầu vận 
hành trung tâm phân phối tại Châu Âu.

Dahua Technology được xếp hạng thứ 2 trong 5 năm liên tiếp trên thị trường thiết bị giám sát video & CCTV toàn cầu*, và 
đã duy trì vị trí của mình ở a&s Security 50 năm 2019, đứng thứ 2 trong hai năm liên tiếp. Cam kết thực hiện sứ mệnh “Xây dựng 
một xã hội an toàn hơn và cuộc sống thông minh hơn”, Dahua Technology cung cấp các giải pháp, hệ thống và dịch vụ bảo 
mật toàn diện nhằm tạo ra giá trị cho các hoạt động của thành phố, quản lý doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd. (Dahua Technology) is a world-leading video-centric smart IoT solution and service 
provider. With more than 16,000 employees and 50% engaged in R&D, Dahua Technology has solutions, products, and services 
applied in 180 countries and regions. Investing around 10% of its annual sales revenue into R&D, the company continues to 
explore emerging opportunities based on video IoT technologies and has already established business in machine vision, video 
conferencing systems, professional drones, electronic license plates, RFID, robotics, etc. 

Dahua Technology was established in 2001, entering the field of video surveillance. In 2003, we began expansion to the 
overseas market. In 2012, we launched its in-house HDCVI technology, which was adopted by the HDcctv Alliance and 
became the first international standard in the domestic security industry. In 2018, Dahua Technology released a new smart city 
framework - Dahua Heart of City (HOC) and also at this time Europe supply center began operations. 

Dahua Technology has been ranked 2nd for 5 years in a row in the global CCTV & video surveillance equipment market*, 
and has maintained its spot in the 2019 a&s Security 50, ranking 2nd for two consecutive years. Committed to the mission of 
“Enabling a safer society and smarter living”, Dahua Technology offers end-to-end security solutions, systems, and services to 
create value for city operations, corporate management, and consumers.
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CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HUAWEI VIỆT NAM
HUAWEI TECHNOLOGIES (VIETNAM) CO., LTD

ĐƠN VỊ QUẢNG CÁO, TRUYỀN THÔNG VÀNG | GOLD SPONSOR

Địa chỉ: Tầng 33, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Khu E6, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Address: 33 floor, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Me Tri Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi
Website: http://www.huawei.com/vn

GIỚI THIỆU CÔNG TY | COMPANY PROFILE

Thành lập từ năm 1987, Huawei là nhà cung cấp hạ tầng ICT và các thiết bị thông minh hàng đầu thế giới. Chúng tôi cam 
kết mang kỹ thuật số đến với mọi người, mọi gia đình và mọi tổ chức vì một thế giới thông minh, được kết nối trọn vẹn. 

Các danh mục sản phẩm, giải pháp và dịch vụ tổng thể của Huawei đảm bảo cả tính cạnh tranh và bảo mật. Thông qua 
việc hợp tác cởi mở với các đối tác hệ sinh thái, chúng tôi tạo ra giá trị bền vững cho các khách hàng của mình, cùng làm 
việc để nâng cao năng lực của con người, làm phong phú cuộc sống của các gia đình, và truyền cảm hứng sáng tạo trong 
các tổ chức ở mọi hình thức, mọi quy mô. 

Tại Huawei, đổi mới sáng tạo tập trung vào các nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi đầu tư mạnh mẽ vào nghiên cứu cơ 
bản, tập trung vào những đột phá công nghệ đưa thế giới tiến lên phía trước. Chúng tôi có hơn 194.000 nhân viên, hoạt động 
tại trên 170 quốc gia và khu vực, phục vụ hơn 3 tỷ người dùng trên khắp thế giới. Được thành lập năm 1987, Huawei là công 
ty tư nhân với quyền sở hữu hoàn toàn thuộc về các nhân viên.

Founded in 1987, Huawei is a leading global provider of information and communications technology (ICT) infrastructure 
and smart devices. We are committed to bringing digital to every person, home and organization for a fully connected, 
intelligent world. 

Huawei's end-to-end portfolio of products, solutions and services are both competitive and secure. Through open 
collaboration with ecosystem partners, we create lasting value for our customers, working to empower people, enrich home 
life, and inspire innovation in organizations of all shapes and sizes. 

At Huawei, innovation puts the customer first. We invest heavily in fundamental research, concentrating on technological 
breakthroughs that drive the world forward. We have nearly 194,000 employees, and we operate in more than 170 countries 
and regions, serving more than three billion people around the world. Founded in 1987, Huawei is a private company fully 
owned by its employees. 
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TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP
VIETNAM AIRLINES

NHÀ TÀI TRỢ VẬN CHUYỂN CHÍNH THỨC | OFFICIAL TRANSPORTATION SPONSOR

Địa chỉ: 200 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội
Address: 200 Nguyen Son Street, Long Bien District, Hanoi

Tel/fax: (84-24) 3873 2732
Website: http://vietnamairlines.com

GIỚI THIỆU CÔNG TY | COMPANY PROFILE

Là lực lượng chủ lực trong vận tải hàng không tại Việt Nam và khu vực, Vietnam Airlines - Hãng hàng không quốc gia Việt 
Nam hiện đang khai thác hơn 92 đường bay tới 20 điểm đến nội địa và 29 điểm đến quốc tế với tổng cộng hơn 400 chuyến 
bay mỗi ngày.

Hãng sở hữu đội tàu bay trẻ, hiện đại và đặc biệt, là Hãng hàng không đầu tiên trên thế giới khai thác cùng lúc cả hai 
dòng máy bay thế hệ mới - Boeing 787-9 Dreamliner và Airbus A350-900XWB. Vietnam Airlines cũng là thành viên đầu tiên của 
Liên minh hàng không toàn cầu SkyTeam tại khu vực Đông Nam Á. SkyTrax - tổ chức đánh giá và xếp hạng hàng không độc 
lập của Anh - công nhận Vietnam Airlines là hãng Hàng không 4 sao. Năm 2018, Vietnam Airlines vinh dự lọt top Hãng hàng 
không lớn được yêu thích nhất châu Á (Travelers' Choice Major Airlines - Asia 2018) do website chuyên cung cấp các đánh 
giá liên quan đến du lịch lớn nhất thế giới TripAdvisor bình chọn.

Trong suốt hơn 20 năm phát triển với tốc độ tăng trưởng ở mức hai con số, Vietnam Airlines tự hào là cầu nối giao thương, 
văn hóa, du lịch của Việt Nam ra thế giới và đang không ngừng tiến bộ vượt bậc để trở thành hãng hàng không lớn trên thị 
trường hàng không châu Á.

Vietnam Airlines is the national flag carrier of Vietnam and the region, operating 92 routes to 20 domestic and 29 international 
destinations with an average of 400 flights per day.

In 2015, Vietnam Airlines became the first airline in the world to successfully operate both next-generation aircrafts Boeing 
787-9 Dreamliner and Airbus A350-9XWB at the same time. Vietnam Airlines is the first member from South East Asia joining 
SkyTeam Alliance and is recognized as a 4-Star Airline by Skytrax - the world’s leading airline and airport rating organization. In 
2018, Vietnam Airlines was recognised as one of winners of the 2018 TripAdvisor Travelers’ Choice awards for Airlines for Asia.

During 20 years of development at a 2-digit annual growth rate, Vietnam Airlines has been leading Vietnam’s aviation 
market which is one of the fastest-growing domestic markets in the world. Positioning itself as a modern carrier whose brand is 
characterized by Vietnamese traditional culture and internationally recognized, Vietnam Airlines is striving to become a major 
airline in Asia.
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BI.ZONE
BI.ZONE

ĐƠN VỊ QUẢNG CÁO, TRUYỀN THÔNG BẠC | SILVER SPONSOR

Địa chỉ: 4/2 phố Olkhovskaya, Moscow, 105066     
Address: 4/2 Olkhovskaya st., Moscow, 105066

Tel/fax: +7 499 110 25 34
Website: http://www.bi.zone/

GIỚI THIỆU CÔNG TY | COMPANY PROFILE

BI.ZONE là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực an ninh mạng, chuyên về các giải pháp khai thác dữ liệu, 
kiểm toán an ninh mạng và điều tra số.

BI.ZONE cung cấp dịch vụ bảo mật thuê ngoài được triển khai trong Trung tâm điều hành an ninh BI.ZONE (SOC), đồng thời 
phát triển các sản phẩm công nghệ cao và giải pháp tự động nhằm bảo vệ các hạ tầng và ứng dụng CNTT, cũng như cung 
cấp hơn 30 dịch vụ: từ Cyber Intelligence và phòng thủ chủ động đến điều tra tội phạm mạng.

Các sản phẩm của BI.ZONE không chỉ đảm bảo khả năng tự động hóa tối đa các quy trình phát hiện và ngăn chặn các 
cuộc tấn công mạng mà còn giúp phát hiện gian lận trong giai đoạn sớm nhất thông qua việc ứng dụng công nghệ Học 
máy và Trí tuệ nhân tạo.           

BI.ZONE is one of the most innovative cyber security companies that deals in data mining, cyber security audit and forensic 
investigations.

The company offers outsourced cyber security rolled out in the BI.ZONE Security Operations Centre (SOC), while developing 
high-tech products and automated solutions to protect IT infrastructures and applications, and also provides more than 30 
services: from cyber intelligence and proactive defense to cybercrime investigation.

BI.ZONE products ensure maximum automation of the processes for detecting and preventing cyber-attacks, at the same 
time, the applied technologies of machine learning and artificial intelligence make it possible to detect fraud in its earliest stages.

