




CHỦ TRÌ:

 Ông Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng, Bộ Thông tin và Truyền thông

 KHAI MẠC
08:30  TUYÊN BỐ LÝ DO, GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU

Đại diện Ban Tổ chức

08:35  PHÁT BIỂU KHAI MẠC 
Ông Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng, Bộ Thông tin và Truyền thông

 PHIÊN BÁO CÁO CHÍNH 
08:45  NÂNG CAO THỨ HẠNG QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM VỀ AN TOÀN KHÔNG GIAN MẠNG: TẠO LẬP NIỀM TIN SỐ.

Ông Nguyễn Thành Phúc, Cục trưởng, Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông 

09:00  BỨC TRANH AN TOÀN THÔNG TIN 2021: GÓC NHÌN CỦA DOANH NGHIỆP
Ông Trần Minh Quảng, Giám đốc Trung tâm Phân tích và chia sẻ nguy cơ An ninh mạng, Công ty An ninh mạng Viettel

09:15  KHAI TRƯƠNG ỨNG DỤNG AN TOÀN KHÔNG GIAN MẠNG TRÊN NỀN TẢNG DI ĐỘNG CHO NGƯỜI DÂN

09:30  XU HƯỚNG TẤN CÔNG VÀ TỘI PHẠM MẠNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2022
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

09:45  XỬ LÝ SỰ CỐ MẠNG GÂY RA BỞI CÁC MỐI ĐE DỌA TINH VI, HIỆN ĐẠI
Ông Ngô Tấn Vũ Khanh, Giám đốc Quốc gia Việt Nam, Kaspersky

10:00  TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC ZERO-TRUST
Ông Vincent Oh, Giám đốc Kinh doanh khu vực ASEAN, Cloudflare

10:15  LỄ CÔNG BỐ XẾP HẠNG MỨC ĐỘ AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020
Ông Đinh Văn Kết, Phó trưởng phòng Phòng Thông tin và Hợp tác quốc tế, Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin 
và Truyền thông

10:30  TỌA ĐÀM MỞ
BÀI HỌC TỪ NHỮNG THÁCH THỨC AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG TRONG THỜI KỲ COVID-19
Điều phối: Ông Trần Quang Hưng, Giám đốc, Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia

Chủ đề thảo luận:
- KHÓ KHĂN, THÁCH THỨC ĐẢM BẢO AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG TRONG THỜI KỲ COVID-19
- THAY ĐỔI TƯ DUY VÀ CHIẾN LƯỢC AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG CHO CÁC TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP
- GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ VỚI CÁC THÁCH THỨC AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG

Thành phần tham gia:
- Ông Hoàng Thế Long, Trưởng phòng cấp cao phòng CNTT, Daikin
- Ông Mai Tất Thắng, Giám đốc Khối công nghệ thông tin, Công ty cổ phần Chứng khoán VPS (VPS)
- Ông Bùi Đình Giang,  Phụ trách CNTT, Tổng công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Quốc 
gia Việt Nam (PetroVietnam)
- Ông Ngô Tấn Vũ Khanh, Giám đốc Quốc gia Việt Nam, Kaspersky
- Ông Ngô Tuấn Anh, Phó Chủ tịch phụ trách An ninh mạng, BKAV 
- Ông Vũ Anh Tiến, Chuyên gia cấp cao, Frost & Sullivan

11:50  PHÁT BIỂU KẾT LUẬN
Ông Nguyễn Thành Phúc, Cục trưởng, Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông

12:00  KẾT THÚC PHIÊN BÁO CÁO CHÍNH

LỄ KHAI MẠC VÀ PHIÊN BÁO CÁO CHÍNH
“HỘI THẢO & TRIỂN LÃM QUỐC TẾ VỀ AN TOÀN KHÔNG GIAN MẠNG 2021”
BẢO ĐẢM AN TOÀN KHÔNG GIAN MẠNG TRONG KỶ NGUYÊN SỐ: THÁCH THỨC VÀ LỜI GIẢI

08:30 - 12:00 Thứ Tư, ngày 27 | 10 | 2021 Hình thức: Trực tuyến



HOSTED BY:

 Mr. Nguyen Huy Dung, Deputy Minister, Ministry of Information and Communications

 OPENING CEREMONY
08:30  VIP INTRODUCTION

Representative from the Organizing Committee

08:35  OPENING REMARKS
Mr. Nguyen Huy Dung, Deputy Minister, Ministry of Information and Communications

 KEYNOTES
08:45  ENHANCING VIETNAM CYBERSECURITY RANKING INDEX: BUILDING DIGITAL TRUST

Mr. Nguyen Thanh Phuc, Director General, Authority of Information Security, Ministry of Information and Communications 

09:00  OVERVIEW OF INFORMATION SECURITY IN 2021: PERSPECTIVE FROM THE ENTERPRISE
Mr. Tran Minh Quang, Director of Viettel Threat Intelligent, Viettel Cyber Security

09:15  INAUGURATION CEREMONY OF MOBILE SECURITY APPS 

09:30  TRENDS OF CYBER CRIME LANDSCAPE IN THE PERIOD OF 2021 - 2022
Colonel Nguyen Ngoc Cuong, Deputy Director General, Department of Cyber Security and High-tech Crime 
Prevention, Ministry of Public Security

09:45  TACKLING CYBER-INCIDENTS CAUSED BY MODERN SOPHISTICATED THREATS
Mr. Khanh Tan Vu Ngo, Country Manager, Kaspersky

10:00  IMPLEMENTING A ZERO-TRUST STRATEGY
Mr. Vincent Oh, Regional Sales Director, Cloudflare ASEAN

10:15  ANNOUNCEMENT OF CYBER SECURITY INDEX FOR VIETNAM’S PROVINCES & CITIES IN 2020
Mr. Dinh Van Ket, Deputy Head of Department of Information and International Cooperation, Authority of 
Information Security, Ministry of Information and Communications

10:30  EXECUTIVE TALK
EXPERIENCE FROM ENSURING CYBER SECURITY IN THE TURBULENT TIME OF COVID - 19
Moderator: Mr. Tran Quang Hung, Director, National Cyber Security Center - NCSC Vietnam

Topics of discussion:
- CHALLENGES OF CYBER SECURITY IN THE TURBULENT TIME OF COVID - 19  
- SHIFTING CYBER SECURITY MINDSET AND STRATEGY
- SOLUTIONS TO IMPROVE ORGANIZATION’S & BUSINESSES’ CYBER SECURITY

Panelists:
- Mr. Hoang The Long, Head of IT Department, Daikin
- Mr. Mai Tat Thang, Chief Information Officer, VPS Securities JSC
- Mr. Bui Dinh Giang, CIO, PTSC|PetroVietnam
- Mr. Khanh Tan Vu Ngo, Country Manager, Kaspersky
- Mr. Ngo Tuan Anh, Vice President - CSO Director, BKAV
- Mr. Vu Anh Tien, Senior Industry Analyst - Cybersecurity, Frost & Sullivan

11:50  CLOSING REMARKS
Mr. Nguyen Thanh Phuc, Director General, Authority of Information Security, Ministry of Information and 
Communications

12:00  END OF PLENARY SESSION

OPENING CEREMONY AND PLENARY SESSION
“VIETNAM SECURITY SUMMIT & EXPO 2021”
CYBER SECURITY IN THE DIGITAL AGE: CHALLENGES AND SOLUTIONS

08:30 - 12:00 Wednesday, October 27th, 2021 Format: Virtual



ĐỒNG CHỦ TRÌ: 

 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
 Đại tá Trần Đức Sự, Giám đốc Trung tâm CNTT và Giám sát an ninh mạng, Ban Cơ yếu Chính phủ

 KHAI MẠC
13:30  TUYÊN BỐ LÝ DO, GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU

Đại diện Ban Tổ chức

13:35  PHÁT BIỂU KHAI MẠC 
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

13:45  PHÁT BIỂU CHÀO MỪNG
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
13:55  AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG CHO HẠ TẦNG TRỌNG YẾU TRONG TƯƠNG LAI SỐ

Ông Đỗ Việt Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm CNTT và Giám sát an ninh mạng, Ban Cơ yếu Chính phủ

14:10  AN NINH MẠNG - XƯƠNG SỐNG CỦA NỀN KINH TẾ SỐ ĐANG PHÁT TRIỂN
Ông Sam Cheng Qingjun, Giám đốc Quan hệ công chúng và Các vấn đề chính phủ, Huawei

14:25  EDR, XDR VÀ MDR: ĐÂU LÀ GIẢI PHÁP PHÙ HỢP CHO TỔ CHỨC CỦA BẠN?
Ông Vũ Lê, Kỹ sư giải pháp, Sophos

14:40  GIẢI PHÁP BẢO MẬT, AN TOÀN THÔNG TIN CHO NGÀNH DẦU KHÍ
Ông Bùi Đình Giang, Phụ trách CNTT, Tổng công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia 
Việt Nam (PetroVietnam)

14:55  NGĂN NGỪA CÁC MÃ ĐỘC TINH VI THÔNG QUA GIẢI PHÁP BẢO MẬT HIỆU QUẢ
Bà Mai Ngọc Tú, Giám đốc Việt Nam, Phụ trách Khách hàng doanh nghiệp, Cloudflare

15:10  NHẬN DIỆN CÁC RỦI RO AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG ĐỐI VỚI HỆ THỐNG INTERNET VẠN VẬT CÔNG NGHIỆP VÀ OT
Ông Nguyễn Minh Hải, Tư vấn giải pháp, Fortinet Việt Nam

15:25  THẢO LUẬN
Điều phối: Đại tá Trần Đức Sự, Giám đốc Trung tâm CNTT và Giám sát an ninh mạng, Ban Cơ yếu Chính phủ

Chủ đề thảo luận:
- QUẢN TRỊ RỦI RO VÀ BẢO MẬT TRONG MÔI TRƯỜNG IT/OT 
- TIÊU CHÍ LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ PHÙ HỢP ĐẢM BẢO AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG CHO HỆ THỐNG OT

Thành phần tham gia:
- Ông Đỗ Việt Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm CNTT và Giám sát an ninh mạng, Ban Cơ yếu Chính phủ
- Ông Vũ Lê, Kỹ sư giải pháp, Sophos
- Ông Bùi Đình Giang, Phụ trách CNTT, Tổng công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Quốc 
gia Việt Nam (PetroVietnam)
- Bà Mai Ngọc Tú, Giám đốc Việt Nam, Phụ trách Khách hàng doanh nghiệp, Cloudflare
- Ông Nguyễn Minh Hải, Tư vấn giải pháp, Fortinet Việt Nam
- Ông Đỗ Đức Huy, Kỹ sư giải pháp, khu vực Đông Nam Á, CyberArk

16:45  PHÁT BIỂU KẾT LUẬN
Đại tá Trần Đức Sự, Giám đốc Trung tâm CNTT và Giám sát an ninh mạng, Ban Cơ yếu Chính phủ

16:55  BỐC THĂM MAY MẮN
17:00  KẾT THÚC HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 1

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 1
BẢO VỆ CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN TRỌNG YẾU TRONG THẾ GIỚI SỐ

13:30 - 17:00 Thứ Tư, ngày 27 | 10 | 2021 Hình thức: Trực tuyến



HOSTED BY:

 Colonel Nguyen Ngoc Cuong, Deputy Director General, Department of Cyber Security and High-tech Crime Prevention, 
Ministry of Public Security
 Colonel Tran Duc Su, Director, Center for Information Technology and Cyber Security Monitoring, Vietnam Government 
Information Security Commission

 OPENING CEREMONY
13:30  VIP INTRODUCTION

Representative from the Organizing Committee

13:35  OPENING REMARKS
Colonel Nguyen Ngoc Cuong, Deputy Director General, Department of Cyber Security and High-tech Crime 
Prevention, Ministry of Public Security

13:45  WELCOME REMARKS
Colonel Tran Duc Su, Director, Center for Information Technology and Cyber Security Monitoring, Vietnam 
Government Information Security Commission

 KEYNOTES
13:55  HOW TO PREPARE AND SECURE CRITICAL INFRASTRUCTURE FOR THE FUTURE OF DIGITALISATION

Mr. Do Viet Thang, Deputy Director, Center for Information Technology and Cyber Security Monitoring Vietnam 
Government Information Security Commission

14:10  FROM PANDEMIC RESILIENCE TO ECONOMIC RECOVERY:  CYBERSECURITY AS THE CORNERSTONE OF GROWING 
DIGITAL ECONOMY
Mr. Sam Cheng Qingjun, Director of Public relations and Government affairs, Huawei

14:25  EDR, XDR OR MDR: WHAT IS RIGHT FOR YOUR ORGANIZATION?
Mr. Vu Le, Security Solutions Engineer, Sophos

14:40  CYBER SECURITY SOLUTIONS FOR OIL & GAS SECTOR
Mr. Bui Dinh Giang, CIO, PTSC|PetroVietnam

14:55  SOPHISTICATED SECURITY TO STOP SOPHISTICATED BOTS
Ms. Mai Ngoc Tu, Vietnam Country Lead, Enterprise Account Executive, Cloudflare

15:10  ADDRESSING CYBERSECURITY RISK IN INDUSTRIAL IOT AND OT 
Mr. Nguyen Minh Hai, Security Consultant, Fortinet Vietnam

15:25  PANEL DISCUSSION
Moderator: Colonel Tran Duc Su, Director, Center for Information Technology and Cyber Security Monitoring, 
Vietnam Government Information Security Commission

Topics of discussion:
- ORGANISING SECURITY & RISK MANAGEMENT IN CONVERGED IT/OT ENVIRONMENTS
- CHOOSING THE RIGHT TECHNOLOGY FOR OT SECURITY

Panelists:
- Mr. Do Viet Thang, Deputy Director, Center for Information Technology and Cyber Security Monitoring Vietnam 
Government Information Security Commission
- Mr. Vu Le, Security Solutions Engineer, Sophos
- Mr. Bui Dinh Giang, CIO, PTSC|PetroVietnam
- Ms. Mai Ngoc Tu, Vietnam Country Lead, Enterprise Account Executive, Cloudflare
- Mr. Nguyen Minh Hai, Security Consultant, Fortinet Vietnam
- Mr. Do Duc Huy, Solutions Engineer, ASEAN, CyberArk

16:45  CLOSING REMARKS
Colonel Tran Duc Su, Director, Center for Information Technology and Cyber Security Monitoring, Vietnam 
Government Information Security Commission

16:55  LUCKY DRAW
17:00  END OF CONFERENCE SESSION 1

CONFERENCE SESSION 1
CRITICAL INFRASTRUCTURE SECURITY IN THE DIGITAL WORLD

13:30 - 17:00 Wednesday, October 27th, 2021 Format: Virtual



CHỦ TRÌ: 

 Ông Nguyễn Thành Phúc, Cục trưởng, Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông

 KHAI MẠC VÀ ĐỀ DẪN

8:30  TUYÊN BỐ LÝ DO, GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU
Đại diện Ban Tổ chức

8:35  PHÁT BIỂU KHAI MẠC
Ông Nguyễn Thành Phúc, Cục trưởng, Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông

 CÁC THAM LUẬN VÀ BÁO CÁO CHÍNH

8:45  BẢO VỆ DỮ LIỆU ĐÁM MÂY HÌNH THÀNH TỪ MẠNG LƯỚI IOT
Ông Terry Ray, Phó Chủ tịch cao cấp chiến lược, Thành viên Tập đoàn Imperva

9:00  SỰ PHÁT TRIỂN VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA TƯỜNG LỬA ỨNG DỤNG WEB (WAF) 
Ông Đào Việt Hùng, Giám đốc quốc gia, Akamai Technologies

9:15  TRIỂN KHAI SOC: PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN TRIỂN KHAI HIỆU QUẢ TỪ THỰC TẾ
Ông Ngô Tuấn Anh, Phó Chủ tịch phụ trách An ninh mạng, BKAV 

9:30  NGĂN NGỪA LỘ, LỌT THÔNG TIN TRÊN ĐÁM MÂY - BẢO MẬT ĐÁM MÂY THEO QUY MÔ VÀ TỐC ĐỘ 
Ông Christopher Hosking, Giám đốc kinh doanh mảng Đám mây, Khu vực Châu Á- Thái Bình Dương & Nhật Bản, 
CrowdStrike

9:45  CÁC VẤN ĐỀ AN TOÀN BẢO MẬT TRÊN MẠNG 5G
Ông Đoàn Đình Dân, Phó Ban Công nghệ thông tin, Tổng Công ty Viễn thông Mobifone

10:00  PHÁT HIỆN VÀ ỨNG PHÓ CÁC RỦI RO AN TOÀN THÔNG TIN CÙNG GIẢI PHÁP XDR
Ông Ahsim Nisar, Chuyên gia giải pháp an toàn bảo mật và tuân thủ, Microsoft

10:15  THẢO LUẬN
Điều phối: Ông Nguyễn Thành Phúc, Cục trưởng, Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông

Chủ đề thảo luận:
- THÁCH THỨC TRONG QUẢN TRỊ RỦI RO TRÊN NỀN TẢNG ĐÁM MÂY
- TỐI ƯU HÓA CHI PHÍ ĐẦU TƯ VÀO BẢO MẬT ĐÁM MÂY

Thành phần tham gia:
- Ông Đào Việt Hùng, Giám đốc quốc gia, Akamai Technologies
- Ông Ngô Tuấn Anh, Phó Chủ tịch phụ trách An ninh mạng, BKAV
- Ông Christopher Hosking, Giám đốc kinh doanh mảng Đám mây, Khu vực Châu Á- Thái Bình Dương & Nhật Bản, 
CrowdStrike
- Ông Đoàn Đình Dân, Phó Ban Công nghệ thông tin, Tổng Công ty Viễn thông Mobifone
- Ông Ahsim Nisar, Chuyên gia giải pháp an toàn bảo mật và tuân thủ, Microsoft

11:45  PHÁT BIỂU KẾT LUẬN 
Ông Nguyễn Thành Phúc, Cục trưởng, Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông

11:55  BỐC THĂM MAY MẮN

12:00  KẾT THÚC HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 2

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 2
XU HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG CHO ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

8:30 - 12:00 Thứ Năm, ngày 28 | 10 | 2021 Hình thức: Trực tuyến



CO-HOSTED BY: 

 Mr. Nguyen Thanh Phuc, Director General, Authority of Information Security, Ministry of Information and Communications

 OPENING CEREMONY

8:30  VIP INTRODUCTION
Representative from the Organizing Committee

8:35  OPENING REMARKS
Mr. Nguyen Thanh Phuc, Director General, Authority of Information Security, Ministry of Information and 
Communications

 KEYNOTES

8:45  IF YOU CAN ANSWER THESE QUESTIONS, YOUR DATA SECURITY IS BETTER THAN MOST
Mr. Terry Ray, SVP Strategy for Finance and Healthcare, and an Imperva Fellow for Imperva Inc.