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM | PRODUCT/SOLUTION INTRODUCTION

SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ     
BI.ZONE ThreatVision
     Nền tảng thu thập, xác minh, tích luỹ và sắp xếp thông tin về các mối đe dọa (Threat Intelligence)
BI.ZONE Fraud Prevention (BFP) 
     Nền tảng đánh giá và ngăn chặn các giao dịch đáng ngờ trong thời gian thực
BI.ZONE Sensors 
     Nền tảng giám sát tình trạng của các hạ tầng và bảo vệ chúng khỏi nguy cơ bị nhiễm mã độc và rò rỉ dữ liệu.
BI.ZONE Def.Zone 
     Nền tảng thị trường cho các giải pháp an ninh mạng tự động
DỊCH VỤ QUẢN LÝ AN NINH
Trung tâm điều hành an ninh (SOC)
Giám sát và phân tích các sự cố an ninh trong hạ tầng của công ty, được hỗ trợ bằng tính năng ứng phó sự cố
Bảo mật Email trên đám mây (CESP) 
Giải pháp bảo vệ toàn diện email trước các phần mềm độc hại, thư rác và email lừa đảo.
Tường lửa cho ứng dụng web trên đám mây (CWAF)
Giải pháp thông minh nhằm bảo vệ các ứng dụng web khỏi các cuộc tấn công, bao gồm cả tấn công zero-day.
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DỊCH VỤ CHUYÊN SÂU
Phân tích bảo mật
Kiểm thử thâm nhập, mô phỏng các cuộc tấn công tiềm năng bởi những kẻ xâm nhập đến từ bên ngoài và bên trong hệ 

thống, giải pháp bảo mật và phân tích hệ thống phần cứng.
Quản lý sự cố mạng 
Phản ứng ngay lập tức với sự cố: xác định, kiểm soát, giảm thiểu, và điều tra sâu hơn về sự cố
Bảo vệ thương hiệu
Chủ động giám sát việc rò rỉ dữ liệu và ngăn chặn hiệu quả các trang web lừa đảo làm giả dịch vụ của công ty
Tư vấn 
Giải quyết một loạt các thách thức an ninh mạng, bao gồm việc xác định tính tuân thủ của chính sách bảo mật của công 

ty với các quy định của nhà nước
Ngăn ngừa tấn công DDoS trên đám mây (CDP)
Một dịch vụ đảm bảo tính sẵn sàng cao của các tài nguyên trực tuyến của công ty và chống lại các cuộc tấn công phân 

tán.
Kiểm tra thâm nhập liên tục (CPT)
Dịch vụ kiểm toán an ninh thường xuyên của hệ thống IT vòng ngoài dựa trên hình thức kiểm tra tự động và thủ công.

TECHNOLOGY PRODUCTS 
BI.ZONE ThreatVision 
A platform for collection, verification, enrichment and dynamic prioritization of threat intelligence. 
BI.ZONE Fraud Prevention (BFP) 
A platform for assessing and blocking suspicious transactions in real time. 
BI.ZONE Sensors 
A platform for monitoring the state of infrastructure and protecting it from infections and data leaks. 
BI.ZONE Def.Zone 
A marketplace-platform for automated cybersecurity solutions. 
MANAGED SECURITY SERVICES 
Security Operations Centre (SOC) 
Monitoring and analysis of security events in the company’s infrastructure followed by incident response. 
Cloud Email Security & Protection (CESP) 
Comprehensive email protection against malware, spam and phishing emails. 
Cloud Web Application Firewall (CWAF) 
Intelligent protection of web applications from attacks, including zero-day. 
EXPERT SERVICES 
Security analysis 
Penetration testing, simulation of potential attacks by external and internal intruders, security solutions and hardware 

systems analysis. 
Cyber-incident management 
Immediate response to the incident: identification, containment, mitigation, as well as further investigation.
Brand protection 
Proactive monitoring of data leaks and effective blocking of fraudulent websites that imitate company services. 
Consulting 
Addressing a wide range of cybersecurity challenges, including verification of compliance with state regulations. 
Cloud DDoS Protection (CDP) 
A service that ensures high availability of company’s online resources and protection against distributed attacks. 
Continuous Penetration Testing (CPT) 
Regular security audits of the external IT perimeter based on automated and manual checks.



Cloudflare protects and accelerates 
your websites, apps, and teams

Performance
Intelligent routing, Mobile & 
Image optimization, Video 
streaming, Cache

Reliability
Load balancing, DNS, 
Virtual backbone

Security
Firewall, DDoS protection, 
Rate Limiting, Bot 
Management, Cloud VPN, 
and more

Learn more at www.cloudflare.com 
or reach our Vietnam customer development representative Tu Mai: 
tu@cloudflare.com | Zalo 65 8127 9716 

Built for anything connected to the Internet.
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CLOUDFLARE
CLOUDFLARE

ĐƠN VỊ QUẢNG CÁO, TRUYỀN THÔNG BẠC | SILVER SPONSOR

Địa chỉ: Trụ sở tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, 182 Cecil, Tháp Frasers #35-01, Singapore 069547
Address: APAC HQ, 182 Cecil Street, Frasers Tower #35-01, Singapore 069547

Tel/fax: +65 6797 6901
Website: www.cloudflare.com

GIỚI THIỆU CÔNG TY | COMPANY PROFILE

Cloudflare, Inc. đang thực hiện sứ mệnh giúp phát triển một nền tảng Internet tốt hơn. Các nền tảng của Cloudflare bảo 
vệ và tăng tốc bất kỳ ứng dụng Internet trực tuyến nào mà không cần thêm phần cứng, cài đặt phần mềm hoặc thay đổi 
code. Các thuộc tính Internet do Cloudflare cung cấp sẽ có tất cả lưu lượng truy cập website được định tuyến thông qua 
mạng lưới toàn cầu thông minh của Cloudflare, một mạng lưới này trở nên thông minh hơn với mỗi yêu cầu. Nhờ đó, các 
thuộc tính Internet sẽ cho thấy hiệu suất được cải thiện đáng kể và giảm tải spam và các cuộc tấn công khác. Cloudflare 
được vinh danh trong danh sách Top Company Cultures 2018 của Entrepreneur Magazine và được Fast Company xếp hạng 
trong số các Công ty đổi mới nhất thế giới năm 2019. Bên cạnh trụ sở tại San Francisco, CA, Cloudflare hiện có các văn phòng 
tại Austin, TX, Champaign, IL, Kirkland, WA, New York, NY, San Jose, CA, Washington, D.C., Lisbon, London, Munich, Beijing, 
Singapore và Sydney.

Cloudflare, Inc. (www.cloudflare.com / @cloudflare) is on a mission to help build a better Internet. Cloudflare’s platform 
protects and accelerates any Internet application online without adding hardware, installing software, or changing a line of 
code. Internet properties powered by Cloudflare have all web traffic routed through its intelligent global network, which gets 
smarter with every request. As a result, they see significant improvement in performance and a decrease in spam and other 
attacks. Cloudflare was named to Entrepreneur Magazine’s Top Company Cultures 2018 list and ranked among the World’s 
Most Innovative Companies by Fast Company in 2019. Headquartered in San Francisco, CA, Cloudflare has offices in Austin, TX, 
Champaign, IL, Kirkland, WA, New York, NY, San Jose, CA, Washington, D.C., Lisbon, London, Munich, Beijing, Singapore, and 
Sydney.

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM | PRODUCT/SOLUTION INTRODUCTION

Bảo vệ sự hiện diện trên Internet của bạn: Website, ứng dụng, và mạng là những kênh chính để các doanh nghiệp kết 
nối với khách hàng và nhà cung cấp. Khi ngày càng có nhiều hoạt động kinh doanh trực tuyến, việc đảm bảo các tài nguyên 
này được an toàn là điều bắt buộc. 

Giải pháp bảo mật của Cloudflare là một bộ sản phẩm toàn diện để bảo mật mọi thứ được kết nối với Internet. 
Bảo mật ứng dụng: Bảo vệ các ứng dụng trên website khỏi các lỗ hổng và mối đe dọa nghiêm trọng. 
Bảo mật mạng: Bảo vệ cơ sở hạ tầng mạng chống lại các cuộc tấn công DDoS lớp 3 và lớp 4. 
Bảo vệ đội ngũ của bạn: Bảo mật các thiết bị, mạng và các ứng dụng nội bộ của doanh nghiệp.

Protect your Internet presence: Your website, applications, and networks are key channels for doing business with your 
customers and suppliers. As more and more business is conducted online, ensuring these resources are secure is imperative.

Cloudflare Security Solutions is a comprehensive suite of products to secure anything connected to the Internet.
Application security: Protect web applications from critical vulnerabilities and threats
Network security: Safeguard network infrastructure against layer 3 and layer 4 DDoS attacks
Protect your teams: Secure your devices, networks, and internal applications
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at machine speed

Fortinet utilizes artificial intelligence of varying types, in various locations for 

complementary purposes. From the global threat intelligence in our FortiGuard Labs to 

inline security controls deployed throughout the organization and even centralized 

advanced threat detection and response in the SOC, advanced analytics help your 

security solutions and teams keep pace with an accelerating threat landscape.
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security solutions and teams keep pace with an accelerating threat landscape.

• AI in FortiGuard Labs

• AI Deployed Inline

• AI for Advanced Threat Detection

• AI to Speed Response
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GIỚI THIỆU CÔNG TY | COMPANY PROFILE

Fortinet (NASDAQ: FTNT) bảo vệ các doanh nghiệp lớn nhất, nhà cung cấp dịch vụ, và các tổ chức chính phủ trên toàn 
thế giới. Fortinet cung cấp cho khách hàng của mình khả năng bảo vệ thông minh và liên tục trên toàn bộ bề mặt tấn công 
đang được mở rộng ngày nay và khả năng thực hiện các yêu cầu về hiệu năng ngày càng gia tăng của mạng không biên 
giới, ngày nay và cả trong tương lai. Chỉ có kiến trúc Fortinet Security Fabric mới có thể cung cấp bảo mật mà không thỏa 
hiệp để giải quyết những thách thức an ninh quan trọng nhất, dù là trong môi trường mạng, ứng dụng, đám mây hoặc di 
động. Fortinet dẫn đầu thế giới về số lượng các thiết bị bảo mật được bán ra trên toàn thế giới và hơn 465.000 khách hàng tin 
tưởng vào Fortinet để bảo vệ doanh nghiệp của họ. Là công ty công nghệ kiêm đơn vị đào tạo, Học viện chuyên gia An ninh 
mạng Fortinet Fortinet Network Security Expert (NSE) có một trong những chương trình đào tạo về an ninh mạng toàn diện và 
sâu rộng nhất trong ngành. Tìm hiểu thêm tại http://www.fortinet.com, Fortinet Blog, hoặc FortiGuard Labs.  

Fortinet (NASDAQ: FTNT) secures the largest enterprise, service provider, and government organizations around the world. 
Fortinet empowers our customers with complete visibility and control across the expanding attack surface and the power to 
take on ever-increasing performance requirements today and into the future. Only the Fortinet Security Fabric platform can 
address the most critical security challenges and protect data across the entire digital infrastructure, whether in networked, 
application, multi-cloud or edge environments. Fortinet ranks #1 in the most security appliances shipped worldwide and more 
than 465,000 customers trust Fortinet to protect their businesses. Both a technology company and a learning organization, the 
Fortinet Network Security Expert (NSE) Training Institute has one of the largest and broadest cybersecurity training programs in 
the industry. Learn more at https://www.fortinet.com, the Fortinet Blog, or FortiGuard Labs.

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM | PRODUCT/SOLUTION INTRODUCTION

Nền tảng an ninh mạng cho phép đổi mới kỹ thuật số
Nền tảng Fortinet bao gồm bốn thành phần chính:
1. Truy cập mạng Zero Trust: Xác định và bảo mật người dùng và thiết bị, trong và ngoài mạng
2. Thiết kế hạ tầng mạng dựa trên yếu tố bảo mật: Bảo mật và tăng tốc mạng và trải nghiệm của người dùng
3. Bảo mật đám mây động: Bảo mật và kiểm soát cơ sở hạ tầng và ứng dụng đám mây
4. Ứng dụng AI trong trung tâm điều hành giám sát an ninh thông tin: Tự động ngăn chặn, phát hiện và ứng phó với 

các mối đe dọa mạng
Tất cả bốn thành phần này được kết nối thông qua Fortinet Security Fabric cung cấp khả năng bảo mật toàn diện trên 

toàn bộ cơ sở hạ tầng kỹ thuật số. Mạng cốt lõi của kết cấu cho phép nhiều trường hợp sử dụng bảo mật mạng bao gồm 
NGFW cấp doanh nghiệp, phân đoạn nội bộ và SD-WAN. Trung tâm quản lý cung cấp một ô kính duy nhất, đơn giản hóa các 
hoạt động và cho phép tự động hóa quy trình làm việc. Toàn bộ khả năng hiển thị và kiểm soát tất cả lưu lượng truy cập và 
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các mối đe dọa tại mọi điểm trên bề mặt tấn công từ biên, tại lõi và trong các môi trường hỗn hợp và đa đám mây. Ngăn 
chặn xâm nhập do AI điều khiển cung cấp các hoạt động, điều phối và phản hồi tự động.

Năm nay, Fortinet sẽ tập trung vào Hoạt động bảo mật dựa trên AI tại VSS:
FortiAnalyzer cho phép các tổ chức tận dụng trí thông minh về mối đe dọa của FortiGuard Labs để xác định các điểm bất 

thường trong mạng của họ - trong thời gian thực. FortiAnalyzer tận dụng một công cụ phân tích tích hợp để tương quan với 
dữ liệu về mối đe dọa được thu thập trong Kết cấu bảo mật. Chấm điểm rủi ro được sử dụng để ưu tiên các điểm bất thường 
đã xác định và chia sẻ thông tin tình báo về mối đe dọa này trên Kết cấu bảo mật.

FortiSIEM (Thông tin bảo mật và Quản lý sự kiện) - tập hợp khả năng hiển thị, tương quan, phản hồi tự động và khắc phục 
trong một giải pháp duy nhất, có thể thay đổi. FortiSIEM giảm bớt sự phức tạp của việc quản lý các hoạt động mạng và bảo 
mật để giải phóng tài nguyên một cách hiệu quả, cải thiện khả năng phát hiện xâm nhập và thậm chí ngăn chặn nó. Hơn thế 
nữa, kiến trúc của Fortinet cho phép thu thập và phân tích dữ liệu thống nhất từ các nguồn thông tin đa dạng bao gồm nhật 
ký, chỉ số hiệu suất, cảnh báo bảo mật và thay đổi cấu hình. Về cơ bản FortiSIEM kết hợp các phân tích được giám sát theo 
cách truyền thống trong các silo riêng biệt của trung tâm hoạt động bảo mật (SOC) và trung tâm hoạt động mạng (NOC) để 
có cái nhìn toàn diện hơn về tính bảo mật và tính khả dụng của doanh nghiệp.

FortiSOAR (Điều phối bảo mật, Tự động hóa và Phản hồi) - Các giải pháp SOAR cho phép nhóm bảo mật của các tổ chức 
tận dụng sự tự động hóa để tăng tốc độ phản ứng sự cố. Bằng cách tạo ra một khuôn khổ tự động để gắn kết kiến trúc bảo 
mật hoàn chỉnh của một tổ chức với nhau, các hành động phòng thủ có thể được thực hiện bởi nhiều hệ thống khác nhau 
cùng một lúc. Điều này giảm thiểu việc chuyển đổi ngữ cảnh cần thiết của nhân viên an ninh, giảm sự lỗi thời của cảnh báo 
và tăng tốc độ phản ứng sự cố. FortiSOAR cũng cho phép một tổ chức tối ưu hóa các quy trình bảo mật của mình bằng cách 
tận dụng các playbook bảo mật được xác định rõ. Bằng cách tự động hóa các nhiệm vụ lặp đi lặp lại và phản ứng với các 
mối đe dọa phổ biến, FortiSOAR cho phép nhóm bảo mật tập trung nỗ lực và nguồn lực hạn chế của họ vào các nhiệm vụ 
cấp cao hơn.

A Cybersecurity Platform that Enables Digital Innovation
The Fortinet platform consists of four key components:
1. Zero Trust Network Access: Identify and secure users and devices, on and off network
2. Security-Driven Networking: Secure and accelerate the network and user experience
3. Dynamic Cloud Security: Secure and control cloud infrastructure and applications
4. AI-driven Security Operations: Automatically prevent, detect, and respond to cyber threats
All these four components are connected via Fortinet Security Fabric which provides full protection across the entire 

digital infrastructure. The network at the core of the fabric enables multiple network security use cases including enterprise-
level NGFW, internal segmentation and SD-WAN. The Fabric Management Center provides a single pane of glass, simplifying 
operations and enabling automation of workflows. Complete visibility and control of all traffic and threats at every point 
across the attack surface from the edge, at the core and in hybrid and multi-cloud environments. AI-driven breach prevention 
provides automated operations, orchestration and response.

This year Fortinet will focus on AI-driven Security Operations at VSS: 
FortiAnalyzer enables organizations to leverage FortiGuard Labs threat intelligence to identify anomalies in their network-in 

real time. FortiAnalyzer leverages an integrated analytics engine to correlate threat data collected throughout the Security 
Fabric. Risk scoring is used to prioritize the identified anomalies and share this threat intelligence across the Security Fabric.

FortiSIEM (Security Information and Event Management) - brings together visibility, correlation, automated response, and 
remediation in a single, scalable solution. FortiSIEM reduces the complexity of managing network and security operations to 
effectively free resources, improve breach detection, and even prevent breaches. What’s more is that Fortinet’s architecture 
enables unified data collection and analytics from diverse information sources including logs, performance metrics, security 
alerts, and configuration changes. FortiSIEM essentially combines the analytics traditionally monitored in separate silos of the 
security operations center (SOC) and network operations center (NOC) for a more holistic view of the security and availability 
of the business.

FortiSOAR (Security Orchestration, Automation and Response) - SOAR solutions enable an organization’s security team 
to leverage automation to speed incident response. By creating an automated framework to tie together an organization’s 
complete security architecture, defensive actions can be taken by multiple different systems in concert. This minimizes the 
context switching required of security personnel, decreasing alert fatigue and speeding incident response. FortiSOAR also 
enables an organization to optimize its security processes by leveraging well-defined security playbooks. By automating 
repetitive tasks and responses to common threats, FortiSOAR enables a security team to focus their efforts and limited resources 
on higher-level tasks.
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GIỚI THIỆU CÔNG TY | COMPANY PROFILE

Group-IB là nhà cung cấp hàng đầu hệ thống phát hiện mối đe dọa, giải pháp chống tấn công có chủ đích và chống 
giả mạo tốt nhất.

Group-IB is a Singapore-based provider of solutions for the detection and prevention of cyberattacks and online fraud, IP 
protection, and high-tech crime investigations. Group-IB’s Threat Intelligence system has been named one of the best in class 
by Gartner, Forrester, and IDC.

Group-IB’s technological leadership is built on the company’s 17 years of experience in cybercrime investigations worldwide 
and 60,000 hours of incident response accumulated in our leading forensic laboratory and 24/7 CERT-GIB.

Group-IB is a partner of INTERPOL, Europol, and a cybersecurity solutions provider, recommended by SWIFT and OSCE. 
Group-IB is a member of the World Economic Forum.