9:00  EVOLUTION OF WAF AND WHY IT MATTERS TODAY
Mr. Dao Viet Hung, Country Manager - Vietnam, Akamai Technologies

9:15  IMPLEMENTING SOC: THE EFFECTIVE APPROACH FROM THE PRACTICE
Mr. Ngo Tuan Anh, Vice President - CSO Director, BKAV

9:30  STOPPING CLOUD BREACHES - CLOUD SECURITY AT SCALE AND SPEED
Mr. Christopher Hosking, Cloud Sales Manager, Asia Pacific & Japan, CrowdStrike

9:45  THE CYBERSECURITY RISKS ASSOCIATED WITH 5G NETWORK
Mr. Doan Dinh Dan, Deputy Head of IT Department, MobiFone

10:00  HOW ENTERPRISE COULD DETECT & RESPOND TO THREAT WITH XDR
Mr. Ahsim Nisar, Security and Compliance Solution Technical Specialist, Microsoft

10:15  PANEL DISCUSSION
Moderator: Mr. Nguyen Thanh Phuc, Director General, Authority of Information Security, Ministry of Information 
and Communications

Topics of discussion:
- MONITOR CLOUD THREATS: TARGETED ATTACK PROTECTION SAAS DEFENSE
- OPTIMIZING CLOUD SECURITY INVESTMENT

Panelists:
- Mr. Dao Viet Hung, Country Manager - Vietnam, Akamai Technologies
- Mr. Ngo Tuan Anh, Vice President - CSO Director, BKAV
- Mr. Christopher Hosking, Cloud Sales Manager, Asia Pacific & Japan, CrowdStrike
- Mr. Doan Dinh Dan, Deputy Head of IT Department, MobiFone
- Mr. Ahsim Nisar, Security and Compliance Solution Technical Specialist, Microsoft

11:45  CLOSING REMARKS
Mr. Nguyen Thanh Phuc, Director General, Authority of Information Security, Ministry of Information and Communications

11:55  LUCKY DRAW

12:00  END OF CONFERENCE SESSION 2

CONFERENCE SESSION 2
CLOUD SECURITY: TRENDS AND SOLUTIONS

8:30 - 12:00 Thursday, October 28th, 2021 Format: Virtual



CHỦ TRÌ: 

 Thiếu tướng Tống Viết Trung, Phó Tư lệnh, Bộ Tư lệnh Tác chiến Không gian mạng (Bộ Tư lệnh 86), Bộ Quốc phòng

 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
Thiếu tướng Tống Viết Trung, Phó Tư lệnh, Bộ Tư lệnh Tác chiến Không gian mạng (Bộ Tư lệnh 86)

 CÁC THAM LUẬN VÀ BÁO CÁO CHÍNH

13:45  QUẢN TRỊ RỦI RO MÔI TRƯỜNG KINH DOANH SỐ TẠI VIỆT NAM
Ông Lê Đức Anh, Giám đốc phát triển kinh doanh, Group IB Việt Nam

14:00  HIỆN THỰC HÓA VIỆC XÂY DỰNG HỆ THỐNG GIÁM SÁT AN TOÀN THÔNG TIN NHANH CHÓNG, HIỆU QUẢ, 
TIẾT KIỆM TỐI ĐA NGUỒN NHÂN LỰC BẰNG NỀN TẢNG AI OPEN XDR PLATFORM THÔNG MINH
Ông Vũ Thành Công, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật, Nessar Vietnam Technologies JSC

14:15  ĐỔI MỚI HỆ THỐNG VẬN HÀNH VỚI GIẢI PHÁP AN NINH VÀ QUẢN TRỊ DI ĐỘNG CẤP CAO
Ông Đinh Trọng Du, Chuyên gia kỹ thuật cao cấp, Samsung

14:30  PHƯƠNG THỨC PHỐI HỢP HỖ TRỢ BỘ PHẬN AN TOÀN THÔNG TIN
Ông Alexey Zhukov, Chuyên gia trưởng bộ phận an toàn thông tin ứng dụng, Positive Technologies

14:45  THÁCH THỨC TRONG XÂY DỰNG HỆ THỐNG AN TOÀN BẢO MẬT CHO TỔ CHỨC TÀI CHÍNH
Ông Lưu Hà Nam, Trưởng Bộ phận An toàn thông tin, Công ty cổ phần Chứng khoán VPS

15:00  ỨNG DỤNG MACHINE LEARNING NHẰM PHÁT HIỆN RA CÁC MỐI ĐE DỌA VÀ RỦI RO TRONG QUẢN LÝ 
TRUY CẬP ĐẶC QUYỀN 
Ông Serkan Cetin, Giám đốc kỹ thuật, One Identity APJ

15:15  THẢO LUẬN
Điều phối: Thiếu tướng Tống Viết Trung, Phó Tư lệnh, Bộ Tư lệnh Tác chiến Không gian mạng (Bộ Tư lệnh 86), Bộ 
Quốc phòng

Chủ đề thảo luận:
- NHỮNG THÁCH THỨC AN TOÀN THÔNG TIN TRONG BỐI CẢNH LÀM VIỆC TỪ XA VÀ NHỮNG YÊU CẦU MỚI VỚI 
HỆ THỐNG BẢO MẬT NHẰM ĐẢM BẢO HIỆU SUẤT VẬN HÀNH
- CÁC XU HƯỚNG QUẢN TRỊ TRUY CẬP VÀ ĐỊNH DANH KHÁCH HÀNG TRONG THỜI KỲ KHÁCH HÀNG LÀ 
TRỌNG TÂM
- CHIẾN LƯỢC NÂNG CẤP HỆ THỐNG AN TOÀN BẢO MẬT CHO HỆ THỐNG CNTT DOANH NGHIỆP TRƯỚC SỰ 
PHÁT TRIỂN CỦA CÁC CÔNG NGHỆ 4.0.

Thành phần tham gia:
- Ông Lê Đức Anh, Giám đốc phát triển kinh doanh, Group IB Việt Nam
- Ông Vũ Thành Công, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật, Nessar Vietnam Technologies JSC
- Ông Đinh Trọng Du, Chuyên gia kỹ thuật cao cấp, Samsung
- Ông Alexey Zhukov, Chuyên gia trưởng bộ phận an toàn thông tin ứng dụng, Positive Technologies
- Ông Lưu Hà Nam, Trưởng Bộ phận An toàn thông tin, Công ty cổ phần Chứng khoán VPS
- Ông Serkan Cetin, Giám đốc kỹ thuật, One Identity APJ

16:45  PHÁT BIỂU KẾT LUẬN 
Thiếu tướng Tống Viết Trung, Phó Tư lệnh, Bộ Tư lệnh Tác chiến Không gian mạng (Bộ Tư lệnh 86), Bộ Quốc phòng

16:55  BỐC THĂM MAY MẮN

17:00  KẾT THÚC HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 3

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 3
AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG CHO HỆ THỐNG THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 
TRONG THỜI KỲ CHUYỂN ĐỔI SỐ

13:30 - 17:00 Thứ Năm, ngày 28 | 10 | 2021 Hình thức: Trực tuyến



HOSTED BY: 

 Major General Tong Viet Trung, Deputy Commander, Cyberspace Operations Command (Command 86), Ministry of 
National Defence

 OPENING CEREMONY

13:30  VIP INTRODUCTION
Representative from the Organizing Committee

13:35  OPENING REMARKS
Major General Tong Viet Trung, Deputy Commander, Cyberspace Operations Command (Command 86), Ministry 
of National Defence

 KEYNOTES

13:45  MANAGING THE RISK OF A DIGITAL ECONOMY IN VIETNAM
Mr. Le Duc Anh, Business Development Manager, Group IB

14:00  REALIZE THE CONSTRUCTION OF AN INFORMATION SECURITY MONITORING SYSTEM QUICKLY AND EFFICIENTLY, 
SAVING MAXIMUM HUMAN RESOURCES WITH THE AI OPEN XDR PLATFORM
Mr. Vu Thanh Cong, Technical Center Manager, Nessar Vietnam Technologies JSC

14:15  OPERATIONAL INNOVATION WITH ENTERPRISE MOBILITY SAMSUNG
Mr. Dinh Trong Du, Senior Technical Engineer, Samsung

14:30  HOW TO FIND R&D ALLIES FOR SECURITY TEAM
Mr. Alexey Zhukov, Leading Expert in application security, Positive Technologies

14:45  CHALLENGES IN BUILDING CYBER SECURITY SYSTEM FOR FINANCIAL INSTITUTION
Mr. Luu Ha Nam, CISSP/CISA/CISM/CCSP - Security Manager, VPS Securities JSC

15:00  USING MACHINE LEARNING TO UNCOVER THREATS AND RISK IN PRIVILEGED ACCESS 
Mr. Serkan Cetin, Technical Director, One Identity APJ

15:15  PANEL DISCUSSION
Moderator: Major General Tong Viet Trung, Deputy Commander, Cyberspace Operations Command (Command 86), 
Ministry of National Defence

Topics of discussion:
- SECURITY CHALLENGES IN REMOTE WORKING CONTEXTS AND NEW REQUIREMENTS FOR SECURITY SYSTEMS TO 
ENSURE OPERATIONAL EFFICIENCY
- CUSTOMER IDENTITY AND ACCESS MANAGEMENT (CIAM) TRENDS IN THE CUSTOMER-CENTRIC ERA
- ENTERPRISES’ APPROACH ON UPGRADING SECURITY SYSTEMS IN THE DIGITAL AGE

Panelists:
- Mr. Le Duc Anh, Business Development Manager, Group IB
- Mr. Vu Thanh Cong, Technical Center Manager, Nessar Vietnam Technologies JSC
- Mr. Dinh Trong Du, Senior Technical Engineer, Samsung
- Mr. Alexey Zhukov, Leading Expert in application security, Positive Technologies
- Mr. Luu Ha Nam, CISSP/CISA/CISM/CCSP - Security Manager, VPS Securities JSC
- Mr. Serkan Cetin, Technical Director, One Identity APJ

16:45  CLOSING REMARKS
Major General Tong Viet Trung, Deputy Commander, Cyberspace Operations Command (Command 86)

16:55  LUCKY DRAW

17:00  END OF CONFERENCE SESSION 3

CONFERENCE SESSION 3
ENTERPRISE SECURITY: SAFEGUARDING THE DIGITAL TRANSFORMATION

13:30 - 17:00 Thursday, October 28th, 2021 Format: Virtual
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PHIÊN BÁO CÁO CHÍNH
BẢO ĐẢM AN TOÀN KHÔNG GIAN MẠNG TRONG KỶ NGUYÊN SỐ: 

THÁCH THỨC VÀ LỜI GIẢI

KEYNOTES SESSION
CYBER SECURITY IN THE DIGITAL AGE: 

CHALLENGES AND SOLUTIONS
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..........................................................

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

CHỦ ĐỀ | TOPIC
......................................

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

ÔNG NGUYỄN HUY DŨNG
MR. NGUYEN HUY DUNG
 Thứ trưởng, Bộ Thông tin và Truyền thông

 Deputy Minister, Ministry of Information and Communications
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Ông là một nhà Lãnh đạo, một chuyên gia đã có gần 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT và ATTT. Ông đã trải qua 
nhiều vị trí lãnh đạo tại Bộ Thông tin và Truyền thông như: Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông, Cục 
trưởng Cục Tin học hóa (trước đây là Cục Ứng dụng Công nghệ thông tin) và Cục trưởng Cục An toàn thông tin. 

Bên cạnh đó, ông cũng tham gia và là thường trực của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Hội đồng giám đốc CNTT cơ quan 
nhà nước, Ban chỉ đạo Chính phủ điện tử và hiện đang phụ trách nhóm chuyên gia về An toàn, an ninh mạng tham vấn cho 
Tổ chuyên gia giúp việc Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử.

Về lĩnh vực CNTT, ông đã chủ trì và chỉ đạo xây dựng các văn bản quan trọng như: Nghị định số 102/2009/NĐ-CP về quản 
lý đầu tư ứng dụng Công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, Nghị định số 43/2011/NĐ-CP quy định cung 
cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước, 
Nghị định số 64/2007/NĐ-CP về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước… Ngoài ra, ông đã 
có nhiều đóng góp nổi bật trong lĩnh vực ATTT như: Nâng cao xếp hạng an toàn thông tin của Việt Nam lên top 25 theo chỉ số 
GCI do ITU đánh giá; Hỗ trợ các bộ, ngành địa phương triển khai hoàn thành mô hình 4 lớp bảo đảm an toàn thông tin; thúc 
đẩy phát triển Hệ sinh thái sản phẩm An toàn, an ninh mạng “Make in Viet Nam”, đạt 91% các dòng sản phẩm An toàn, an 
ninh mạng …

He is a leader, an expert with nearly 30 years of experience of IT and Information security. He has held many leadership 
positions at the Ministry of Information and Communications such as: Deputy Director of the Institute of Information and 
Communications Strategy, Director of the Department of Informatization (formerly the Department of Information Technology 
Applications) and Head of Information Security Department.

Besides, he also participates and is a permanent member of the Ministry of Information and Communications at the State 
agency IT Directors Council, the E-Government Steering Committee and is currently in charge of the expert group on Cyber 
security consulting for the group of experts to assist the National Committee on e-Government.

In the field of IT, he presided over and directed the development of important documents such as Decree No. 102/2009/
ND-CP on investing  management and application of Information Technology using state budget capital. Decree No. 43/2011/
ND-CP stipulating the provision of online public information and services on websites or electronic portals of state agencies, 
Decree No. 64/2007/ND- CP on application of information technology in activities of state agencies… In addition, he has made 
many outstanding contributions in the industry of information security such as: Raising Vietnam's information security ranking to 
the top 25 according to the GCI index assessed by ITU; Support ministries and local branches to complete the 4-layer model of 
information security; promoting the development of cyber security ecosystem’s product “Make in Vietnam”, reaching 91% of 
cyber security product lines…

CHỦ ĐỀ | TOPIC
NÂNG CAO THỨ HẠNG QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM VỀ AN TOÀN KHÔNG GIAN MẠNG: TẠO LẬP NIỀM TIN SỐ

ENHANCING VIETNAM CYBERSECURITY RANKING INDEX: BUILDING DIGITAL TRUST

ÔNG NGUYỄN THÀNH PHÚC
MR. NGUYEN THANH PHUC
 Cục trưởng, Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông 

 Director General, Authority of Information Security, Ministry of 
Information and Communications 
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Ông Trần Minh Quảng - Giám đốc Trung tâm phân tích và chia sẻ nguy cơ An ninh mạng, Công ty An ninh mạng Viettel. 
Ông có hơn 13 năm kinh nghiệm nghiên cứu chuyên sâu trong lĩnh vực an ninh mạng, đặc biệt là các mảng dịch ngược, 

nghiên cứu mã độc, xử lý sự cố an toàn thông tin, phòng chống tấn công có chủ đích. Ông Quảng đã từng tham gia xử lý 
nhiều sự cố ATTT nghiêm trọng thuộc các cơ quan nhà nước, Bộ Ngành, tổ chức chính phủ, các doanh nghiệp lớn. 