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM | PRODUCT/SOLUTION INTRODUCTION

- Phát hiện mối đe dọa lấy đối thủ làm trung tâm và truy tìm mối đe dọa 
- Bảo vệ danh tính số và ngăn chặn gian lận trực tuyến chủ động
- Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ thế hệ mới 
- Điều tra mạng cấp cao và ứng phó sự cố

- Adversary-centric threat detection & threat hunting
- Digital identity protection and proactive online fraud prevention
- Next-gen intellectual property protection
- High-profile cyber investigations & incident response
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Tel/fax: 024 73007586
Website: https://www.hikvision.com/vn/

GIỚI THIỆU CÔNG TY | COMPANY PROFILE

Hikvision là một nhà cung cấp giải pháp IoT và dịch vụ dữ liệu lớn với video là sản phẩm cạnh tranh cốt lõi. Công ty được 
thành lập vào năm 2001 và đã phát triển không ngừng trong 18 năm qua. Năm 2019, doanh thu hàng năm của chúng tôi là 
8,26 tỷ USD. Chúng tôi có hơn 40.000 nhân viên trên toàn thế giới và hơn 19.000 kỹ sư R&D có tay nghề cao. Chúng tôi đầu tư 
hơn 8% doanh thu vào R&D, điều này thực sự nói lên sức mạnh đổi mới cũng như giá trị của công ty chúng tôi. Chúng tôi hiện 
diện trên toàn cầu với 59 công ty con và văn phòng quốc tế, cùng hơn 100.000 đối tác trên toàn cầu.

Hikvision is an IoT solution and big data service provider with video as its core competency. The company was founded in 
2001 and has experienced constant growth over the last 18 years. In 2019, our annual revenue was 8.26 billion USD. We have 
more than 40,000 employees worldwide, and more than 19,000 highly skilled R&D engineers. We invest over 8% of the revenue 
in R&D, which really says something about the innovative power of our company, as well as what we value. We have a global 
presence, with 59 international subsidiaries and branch offices, and more than 100,000 partners across the globe. 

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM | PRODUCT/SOLUTION INTRODUCTION

Ứng dụng AI trong thành phố thông minh: Giải pháp giao thông thông minh: Nhận dạng biển số xe, phát hiện trường hợp 
chạy quá tốc độ, vượt đèn đỏ, các hành vi liên quan đến đỗ xe trái phép.

Bảo vệ sự cố: Phát hiện đám đông, phân tích hành vi bất thường như đột ngột bỏ chạy, gây gổ đánh nhau, ngã xe.
Ứng dụng: Cách hệ thống bảo vệ thành phố một cách thông minh và an toàn. Cách AI giúp các cơ quan quản lý hoạt 

động hiệu quả hơn.

Smart city AI function: Intelligent traffic solution: License plate recognition, overspeed detection, running traffic light, illegal 
parking related behavior. 

Incident protection: Crowded detection, suddenly running, fighting, fall down these abnormal behavior analysis. 
Application: How the system protects the city in a smart and safe manner. How the AI function benefits governments to be 

more efficient. 
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GIỚI THIỆU CÔNG TY | COMPANY PROFILE

Ixia, công ty con của Keysight, cung cấp giải pháp bảo mật cho các mạng lưới và trình ứng dụng thông qua việc thử 
nghiệm nghiêm ngặt và sử dụng nền tảng hiển thị mạng mạnh mẽ, từ đó nâng cao khả năng phục hồi và trí thông minh ứng 
dụng. Các doanh nghiệp, chính phủ và nhà cung cấp dịch vụ sử dụng các giải pháp của Ixia để cải thiện quá trình vận hành 
mạng và hệ thống bảo mật (NetOps và SecOps), quản lý CNTT thông qua hiển thị toàn bộ cơ sở hạ tầng bao gồm các mạng 
ảo và mạng vật lý, các ứng dụng và bảo mật. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.ixiacom.com.

Ixia, a Keysight Business, provides security solutions that make networks and applications stronger through rigorous testing 
and use of a powerful network visibility platform that delivers security resilience and application intelligence. Enterprises, 
governments and service providers use Ixia solutions to improve network and security operations (NetOps and SecOps) and 
IT management through an end-to-end visibility infrastructure that includes physical and virtual networks, applications, and 
security. For more information, visit www.ixiacom.com.

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM | PRODUCT/SOLUTION INTRODUCTION

Bộ giải pháp phòng thủ của Ixia (Ixia Breach Defense) cung cấp cho các đội ngũ bảo mật của doanh nghiệp kiến 
thức chuyên sâu và thông tin hữu ích về hiệu quả hoạt động của hệ thống an ninh nhằm cải thiện năng lực phòng ngừa và 
ứng phó với các mối đe dọa trên không gian mạng.      

- Threat Simulator: Đánh giá và khắc phục các lỗ hổng bảo mật      
- Threat Intel: Hệ thống thông tin độc lập về các mối đe dọa      
- ThreatARMOR: Loại bỏ các mối đe dọa & giảm thiểu phạm vi tấn công      

Ixia Breach Defense provides enterprise security teams with insights into the effectiveness of their security posture and 
actionable intelligence to improve it.

- Threat Simulator: Breach vulnerability assessment & remediation
- Threat Intel: Standalone Threat Intelligence feed
- ThreatARMOR: Threat Mitigation & Attack Surface Reduction
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Palo Alto Networks, một trong những nhà cung cấp giải pháp an ninh mạng toàn cầu, đang định hình tương lai lấy đám 
mây làm trọng tâm với các công nghệ đang thay đổi cách mọi người và các tổ chức hoạt động. Chúng tôi giúp giải quyết 
những thách thức bảo mật lớn nhất trên thế giới bằng việc liên tục đổi mới nhằm nắm bắt những đột phá mới nhất trong trí 
tuệ nhân tạo, phân tích, tự động hóa và điều hành. Sứ mệnh của chúng tôi là trở thành đối tác an ninh mạng hàng đầu được 
lựa chọn để bảo vệ cuộc sống số của xã hội. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.paloaltonetworks.com. 

Palo Alto Networks, the global cybersecurity leader, is shaping the cloud-centric future with technology that is transforming 
the way people and organizations operate. We help address the world's greatest security challenges with continuous innovation 
that seizes the latest breakthroughs in artificial intelligence, analytics, automation, and orchestration. Our mission is to be the 
cybersecurity partner of choice, protecting our digital way of life. For more information, visit www.paloaltonetworks.com. 

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM | PRODUCT/SOLUTION INTRODUCTION

Việc áp dụng các nguyên tắc Zero Trust có thể tăng cường đáng kể khả năng bảo vệ các tài sản quan trọng của bạn 
khỏi sự xâm nhập và các mối đe dọa. Palo Alto Networks sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp trong hành trình triển khai Zero 
Trust vốn rất khó khăn này. Chúng tôi cung cấp Dịch vụ Thiết kế Zero Trust để tạo một lộ trình triển khai Zero Trust dành riêng 
cho môi trường của bạn. 

Adopting Zero Trust principles can greatly increase protection of your critical assets from exfiltration and threats. Knowing 
how to start your Zero Trust journey can be daunting but we are here to help. Palo Alto Networks offers the Zero Trust Design 
Service to create a custom roadmap for how to implement Zero Trust in your Environment.
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TREND MICRO INCORPORATED
TREND MICRO INCORPORATED

ĐƠN VỊ QUẢNG CÁO, TRUYỀN THÔNG BẠC | SILVER SPONSOR

Địa chỉ: Phòng 1332 Tầng 13, Hanoi Tower, số 49 Hai Bà Trưng, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Address: Room 1332, 13th Floor, Hanoi Tower, 49 Hai Ba Trung, Tran Hung Dao Ward, Hoan Kiem District, Hanoi

Tel/fax: +84 4 37186424
Website: https://trendmicro.com

GIỚI THIỆU CÔNG TY | COMPANY PROFILE

Trend Micro là tổ chức hàng đầu thế giới về phần mềm bảo mật. Với nỗ lực đảm bảo sự an toàn trong việc trao đổi thông 
tin kỹ thuật số trên toàn cầu, các giải pháp bảo mật của chúng tôi trải rộng từ người dùng cá nhân, doanh nghiệp và chính 
phủ với các lớp bảo mật bảo vệ an toàn thông tin trên thiết bị điện thoại, thiết bị đầu cuối, gateway, máy chủ và đám mây. 
Trend Micro giúp bảo vệ hệ thống một cách thông minh với công nghệ tiên tiến, đơn giản trong triển khai và quản lý, dễ dàng 
tích hợp với các hệ thống sẵn có. Tất cả giải pháp của chúng tôi đều được trang bị kiến thức bảo mật bởi Trung tâm thông 
tin bảo mật toàn cầu của Trend Micro trên nền đám mây, trung tâm này được gọi là Trend MicroTM Smart Protection NetworkTM 
và được hỗ trợ bởi hơn 1200 chuyên gia trên toàn cầu. Để biết thêm thông tin hãy truy cập: www.trendmicro.com.

Trend Micro Incorporated, a global leader in security software, strives to make the world safe for exchanging digital 
information. Our solutions for consumers, businesses and governments provide layered content security to protect information 
on mobile devices, endpoints, gateways, servers and the cloud. Trend Micro enables the smart protection of information, with 
innovative technology that is simple to deploy and manage, and security that fits an evolving ecosystem. All of our solutions 
are powered by cloud-based global threat intelligence, the Trend MicroTM Smart Protection NetworkTM, and are supported by 
over 1,200 threat experts around the globe. For more information, visit www.trendmicro.com.
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DT ASIA PTE LTD
DT ASIA PTE LTD

ĐƠN VỊ QUẢNG CÁO, TRUYỀN THÔNG ĐỒNG | BRONZE SPONSOR

Địa chỉ: Khối 1501 - Tòa nhà C Tower - 275 Nguyễn Trãi, Hà Nội
Address: Unit 1501 - C Tower - 275 Nguyen Trai - Ha Noi

Tel/fax: 0936 313 669
Website: www.dtasiagroup.com

GIỚI THIỆU CÔNG TY | COMPANY PROFILE

DTAsia là nhà phân phối hàng đầu trong khu vực về các giải pháp an ninh mạng. Chúng tôi cung cấp các công nghệ tiên 
tiến cho các tổ chức chính phủ chủ chốt và các khách hàng trong khu vực tư nhân, bao gồm các ngân hàng toàn cầu, các 
công ty trong danh sách Fortune 500. 