Là diễn giả thường xuyên của các hội thảo trong và ngoài nước như Security Bootcamp, TradaHacking, TetCon, Security 
World, BotConf…

Mr. Tran Minh Quang - Director of Viettel Threat Intelligent, Viettel Cyber Security.
He has more than 13 years of experience in the Cyber Security Industry, especially in decompiler, malware research, 

information security troubleshooting, and Advanced Persistent Threat attacks. He has participated in handling serious 
cybersecurity incidents belonging to State Agencies, Ministries, Governmental Organizations, and big businesses.

Mr. Quang is a frequent speaker for domestic and international conferences such as Security Bootcamp, TradaHacking, 
TetCon, Security World, BotConf... 

CHỦ ĐỀ | TOPIC
BỨC TRANH AN TOÀN THÔNG TIN 2021: GÓC NHÌN CỦA DOANH NGHIỆP

OVERVIEW OF INFORMATION SECURITY IN 2021: PERSPECTIVE FROM THE ENTERPRISE

TÓM TẮT | ABSTRACT

Các doanh nghiệp hiện nay phải đối mặt với hàng loạt nguy cơ ATTT mới, ngày càng nguy hiểm, tinh vi, các nhóm tấn 
công mạng được tổ chức ngày càng bài bản, chuyên nghiệp, với tiềm lực tài chính dồi dào. Năm 2021, tại Việt Nam ghi nhận 
sự bùng nổ của hàng loạt nguy cơ ATTT như tấn công phishing lừa đảo người dùng, tấn công có chủ đích tiếp tục gia tăng, 
số lượng lớn dữ liệu người dùng cuối, dữ liệu các doanh nghiệp bị lộ lọt trên mạng Internet. Báo cáo chia sẻ một số số liệu, xu 
thế, góc nhìn về tình hình an toàn an ninh mạng tại Việt Nam của Viettel - nhà cung cấp dịch vụ Internet và dịch vụ giám sát 
an toàn thông tin hàng đầu tại Việt Nam.

Enterprises are now facing new, increasingly dangerous and sophisticated information security threats by cyber attack 
groups that are organized professionally with abundant financial potential. In 2021, Vietnam recorded an explosion of a series 
of security risks such as phishing attacks, targeted attacks continuing to increase, and a large amount of end-user data, 
business data leaked on the Internet. The report indicates some data, trends, and perspectives on the cybersecurity situation in 
Vietnam of Viettel - the leading vendor of Internet services and information security monitoring services in Vietnam.

ÔNG TRẦN MINH QUẢNG
MR. TRAN MINH QUANG
 Giám đốc Trung tâm Phân tích và chia sẻ nguy cơ An ninh mạng, 

Công ty An ninh mạng Viettel

 Director of Viettel Threat Intelligent, Viettel Cyber Security
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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
XU HƯỚNG TẤN CÔNG VÀ TỘI PHẠM MẠNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2022

TRENDS OF CYBER CRIME LANDSCAPE IN THE PERIOD OF 2021 - 2022

ĐẠI TÁ 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 General, Department of Cyber Security and High-
tech Crime Prevention, Ministry of Public Security
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Ông Khanh phụ trách vị trí Giám Đốc Phát Triển tại Việt Nam tại Kaspersky khu vực Đông Nam Á. Ông chịu trách nhiệm 
giám sát hoạt động bán hàng và tương tác với các bên liên quan về danh mục đầu tư kinh doanh của công ty tại Việt Nam.

Trước khi gia nhập Kaspersky, ông là chuyên gia trong lĩnh vực CNTT, với hơn 15 năm kinh nghiệm về quản lý hệ thống thông 
tin cho các doanh nghiệp lớn như CSC, Havey Nash, Microsoft Vietnam và Oracle APAC.

Ông có bề dày thành tích trong lĩnh vực tư vấn và CNTT. Ngoài ra, ông cũng từng là giảng viên tại một số trường đại học 
ở Việt Nam.  Ông Khanh có bằng Tiến sĩ MIS tại Đại học Soongsil ở Seoul, Hàn Quốc.

Khanh is the Enterprise Account Manager for Vietnam in Kaspersky South East Asia. He is responsible for overseeing sales and 
stakeholders engagement for the company enterprise portfolio in the country.

Before joining Kaspersky, he was a professional in the field of IT, with over 15 years of experience in information system 
management for large enterprises such as CSC, Harvey Nash, Microsoft Vietnam, and Oracle APAC.

He has a proven track record in consultation and IT and also was a past lecturer at the University of Vietnam.  Khanh holds 
a PhD scholar in MIS from Soongsil University of Seoul in Korea. 

CHỦ ĐỀ | TOPIC
XỬ LÝ SỰ CỐ MẠNG GÂY RA BỞI CÁC MỐI ĐE DỌA TINH VI, HIỆN ĐẠI
TACKLING CYBER-INCIDENTS CAUSED BY MODERN SOPHISTICATED THREATS

TÓM TẮT | ABSTRACT

Không phải lúc nào chúng ta cũng có thể ngăn chặn mối đe dọa trước khi mối đe dọa đó xâm nhập vào phòng tuyến 
bảo mật, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể ngăn chặn cuộc tấn công lan rộng và hạn chế hoặc loại trừ hệ quả thiệt hại tiềm 
tàng. Và khi nói đến các cuộc tấn công phức tạp, có chủ đích thì tốc độ xử lý sự cố là điều vô cùng quan trọng.

Tuy nhiên, các sự cố phức tạp lại phơi bày những thách thức rất cụ thể, vì chúng thường liên quan đến nhiều khía cạnh 
liên quan đến cơ sở hạ tầng của tổ chức đang bị tấn công. Xét về một mặt nào đó, điều này đưa ta vào thế tiến thoái lưỡng 
nan - làm sao chúng ta biết được nên bắt đầu từ đâu, trong khi mọi thứ dường như đều có ý nghĩa quan trọng cao nhất?

Hãy đứng ở góc độ của Kaspersky, hiểu được các mối đe dọa hoạt động phức tạp ra sao và thực hiện biện pháp gì để 
bảo vệ trước mối đe dọa đó.

It may not always be possible to halt a threat before it penetrates the security perimeter, but it’s absolutely within our power 
to prevent the attack from spreading and to limit or exclude the resultant potential damage. And, when it comes to complex 
or targeted attacks, speed of incident resolution is critical. 

However, complex incidents present very specific challenges, because they typically involve many aspects of the 
organization’s infrastructure that’s under attack. In a sense, this presents the dilemma - how do we know where to start, when 
seemingly everything matters most? 

See from Kaspersky’s perspective, understand how complex threats work and what measures can be taken to protect 
against it.

ÔNG NGÔ TẤN VŨ KHANH
MR. KHANH TAN VU NGO
 Giám đốc Quốc gia Việt Nam, Kaspersky

 Country Manager, Kaspersky
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Vincent Oh là Giám đốc Kinh doanh Khu vực ASEAN của Cloudflare.
Ông có hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành công nghệ thúc đẩy việc sử dụng IoT, phân tích dữ liệu, điện toán đám mây, 

bảo mật phần mềm, dịch vụ truyền thông và các ứng dụng thương mại trong các lĩnh vực Ngân hàng, Tài chính & Bảo hiểm, 
Dầu khí, Sản xuất, Vận tải , Chính phủ, Viễn thông Truyền thông & Giải trí, Hàng không vũ trụ, Chăm sóc sức khỏe.

Vincent Oh is the Regional Sales Director of ASEAN for Cloudflare. 
He has more than 20 years of experience in the technology industry promoting the use of IoT, data analytics, cloud, software 

security, communication services and business applications to customers across BSFI (Banking, Finance & Insurance), Oil & Gas, 
Manufacturing, Transportation, Government, Telecoms Media & Entertainment, Aerospace, Healthcare.

CHỦ ĐỀ | TOPIC
TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC ZERO-TRUST
IMPLEMENTING A ZERO-TRUST STRATEGY

TÓM TẮT | ABSTRACT

Khi COVID-19 buộc phải chuyển đổi qua đêm sang làm việc từ xa, các doanh nghiệp đã cố gắng giữ kết nối với nhân viên. 
Một số giải pháp mang tính chiến lược, nhưng một số giải pháp khác lại mang tính chiến thuật. Theo thống kê của Gartner: 
đến năm 2022, 75% doanh nghiệp quy mô vừa sẽ sử dụng mô hình kết hợp giữa nhân viên làm việc từ một văn phòng công ty 
xác định và làm việc từ xa. Trong cách làm việc mới này, chúng tôi cần cho phép nhân viên truy cập từ mọi nơi trong khi đảm 
bảo rằng người dùng có quyền truy cập nhanh hơn và an toàn hơn vào các tài nguyên được công ty phê duyệt.

Trong phiên này, Cloudflare sẽ chia sẻ một số xu hướng thúc đẩy phương thức làm việc kết hợp và thảo luận về các vấn 
đề doanh nghiệp đang gặp phải. Để giải quyết tốt hơn các yêu cầu này, phiên cũng sẽ khám phá cách các doanh nghiệp 
nên xem xét việc áp dụng dịch vụ Truy cập an toàn hoặc bộ SASE của các dịch vụ dựa trên đám mây, sử dụng bảo mật Zero 
Trust làm nguyên tắc hướng dẫn.

When COVID-19 forced an overnight transition to remote work, businesses scrambled to keep employees connected. 
Some solutions were strategic, but others were tactical bandaids. According to Gartner stats: through 2022, 75% of midsize 
enterprises will utilise a hybrid model of employees working from a defined corporate office and working remotely. In this new 
way of working, we need to allow employee access from anywhere while ensuring that users have faster and safer access to 
corporate approved resources. 

In this session, Cloudflare will share some of the trends driving the hybrid way of working and discuss the issues faced by 
enterprises. To better address these requirements, session will also explore how enterprises should consider adopting Secure 
access service edge or SASE suite of cloud-based services which leverages  Zero Trust security as a guiding principle.

ÔNG VINCENT OH
MR. VINCENT OH
 Giám đốc Kinh doanh khu vực ASEAN, Cloudflare

 Regional Sales Director, Cloudflare ASEAN
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Ông Vũ Anh Tiến là nhà phân tích ngành cấp cao tại hãng nghiên cứu và tư vấn thị trường Frost & Sullivan. Ông Tiến hiện 
đang làm việc tại Kuala Lumpur, Malaysia, và đang là trưởng nhóm nghiên cứu về thị trường an ninh mạng tại khu vực Châu 
Á Thái Bình Dương của tập đoàn. Ông có hơn 10 năm kinh nghiệm nghiên cứu và tư vấn về các vấn đề thị trường an ninh 
mạng tại khu vực. Ông hiện đang là trưởng nhóm nghiên cứu các chủ đề an ninh mạng mới nhất như An ninh mạng (Network 
Security), Dịch vụ bảo mật (Managed Security Services), Bảo mật đám mây (Cloud Security), Bảo mật cho hệ thống ICS (ICS 
Security), Bảo mật cho workload đám mây (Cloud Workload Protection), Secure Access Service Edge (SASE), vv.

Tien is the senior industry analyst at the Cybersecurity team at Frost & Sullivan, a leading global technology-centric market 
research and consulting company. Anh Tien is now based in Kuala Lumpur, Malaysia where he is leading the research firm’s 
cybersecurity research activities across Asia Pacific region. He has more than 10 years of experience, of which almost 10 years 
dedicated to cybersecurity research and consulting activities, with the strong experience in: 

- Market Intelligence: In-depth industry research, analyzing security market landscape, market size and trends
- Growth consulting: Strategic planning, Go to market strategy assessment, partner segmentation & recruitment
- Technology and channel ecosystem advisor
Apart from that, Anh Tien has strong expertise and technical knowledge in cybersecurity, cloud computing, channel 

ecosystem. He has strong working relationships with leading industry participants’ channels across ASEAN and APAC regions in 
the areas of Network Security, Data and Application Security, IT Security Services, Cloud Security, OT & IoT Security and Security 
Operation Center Management. 

ÔNG VŨ ANH TIẾN
MR. VU ANH TIEN
 Chuyên gia cấp cao, Frost & Sullivan

  Senior industry analyst, Frost & Sullivan
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Ông Đinh Văn Kết đã có hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực an toàn thông tin tại Việt Nam với nhiều kinh nghiệm từ thực 
thi kỹ thuật đến công tác quản lý về an toàn thông tin. Ông đã từng tham gia tư vấn, đánh giá cho nhiều cơ quan chính phủ 
và doanh nghiệp lớn về chiến lược, định hướng và xử lý các vấn đề về an toàn thông tin. Trước khi phụ trách Phòng Thông tin 
và Hợp tác quốc tế, ông từng là chuyên gia tư vấn an toàn thông tin tại Công ty MV Corp, Phụ trách công tác bảo đảm an 
toàn thông tin tại Bộ Tư pháp.

Mr. Dinh Van Ket has more than 10 years of experience in information security in Vietnam with extensive experience from 
technical implementation to information security management. He has participated in consulting and evaluating for many 
government agencies and large enterprises on strategy, orientation and handling of information security issues. Before being in 
charge of the Information and International Cooperation Department, he was an information security consultant at MV Corp., 
in charge of information security at the Ministry of Justice.

CHỦ ĐỀ | TOPIC
LỄ CÔNG BỐ XẾP HẠNG MỨC ĐỘ AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020

ANNOUNCEMENT OF CYBER SECURITY INDEX FOR VIETNAM’S PROVINCES & CITIES IN 2020

ÔNG ĐINH VĂN KẾT
MR. DINH VAN KET
 Phó trưởng phòng Phòng Thông tin và Hợp tác quốc tế, Cục An 

toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông

 Authority of Information Security, Ministry of Information and 
Communications 
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HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 1
BẢO VỆ CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN TRỌNG YẾU TRONG THẾ GIỚI SỐ

CONFERENCE SESSION 1
CRITICAL INFRASTRUCTURE SECURITY IN THE DIGITAL WORLD
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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
XU HƯỚNG TẤN CÔNG VÀ TỘI PHẠM MẠNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2022

TRENDS OF CYBER CRIME LANDSCAPE IN THE PERIOD OF 2021 - 2022

ĐẠI TÁ 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 General, Department of Cyber Security and High-
tech Crime Prevention, Ministry of Public Security
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..........................................................

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

CHỦ ĐỀ | TOPIC
AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG CHO HẠ TẦNG TRỌNG YẾU TRONG TƯƠNG LAI SỐ

HOW TO PREPARE AND SECURE CRITICAL INFRASTRUCTURE FOR THE FUTURE OF DIGITALISATION

ÔNG ĐỖ VIỆT THẮNG
MR. DO VIET THANG
 Phó Giám đốc, Trung tâm CNTT và Giám sát an ninh mạng, Ban Cơ 

yếu Chính phủ

 Deputy Director, Center for Information Technology and Cyber 
Security Monitoring, Vietnam Government Information Security 
Commission
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Ông Sam Cheng Qingjun, có 22 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT-TT.
Hiện tại, ông đang là Giám đốc Quan hệ công chúng và Các vấn đề chính phủ tại Huawei, dẫn đầu nghiên cứu về tác 

động chính sách đối với nền kinh tế số và các bài học thực tiễn của chuyển đổi kỹ thuật số để thúc đẩy quá trình số hóa. 
Ông giữ vai trò Phó Chủ tịch Ủy ban Kinh tế số Trung Quốc ICC, thúc đẩy kết nối giữa các doanh nghiệp Trung Quốc và các 
tổ chức quốc tế.

Ông có hơn 12 năm kinh nghiệm tư vấn kinh doanh và chiến lược tại Huawei, bao gồm các dự án hoạch định chiến lược, 
đổi mới dịch vụ, mô hình kinh doanh và chuyển đổi kỹ thuật số.

Trước khi gia nhập Huawei, ông có nhiều kinh nghiệm về kỹ thuật và kinh doanh, bao gồm phát triển phần mềm, thiết kế 
và triển khai mạng, và thành lập công ty khởi nghiệp tập trung vào mobile internet trong giai đoạn 2000-2005.

Sam Cheng Qingjun, has 22 years of experience in ICT industries.
Currently, he works as director of public relations and government affairs, Huawei, leading the research on policy impacts 

on digital economy and the best practices of digital transformation to accelerate digitalization process.  And serves as Vice-
Chair of the ICC China Digital Economy Committee, promoting connections between Chinese enterprises and international 
organizations.

His experience includes 12+ years’ strategy and business consulting experience in Huawei, covering strategy planning, 
service innovation, business model and digital transformations projects.

Prior to joining Huawei, he has extensive engineering and business experience includes software development, network 
design & deployment, and founded startups focus on mobile internet in 2000-2005.  

CHỦ ĐỀ | TOPIC
AN NINH MẠNG - XƯƠNG SỐNG CỦA NỀN KINH TẾ SỐ ĐANG PHÁT TRIỂN

FROM PANDEMIC RESILIENCE TO ECONOMIC RECOVERY:  
CYBERSECURITY AS THE CORNERSTONE OF GROWING DIGITAL ECONOMY

ÔNG SAM CHENG QINGJUN
MR. SAM CHENG QINGJUN
 Giám đốc Quan hệ công chúng và Các vấn đề chính phủ, Huawei

 Director of Public relations and Government affairs, Huawei
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Kỹ sư giải pháp bảo mật với hơn 14 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tích hợp hệ thống và dịch vụ bảo mật

Experienced Security Solutions Engineer with an experience of several years of working in the information technology and 
services industry. Skilled in Security, Network Administration, Cloud Information Security and other related products.

CHỦ ĐỀ | TOPIC
EDR, XDR VÀ MDR: ĐÂU LÀ GIẢI PHÁP PHÙ HỢP CHO TỔ CHỨC CỦA BẠN?

EDR, XDR OR MDR: WHAT IS RIGHT FOR YOUR ORGANISATION?

TÓM TẮT | ABSTRACT

Khi các tổ chức ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào CNTT và chuyển đổi số, thì đồng thời các mối đe dọa ngày càng 
tinh vi hơn, các tổ chức thuộc mọi loại quy mô đang chấp nhận rằng bảo mật không thể bắt đầu và dừng lại bằng các biện 
pháp kiểm soát phòng ngừa.

Cho dù là một ngân hàng 100.000 nhân viên hay một công ty kỹ thuật có 20 người dùng, họ đang tìm cách để bổ sung 
các khả năng Phát hiện và Phản hồi trước các mối nguy hiểm trong hệ thống. Một câu hỏi mà tôi nhận được rất nhiều là "tôi 
nên sử dụng EDR , XDR hay là MTR để tăng cường khả năng Phát hiện và phản hồi cho doanh nghiệp?”

As organisations become ever more dependent on IT and connectivity, and threats ever more sophisticated, organisations 
of all types and sizes are accepting that security can’t start and stop with preventative controls.

Whether a 100,000 employee bank to a 20 user engineering company, they are looking for ways to add Detection and 
Response capabilities. One question I get a lot is “Should I be looking at MDR or XDR or EDR to do this?”

ÔNG VŨ LÊ
MR. VU LE
 Kỹ sư Giải pháp An ninh, Sophos

 Security Solutions Engineer, Sophos
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Ông Giang là một nhà điều hành dày dạn kinh nghiệm với nhiều năm công tác trong lĩnh vực Công nghiệp & Dịch vụ Dầu 
khí, đặc biệt là Công nghệ Thông tin (CNTT) ở nhiều lĩnh vực và quốc gia khác nhau. Ông đã dành phần lớn sự nghiệp của 
mình trong vai trò quản lý cấp cao và có thành tích nổi bật trong các công tác thực thi chiến lược, cải tổ tổ chức bằng cách 
điều chỉnh công nghệ phù hợp với các ưu tiên kinh doanh, bao gồm việc xây dựng đội ngũ nhân sự, triển khai hạ tầng CNTT 
phức tạp và phát triển các sản phẩm/dịch vụ mới.

Mr. Giang is a seasoned executive with several years in the Oil & Gas Industry & Services sector, specifically Information 
Technology (IT) across various industries and cultures. He has spent most of his career in senior management roles and have a 
track record of delivering strategic, organizational change by aligning technology to business priorities. This has ranged from 
building teams, implementing complex IT infrastructures, and developing new products/services.

CHỦ ĐỀ | TOPIC
GIẢI PHÁP BẢO MẬT, AN TOÀN THÔNG TIN CHO NGÀNH DẦU KHÍ

CYBER SECURITY SOLUTIONS FOR OIL & GAS SECTOR

ÔNG BÙI ĐÌNH GIANG
MR. BUI DINH GIANG
 Phụ trách CNTT, Tổng công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam, Tập 

đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PetroVietnam)

 CIO, PTSC|PetroVietnam
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Bà Mai Ngọc Tú đã có hơn 6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Bán hàng và Phát triển kinh doanh tại cả thị trường Việt Nam 
và Singapore. Trong thời gian làm việc tại Singapore, bà đã tham gia cố vấn cho nhiều lãnh đạo CNTT và Bảo mật của Việt 
Nam và các nước ASEAN nhằm bảo vệ các ứng dụng và website trọng yếu trước các cuộc tấn công Botnet, tấn công DDoS 
và đánh cắp dữ liệu khách hàng.

Ms Tu has over 6 years of Sales & Business Development experience in both Vietnam and Singapore. Based in Singapore, she 
has helped advise IT and Security leaders in Vietnam & ASEAN on how to protect their critical applications and websites against 
Botnet, DDoS attacks, and data theft.

CHỦ ĐỀ | TOPIC
NGĂN NGỪA CÁC MÃ ĐỘC TINH VI THÔNG QUA GIẢI PHÁP BẢO MẬT HIỆU QUẢ

SOPHISTICATED SECURITY TO STOP SOPHISTICATED BOTS

TÓM TẮT | ABSTRACT

Bot luôn chiếm 40-50% lưu lượng truy cập internet bất kể thời gian. Chúng cản trở hoạt động kinh doanh, làm quá tải các 
tài nguyên phụ trợ và thực hiện các cuộc tấn công nhồi nhét thông tin xác thực và thẻ tín dụng, tích trữ hàng tồn kho và các 
cuộc tấn công quét dữ liệu. Hơn thế nữa, những kẻ tấn công đằng sau các bot liên tục làm mới các nền tảng tấn công để 
nhanh chóng phá vỡ danh sách chặn IP thủ công và lọc tác nhân người dùng.

Đây là lý do tại sao các tổ chức cần tìm kiếm các giải pháp Quản lý Bot tinh vi, với tính năng phát hiện phân lớp để làm 
chậm các bot.

Nhằm trang bị cho doanh nghiệp khả năng phân biệt giữa các bot tốt và xấu, chúng tôi đã mời đến bà Tú Mai, Trưởng 
bộ phận kinh doanh khu vực Đông Dương của Cloudflare. Bà sẽ trình bày về Giải pháp quản lý Bot của Cloudflare - cách 
thức phát hiện và ngăn chặn các bots tinh vi trong thời gian thực bằng cách sử dụng phương pháp phỏng đoán, học máy 
và phát hiện bất thường.

On any given day, bots make up 40-50% of internet traffic. They get in the way of business, overload backend resources 
and carry out credential and credit card stuffing, inventory hoarding and data scraping attacks. What’s more, the attackers 
behind bots constantly update their attack platforms to quickly circumvent manual IP blocklisting and user-agent filtering.

This is why organizations need sophisticated Bot Management solutions, with layered detections to slow bots in their tracks.
To equip you with the ability to discern between good and bad bots, we’ve enlisted the expertise of the Cloudflare Team, 

Mr Tu, Leading Indochina business for Cloudflare. She will join us for a presentation of Cloudflare’s Bot Management Solution to 
see how it spots and stops sophisticated bots in real-time using heuristics, machine learning and anomaly detection.

BÀ MAI NGỌC TÚ
MS. MAI NGOC TU
 Giám đốc Việt Nam, Phụ trách Khách hàng doanh nghiệp, Cloudflare

 Vietnam Country Lead, Enterprise Account Executive, Cloudflare
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Ông Nguyễn Minh Hải, CISSP, có hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành An ninh mạng. Ông có niềm đam mê lớn với Công 
nghệ bảo mật và điều đó đã đóng vai trò quan trọng trong các thành tựu của ông. Tại Fortinet, ông chịu trách nhiệm tư vấn 
bảo mật cho khách hàng Doanh nghiệp &amp; Chính phủ, và cung cấp kiến thức kỹ thuật chuyên sâu của mình về các giải 
pháp của Fortinet cho các khách hàng và đối tác khác tại thị trường Việt Nam.

Nguyen Minh Hai, CISSP, has more than 10 years of experience in the Cyber Security Industry. Hai has a passion for Security 
Technology and that played a dominant role in his achievement so far. With Fortinet, he is responsible for providing security 
consultancy for Enterprise &amp; Government customers, and expanding his technical knowledge about Fortinet solutions for 
other customers and partners in the Vietnam market.

CHỦ ĐỀ | TOPIC
NHẬN DIỆN CÁC RỦI RO AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG ĐỐI VỚI HỆ THỐNG INTERNET VẠN VẬT CÔNG NGHIỆP VÀ OT

ADDRESSING CYBERSECURITY RISK IN INDUSTRIAL IOT AND OT

TÓM TẮT | ABSTRACT

Các sáng kiến Chuyển đổi số đang ngày càng thúc đẩy sự tích hợp CNTT và OT. Đại dịch góp phần đẩy mạnh sự cấp thiết 
của việc bảo vệ các môi trường OT từ xa do nhu cầu làm việc tại nhà đã thay đổi cách các tổ chức kết nối, quản lý và duy 
trì cơ sở hạ tầng quan trọng của họ.

Trong phần trình bày của Fortinet, khách tham dự sẽ tìm hiểu các phương pháp tối ưu và thực tiễn nhất để giải quyết các 
rủi ro an ninh mạng đối với các hệ thống OT và bảo vệ chúng trước các mối đe dọa nâng cao bằng một nền tảng tích hợp 
duy nhất.

Digital Transformation initiatives are increasingly driving integration of IT and OT environments. The pandemic has only 
increased the need to protect remote OT environments as work-from-home initiatives have transformed how asset owners 
connect to, manage, and maintain their critical infrastructure.

In this session you will learn the best practices and practical approach to address the cyber security risks for OT systems and 
protect them against advanced threats with a single integrated platform.

ÔNG NGUYỄN MINH HẢI
MR. NGUYEN MINH HAI
 Tư vấn giải pháp, Fortinet Việt Nam

 Security Consultant, Fortinet Vietnam
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Ông Đỗ Đức Huy đã có hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực an toàn thông tin, gồm hơn 10 năm trong công 
tác thiết kế, triển khai, kiểm thử và vận hành các hệ thống mạng, thông tin liên lạc, các ứng dụng và các hệ thống bảo mật 
quan trọng. Ông hiện đang làm việc tại Việt Nam với vị trí kỹ sư giải pháp cho công ty bảo mật CyberArk Software, hỗ trợ hoạt 
động kinh doanh của CyberArk tại khu vực Đông Nam Á. Ông Huy có nhiều kinh nghiệm trong tư vấn, xây dựng các giải pháp 
bảo mật nhằm nâng cao năng lực an toàn thông tin cho các khách hàng trong nhiều lĩnh vực từ các tổ chức chính phủ, nhà 
sản xuất, tài chính ngân hàng và các đơn vị thương mại. Ông đã tư vấn và hỗ trợ nhiều tổ chức doanh nghiệp trong việc đáp 
ứng các yêu cầu về bảo mật định danh số, quản lý truy cập đặc quyền nhằm bảo vệ đơn vị trước các nguy cơ tấn công từ 
bên trong và các tấn công mạng chủ đích. Ông Huy có bằng thạc sĩ Công nghệ Thông tin và đã được chứng nhận sở hữu 
các chứng chỉ bảo mật hàng đầu như CISSP, CISA, CCSP, CEH, CCNP.

Do Duc Huy has over 20 years in the IT industry, including a decade of designing, implementing, testing and managing 
communications, networking, critical applications and security systems. Based in Vietnam, he is currently holding a position 
as Solutions Engineer, ASEAN, at CyberArk supporting the CyberArk business in the South-East Asia region. His experience in 
information security spans across government agencies, manufacturing, banking, finance, and commercial customers to 
provide security consultations required to enhance their IT security posture. He has consulted and assisted organizations in 
addressing their Identity Security, Privileged Access Management etc. concerns to protect against targeted cyber threats and 
insider attacks. Huy holds a master’s degree in information technology and is a certified CISSP, CISA, CCSP, CEH, CCNP.

ÔNG ĐỖ ĐỨC HUY
MR. DO DUC HUY
 Kỹ sư giải pháp, khu vực Đông Nam Á, CyberArk

 Solutions Engineer, ASEAN, CyberArk 
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HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 2
XU HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP

AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG CHO ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

CONFERENCE SESSION 2
CLOUD SECURITY: TRENDS AND SOLUTIONS
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Ông là một nhà Lãnh đạo, một chuyên gia đã có gần 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT và ATTT. Ông đã trải qua 
nhiều vị trí lãnh đạo tại Bộ Thông tin và Truyền thông như: Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông, Cục 
trưởng Cục Tin học hóa (trước đây là Cục Ứng dụng Công nghệ thông tin) và Cục trưởng Cục An toàn thông tin. 

Bên cạnh đó, ông cũng tham gia và là thường trực của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Hội đồng giám đốc CNTT cơ quan 
nhà nước, Ban chỉ đạo Chính phủ điện tử và hiện đang phụ trách nhóm chuyên gia về An toàn, an ninh mạng tham vấn cho 
Tổ chuyên gia giúp việc Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử.

Về lĩnh vực CNTT, ông đã chủ trì và chỉ đạo xây dựng các văn bản quan trọng như: Nghị định số 102/2009/NĐ-CP về quản 
lý đầu tư ứng dụng Công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, Nghị định số 43/2011/NĐ-CP quy định cung 
cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước, 
Nghị định số 64/2007/NĐ-CP về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước… Ngoài ra, ông đã 
có nhiều đóng góp nổi bật trong lĩnh vực ATTT như: Nâng cao xếp hạng an toàn thông tin của Việt Nam lên top 25 theo chỉ số 
GCI do ITU đánh giá; Hỗ trợ các bộ, ngành địa phương triển khai hoàn thành mô hình 4 lớp bảo đảm an toàn thông tin; thúc 
đẩy phát triển Hệ sinh thái sản phẩm An toàn, an ninh mạng “Make in Viet Nam”, đạt 91% các dòng sản phẩm An toàn, an 
ninh mạng …

He is a leader, an expert with nearly 30 years of experience of IT and Information security. He has held many leadership 
positions at the Ministry of Information and Communications such as: Deputy Director of the Institute of Information and 
Communications Strategy, Director of the Department of Informatization (formerly the Department of Information Technology 
Applications) and Head of Information Security Department.

Besides, he also participates and is a permanent member of the Ministry of Information and Communications at the State 
agency IT Directors Council, the E-Government Steering Committee and is currently in charge of the expert group on Cyber 
security consulting for the group of experts to assist the National Committee on e-Government.

In the field of IT, he presided over and directed the development of important documents such as Decree No. 102/2009/
ND-CP on investing  management and application of Information Technology using state budget capital. Decree No. 43/2011/
ND-CP stipulating the provision of online public information and services on websites or electronic portals of state agencies, 
Decree No. 64/2007/ND- CP on application of information technology in activities of state agencies… In addition, he has made 
many outstanding contributions in the industry of information security such as: Raising Vietnam's information security ranking to 
the top 25 according to the GCI index assessed by ITU; Support ministries and local branches to complete the 4-layer model of 
information security; promoting the development of cyber security ecosystem’s product “Make in Vietnam”, reaching 91% of 
cyber security product lines…

ÔNG NGUYỄN THÀNH PHÚC
MR. NGUYEN THANH PHUC
 Cục trưởng, Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông

 Director General, Authority of Information Security, Ministry of 
Information and Communications
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Terry Ray là Phó Chủ tịch cao cấp chiến lược về Tài chính và Chăm sóc sức khỏe và là Thành viên của tập đoàn Imperva. 
Tài chính và Chăm sóc sức khỏe là 2 lĩnh vực luôn có các quy định rất nghiêm ngặt, môi trường phức tạp và có nguồn dữ liệu 
thông tin được đánh giá cao, luôn thu hút hành vi xấu. Terry đã áp dụng nhiều thập kỷ kinh nghiệm bảo mật của mình vào 
các ngành công nghiệp này và cả những thách thức an ninh mạng của ngành. Là một nhân viên công nghệ, Terry hỗ trợ tất 
cả các quy trình nghiệp vụ tại Imperva. Trước đây, ông từng là Giám đốc Công nghệ của Imperva, nơi ông chịu trách nhiệm 
phát triển và định hướng tầm nhìn và chiến lược kỹ thuật của công ty, duy trì hiểu biết sâu sắc về Giải pháp bảo mật ứng dụng 
và dữ liệu, cũng như cái nhìn tổng quan về các mối đe dọa. Trước đó trong nhiệm kỳ của mình tại Imperva, ông đã nắm giữ 
vai trò là Giám đốc chiến lược sản phẩm, nơi ông đã làm việc trực tiếp với các khách hàng chiến lược toàn cầu của Imperva, 
chia sẻ các kinh nghiệm thực tiễn, triển khai bảo mật ứng dụng và dữ liệu cũng như các quy định của ngành công nghiệp.