DTAsia Pte Ltd được thành lập và dẫn dắt bởi các lãnh đạo nhiều kinh nghiệm từ HP và Dell với khởi điểm từ năm 2007 và 
sự ra đời của Data Terminator cùng mục tiêu đem tới những giải pháp bảo mật tiên phong từ Mỹ, Châu Âu hay Israel. Data 
Terminator đã thành công trong việc trở thành 1 nhà phân phối mang lại nhiều giá trị lợi ích cho các giải pháp và phát triển 
mạng lưới đối tác.

DTAsia luôn hướng tới các công nghệ tiên phong và các cơ hội hợp tác cùng các đối tác để giới thiệu tới khách hàng 
các giải pháp công nghệ với những thế mạnh vượt trội và tính cạnh tranh cao. Những sản phẩm công nghệ có sự đa dạng 
từ công nghệ mới tới những tên tuổi có tiếng trong làng công nghệ.

DTAsia có 1 chiến lược phát triển thị trường rõ ràng và định vị vị trí nhà phân phối của mình. Chiến lược này giúp DTAsia 
thích nghi ngay cả với những thị trường truyền thống tới thị trường mới nổi và qua đó, không ngừng phát triển mạnh mẽ hơn.

DT Asia is a regional, value-added distributor of cyber security solutions. We provide cutting edge technologies to key 
government organizations and top private sector clients including global banks, Fortune 500 companies.

DT Asia Pte Ltd is led by former IT security and business leaders from HP and Dell with more than 20 years of experience 
across various geography and market segments. DT Asia began in 2007 (Data Terminator https://data-terminator.com) with a 
clear mission to build market entry for various pioneering IT security solutions from US, Europe and Israel. Data Terminator has 
successfully laid the foundation to our next phase of value-added distribution and added confidence to our channel partners.

DT Asia identifies and partners with forwarding looking technology companies to jointly bring clear and targeted security 
solutions to our partners and customers. Our intent is to offer our partners a committed and competitive advantage and 
opportunities to differentiate themselves in this competitive security solution space. These products range from start-ups to early 
adoption stages with cutting edge technologies.

DT Asia possesses a targeted distribution and goes to market strategy. Channel partners are important to us in different 
ways. Every business has its strength and value to deliver in different aspects.

A clear market and channel segmented bottom up mapping differentiates us from the traditional one size fits all approach. 
Be it value based or volume-based approach, it is always a deliberate go-to-market approach at DT Asia.

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM | PRODUCT/SOLUTION INTRODUCTION

syslog-ng - giải pháp quản lý log cho doanh nghiệp đối với các SOC nâng cao 
Yubico - giải pháp 2FA thế hệ mới được tin dùng bởi tất cả các công ty công nghệ hàng đầu như Google, Microsoft, 

Facebook, SalesForce
PrivX - quản lý Truy cập đặc quyền không cần mật khẩu được thiết kế cho môi trường đám mây 
KnowBe4 - được Gartner xếp hạng nhất về đào tạo nâng cao nhận thức về an ninh mạng và nền tảng phishing giả lập 
SecureAge - giải pháp mã hoá dữ liệu và bảo mật mạng 
Proton Data Security and WipeDrive - Các công nghệ làm sạch dữ liệu được NSA phê chuẩn



78  |   www.securitysummit.vn 

syslog-ng - the enterprise grade log management solution for advanced SOCs 
Yubico - the next generation 2FA solution trusted by all top technology companies like Google, Microsoft, Facebook, 

SalesForce
PrivX - passwordless Privilege Access Management designed for cloud environment
KnowBe4 - ranked No1 by Gartner for cyber security awareness training and simulated phishing platform 
SecureAge - data encryption and network security solutions
Proton Data Security and WipeDrive - NSA approved data sanitization technologies
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MGID
MGID

ĐƠN VỊ QUẢNG CÁO, TRUYỀN THÔNG ĐỒNG | BRONZE SPONSOR

Địa chỉ: 208 Nguyễn Hữu Cảnh, Landmark 81, TP. Hồ Chí Minh
Address: 208 Nguyen Huu Canh, Landmark 81, Ho Chi Minh City

Tel/fax: 0898157282
Website: https://www.mgid.com

GIỚI THIỆU CÔNG TY | COMPANY PROFILE

MGID là nhà tiên phong sáng tạo toàn cầu trong lĩnh vực quảng cáo trực tuyến cho người dùng nhằm thúc đẩy doanh 
thu tăng trưởng cho tất cả những người tham gia hệ sinh thái. Kể từ khi thành lập vào năm 2008, MGID đã trở thành nền tảng 
đề xuất nội dung hàng đầu, nhắm mục tiêu 850 triệu độc giả trọn vẹn với 185 tỷ đề xuất hàng tháng. 

MGID is a global innovative pioneer in native advertising that drives revenue growth for all participants of the advertising 
ecosystem. Since its foundation in 2008, MGID has become a leading content recommendation platform, targeting 850 million 
unique readers with 185 billion recommendations monthly. 
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MISOFT
MISOFT

ĐƠN VỊ QUẢNG CÁO, TRUYỀN THÔNG ĐỒNG | BRONZE SPONSOR

Địa chỉ: Số 11 Phan Huy Chú, Phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Address: 11 Phan Huy Chu, Hoan Kiem District, Hanoi

Tel/fax: (+84 24) 3933 1613  *  (+84 24 ) 933 1612
Website: www.misoft.com.vn

GIỚI THIỆU CÔNG TY | COMPANY PROFILE

Công ty Misoft thành lập dựa trên sự sát nhập các nhóm phát triển phần mềm và triển khai công nghệ từ Trung tâm Toán 
Máy tính (Bộ Quốc phòng) và một số đơn vị tin học khác của Bộ Quốc phòng, là công ty tiên phong đứng đầu trong lĩnh vực 
An toàn thông tin tại Việt Nam và đạt chứng chỉ ISO/IEC 27001:2013 về Hệ thống quản lý An toàn thông tin, là công ty tư vấn 
về ATTT chuyên nghiệp, là đối tác chính và là nhà phân phối được ủy quyền của nhiều công ty an ninh mạng hàng đầu thế 
giới như Check Point, Trend Micro, IBM Internet Security Systems, Websense, Entrust, HP,… Nhiệm vụ chính của Misoft là đưa đến 
cho khách hàng dịch vụ, các giải pháp an toàn hệ thống thông tin tốt nhất trong công việc hoạt động kinh doanh của khách 
hàng, mang lại tính bí mật, tính toàn vẹn, tính sẵn sàng cho hệ thống thông tin của khách hàng.

Misoft will become the top leading company in Vietnam Information Security industry. Misoft‘s main development strategies 
will focus on providing consultancy and executing Information Security systems, being a value-added distributor for world 
leading Information Security vendors. Misoft’s mission is to deliver the better network security solutions and services to ensure 
the confidentiality, integrity, availability for IT system for customer to achieve the maximum efficiency. 

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM | PRODUCT/SOLUTION INTRODUCTION

Các công nghệ bảo mật: Firewall/VPN; Intrusion Detection/Prevention System; Anti-virus, Anti-spam, Anti-spyware; 
Vulnerability Assessment; Risk Assessment & Risk Management; Strong two factors Authentication; Public Key Infrastructure,… 

Security Technologies: Firewall/VPN; Intrusion Detection/Prevention System; Anti-virus, Anti-spam, Anti-spyware; Vulnerability 
Assessment; Risk Assessment and Risk Management; Strong two factors Authentication; Public Key Infrastructure,…
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CÔNG TY CỔ PHẦN NETNAM
NETNAM CORPORATION

ĐƠN VỊ QUẢNG CÁO, TRUYỀN THÔNG ĐỒNG | BRONZE SPONSOR

Địa chỉ: Khu thử nghiệm công nghệ, số 18 Hoàng Quốc Việt, P.Nghĩa Đô, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội
Address: No.18 Hoang Quoc Viet Street, Cau Giay District, Hanoi, Viet Nam

Tel/fax: +84-1900 1586
Website: www.netnam.com

GIỚI THIỆU CÔNG TY | COMPANY PROFILE

Với 25 năm kinh nghiệm hoạt động tại Việt Nam, NetNam là sự lựa chọn hàng đầu cho các khách sạn 5*, khu căn hộ cao 
cấp, các tổ chức phi chính phủ, tập đoàn đa quốc gia, hệ thống mạng lưới doanh nghiệp lớn và các tổ chức chính phủ.

NetNam cũng được biết đến là đơn vị số 1 về cung cấp dịch vụ internet sự kiện qua việc tham gia vào các sự kiện lớn, tiêu 
biểu như: DPRK - USA Hanoi Summit 2019, APEC Danang 2017, Industry 4.0 Summit 2019, Apricot 2017, Chuyến thăm chính thức 
của tổng thống Mỹ B.Obama 2016, Internet Day, Security World, Vietnam Expo...

Là thành viên tích cực của các Hội, Hiệp hội, Cộng đồng uy tín trong lĩnh vực ICT tại Việt Nam: Hiệp hội Internet Việt 
Nam (VIA), Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA), Hội Tin học Việt Nam (VAIP), Hiệp hội TMĐT Việt Nam (VECOM), CLB 
Phần mềm tự do nguồn mở Việt Nam (VFOSSA), Nhóm B20+ (CLB các doanh nghiệp IoT tại Việt Nam), Cộng đồng Security 
Bootcamp…

NetNam is among the first Internet Service Providers (ISP) with telecom services licences. More than 20 years providing 
premium services along with professional experts, NetNam positions itself as a trusted partner for global carriers and MNCs 
in Vietnam. We also collaborate with global vendors to provide Telecom and Internet services for their customers in ASEAN 
countries.     

Core Services:
 Premium Internet Access and Metro & WAN
 Network Management and Monitoring
 Cyber defense services
 Digipost: Email Marketing, Email Mass Delivery
 Network solutions
 Netmeeting - online meeting solution
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CÔNG TY CỔ PHẦN AN TOÀN THÔNG TIN MVS
MVS INFORMATION SECURITY JOINT STOCK COMPANY

ĐƠN VỊ QUẢNG CÁO, TRUYỀN THÔNG ĐỒNG | BRONZE SPONSOR

Địa chỉ: Tầng 9, 459 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
Address: 9th floor, 459 Doi Can, Ba Dinh, Ha Noi

Tel/fax: 090 980 8866
Website: https://securitybox.vn/

GIỚI THIỆU CÔNG TY | COMPANY PROFILE

Được thành lập năm 2015, MVS là một trong những công ty tiên phong trong ngành An ninh mạng tại Việt Nam. CEO của 
MVS là ông Bùi Quang Minh - chuyên gia An ninh mạng từng được Google vinh danh nhờ phát hiện ra lỗ hổng nguy hiểm 
trong trình duyệt Google Chrome. 

Với công nghệ tiên tiến nhất và đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, MVS có đầy đủ năng lực phát triển sản phẩm và 
dịch vụ an ninh mạng. MVS tự tin đáp ứng mọi yêu cầu trong việc bảo vệ hệ thống thông tin và dữ liệu. Hiện tại, MVS đã xây 
dựng và phát triển thành công SecurityBox, thương hiệu chuyên về sản phẩm quản trị nguy cơ an ninh mạng. Đến nay, MVS 
tự hào là đối tác tin cậy của nhiều tổ chức và doanh nghiệp lớn như: Bộ Công An, Bộ Quốc phòng, tập đoàn CMC, ngân 
hàng ACB… 

MVS luôn hướng đến sự hoàn thiện trong từng sản phẩm và dịch vụ nhằm nâng cao tính bảo mật cho mọi doanh nghiệp.

MVS, which was found in 2015, is one of the pioneering companies in the cyber-security industry in Vietnam. MVS CEO - Mr. 
Bui Quang Vinh is a cybersecurity expert who was honored by Google for discovering a dangerous vulnerability in the Google 
Chrome browser.

With advanced technology and first-class cyber-security experts, MVS has full capability to develop cyber-security products 
and provide cybersecurity services. We confidently can supply all requirements in securing any data systems. Currently, MVS 
has been successfully establishing and developing SecurityBox - the brand that specializes in the cybersecurity management 
industry. Up to now, MVS is proud to be a reliable partner of many large organizations and enterprises such as the Ministry of 
Public Security, the Ministry of Defense, CMC corporation, ACB…

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM | PRODUCT/SOLUTION INTRODUCTION

Sản phẩm chủ lực của SecurityBox là SecurityBox 4Network và SecurityBox 4Website. Đây là bộ sản phẩm Quản trị Nguy cơ 
An ninh mạng do SecurityBox phát triển và làm chủ công nghệ.

- SecurityBox 4Website: Thiết bị Quản trị Nguy cơ An ninh Website - cho phép rà quét, cảnh báo và đưa ra biện pháp xử lý 
cho những nguy cơ an ninh đang đe dọa Website của doanh nghiệp.

- SecurityBox 4Network: Thiết bị Quản trị Nguy cơ An ninh hệ thống Mạng Nội bộ - cho phép rà quét, cảnh báo và đưa ra 
biện pháp khắc phục cho những rủi ro bảo mật đang đe dọa hệ thống Mạng Nội bộ của doanh nghiệp.

Bên cạnh bộ sản phẩm Quản trị Nguy cơ An ninh mạng, SecurityBox cung cấp cả các dịch vụ An ninh mạng theo tiêu 
chuẩn quốc tế. Cụ thể:

- Dịch vụ Kiểm thử xâm nhập (pentest): đánh giá toàn bộ hiện trạng an ninh của hệ thống, chỉ ra điểm yếu đang tồn tại; 
từ đó đề xuất biện pháp khắc phục phù hợp.

- Dịch vụ Ứng cứu sự cố: Trong trường hợp gặp sự cố an ninh mạng, các chuyên gia SecurityBox sẽ trực tiếp ứng cứu sự cố 
trong vòng 24-36h để đưa hệ thống hoạt động bình thường.

- Đào tạo và tư vấn an ninh mạng: cung cấp các khóa đào tạo về nhận thức an ninh mạng từ cơ bản đến nâng cao cho 
doanh nghiệp 

Nếu doanh nghiệp có nhu cầu bảo mật cho tổ chức, doanh nghiệp của mình, hãy liên hệ ngay SecurityBox để được tư 
vấn miễn phí và tận tình nhất!
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Email: info@securitybox.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/anninhmangchowebsite

The SecurityBox’s key products are SecurityBox 4Network and SecurityBox 4Website. These are a set of products for cyber 
vulnerabilities management developed and mastered the technology by SecurityBox.

- SecurityBox 4Website is a website security managing device that allows scanning for websites’ vulnerabilities, warning 
administrators, and instructing solutions for the scanned vulnerabilities that threaten enterprises’ website security.

- SecurityBox 4Network is a network security managing device that allows scanning for network vulnerabilities, alerting 
administrators, and instructing remedial solutions for the scanned vulnerabilities that threaten the enterprise’s internal network 
security. 

Besides the set of cybersecurity devices, SecurityBox provides cybersecurity services supplying all international standards as 
well, including:

- Penetration Testing (Pentest service): we assess the entire security state of the system, show existing weaknesses or 
vulnerabilities, and propose suitable remedies.

- Incident response service (Helpdesk): In the case of network security problems, SecurityBox experts will directly respond to 
the problem within 24-36 hours to bring the system back to normal operation.

- Cybersecurity consultancy and training: providing training courses on cybersecurity awareness from basic to advanced 
level for enterprises.

If your enterprise is in command of cybersecurity, please contact us for a free and dedicated consultation!
Email: info@securitybox.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/anninhmangchowebsite
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TECHLAB CORPORATION
TECHLAB CORPORATION

ĐƠN VỊ QUẢNG CÁO, TRUYỀN THÔNG ĐỒNG | BRONZE SPONSOR

Địa chỉ: Văn phòng Hồ Chí Minh
Tầng 9, Tòa nhà Capital, Số 06 Đường Nguyễn Khắc Viện, Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Min
Văn phòng Singapore
51 Goldhill Plaza #07-10/11 Singapore (308900)
Văn phòng Phnom Penh
Quảng trường Exchange, Tầng 14 Tòa #19&20, Số 106 Đường Phnom Penh, 12202, Cambodia

Address: Ho Chi Minh office
9 floor, Capital Tower, 06 Nguyen Khac Vien Street, Tan Phu Ward, District 7, HCMC
Singapore office
51 Goldhill Plaza #07-10/11 Singapore (308900)
Phnom Penh office
Exchange Square, 14th Floor Building #19&20, Street 106 Phnom Penh, 12202, Cambodia

Tel/fax: +84 28 5414 6777
Website: www.techlabcorp.com

GIỚI THIỆU CÔNG TY | COMPANY PROFILE

Techlab là một công ty chuyên cung cấp các dịch vụ Tư vấn An toàn bảo mật thông tin với các văn phòng hoạt động hiện ở Việt Nam, 
Singapore và Campuchia. Đội ngũ chuyên gia tư vấn của chúng tôi với kinh nghiệm dày dạn tư vấn cho các khách hàng địa phương và quốc 
tế luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ và đáp ứng các nhu cầu doanh nghiệp của bạn với dịch vụ chất lượng quốc tế.

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ tư vấn về An toàn bảo mật thông tin như
- Dịch vụ Rà soát đánh giá kỹ thuật an toàn bảo mật
- Dịch vụ Đánh giá tổng thể an toàn thông tin
- Dịch vụ Tư vấn an toàn và bảo vệ dữ liệu
- Dịch vụ Tư vấn hoạt động an toàn thông tin
- Dịch vụ Đào tạo và nhận thức an toàn thông tin 
Hãy liên hệ với chúng tôi tại: 
- techlab@techlabcorp.com
- +84 28 5414 6777
- www.techlabcorp.com
- fb.com/techlabcorp.cyber

Techlab is a professional cybersecurity service provider with current offices in Vietnam, Singapore and Cambodia. Our consultants of extensive 
experiences working with local and international clients are highly dedicated to provide world-class services to your organization. 

We are providing a wide range of professional cybersecurity services.
- Cybersecurity Technical Assessment & Penetration Testing 
- Cybersecurity Health Check 
- Data Security and Protection 
- Cybersecurity Management Service
- Cybersecurity Awareness and Training
Contact us at: 
- techlab@techlabcorp.com
- +84 28 5414 6777
- www.techlabcorp.com
- fb.com/techlabcorp.cyber
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TUFIN
TUFIN

ĐƠN VỊ QUẢNG CÁO, TRUYỀN THÔNG ĐỒNG | BRONZE SPONSOR

Địa chỉ: Số 5 phố Hashalom, Tel Aviv, Israel
Address: Hashalom 5 Tel Aviv, Israel

Tel/fax: +972-612-8118 ext 266
Website: https://www.tufin.com/

GIỚI THIỆU CÔNG TY | COMPANY PROFILE

Tufin (NYSE: TUFN) cung cấp giải pháp nhằm đơn giản hóa việc quản lý cho một số hệ thống mạng quy mô lớn và phức tạp 
nhất trên thế giới với hàng ngàn tường lửa, thiết bị mạng và hạ tầng đám mây lai (Hybrid Cloud) mới nổi. Các doanh nghiệp 
lựa chọn giải pháp Tufin Orchestration SuiteTM nhằm cải thiện năng lực thích ứng nhanh trước những thay đổi không ngừng 
của nhu cầu kinh doanh, nhưng đồng thời vẫn đảm bảo duy trì được một hệ thống an ninh vững chắc. Tufin Orchestration 
Suite giúp giảm thiểu phạm vi tấn công và đáp ứng yêu cầu giám sát chặt chẽ đối với các kết nối an toàn và đáng tin cậy 
giữa các ứng dụng. Với hơn 2000 khách hàng kể từ ngày đầu thành lập, giải pháp tự động hóa an ninh mạng của Tufin cho 
phép doanh nghiệp thực hiện những thay đổi trong vài phút thay vì vài ngày, cũng như nâng cấp hệ thống bảo mật và tính 
linh hoạt trong kinh doanh. Tìm hiểu thêm tại www.tufin.com.  