Ông vẫn tiếp tục hoạt động với tư cách là nhà tài trợ dự án cho các khách hàng chiến lược, những người được hưởng lợi 
từ việc có cầu nối giữa đội ngũ điều hành của cả hai công ty. Ông là nhân viên đầu tiên làm việc tại Hoa Kỳ và trong suốt 17 
năm làm việc tại Imperva, ông đã thực hiện hàng trăm dự án bảo mật dữ liệu để đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và 
cơ quan quản lý từ mọi ngành.

Terry là diễn giả thường xuyên của RSA, Gartner, ISSA, OWASP, ISACA, IANS, CDM, NLIT, Viện Dầu khí Hoa Kỳ và các tổ chức 
kiểm toán và an ninh chuyên nghiệp khác ở Châu Mỹ và nước ngoài. Terry cũng cung cấp các bình luận chuyên môn cho 
giới truyền thông và đã được trích dẫn trong Tuần báo An ninh, Tạp chí SC, Forbes, CBS News, BBC ...

Terry Ray is the SVP Strategy for Finance and Healthcare and an Imperva Fellow for Imperva Inc. Uniquely, Finance and 
Healthcare have very strict regulations, steep fines, complex environments and highly valued data that attracts bad behavior. 
Terry applies his decades of security experience to these industries and their cyber security challenges. As a technology fellow, 
Terry supports all of Imperva’s business functions with his more than 2 decades of security industry experience and expertise. 
Previously he served as Imperva’s Chief Technology Officer where he was responsible for developing and articulating the 
company’s technical vision and strategy, as well as, maintaining a deep knowledge of the Application and Data Security 
Solution and Threats Landscape. Earlier in his tenure at Imperva, he held the role of Chief Product Strategist where he consulted 
directly with Imperva’s strategic global customers on industry best practices, threat landscape, application and data security 
implementation and industry regulations.

He continues to operate as an executive sponsor to strategic customers who benefit from having a bridge between both 
company’s executive teams. He was the first U.S.-based employee, and during his 17 years at Imperva, he has worked hundreds 
of data security projects to meet the security requirements of customers and regulators from every industry.

Terry is a frequent speaker for RSA, Gartner, ISSA, OWASP, ISACA, IANS, CDM, NLIT, The American Petroleum Institute and other 
professional security and audit organizations in the Americas and abroad. Terry also provides expert commentary to the media 
and has been quoted in Security Week, SC Magazine, Forbes, CBS News, the BBC and others.

CHỦ ĐỀ | TOPIC
BẢO VỆ DỮ LIỆU ĐÁM MÂY HÌNH THÀNH TỪ MẠNG LƯỚI IOT

IF YOU CAN ANSWER THESE QUESTIONS, YOUR DATA SECURITY IS BETTER THAN MOST

TÓM TẮT | ABSTRACT

Hầu hết các chuyên gia CNTT đều nhận định việc bảo mật dữ liệu là phức tạp, đặc biệt với xu hướng hiện đại hóa và 
chuyển đổi đám mây đang diễn ra trong các tổ chức ngày nay. Việc nhanh chóng ứng dụng các giải pháp cơ sở dữ liệu 
mới và độc đáo nhưng vẫn tiếp tục phụ thuộc vào các hệ thống dữ liệu cũ, hay vội vàng tận dụng các khả năng của đám 
mây trong khi vẫn giữ các hệ thống lưu trữ dữ liệu tại chỗ đã làm phức tạp các hệ thống công nghệ thông tin và tăng nguy 
cơ lộ lọt dữ liệu thông tin. Phần trình bày này sẽ nêu bật những thách thức về bảo mật dữ liệu, các vấn đề tuân thủ và quyền 
riêng tư đang gia tăng trên toàn cầu và đặt ra những câu hỏi mà các tổ chức cần xem xét để đánh giá mức độ sẵn sàng 
của chính tổ chức.

Most IT professionals perceive securing data as complex, but to many, it seems almost impossible, especially with the 
modernization and cloud transformative directions witnessed in organizations today. The rapid adoption of new and niche 
database vendors, yet the continued reliance on legacy data systems and the rush to take advantage of cloud capabilities, 
while retaining systems on premise, complicate the IT landscape and increase risk of exposure. This presentation will highlight the 
growing global data security, compliance and privacy challenges and offer questions you should ask of your organization to 
gauge organizational preparedness.

ÔNG TERRY RAY
MR. TERRY RAY
 Phó Chủ tịch cao cấp chiến lược, Thành viên Tập đoàn Imperva

 SVP Strategy for Finance and Healthcare, and an Imperva Fellow for 
Imperva Inc.
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Ông Đào Việt Hùng, Giám đốc Quốc gia Akamai Technologies Việt Nam đã có kinh nghiệm 10 năm làm việc trong lĩnh vực 
công nghệ và hơn 5 năm làm Giám đốc các nhóm sản phẩm dịch vụ trung tâm dữ liệu và công nghiệp đám mây. Là một 
chuyên gia trong lĩnh vực quản lý và kinh doanh các sản phẩm Computing, Network Security, các sản phẩm CDN/AI/IoT hay 
cả các dịch vụ Managed Service, ông Hùng hiểu rõ những cơ hội cũng như khó khăn và thách thức dành cho các doanh 
nghiệp trong thời kỳ chuyển đổi số. 

Đến với Vietnam Security Summit, ông muốn chia sẻ câu chuyện về tầm quan trọng của việc duy trì sự an toàn, an ninh 
mạng đối với các doanh nghiệp, đưa ra một góc nhìn mới về bảo mật hệ thống và lựa chọn giải pháp phù hợp để ngăn chặn 
và loại bỏ rủi ro an ninh mạng cho doanh nghiệp.

Our speaker for this event is Mr Dao Viet Hung, Akamai Technologies' Country Manager for Vietnam. He has 10 years of 
working experience in Technology Industry and 5+ years of experience working as the Product Manager for Data Center and 
Cloud Industry. Being a professional in managing and providing Computing, Network & Security services, CDN/AI/IoT services 
and even Managed Services, Mr Hung understands that digital transformation will bring both opportunities and challenges to 
enterprises. 

Coming to Vietnam Security Summit, Mr Hung would like to emphasize the importance of cyber security, sharing a refreshing 
perspective on system security and how to choose the best solutions for businesses.

CHỦ ĐỀ | TOPIC
SỰ PHÁT TRIỂN VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA  TƯỜNG LỬA ỨNG DỤNG WEB (WAF)

 EVOLUTION OF WAF AND WHY IT MATTERS TODAY

TÓM TẮT | ABSTRACT

Gartner ước tính vào năm 2023, hơn 30% ứng dụng web công khai sẽ được bảo vệ bởi ứng dụng web đám mây và các 
dịch vụ bảo vệ API (WAAP), bao gồm bảo vệ DDoS, giảm thiểu bot, bảo vệ API và tường lửa ứng dụng web (WAF). Nhưng hiện 
tại, các tổ chức vẫn đang phải tiếp tục vật lộn với việc điều chỉnh các bộ quy tắc, các lỗi sai xác thực ảnh hưởng tiêu cực 
đến các giao dịch kinh doanh, và tốc độ thay đổi nhanh chóng của các ứng dụng web mà họ muốn bảo vệ. 

Bài trình bày này sẽ chia sẻ quan điểm về sự phát triển của tường lửa ứng dụng web WAF, lý do tại sao WAFs lại quan trọng 
trong việc duy trì một thế trận an toàn thông tin mạng phòng thủ vững chắc, và cách thức Akamai tiếp cận những thách 
thức, khó khăn này.

Gartner estimates that by 2023 more than 30% of public-facing web applications will be protected by cloud web application 
and API protection (WAAP) services, which combine DDoS protection, bot mitigation, API protection, and web application 
firewalls (WAFs). But organizations continue to struggle with tuning their rule sets, false positives that negatively affect business 
transactions, and the rapid pace of change in the actual web applications they aim to protect. 

This presentation will showcase the evolution of WAF, why WAFs matter for maintaining a strong defensive security posture 
and how Akamai approaches these challenges.

ÔNG ĐÀO VIỆT HÙNG
MR. DAO VIET HUNG
 Giám đốc quốc gia, Akamai Technologies

 Country Manager - Vietnam, Akamai Technologies
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• Điều hành diễn đàn an ninh mạng Việt Nam Whitehat.vn
• Giải thưởng lãnh đạo an ninh thông tin (CSO) do Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế IDG trao tặng, 2009.
• Chủ nhiệm Câu lạc bộ Chữ ký số và giao dịch điện tử Việt Nam (VCDC)
• Phụ trách dự án ISO 27001 về hệ thống quản lý an ninh thông tin.
• Phụ trách dự án phát triển các thiết bị an ninh mạng của Bkav: Bkav IPS Firewall - BIF và Bkav SOC
• Chủ trì triển khai công tác đảm bảo an ninh mạng cho nhiều cơ quan, tổ chức quan trọng và các sự kiện lớn tại Việt Nam
• Phụ trách dự án cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số BkavCA, Thuế điện tử, hải quan điện tử, hóa đơn điện tử của Bkav
• Giảng viên các chương trình đào tạo an ninh mạng.

• Operate the Vietnam Cyber Security Forum (Whitehat.vn)
• CSO Award by International Data Group in 2009
• Head of Digital Signature and E-Transaction Club (VCDC)
• Responsible for the ISO 27001 project on Information Security Management
• In charge of the project of Bkav’s network security: Bkav IPS Firewall - BIF and Bkav SOC
• Lead the implementation of network security for many important agencies, organizations and events in Vietnam
• Responsible for digital signature certification service (BkavCA), e-tax, e-customs, Bkav electronic bill
• Lecturer of network security training programs.

CHỦ ĐỀ | TOPIC
TRIỂN KHAI SOC: PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN TRIỂN KHAI HIỆU QUẢ TỪ THỰC TẾ

IMPLEMENTING SOC: THE EFFECTIVE APPROACH FROM THE PRACTICE

ÔNG NGÔ TUẤN ANH
MR. NGO TUAN ANH
 Phó Chủ tịch phụ trách An ninh mạng, BKAV 

 Vice President - CSO Director, BKAV
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Chris Hosking là một chuyên gia an ninh mạng, giúp đỡ các tổ chức áp dụng và phát triển công nghệ điện toán  đám mây 
một cách an toàn và bảo mật. Ông đam mê kết nối, xây dựng mối quan hệ và các sáng kiến đổi mới CNTT trong thế giới ưu 
tiên kỹ thuật số. Trước khi đến với  CrowdStrike, Chris đã làm việc tại Trend Micro, Progress (Chef, Telerik) và Mimecast.

Chris Hosking is a cyber security professional devoted to helping organisations adopt and grow within the cloud, safely and 
securely.  He’s passionate about connecting people, building relationships and enabling IT innovation in a digital-first world.  
Previous to CrowdStrike, Chris worked with Trend Micro, Progress (Chef, Telerik) and Mimecast.  

CHỦ ĐỀ | TOPIC
NGĂN NGỪA LỘ, LỌT THÔNG TIN TRÊN ĐÁM MÂY - BẢO MẬT ĐÁM MÂY THEO QUY MÔ VÀ TỐC ĐỘ 

STOPPING CLOUD BREACHES - CLOUD SECURITY AT SCALE AND SPEED

TÓM TẮT | ABSTRACT

Tốc độ ứng dụng công nghệ điện toán đám mây ngày càng tăng nhanh. Trong bối cảnh này, các nhà lãnh đạo CNTT 
cần phải hiểu rõ mức độ cấp thiết của các biện pháp kiểm soát bảo mật điện toán đám mây, cũng như cách thức các tác 
nhân đang đe dọa cơ sở hạ tầng đám mây. Thông thường, các tổ chức, doanh nghiệp bị tụt lại với các nguyên nhân như 
khả năng hiển thị và kiểm soát tài nguyên đám mây yếu kém, các phương pháp tiếp cận phân mảnh để phát hiện và ngăn 
chặn cấu hình sai, bảo vệ thiếu hiệu quả khối lượng công việc và vùng chứa trên đám mây, và không có khả năng duy trì sự 
tuân thủ - cuối cùng dẫn đến gia tăng rủi ro cho doanh nghiệp.

Trong phần trình bày này, ông Chris sẽ đề cập đến bức tranh toàn cảnh các mối nguy đang đe dọa điện toán đám mây, 
cũng như một số thách thức phổ biến mà các tổ chức đang phải đối mặt trong việc đảm bảo an toàn môi trường đám mây. 

Được hơn 13.000 tổ chức trên toàn cầu tin cậy, Chris cũng sẽ hướng dẫn cách thức CrowdStrike sử dụng công nghệ và kiến 
thức chuyên môn trên nền tảng điện toán đám mây của riêng mình để đi trước đối thủ và bảo vệ cơ sở hạ tầng của chính 
CrowdStrike - một trong những môi trường điện toán đám mây lớn nhất thế giới.

There has been an exponential acceleration of cloud adoption and through this journey, it is imperative that IT leaders 
understand the security controls necessary for cloud environments as well as how threat actors are targeting cloud infrastructure.  
Too often, organisations are left with poor visibility and control of cloud resources, fragmented approaches to detecting 
and preventing misconfigurations, ineffective protection for cloud workloads and containers, and the inability to maintain 
compliance - ultimately leading to increased risk to the business.

In this presentation, Chris will cover today’s cloud threat landscape as well as some of the common challenges organisations 
face in securing their cloud environments. 

Trusted by more than 13,000 organisations globally, Chris will also walk through how CrowdStrike uses its own cloud-native 
technology and expertise to stay ahead of adversaries, and secure our own infrastructure, one of the world’s largest cloud 
environments.

ÔNG CHRISTOPHER HOSKING
MR. CHRISTOPHER HOSKING
 Giám đốc kinh doanh mảng Đám mây, Khu vực Châu Á-Thái Bình 

Dương & Nhật Bản, CrowdStrike

 Cloud Sales Manager, Asia Pacific & Japan, CrowdStrike
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Ông có 16 năm kinh nghiệm làm trong lĩnh vực Công nghệ thông tin. Ông đã từng đảm nhiệm các vị trí kỹ thuật thuộc 
System, Database, Networking, Software Development và Security.

Lĩnh vực phụ trách quản lý, điều hành tại MobiFone bao gồm: Cloud, Networking, Big Data và Cyber Security.
Tốt nghiệp cử nhân Khoa Học Máy Tính, Đại Học Khoa Học Tự Nhiên, ĐHQG HCM.
Thạc sĩ Networking and Telecommunications, Học Viện Bưu Chính Viễn Thông.

He has 16 years of experience in the field of Information Technology. Previously he held technical positions in System, 
Database, Networking, Software Development and Security.

Areas in charge of management and administration at MobiFone included: Cloud, Networking, Big Data and Cyber Security.
Graduated with Bachelor of Computer Science, University of Sciences, Vietnam National University Ho Chi Minh City.
Master of Networking and Telecommunications, Posts and Telecommunications Institute of Technology.

CHỦ ĐỀ | TOPIC
CÁC VẤN ĐỀ AN TOÀN BẢO MẬT TRÊN MẠNG 5G

THE CYBERSECURITY RISKS ASSOCIATED WITH 5G NETWORK

TÓM TẮT | ABSTRACT

Công nghệ mạng 5G đã và đang được triển khai và thương mại hóa mạnh mẽ trên toàn cầu. Trước kỷ nguyên công nghệ 
thế hệ mới này, vấn đề An ninh Bảo mật trên 5G là chủ đề được quan tâm của hầu hết của các Doanh nghiệp, không chỉ có 
các Doanh nghiệp Viễn thông mà các Doanh nghiệp hiện đang khai thác, cung cấp các dịch vụ nội dung số cũng muốn tìm 
hiểu để có kiến thức và lộ trình chuẩn bị khi các nhà mạng tại Việt Nam cung cấp 5G trong thời gian ngắn sắp tới.