Tufin (NYSE: TUFN) simplifies management of some of the largest, most complex networks in the world, consisting of thousands 
of firewall and network devices and emerging hybrid cloud infrastructures. Enterprises select the company’s Tufin Orchestration 
SuiteTM to increase agility in the face of ever-changing business demands while maintaining a robust security posture. The Tufin 
Orchestration Suite reduces the attack surface and meets the need for greater visibility into secure and reliable application 
connectivity. With over 2000 customers since its inception, Tufin’s network security automation enables enterprises to implement 
changes in minutes instead of days, while improving their security posture and business agility. Find out more at www.tufin.com.

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM | PRODUCT/SOLUTION INTRODUCTION

Tufin Orchestration Suite
Tufin Orchestration Suite là một giải pháp hoàn chỉnh cho việc tự động thiết kế, cung cấp, phân tích và kiểm toán những 

thay đổi trong chính sách bảo mật từ tầng ứng dụng tới tầng mạng. Với Tufin Orchestration Suite, các nhóm bảo mật và CNTT 
có thể quản lý và kiểm soát tập trung các phân khúc mạng, liên tục theo dõi tuân thủ, xác định các vi phạm chính sách bảo 
mật, và tự động hóa các thay đổi trong toàn bộ trung tâm dữ liệu thông qua một giao diện duy nhất.  

Tufin Orchestration Suite
The Tufin Orchestration Suite is a complete solution for automatically designing, provisioning, analyzing and auditing 

network security policy changes from the application layer down to the network layer. With the Tufin Orchestration Suite, IT 
and security teams can centrally manage and control network segmentation, continuously monitor adherence and identify 
violations to security policy, and automate changes throughout the entire data-center via a single interface.
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CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN XUÂN
VAN XUAN COMMERCIAL JOINT STOCK COMPANY

ĐƠN VỊ QUẢNG CÁO, TRUYỀN THÔNG ĐỒNG | BRONZE SPONSOR

Địa chỉ: 194 Lê Thị Bạch Cát, P. 11, Quận 11, TP.HCM
Address: 194 Le Thi Bach Cat, Ward 11, District 11, Ho Chi Minh City

Tel/fax: (028) 3955.9999
Website: VantechGlobal.com

GIỚI THIỆU CÔNG TY | COMPANY PROFILE

Là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư Việt Nam, có mặt trên thị trường CCTV từ cuối năm 2003 và thành lập công ty cổ phần 
từ năm 2006, đến nay Công ty Cổ phần Thương Mại Vạn Xuân là một trong những nhà sản xuất, cung cấp, thi công và lắp 
đặt các thiết bị hệ thống camera giám sát tiên phong mang thương hiệu #cameraViet tại Việt Nam và khu vực Đông Nam 
Á. Mỗi năm cung cấp ra thị trường trên 2 triệu sản phẩm các loại (camera, đầu ghi hình, mang thương hiệu VANTECH). Nâng 
cao chất lượng sản phẩm là chìa khóa vàng để giúp Vantech chiếm được lòng tin của khách hàng và cạnh tranh được với 
hàng ngoại nhập tại thị trường trong nước và các nước khu vực. 

Trong bối cảnh Kinh tế Việt Nam và thế giới đang có nhiều chuyển biến bất ngờ, Vantech với chiến lược kỹ lưỡng và lâu 
dài dựa trên xu thế chung của dòng chảy công nghệ AI (Trí tuệ nhân tạo) đã lập tức chuyển mình để đưa ra những sản phẩm 
và giải pháp AI đáp ứng mọi nhu cầu về bảo mật thông tin - an ninh và bảo vệ cho mọi Dự án cấp thiết ở nhiều ngành nghề 
hiện nay: 

1. Giao thông, An ninh khu phố
2. Ngân hàng
3. Chuỗi cửa hàng
4. Trường học
5. Bệnh viện
6. Khu công nghiệp
…
Một vài giải pháp AI ở trên đã và đang được áp dụng thành công ở nhiều Cơ quan nhà nước và cơ quan doanh nghiệp 

- khu công nghiệp ở Việt Nam, và khu vực Đông Nam Á.
Vantech đang tích cực tham gia vào công cuộc xây dựng thành phố thông minh - Smart city, trong hai (02) năm tới sản 

phẩm và các giải pháp AI của Vantech sẽ phủ khắp các mạng an ninh giám sát, giúp bảo mật và tối ưu hóa tuyệt đối tính 
năng đặc thù của mọi hệ thống. 

Tầm nhìn và sứ mệnh của Vantech lâu dài cùng với xu thế phát triển của công nghệ AI chính là một NHÀ CUNG CẤP GIẢI 
PHÁP AI HÀNG ĐẦU.

A Vietnam business with 100% capital by Vietnamese joined the CCTV industry in 2003 and became a joint-stock company 
from 2006 to current. Van Xuan commercial joint-stock company is to produce, provide, supply, construct, and install an inspect 
camera system with Vietnam Brand for our country and South East Asia. Producing over 2 million products annually such as 
cameras, NVRs, security solutions by Vantech Brand, developing and improving our products is the most unique key, bringing 
more loyal, trusted customers and fewer competitors over the country and the ASEAN.

During the unstable time of the world and Vietnam’s economy, Vantech has a brilliant strategy to follow the technology 
trend - AI that rapidly changed our products. With AI support, we can provide the security needed - safety information and 
protection for all the industries:

1. Traffic, Ward security
2. Bank
3. Store chains
4. School
5. Hospital
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6. Industrial Zone
…
Some of them (AI solutions) were applied and succeeded in many projects of Governments, Enterprises, Factories, Industrial 

zones in Vietnam and in ASEAN.
Vantech works hard to contribute and build a modern and smart city. Within the next 2 years, Vantech’s cameras and AI will 

cover secure networks, bringing safety and effectiveness with all systems needed in smart life.
Become an “AI solution” provider is the sight and vision of Vantech for the future.
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CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐỊNH DANH RIGEL 
DIGITAL IDENTITY COMPANY LTD

ĐƠN VỊ HỖ TRỢ  | SUPPORTING PARTNER

Địa chỉ: Tòa nhà HH2 Bắc Hà, số 15 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội 
Address: HH2 Bac Ha Building, No 15 To Huu, Nam Tu Liem, Ha Noi

Tel/fax: 0984 844 136
Website: www.did.vn

GIỚI THIỆU CÔNG TY | COMPANY PROFILE

Được thành lập từ năm 2018, DID là đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ trên sự nghiên cứu và phát triển các ứng dụng 
mã QR cho khách hàng doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh trong nhiều lĩnh vực và ngành nghề… Với 
đội ngũ chuyên gia trình độ cao, đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại nước ngoài, làm chủ các công nghệ, nền tảng 
quan trọng trong lĩnh vực công nghệ thông tin. DID đã triển khai thành công nhiều dự án với các khách hàng lớn như VTV, 
BIDV, VPbank… 

NĂNG LỰC CÔNG NGHỆ: DID có đội ngũ chuyên viên trình độ cao, đã có nhiều năm kinh nghiệm học tập và làm việc trong 
và ngoài nước, làm chủ các công nghệ, nền tảng quan trọng trong lĩnh vực công nghệ thông tin: Công cụ lập trình: Java, C/
C++, Java script, Golang. Các giải pháp công nghệ hàng đầu ứng dụng công nghệ QR Code, các giải pháp về Big Data... 
DID đang liên tục phát triển và mở rộng quy mô kinh doanh. Chúng tôi đặc biệt coi trọng yếu tố nhân sự, khuyến khích và tạo 
điều kiện để đội ngũ chuyên viên, nhân viên trau dồi kiến thức, kỹ năng nhằm hướng tới mục tiêu bền vững là cung cấp tới 
khách hàng những sản phẩm, dịch vụ với chất lượng tốt nhất.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN: DID đặt mục tiêu phát triển thành tập đoàn công nghệ bền vững, đi đầu cung cấp các giải 
pháp trong công nghệ tạo nên sự đột phá, mang tính ưu việt cho các tổ chức, doanh nghiệp dựa trên nền tảng công nghệ 
thông tin và tự động hoá. Xây dựng DID trở thành thương hiệu công nghệ hàng đầu tại Việt Nam và có khả năng cạnh tranh 
với các sản phẩm, giải pháp công nghệ trong khu vực và trên thế giới.

Founded in 2018, DID is a technology solution provider on the research and development of QR Code applications for 
business customers, organizations and individuals doing business in many fields and industries, etc. With a team of highly 
qualified experts who have many years of experience working abroad, mastering important technologies and platforms in the 
public sector information technology. DID has successfully implemented many projects with major customers such as VTV, BIDV, 
VP bank...

TECHNOLOGICAL CAPACITY: DID has a team of highly qualified professionals who have many years of experience studying 
and working on hard environment, mastering technologies, important foundations in the information technology field: tools 
programming: Java, C/C ++, Java script, Golang. Leading technology solutions applying QR Code technology, Big Data 
solutions... DID is continuously developing and expanding business scale. We attach special importance to the human 
resources factor, encouraging and enabling the team of specialists and employees to hone their knowledge and skills towards 
a sustainable goal of providing customers with products and services with substance best quality.

ABOUT VISION: DID aims to develop into a sustainable technology corporation, at the forefront providing solutions 
in technology that create breakthroughs and advantages for organizations and enterprises based on public platforms, 
information technology and automation. Build DID to become the brand leading technology in Vietnam and able to compete 
with technology products and solutions in the region and in the world.
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HIỆP HỘI BẢO MẬT CNTT ĐỨC (TELETRUST)
IT SECURITY ASSOCIATION GERMANY (TELETRUST)

ĐƠN VỊ HỖ TRỢ  | SUPPORTING PARTNER

Địa chỉ: 17 Chausseestrasse, 10115 Berlin, ĐỨC
Address: Chausseestrasse 17, 10115 Berlin, GERMANY

Tel/fax: +49 30 4005 4306
Website: https://www.teletrust.de

GIỚI THIỆU CÔNG TY | COMPANY PROFILE

Hiệp Hội Bảo mật CNTT Đức (TeleTrusT) là một mạng lưới năng lực rộng rãi về bảo mật CNTT bao gồm các thành viên từ 
ngành công nghiệp, quản trị, tư vấn và nghiên cứu cũng như các tổ chức đối tác trong nước và quốc tế đồng mục tiêu. Với 
một số lượng lớn thành viên và tổ chức đối tác, TeleTrusT là hiện thân của mạng lưới năng lực lớn nhất về bảo mật CNTT ở Đức 
và Châu Âu. TeleTrusT cung cấp các diễn đàn liên ngành cho các chuyên gia bảo mật CNTT và tạo điều kiện trao đổi thông 
tin giữa các nhà cung cấp, người dùng, nhà nghiên cứu và nhà chức trách. TeleTrusT bình luận về các vấn đề kỹ thuật, chính 
trị và pháp lý liên quan đến bảo mật CNTT và đứng ra tổ chức các sự kiện và hội nghị. TeleTrusT là một hiệp hội phi lợi nhuận 
với mục tiêu thúc đẩy tính chuyên nghiệp về bảo mật thông tin, nâng cao nhận thức và phương pháp thực hành tốt nhất 
trong tất cả các lĩnh vực bảo mật thông tin. TeleTrusT ban cấp con dấu tin cậy “Bảo mật CNTT được sản xuất tại Đức”. Trụ sở 
của hiệp hội đóng tại Berlin, Đức.

The IT Security Association Germany (TeleTrusT) is a widespread competence network for IT security, comprising members 
from industry, administration, consultancy and research as well as national and international partner organizations with similar 
objectives. With a broad range of members and partner organizations, TeleTrusT embodies the largest competence network 
for IT security in Germany and Europe. TeleTrusT provides interdisciplinary fora for IT security experts and facilitates information 
exchange between vendors, users, researchers and authorities. TeleTrusT comments on technical, political and legal issues 
related to IT security and is an organizer of events and conferences. TeleTrusT is a non-profit association, whose objective is 
to promote information security professionalism, raising awareness and best practices in all domains of information security. 
TeleTrusT is carrier of the “European Bridge CA” (EBCA; PKI network of trust), the IT expert certification schemes “TeleTrusT 
Information Security Professional” (T.I.S.P.) and “TeleTrusT Professional for Secure Software Engineering” (T.P.S.S.E.) and provides 
the trust seal “IT Security made in Germany”. TeleTrusT is a member of the European Telecommunications Standards Institute 
(ETSI). The association is headquartered in Berlin, Germany.
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VERAMINE INCORPORATION
VERAMINE INCORPORATION

ĐƠN VỊ HỖ TRỢ  | SUPPORTING PARTNER

Địa chỉ: 16420 Số 38 Đại lộ SE, Bothell, WA 98012, Mỹ
Address: 16420 38th Ave SE, Bothell, WA 98012, US

Tel/fax: +1 425 999 9793
Website: https://veramine.com/

GIỚI THIỆU CÔNG TY | COMPANY PROFILE

Veramine Incorporation, một đơn vị chuyên phát triển các sản phẩm bảo mật đầu cuối, đã nhận được nhiều hợp đồng 
hàng năm từ Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, Lực lượng Không quân Hoa Kỳ, Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ (đây là cơ quan khuyến nghị 
việc sử dụng Veramine làm nền tảng cho lĩnh vực tài chính và ngân hàng), Ngân hàng ANZ và các khách hàng quan trọng 
khác… Veramine cung cấp bộ sản phẩm 3 trong 1 với hiệu suất tốt nhất, trong đó nhiều tính năng ưu việt được tích hợp trong 
1 cảm biến siêu nhẹ duy nhất (trung bình khoảng 1% CPU và 20MB RAM). Bộ sản phẩm này có thể là On-premise hoặc trên 
đám mây và đối với SOC, đây có thể là biện pháp bảo vệ tốt nhất chống lại các sự cố mạng cả bên ngoài và bên trong. 

Veramine Incorporation, specialized in building cybersecurity endpoint products, has been awarded annual contracts from 
U.S. Department of Defense, U.S. Airforce, U.S. Department of Homeland Security (recommending Veramine as a platform for 
financial and banking sector), ANZ Bank, and other important customers… Veramine offers a best-value 3-in-1 suite of products 
with best performance, where many elite features are packaged into 1 single super-lightweight sensor (averaged about 1% 
CPU and 20 MB RAM). The suite can be On-premise or Cloud, and for SOC, that can be the best defense against cyber 
incidents both externally and internally.

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM | PRODUCT/SOLUTION INTRODUCTION

- Phát hiện và ứng phó điểm cuối (VEDR), một bộ công cụ chống APT chính, với nhiều tính năng độc đáo như tìm kiếm bộ 
nhớ Yara nhằm nâng cao hiệu quả Phát hiện, Điều tra, Phản hồi, Thu thập dữ liệu ... 

- Hệ thống bẫy động (VDDS), một Nền tảng Bẫy, có thể làm giả dịch vụ, quy trình, mutexes, thông tin xác thực, trình xử 
lý mạng, chia sẻ dữ liệu..., đóng vai trò như một cách phòng thủ chủ động để phát hiện và ngăn chặn các cuộc tấn công

- Ngăn chặn mối đe dọa nội bộ (VITP), kết hợp Kiểm soát nâng cao của người dùng, dữ liệu và thiết bị, chẳng hạn như Trình 
ghi khóa, Ảnh chụp màn hình, Theo dõi và cho phép USB, Điều tra số sử dụng Velociraptor... 

- Endpoint Detection and Response (VEDR), a main anti-APT tool set, with many unique features such as Yara memory 
search, to effectively provide Detection, Investigation, Response, Data Collection... 

- Dynamic Deception System (VDDS), a Platform of Traps, such as Deceptive services, processes, mutexes, credentials, 
network listeners, data shares..., as Active Defense to Detect and Prevent attacks

- Insider Threat Prevention (VITP), combining Advanced Controls of Users, Data and Devices, such as Key loggers, Screenshots, 
USB Tracking and Permissions, Digital Forensics using Velociraptor...
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CÔNG TY CỔ PHẦN VIETGUYS
VIETGUYS JOINT STOCK COMPANY

ĐƠN VỊ HỖ TRỢ  | SUPPORTING PARTNER

Địa chỉ: Tầng 8, Toà nhà Hai Bà Trưng - 456 Hai Bà Trưng, Phường Tân Định, Quận 1, TP. HCM
Address: 8 Floor, Hai Ba Trung Building, Tan Dinh ward, district 1, HCM city

Tel/fax: 028-7300 8027
Website: https://www.vietguys.biz/en/

GIỚI THIỆU CÔNG TY | COMPANY PROFILE

Được thành lập vào tháng 06 năm 2007, qua hơn 13 năm hình thành và phát triển, VIETGUYS tự hào là một trong những đơn 
vị tiên phong tại Việt Nam chuyên cung cấp các giải pháp Mobile Marketing cho hơn 1.800 nhãn hàng trong và ngoài nước 
như Syngenta, Samsung, Heineken, Samsung, LG, SSI, HSBC, Thegioididong, CGV, Garena, Grab, Shopee…

VietGuys là một trong số ít các công ty quảng cáo sở hữu chứng chỉ ISO 27001:2013 về An ninh thông tin do Bureau Veritas 
đánh giá và UKAS thuộc Vương Quốc Anh cấp chứng nhận. Bên cạnh đó, VietGuys được Bộ Thông Tin - Truyền Thông cấp 
chứng chỉ hành nghề VNCERT cho lĩnh vực quảng cáo SMS và Email Marketing.

VietGuys hiện là thành viên tích cực của Hiệp Hội Mobile Marketing toàn cầu (MMA), là thành viên của Hiệp Hội Thương 
mại Điện tử Việt Nam (VECOM), Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA), và Phòng thương mại Châu Âu tại Việt Nam (Eurocharm).

VIETGUYS was founded in June, 2007 by experienced members in the mobile marketing industry. For over 13 years, we are 
proud to provide various mobile marketing solutions to more than 1,800 international and local brands, such as: Syngenta, 
Samsung, Heineken, Samsung, LG, SSI, HSBC, Thegioididong, CGV, Garena, Grab, Shopee…

VietGuys is one of few mobile marketing agencies applying the Information Security Management System - ISO 27001:2013, 
accredited by UKAS (United Kingdom Accreditation Service), audited and certified by Bureau Veritas - a leading verification, 
testing, and certification company. We are granted the VNCERT certificates for SMS Marketing and Email Marketing by the 
Vietnam Ministry of Information and Technology. We are also an active member of Mobile Marketing Association (MMA)