The 5G network has been strongly deployed and commercialized globally. In the context of new generation technology 
era, the issue of security on the 5G network is the interest of most enterprises. Not only telecommunications enterprises, but also 
enterprises currently exploiting and providing digital content services also want to have a preparation roadmap when network 
operators in Vietnam provide 5G in the near future.

ÔNG ĐOÀN ĐÌNH DÂN
MR. DOAN DINH DAN
 Phó Ban Công nghệ thông tin, Tổng Công ty Viễn thông Mobifone

 Deputy Head of IT Department, MobiFone
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Ông Ahsim Nisar hiện đang làm việc với tư cách là Chuyên gia kỹ thuật về Bảo mật, Nhận dạng, Đe dọa và Tuân thủ tại 
Microsoft (Malaysia). Chúng tôi làm việc với các đối tác và khách hàng của Microsoft trên toàn cầu để thay đổi tình trạng 
bảo mật của họ.

Công việc của ông tại Microsoft bao gồm kết nối với khách hàng và thiết kế giải pháp bảo mật để ngăn chặn các mối 
đe dọa mạng xảy ra với họ và hỗ trợ kích hoạt Mô hình Mạng Zero Trust.

Ông hiện đang làm việc về các công nghệ bảo mật của Microsoft như Microsoft Advanced Threat Analytics và có 
kinh nghiệm thực tiễn về sản phẩm này như Microsoft Information Protection, Azure Security Center, Microsoft Defender for 
Endpoint, Cloud Application Security, Incident Response, Azure Sentinel, Mobile Device Management, Azure Active Directory. 
Ông chịu trách nhiệm thiết kế mô hình giải pháp bảo mật cho khách hàng cũng như trình bày tính khả thi cùng dẫn chứng 
cụ cho các công nghệ an ninh mạng khác được cung cấp bởi Microsoft.

Mr. Ahsim Nisar is currently working with Microsoft (Malaysia). He is working as a Technical Specialist for Security, Identity, 
Threat and Compliance. We work with Microsoft partners and customers located around the globe to transform their security 
landscape.

His Job roles and responsibility includes to connect with Microsoft customers and design a security solution to prevent them 
from various cyber threats and help them to enable Zero Trust Network Architecture.

He is currently working on Microsoft security technologies like Microsoft Advanced Threat Analytics and have good hands 
on experience on this product like Microsoft Information Protection, Azure Security Center, Microsoft Defender for Endpoint, 
Cloud Application Security, Incident Response, Azure Sentinel, Mobile Device Management , Azure Active Directory. He is 
responsible to design a security solution architecture for customers and demonstrate technical capabilities and help with proof 
of concept on various cyber security technologies provided by Microsoft. 

CHỦ ĐỀ | TOPIC
PHÁT HIỆN VÀ ỨNG PHÓ CÁC RỦI RO AN TOÀN THÔNG TIN CÙNG GIẢI PHÁP XDR

HOW ENTERPRISE COULD DETECT & RESPOND TO THREAT WITH XDR

TÓM TẮT | ABSTRACT

Ngày nay, tình trạng các mối đe dọa mạng liên tục gia tăng về độ phức tạp, tinh vi và tần suất. Khi các cuộc tấn công 
nâng cao xuất hiện, Microsoft luôn sẵn sàng làm việc với khách hàng và đối tác. Chúng tôi sẽ chia sẻ công nghệ mới nhất 
xung quanh giải pháp SIEM + XDR tích hợp của chúng tôi, để bảo vệ môi trường của bạn và vượt lên trước đối thủ. Microsoft 
Defender, giải pháp XDR toàn diện của chúng tôi ngăn chặn các cuộc tấn công và cung cấp cho các chuyên gia bảo mật 
công cụ phát hiện, điều tra và khắc phục các mối đe dọa phức tạp trong tổ chức của họ. Tìm hiểu cách mà các phương 
pháp tiếp cận của Microsoft hoạt động cùng nhau để xây dựng bức tranh toàn cảnh về từng cuộc tấn công, tận dụng tính 
năng tự động hóa và tích hợp mạnh mẽ để giúp tập trung chủ động và áp dụng kiến thức, tìm kiếm dữ liệu và tùy chỉnh các 
công cụ phát hiện.

Today’s threat landscape continues to grow in complexity, sophistication and frequency. As advanced attacks emerge, 
Microsoft is on the frontlines working with customers and partners. We'll share the latest technology around our integrated 
SIEM+XDR solution, to protect your environment end-to-end and get ahead of adversaries. Microsoft Defender, our 
comprehensive XDR solution prevents attacks and gives security professionals the tools they need to detect, investigate and 
remediate complex threats across their organization. Learn how the Microsoft approach works together to build a complete 
picture of each attack, leveraging powerful automation and integration to help you focus on being proactive and applying 
your knowledge to hunt across your data and customize your detection tools.

ÔNG AHSIM NISAR
MR. AHSIM NISAR
 Chuyên gia kỹ thuật về Giải pháp Tuân thủ và An ninh 

 Security and Compliance Solution Technical Specialist, Microsoft
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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), 

Bộ Quốc phòng

 Deputy Commander, Cyberspace Operations Command 
(Command 86), Ministry of National Defense
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Ông Lê Đức Anh là Giám đốc Phát triển Kinh doanh của Group-IB phụ trách thị trường Việt Nam. Làm việc tại Hà Nội, 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, 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 establish 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
QUẢN TRỊ RỦI RO MÔI TRƯỜNG KINH DOANH SỐ TẠI VIỆT NAM

MANAGING THE RISK OF A DIGITAL ECONOMY IN VIETNAM

TÓM TẮT | ABSTRACT

Năm ngoái, thế giới đã phải hứng chịu một đại dịch lừa đảo: việc những công ty thành công và nổi tiếng bị những kẻ lừa 
đảo để mắt đến chỉ là vấn đề thời gian. Những thủ đoạn kỹ thuật số như lừa đảo trực tuyến, mua bán sản phẩm/dịch vụ bất 
hợp pháp và vi phạm quyền sở hữu trí tuệ là những hoạt động phạm tội phổ biến nhất trên Internet. Các doanh nghiệp không 
thể ngăn chặn những gian lận trên bằng cách sử dụng phương pháp giám sát cổ điển và chặn các liên kết riêng lẻ. Hệ thống 
Group-IB DRP (Bảo vệ rủi ro kỹ thuật số) cung cấp cho các nhà phân tích công cụ để phát hiện ra toàn bộ cơ sở hạ tầng của 
kẻ lừa đảo và tìm hiểu các phương thức lừa đảo khác có thể nhắm vào tổ chức của họ. Tham gia phiên chuyên đề để tìm 
hiểu cách thức tổ chức có thể xác lập danh tính của những kẻ lừa đảo và đưa chúng ra trước công lý.

Last year, the world was hit by a scamdemic: if your company is successful and well-known, it’s just a matter of time 
when scammers have their eye on it. Digital risks for brands such as online scams, illegal sales of products and services, and 
intellectual property infringements are the most widespread crimes on the Internet. One cannot fight such scams by employing 
a classic monitoring approach and blocking links individually. Group-IB DRP (Digital Risk Protection) system grants analysts a 
tool for uncovering scam actor’s entire infrastructure and learning about various categories of scams that might target their 
organizations. Join the session to learn about how the organization can establish the identity of scammers and bring them to 
justice. 

ÔNG LÊ ĐỨC ANH
MR. LE DUC ANH
 Giám đốc phát triển kinh doanh, Group IB Việt Nam

 Business Development Manager, Group IB
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Ông Vũ Thành Công tốt nghiệp đại học tại trường Học Viện Kỹ Thuật Quân Sự chuyên ngành Công Nghệ Thông Tin.
Ông có hơn 10 năm kinh nghiệm tham gia triển khai, thiết kế và tư vấn các giải pháp công nghệ thông tin cho nhiều tổ 

chức, đơn vị, doanh nghiệp lớn tại Việt Nam.

Mr. Vu Thanh Cong graduated from the Military Technical Academy with a major in Information Technology.
He has more than 10 years of experience in implementing, designing and consulting information technology solutions for 

many large organizations, units and enterprises in Vietnam.

CHỦ ĐỀ | TOPIC
HIỆN THỰC HÓA VIỆC XÂY DỰNG HỆ THỐNG GIÁM SÁT AN TOÀN THÔNG TIN NHANH CHÓNG, HIỆU QUẢ, TIẾT KIỆM TỐI 

ĐA NGUỒN NHÂN LỰC BẰNG NỀN TẢNG AI OPEN XDR PLATFORM THÔNG MINH
REALIZE THE CONSTRUCTION OF AN INFORMATION SECURITY MONITORING SYSTEM QUICKLY AND EFFICIENTLY, SAVING MAXI-

MUM HUMAN RESOURCES WITH THE AI OPEN XDR PLATFORM

TÓM TẮT | ABSTRACT

Hiện tại nhiều khách hàng đã xây dựng các trung tâm giám sát an toàn thông tin với các công nghệ khác nhau tuy 
nhiên chưa đáp ứng được nhu cầu giám sát các mối nguy cơ an toàn thông tin trông thực tế. Nay với nền tảng AI Open XDR 
platform thông minh được trang bị nhiều công nghệ và tính năng nổi trội trong một nền tảng duy nhất gồm có: 

•	 NG SIEM với khả năng lưu trữ và phân tích dữ liệu bảo mật mạnh mẽ; UEBA phân tích hành vi người dùng; 
•	 NDR, CDR phát hiện và phản ứng lại các cuộc tấn công trong môi trường Network, Cloud; 
•	 AI thông minh gồm đầy đủ mô hình Supervised, Unsupervised và Adaptive learning kết hợp với các tính năng có khả 

năng tự hóa cao trong việc xử lý sự cố và điều tra truy vấn nhanh chóng giúp tối ưu hóa nguồn nhân lực vận hành;
•	 Bên cạnh các module khác Sandbox, SOAR, Asset Manager, Threat Intelligent, Log parser, Case manager v.v. hạn chế 

tối đa cảnh báo sai, cảnh báo lỗi.
Công nghệ Interflow giúp tối ưu hóa việc thu thập dữ liệu từ các site về trung tâm, từ đó cho phép triển khai mô hình diện 

rộng từ nhiều chi nhánh về trung tâm. 
Việc triển khai cũng như khả năng mở rộng hệ thống một cách đơn giản trong thời gian ngắn.
Tối ưu hóa tối đa quá trình hoạt động của đội ngũ kỹ sư vận hành.

Currently, many customers have built information security monitoring centers with different technologies but have not met 
the needs of monitoring information security risks that look realistic. Now with the intelligent AI Open XDR platform, it is equipped 
with many outstanding technologies and features in a single platform including:

•	 NG SIEM with strong security data storage and analysis capabilities; UEBA analyzes user behavior;
•	 NDR, CDR detect and respond to attacks in Network, Cloud environments;
•	 Intelligent AI including fully Supervised, Unsupervised and Adaptive learning models combined with highly automated 

features in troubleshooting and quick query investigation to optimize human resources for operations;
•	 In addition to other modules Sandbox, SOAR, Asset Manager, Threat Intelligent, Log parser, Case manager etc. 

minimize false alarms, error warnings.
Interflow technology helps optimize data collection from sites to the center, thereby allowing large-area model deployment 

from many branches to the center.
The deployment as well as the ability to expand the system in a simple way in a short time.
Optimizing the operation of the operation engineer team.

ÔNG VŨ THÀNH CÔNG
MR. VU THANH CONG
 Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật, Nessar Vietnam Technologies JSC

 Technical Center Manager, Nessar Vietnam Technologies JSC
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Chuyên gia giải pháp an ninh và quản trị di động.
Gần 20 năm làm việc trong lĩnh vực Điện tử - Viễn thông và Công nghệ thông tin.
Tại Samsung: Chịu trách nhiệm tư vấn các giải pháp về Samsung Knox, giúp các doanh nghiệp/ tổ chức ngăn chặn thông 

tin nhạy cảm bị rò rỉ trong quá trình nhân viên sử dụng smartphone, tablet, chặn đứng mọi hành vi xâm nhập từ các phần mềm 
độc hại. Quản lý thiết bị một cách tập trung, cấu hình thiết bị di động thành không gian làm việc và cá nhân cũng như thiết 
lập đồng bộ chính sách quản trị thiết bị cho toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả công việc của người sử dụng. 

Cung cấp kiến thức kỹ thuật chuyên sâu và tổ chức các khóa đào tạo về các giải pháp của Samsung cho các khách 
hàng và đối tác khác tại thị trường Việt Nam.

Specialist in Security solutions and Mobile administration.
Nearly 20 years working experience in Electronics - Telecommunications and Information Technology.
At Samsung: Responsible for consulting solutions on Samsung Knox, helping businesses/organizations prevent leakage of 

sensitive information while employees use smartphones and tablets, and block all intrusions from malicious software. Centrally 
manage devices, configure mobile devices into personal and workspaces as well as  synchronizing device management 
policies for the entire organization, improve work efficiency.

Provide in-depth technical knowledge and training courses on Samsung solutions for customers and partners in Vietnam market.

CHỦ ĐỀ | TOPIC
ĐỔI MỚI HỆ THỐNG VẬN HÀNH VỚI GIẢI PHÁP AN NINH VÀ QUẢN TRỊ DI ĐỘNG CẤP CAO

OPERATIONAL INNOVATION WITH ENTERPRISE MOBILITY SAMSUNG

TÓM TẮT | ABSTRACT

Xu hướng di động doanh nghiệp là một trong những xu hướng chính trong thời đại "số hóa“ hiện nay.  Đến năm 2020, đã 
có khoảng 50 tỷ thiết bị khác nhau kết nối vào Internet, trong số này thiết bị di động chiếm số lượng lớn. Điều này cho thấy, 
thiết bị di động đang trở thành hình thức kết nối phổ biến nhất hiện nay và nó đã làm thay đổi môi trường công nghệ thông 
tin (CNTT) truyền thống trong doanh nghiệp.

Việc gia tăng sử dụng các thiết bị di động tại nơi làm việc (BYOD) khiến nhiều doanh nghiệp phải đối mặt với những thách 
thức lớn về bảo mật. Mong muốn khai thác những lợi ích của tính di động trong khi giảm thiểu những rủi ro liên quan buộc các 
tổ chức, doanh nghiệp tìm kiếm một giải pháp quản lý tính di động doanh nghiệp (EMM - Enterprise Mobility Management) 
phù hợp.

Nền tảng Knox là Giải pháp an ninh và quản trị di động cao cấp được phát triển bởi Samsung, giúp cho các cá nhân, 
doanh nghiệp/tổ chức bảo đảm bảo mật cho thiết bị di động cũng như các ứng dụng và nội dung của mình. Knox cho phép 
cấu hình thiết bị di động thành không gian làm việc và cá nhân cũng như thiết lập đồng bộ chính sách quản trị thiết bị cho 
toàn tổ chức.

Enterprise mobility is one of the main trends in the current digitalization era. By 2020, there will be about 50 billion different 
devices connected to the Internet, of which mobile devices account for a large number. It can be seen that mobile devices are 
becoming the most popular connection form today and it has changed the traditional information technology (IT) in businesses.

The increase of Bring-your-own-device (BYOD) exposes many businesses to major security challenges. The desire to harness 
the benefits of mobility while minimizing the associated risks forces organizations/enterprises to look for the right Enterprise Mobility 
Management (EMM) solution.

Knox Platform is a premium Security solutions and Mobile administration developed by Samsung that helps individuals and 
businesses/organizations to secure mobile devices as well as their applications and content. Knox Platform allows you to configure 
mobile devices as personal and workspaces, and to synchronize device administration policies across your organization.

ÔNG ĐINH TRỌNG DU
MR. DINH TRONG DU
 Chuyên gia kỹ thuật cao cấp, Samsung

 Senior Technical Engineer, Samsung
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Ông Alexey Zhukov, Chuyên gia trưởng bộ phận an toàn thông tin ứng dụng, Positive Technologies.
Ông sinh năm 1975, tốt nghiệp Moscow State Institute of Electronic Technology với bằng phát triển phần mềm cho hệ 

thống máy tính.
Alexey Zhukov có hơn mười năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển phần mềm, từng đảm nhiệm vị trí Trưởng bộ phận 

giải pháp quản lý truy cập.
Năm 2016, ông gia nhập Positive Technologies, trở thành chuyên gia hàng đầu về bảo mật ứng dụng và tích cực tham gia 

phát triển các sản phẩm bảo mật. Ông cũng chịu trách nhiệm làm việc với khách hàng và đối tác của công ty,  bao gồm 
POCs và triển khai thực hiện vòng đời phát triển phần mềm bảo mật.

Alexey Zhukov, Leading expert in application security, Positive Technologies.
Born in 1975. Graduated from the Moscow State Institute of Electronic Technology with a Positive Technologies Degree in 

software development for computer systems.
Have more than ten years of experience in software development. Worked as head of the access management solutions 

department.
Since 2016, joined Positive Technologies. Leading expert in application security and actively participates in the development 

of application security products. The area of responsibility also includes interaction with customers and partners of the company 
including the POCs and implementation of secure software development lifecycle.

CHỦ ĐỀ | TOPIC
PHƯƠNG THỨC PHỐI HỢP HỖ TRỢ BỘ PHẬN AN TOÀN THÔNG TIN

HOW TO FIND R&D ALLIES FOR SECURITY TEAM

TÓM TẮT | ABSTRACT

Ngày nay, kinh doanh trực tuyến ngày càng trở nên phổ biến; cùng với đó, các vấn đề về lỗ hổng bảo mật ngày càng 
trở nên nghiêm trọng hơn. Với tư cách là những người nghiên cứu về an ninh bảo mật, chúng tôi nhận thấy rằng số lượng hệ 
thống có lỗ hổng ở mức độ dễ bị tấn công vẫn còn khá lớn, cho thấy sự cần thiết của việc thuyết phục các bên R&D rằng lỗ 
hổng bảo mật là vấn đề quan trọng và cần phải cùng nhau giải quyết vấn đề này. 

Trong bài trình bày này, chúng tôi sẽ đưa ra những lý do chính giải thích vì sao lại có sự đánh giá thấp về vấn đề bảo mật 
từ phía R&D, qua đó xác định các bước cần thiết để khắc phục tình trạng này và bổ sung một số case study liên quan đến 
bảo mật thông tin của khách hàng mà chúng tôi đã giải quyết được.

Nowadays, business is going online more increasingly. At the same time, the problem of code vulnerabilities is becoming 
bigger: as security researchers, we see that the number of highly vulnerable systems is still large. In this situation, it is necessary 
to be able to persuade R&D team that vulnerabilities are our common pain and we need to solve this problem together. 

In this presentation, we will assume the main reasons for the R&D to underestimate the problem, identify the steps necessary 
to overcome this situation and tell you about a couple of cases where our customer's information security teams managed to 
settle.

ÔNG ALEXEY ZHUKOV
MR. ALEXEY ZHUKOV
 Chuyên gia trưởng bộ phận an toàn thông tin ứng dụng, Positive 

Technologies

 Leading Expert in application security, Positive Technologies
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@Nam, CISSP, CCSP, CISA, CISM là nhà quản lý Chiến lược, Cố vấn, chuyên gia CNTT và Bảo mật thông tin. Ông có 14 năm 
kinh nghiệm trong ngành CNTT / An ninh mạng ở nhiều lĩnh vực và vị trí khác nhau. Hiện ông đang là Trưởng phòng bảo mật tại 
VPS Securities, một công ty chứng khoán vừa tiến một bước dài vào năm 2021 để trở thành số 1 trên thị trường chứng khoán 
Việt Nam. Tại VPS, ông phụ trách phát triển và điều hành chiến lược bảo mật thông tin, xây dựng đội ngũ bảo mật với tầm 
nhìn dài hạn. Tham vọng của VPS là trở thành một công ty fintech lớn với một pháo đài an ninh mạng. Trước khi gia nhập VPS, 
ông ấy có nhiều năm kinh nghiệm với một trong những công ty viễn thông lớn nhất Việt Nam, nơi ông ấy đã trải qua một số 
vị trí quản lý vận hành CNTT và chiến lược CNTT.

@Nam, CISSP, CCSP, CISA, CISM is a Strategist, Advisor, IT and Information Security professional. He has 14 years’s experience 
in IT/Cybersecurity industry in various sectors & position. Now he is Security Manager at VPS Securities, a company that go steps 
further in 2021 to be number 1 in Vietnam securities market. At VPS, he’s in charge of develop and run information security 
strategy, build up security team with a long term vision. VPS’s ambition is to become a big fintech firm with a cybersecurity fortress. 
Before joining VPS, he has much experience with one of a biggest telco in Vietnam where he passes several management 
position which focus on IT operation, IT strategy. 

CHỦ ĐỀ | TOPIC
THÁCH THỨC TRONG XÂY DỰNG HỆ THỐNG AN TOÀN BẢO MẬT CHO TỔ CHỨC TÀI CHÍNH

CHALLENGES IN BUILDING CYBER SECURITY SYSTEM FOR FINANCIAL INSTITUTION

TÓM TẮT | ABSTRACT

An ninh mạng đã trở thành mối quan tâm hàng đầu đối với các công ty tài chính và mức độ lo lắng đang tăng lên từng 
ngày. Đại dịch COVID-19 khiến thách thức này càng trở nên cấp thiết.

Rủi ro IT cần chú ý đặc biệt bởi vì sự phức tạp của môi trường CNTT trong các tổ chức tài chính, tốc độ thay đổi công nghệ, 
lượng dữ liệu và tính hấp dẫn của dữ liệu, mức độ đe dọa của tội phạm mạng trong vấn đề khai thác dữ liệu và hệ thống 
nhằm mục đích xấu, các mối nguy hại từ nhân viên nội bộ. Xu thế số hóa, chiến lược go cloud và làm việc từ xa cũng đem 
lại những rủi ro mới. Ngoài ra việc thiếu bức tranh về dữ liệu, khung quản trị dữ liệu cũng khiến các giải pháp ATTT, kiểm soát 
ANM không đạt hiệu quả cao.

Việc xây dựng hệ thống an toàn bảo mật cho tổ chức tài chính đặt ra vấn đề nhìn nhận an toàn bảo mật một cách tổng 
thể dưới nhiều khía cạnh, làm tăng sự phức tạp của các chương trình ATTT.

Cybersecurity has become a top concern for financial companies and the level of anxiety is increasing day by day. The 
COVID-19 pandemic makes this challenge all the more urgent. IT risks need special attention because of the complexity of 
the IT environment in financial institutions, the speed of technological change, the amount of data and its attractiveness, the 
threat level of cybercriminals in data and system  exploitation for bad purposes, threats from internal employees. Digitalization 
trends, go cloud strategies and remote working also bring new risks. In addition, the lack of a picture of the data, the data 
governance framework also makes the solutions for information security and control of ANM not highly effective. The need of a 
safety and security system for financial institutions poses the problem of seeing security as a whole in many aspects, increasing 
the complexity of information security programs.

ÔNG LƯU HÀ NAM
MR. LUU HA NAM
 Trưởng Bộ phận An toàn thông tin, Công ty cổ phần Chứng khoán VPS

 Security Manager, VPS Securities JSC
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Serkan Cetin là Giám đốc kỹ thuật của One Identity APJ, và đã làm việc tại One Identity từ năm 2012. Trong thời gian này 
Serkan đã đảm nhận nhiều nhiệm vụ khác nhau của One Identity, bao gồm bán hàng, marketing, chuyên gia dịch vụ kỹ thuật, 
quản lý và phát triển sản phẩm. Serkan đã hỗ trợ các tổ chức trong việc giải quyết các thách thức IAM phức tạp cho nhiều 
ngành, tập trung vào việc đẩy mạnh đổi mới sản phẩm, phần mềm và dịch vụ, đồng thời xây dựng thương hiệu vốn đã vững 
chắc của One Identity tại APJ. 

Trước One Identity, Serkan là một chuyên gia tư vấn tại Úc, nơi anh đã tham gia vào một số dự án an ninh mạng lớn nhất 
cung cấp các giải pháp IAM cho nhiều ngành công nghiệp, với độ phức tạp và quy mô khác nhau.

Serkan Cetin is the Technical Director for One Identity APJ, and has been with One Identity since 2012. During this time 
Serkan has been involved in various functions across One Identity, including sales, marketing, professional services, and product 
management and development. Serkan continues to assist organizations across a wide range of industries in solving their 
complex IAM challenges, in addition to focusing on accelerating product, software and service innovation and building upon 
One Identity’s already strong reputation in APJ.

Prior to One Identity, Serkan was at a specialist consulting practice in Australia where he was involved in some of the largest 
cyber security projects delivering IAM solutions for various industries, complexities, sizes.

CHỦ ĐỀ | TOPIC
ỨNG DỤNG MACHINE LEARNING NHẰM PHÁT HIỆN RA CÁC MỐI ĐE DỌA VÀ RỦI RO 

TRONG QUẢN LÝ TRUY CẬP ĐẶC QUYỀN
USING MACHINE LEARNING TO UNCOVER THREATS AND RISK IN PRIVILEGED ACCESS

TÓM TẮT | ABSTRACT

Trong các mô hình hoạt động CNTT thông thường, người ta giả định rằng những người phía sau tường lửa là an toàn và 
đáng tin cậy, và mối đe dọa luôn ở bên ngoài. Thực tế là các mối đe dọa ở khắp mọi nơi và Zero Trust Architectures là cần 
thiết để bảo vệ mọi người, tổ chức và dữ liệu.

Mối đe dọa từ bên trong luôn tồn tại; chỉ là nó đã không được thảo luận nhiều trong các chương trình nghị sự về bảo mật 
CNTT của nhiều tổ chức cho đến thời gian gần đây. Các tài khoản đặc quyền là mục tiêu hàng đầu của bất kỳ kẻ tấn công 
nào. Khi công nghệ tiếp tục phát triển, các cách thức tấn công mới được sử dụng, các phương pháp truyền thống và cách 
tiếp cận dựa trên quy tắc tĩnh không còn đủ nữa.

Việc phân biệt giữa hành vi bình thường và hành vi đáng ngờ, hoặc một hành động vi phạm tiềm ẩn ngày càng khó hơn. 
Đây là nơi mà marchine-learning có thể giúp bảo vệ môi trường của bạn chống lại các mối đe dọa. Tham dự phiên này để 
tìm hiểu thêm về những thách thức với quản lý truy cập đặc quyền và cách vượt qua những thách thức bằng các phương 
pháp, công nghệ và marchine-learning mới để bảo vệ môi trường của bạn.

In conventional IT operating models, it’s assumed that those inside the firewall are safe and trusted, and the threat is always 
on the outside. The reality is that the threats are everywhere, and Zero Trust Architectures are needed to protect people, 
organisations, and data. 

The internal threat has always existed; it’s just that it has not been at the forefront for many organisations’ IT security agendas 
until recently. Privileged accounts are a prime target for any attacker. As technology continues to evolve, new attack vectors 
are employed, the traditional methods and static rules-based approaches are no longer sufficient. 

Differentiating between normal and suspicious behaviour, or a potential breach, is getting harder. This is where machine 
learning can help to protect your environment against breaches. Attend this session to learn more of the challenges with 
privileged access, and how to overcome those with new methods, technologies & machine learning to protect your 
environments.

ÔNG SERKAN CETIN
MR. SERKAN CETIN
 Giám đốc kỹ thuật, One Identity APJ

 Technical Director, One Identity APJ
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CLOUDFLARE

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

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

Tel/fax: +65 6797 6901
Website: https://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 dựng 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, Sydney và Tokyo.

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, 
Sydney, and Tokyo.

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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KASPERSKY

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

Website: www.kaspersky.com

GIỚI THIỆU CÔNG TY | COMPANY PROFILE

Về Kaspersky
Kaspersky là một công ty bảo vệ an ninh mạng và quyền riêng tư số toàn cầu, được thành lập vào năm 1997. Hiểu biết 

về các mối đe dọa và chuyên môn sâu về an ninh bảo mật của Kaspersky liên tục được chuyển đổi thành các giải pháp và 
dịch vụ an ninh bảo mật mang tín đổi mới sáng tạo để bảo vệ các doanh nghiệp, cơ sở hạ tầng thiết yếu, các chính phủ 
và người tiêu dùng trên toàn cầu. Danh mục giải pháp an ninh bảo mật toàn diện của Kaspersky bao gồm giải pháp bảo 
vệ điểm cuối hàng đầu và các giải pháp và dịch vụ bảo mật chuyên dụng để chống lại các mối đe dọa kỹ thuật số tinh vi 
và thường xuyên biến đổi. Công nghệ của Kaspersky đã và đang bảo vệ cho hơn 400 triệu khách hàng cá nhân và 240.000 
khách hàng doanh nghiệp trên toàn thế giới. 

Vui lòng tìm hiểu thêm thông tin tại www.kaspersky.com.

About Kaspersky
Kaspersky is a global cybersecurity and digital privacy company founded in 1997. Kaspersky’s deep threat intelligence 

and security expertise is constantly transforming into innovative security solutions and services to protect businesses, critical 
infrastructure, governments and consumers around the globe. The company’s comprehensive security portfolio includes 
leading endpoint protection and a number of specialized security solutions and services to fight sophisticated and evolving 
digital threats. Over 400 million users are protected by Kaspersky technologies and we help 240,000 corporate clients protect 
what matters most to them. 

Learn more at www.kaspersky.com.

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM | PRODUCT/SOLUTION INTRODUCTION

Kaspersky Optimum Security
Kaspersky Optimum Security cung cấp cho đội ngũ an ninh mạng của quý vị các công cụ cần thiết để nhanh chóng xác 

định, phân tích và ứng phó với các mối đe dọa được thiết kế nhằm vượt qua lớp bảo vệ điểm cuối.
Giải pháp dựa trên mô hình SaaS này cung cấp tính năng phát hiện nâng cao, truy tìm mối đe dọa tự động hóa và có 

kiểm soát, được hỗ trợ bởi các chuyên gia của Kaspersky và khả năng ứng phó có hướng dẫn. Nhờ vậy, khả năng hiển thị và 
phân tích mối đe dọa tăng cường được cung cấp, đồng thời giảm Khoảng thời gian trung bình cần để ứng phó, giúp nâng 
khả năng ứng phó sự cố của quý vị đến mức tối ưu mà không cần thêm nguồn lực. Kaspersky Optimum Security là giải pháp 
giúp quý vị nhanh chóng triển khai, dễ dàng mở rộng và đơn giản để làm chủ nhờ khả năng tự động hóa. Điều này tạo nên 
sự cân bằng hoàn hảo giữa trí tuệ con người và đổi mới công nghệ.

Kaspersky Optimum Security
Kaspersky Optimum Security gives your cybersecurity team the tools they need to quickly identify, analyze and respond to 

threats designed to bypass endpoint protection.
The SaaS-based solution provides advanced detection, automated and managed threat hunting supported by Kaspersky 

experts and guided response capabilities to deliver enhanced threat visibility and analysis, while slashing Mean Time To Respond, 
taking your incident response capabilities to the optimum level without the need for additional resources. 

Kaspersky Optimum Security is quick to deploy, easy to scale and simple to master, with automation that perfectly balances 
human intelligence and technological innovation. 
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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: Số 1, đường Trần Hữu Dực, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
Address: No 1 Tran Huu Duc Street, My Dinh 2 Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi, Viet Nam.
Website: https://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 trong và ngoài nước.

Tầm nhìn: Đưa công ty trở thành đối tác số 1 về đảm bảo an toàn thông tin cho các cơ quan chính phủ, doanh nghiệp 
và hạ tầng trọng yếu quốc gia.

Sứ mệnh: Dẫn đầu trong việc nghiên cứu, phát triển các giải pháp An toàn thông tin, đưa tri thức chuyên sâu vào trong 
từng sản phẩm, dịch vụ lĩnh vực An toàn thông tin tại Việt Nam, qua đó không ngừng nâng cao năng lực tự chủ An toàn thông 
tin cho không gian mạng Việt Nam.

Mục tiêu: Trở thành đối tác số 1 cung cấp sản phẩm và dịch vụ an ninh mạng cho các doanh nghiệp, tổ chức và hạ tầng 
trọng yếu của quốc gia.

Viettel Cyber Security is a branch of Viettel Group, conducting in-depth research and development of information security 
solutions and providing Information Security products and services for domestic and foreign organizations and businesses.

Vision: Leading in researching, developing Information security solutions, bringing in-depth knowledge into each Information 
security product and service in Vietnam, thereby constantly improving the capacity of information security for Vietnam 
cyberspace.

Mission: Become the No. 1 partner in guaranteeing information security for government, enterprises and the national critical 
infrastructures.

Goal: To become the main partner providing cyber security products and services for 50% of the national critical 
infrastructures and organizations.

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM | PRODUCT/SOLUTION INTRODUCTION

1. Viettel Threat Intelligence (VCS-Threat Intelligence) cung cấp các thông tin về ATTT chuyên sâu được thu thập từ 
nhiều nguồn khác nhau về các mối đe dọa cho các tổ chức. Những thông tin này còn có thể được sử dụng để bổ sung dữ 
liệu phân tích (feeds) cho giải pháp đảm bảo ATTT như SIEM, Network IDS, EDR, … thông qua các API tiêu chuẩn quốc tế như 
STIX/TAXII. Từ đó, tổ chức và doanh nghiệp được cập nhật cảnh báo một cách nhanh chóng, kịp thời và đưa ra các quyết 
định chiến lược trước các nguy cơ an ninh mạng.

2. Viettel Killchain and Anomaly (VCS - KIAN) là một sản phẩm thuộc hệ sinh thái giám sát ATTT (SOC) với các chức 
năng: Phân tích và xử lý dữ liệu ATTT tập trung, mô hình hóa động hành vi của các đối tượng (người dùng, thực thể) trong hệ 
thống mạng, phát hiện và cảnh báo các mối nguy từ bên trong, các cuộc tấn công nâng cao, tấn công có chủ đích nhắm 
vào hệ thống.

3. Viettel Enterprise Mobility Suite (VCS M-Suite) ra đời như một giải pháp cung cấp bảo mật mạng lưới trong quá trình 
kết nối và truy cập từ xa, được xây dựng dựa trên các yêu cầu tối đa hóa an toàn thông tin cho doanh nghiệp. 

VCS M-Suite là một sản phẩm có cách tiếp cận mới mẻ và hiện đại về lĩnh vực bảo mật kết nối từ xa, được áp dụng trên 
giao thức SDP (Software Defined Perimeter - Chu vi phần mềm xác định). SDP là một mô hình bảo mật mạng kết nối 1-1 giữa 
người dùng và các tài nguyên mà họ truy cập. VCS M-Suite tuân thủ những nguyên tắc cốt lõi trong lĩnh vực bảo mật an ninh 
mạng, ngang tầm giá trị với các sản phẩm tương đương trên thế giới về ngành an ninh công nghệ số.

4. Viettel Security Orchestration Automation and Response (VCS-CyCir) là giải pháp điều phối, tự động hóa phản ứng 
an ninh thông tin tập trung (SOAR - Security Orchestration, Automation and Response) giúp xác định, ưu tiên và tiêu chuẩn hóa 
cho các chức năng ứng phó sự cố. Được xây dựng dựa trên công nghệ tư động hóa thông qua việc tích hợp với các công 
nghệ bảo mật, CNTT theo các kịch bản xử lý (playbook) được định nghĩa rộng, VCS-CyCir giúp tổ chức đạt được mục tiêu tối 
ưu hóa hiệu quả trong quá trình quản lý và vận hành các hệ thống ATTT.



50  |   www.securitysummit.vn 

1. Viettel Threat Intelligence (VCS-Threat Intelligence) provides comprehensive cyber security intelligence collected 
from multiple sources about threats to cyber security. It also allows additional threat feeds, such as SIEM, Network IDS, EDR, 
etc., via global API standards such as STIX or TAXII. Organizations and businesses are updated alerts timely, therefore, they can 
respond to threats faster and give strategic decisions against them.

2. Viettel Kill-chain & Anomaly (VCS-KIAN) is a solution based on analyzing the behavior of users and entities in the system 
(User and Entity Behavior Analytics). VCS-KIAN is the advanced solution of automatic

and constant profiling, chaining the behavior of users and entities, applying machine learning methods and real-time Big 
Databased processing. This provides a powerful layer of analytics on top of centralized Log management solutions like SIEM, 
enabling S.O.C experts to detect threats in the early stage and respond to them quickly.

3. Viettel Enterprise Mobility Suite (VCS M-Suite) is a solution that provides network security during connection and remote 
access, built on the requirements of maximizing information security for businesses. VCS M-Suite is a product with a fresh and 
modern approach to remote connection security, the application of the SDP (Software Defined Perimeter) protocol. SDP is a 
one-to-one network security model between users and the resources they access. VCS M-Suite adheres to the core principles 
in the field of cybersecurity, on a par with comparable products in digital security industry in the world

4. Viettel Security Orchestration Automation and Response (VCS-CyCir) is a centralized Security Orchestration, 
Automation and Response (SOAR) which helps define, prioritize, and standardize incident response functions. Built on 
automation technology through integration with IT and security technologies under dynamically defined playbooks, VCS-CyCir 
helps organizations achieve their effectiveness optimization goals in the management and operation of information security 
systems
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Huawei là nhà cung cấp giải pháp công nghệ viễn thông và thông tin hàng đầu thế giới. Mục tiêu của chúng tôi là xây 
dựng một thế giới luôn kết nối, mang trong mình trách nhiệm của một doanh nghiệp với khả năng sáng tạo trong lĩnh vực xã 
hội thông tin cũng như đóng góp tích cực cho ngành công nghiệp này.

Với mục tiêu đổi mới tập trung hướng tới người dùng và mở rộng hợp tác, Huawei đã tạo ra những giải pháp viễn thông 
và công nghệ thông tin hoàn chỉnh, mang đến cho người dùng những lợi ích cạnh tranh nhất trong các lĩnh vực viễn thông, 
mạng lưới doanh nghiệp, thiết bị điện tử và dịch vụ điện toán đám mây. 180.000 nhân viên Huawei trên toàn thế giới đã cam 
kết tối đa hoá lợi ích cho các đơn vị khai thác viễn thông, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Những giải pháp đột phá về công nghệ thông tin, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi đã và đang được sử dụng tại hơn 
170 quốc gia và khu vực, phục vụ hơn một phần ba dân số thế giới. Được thành lập năm 1987, Huawei là công ty tư nhân với 
quyền sở hữu hoàn toàn thuộc về các nhân viên.

Tầm nhìn và Sứ mệnh: Mang kỹ thuật số đến với mọi người, mọi nhà và mọi tổ chức để cùng xây dựng một Thế giới thông 
minh, được kết nối trọn vẹn.

Huawei is a leading global provider of information and communications technology (ICT) infrastructure and smart devices. 
Our goal is to build an always-connected world, carrying the responsibility of a business with the ability to innovate in the field 
of information society as well as make a positive contribution to this industry.

With the goal of user-focused innovation and expanding cooperation, Huawei has created complete telecommunications 
and information technology solutions, providing users with the most competitive benefits in the fields of telecommunications. 
communications, enterprise networks, electronic devices and cloud computing services. Huawei's 180,000 employees 
worldwide are committed to maximizing benefits for telecom operators, enterprises and consumers.

Our breakthrough information technology solutions, products and services are used in more than 170 countries and regions, 
serving more than a third of the world's population. Founded in 1987, Huawei is a privately owned company with full ownership 
of its employees.

Vision and Mission: Bringing digital to everyone, every home and every organization to build a fully connected, Smart World.
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Về Công ty Điện tử Samsung 
Công ty Điện tử Samsung khơi nguồn cảm hứng cho thế giới và định hình tương lai với những ý tưởng và công nghệ đột 

phá giúp tái định nghĩa các sản phẩm TV, điện thoại thông minh, thiết bị đeo thông minh, máy tính bảng, thiết bị gia dụng kỹ 
thuật số, hệ thống mạng, thẻ nhớ, công nghệ bán dẫn và các giải pháp LED. Ngoài ra, Samsung còn dẫn đầu trong trào lưu 
Chuyển đổi Số tại các tổ chức, doanh nghiệp với các giải pháp bảo mật và quản lý dữ liệu nâng cao. Để cập nhật những tin 
tức mới nhất, vui lòng truy cập Samsung Newsroom tại địa chỉ: https://news.samsung.com/vn/.

About Samsung Electronics
Samsung Electronics inspires the world and shapes the future with transformative ideas and technologies that give people 

the power to discover new experiences. With a constant focus on innovation and discovery, we keep redefining the worlds of 
TVs, smartphones, wearable devices, tablets, digital appliances, network systems, and memory, system LSI, foundry and LED 
solutions. In addition, Samsung is also a pioneer in the Digital Transformation movement in organizations and businesses with 
advanced data management and security solutions. For more information, please visit Samsung Newsroom at https://news.
samsung.com/vn/.

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM | PRODUCT/SOLUTION INTRODUCTION

Giới thiệu về Samsung Knox:
Là nhà sản xuất di động lớn nhất thế giới, Samsung luôn tập trung tìm kiếm một giải pháp bảo vệ dữ liệu hoàn hảo cho 

các tổ chức và doanh nghiệp trên các thiết bị điện thoại thông minh, máy tính bảng, đón đầu xu thế “di động hóa” trong 
công việc. Giải pháp bảo mật dữ liệu Samsung Knox là thành quả của quá trình nghiên cứu và phát triển của bộ phận R&D 
trên toàn cầu trong nhiều năm với kiểm chứng thực tế trên hàng tỷ thiết bị di động.

Samsung Knox giúp ngăn thông tin nhạy cảm bị rò rỉ trong quá trình nhân viên sử dụng smartphone, tablet, chặn đứng mọi 
hành vi xâm nhập từ các phần mềm độc hại đồng thời cung cấp cho IT admin công cụ toàn diện để quản trị thiết bị, nâng 
cao hiệu quả công việc của người sử dụng. Samsung Knox là nền tảng bảo mật hỗ trợ toàn diện với cơ chế mã hóa từ phần 
cứng, được Tập đoàn nghiên cứu toàn cầu Gartner thuộc S&P 500 và chính phủ các nước, bao gồm cả Bộ Quốc Phòng Mỹ, 
chứng nhận bảo mật cấp cao nhất cho dữ liệu tổ chức trên thiết bị di động.

As the world's largest mobile manufacturer, Samsung always focuses on seeking a perfect data protection solution for 
organizations and businesses on smartphones and tablets, keeping up with the trend of “mobility” at work. The data security 
solution Samsung Knox is the effort of  many years of the global R&D department with practical testing on billions of mobile 
devices.

Samsung Knox helps prevent sensitive information from being leaked while employees use smartphones and tablets, blocks 
all intrusions from malicious software, and provides IT admins with comprehensive tools to manage devices, improving the 
work efficiency of users. Samsung Knox is a fully-supported security platform with hardware-based encryption, which has been 
certified by Gartner Global Research Group of S&P 500 and governments around the world, including the US Department of 
Defense, the highest security certificate for organization’s data on mobile devices.
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Akamai đã và đang cung cấp trải nghiệm dịch vụ số cho những công ty lớn nhất thế giới. Nền tảng biên (edge platform) 
thông minh của Akamai phủ sóng khắp mọi nơi, từ nền tảng của doanh nghiệp cho đến hạ tầng Cloud, đảm bảo cung cấp 
dịch vụ nhanh chóng, thông minh và bảo mật tuyệt đối đến cho các khách hàng và doanh nghiệp. Các thương hiệu hàng 
đầu trên thế giới vẫn luôn tin dùng dịch vụ của Akamai, các giải pháp multi-cloud linh hoạt để có được lợi thế cạnh tranh 
trên thị trường. Akamai mang đến cho người dùng những lựa chọn, ứng dụng và trải nghiệm tốt nhất, đồng thời bảo vệ người 
dùng trước các nguy cơ từ các mối đe dọa và các cuộc tấn công mạng. Hệ sinh thái sản phẩm của Akamai bao gồm các 
lĩnh vực bảo mật biên (Edge Security), giải pháp gia tăng hiệu suất cho các website, ứng dụng trực tuyến, giải pháp truy cập 
dữ liệu doanh nghiệp và giải pháp phân phối video và được hỗ trợ bởi dịch vụ chăm sóc khách hàng ưu việt, cùng với dịch 
vụ phân tích và giám sát 24/7/365.

Đối tác: Viettel IDC rất hân hạnh là đơn vị đại diện cho Akamai trong sự kiện Vietnam Security Summit với vai trò là đối tác 
hàng đầu của Akamai tại Việt Nam, là đơn vị cung cấp những dịch vụ dành riêng cho nhóm doanh nghiệp dịch vụ số như: 
Mạng phân phối nội dung (CDN), dịch vụ tăng tốc web Web Performance; bộ sản phẩm Media Delivery (Live, VOD) và nhiều 
dịch vụ Cloud và Security khác, rất hân hạnh được đồng hành cùng Akamai trong sự kiện Security Summit này. Sự hợp tác 
giữa Akamai và Viettel IDC một lần nữa khẳng định vị trí của IDC là Nhà cung cấp dịch vụ Trung tâm dữ liệu và Điện toán đám 
mây số một Việt Nam.

Akamai secures and delivers digital experiences for the world’s largest companies. Akamai’s intelligent edge platform 
surrounds everything, from the enterprise to the cloud, so customers and their businesses can be fast, smart, and secure. Top 
brands globally rely on Akamai to help them realize competitive advantage through agile solutions that extend the power of 
their multi-cloud architectures. Akamai keeps decisions, apps and experiences closer to users than anyone - and attacks and 
threats far away. Akamai’s portfolio of edge security, web and mobile performance, enterprise access and video delivery 
solutions is supported by unmatched customer service, analytics and 24/7/365 monitoring.

Partner: Viettel IDC is proud to be the representative of Akamai for Vietnam Security Summit as the Number 1 partner of 
Akamai in Vietnam. Viettel IDC has been providing Akamai’s products and services for digital enterprises, such as: Content 
Delivery Network (CDN), Web Performance Services, Media Delivery services (Live, VOD) and other Cloud & amp;Security 
services. This collaboration between Akamai and Viettel IDC has once again confirmed IDC’s position as the leading provider 
of Data Center and Cloud Computing services in Vietnam.
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Các giải pháp bảo mật biên của Akamai được triển khai rộng rãi trên toàn thế giới, kết nối từ ứng dụng và hạ tầng của 
nhà cung cấp đến người dùng cuối. Từ những giải pháp tối ưu của mình, Akamai giúp khách hàng ngăn chặn các cuộc tấn 
công trên Cloud, bảo vệ khách hàng trước các nguy cơ an ninh mạng. Với nhóm dịch vụ Security, Viettel IDC hiện đang hợp 
tác với Akamai cung cấp đến khách hàng những giải pháp như sau:

- DDoS Protection: cung cấp giải pháp chống các cuộc tấn công DDoS trên nền tảng Cloud, bảo vệ ứng dụng và các 
dịch vụ IT của Khách hàng qua các cuộc tấn công mạnh nhất.

- Bot Manager: phát hiện và ngăn chặn các cuộc tấn công từ bot, giảm thiểu các nguy cơ lừa đảo danh tính người dùng, 
bảo vệ tối đa website và các ứng dụng điện thoại của khách hàng. Với lợi thế hạ tầng triển khai toàn cầu, Akamai liên tục 
cập nhật cơ sở dữ liệu về hơn 1200 loại BOT, qua đó giúp việc nhận dạng, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các BOT xấu được 
nhanh nhất và chính xác nhất.
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- Web Application Firewall: Xây dựng trên hạ tầng điện toán đám mây toàn cầu của Akamai, Web Application Firewall 
(WAF) của Akamai được Gartner xếp vào nhóm Leader trên thế giới. WAF giúp doanh nghiệp phòng chống được các tấn 
công độc hại, chẳng hạn như: SQL injection, Malicious file execution, Cross-site scripting,… Đây đều là các mối đe dọa xâm 
nhập, đánh cắp dữ liệu hoặc làm tê liệt website, giảm hiệu suất và khiến doanh nghiệp thiệt hại vô cùng lớn.

- Kona Site Defender: cung cấp hệ thống bảo mật ứng dụng biên và ngăn chặn DDoS. Với 178 tỷ lần kích hoạt WAF rule 
mỗi ngày, Akamai đảm bảo các giải pháp luôn được cập nhật và có độ chính xác cao, phù hợp với nhu cầu của doanh 
nghiệp.

Không chỉ vậy, bộ sản phẩm Cloud Security của Akamai bao gồm nhiều sản phẩm nhỏ như: Fast DNS, Prolexic Route, Client 
reputation, SIEM, Analytics, Threat Intelligence,... mang đến cho khách hàng những giải pháp bảo mật tốt nhất thế giới.

Akamai Edge Security solutions are deployed on a global platform that extends from Providers’ applications and 
infrastructure to the end user. With excellent solutions, Akamai stops attacks in the cloud, protecting customers from security 
threats. Regarding Security products and services, Viettel IDC is currently working with Akamai to provide customers with:

- DDoS Protection: Providing Cloud-based DDoS protection solutions that keep customers’ applications and IT services 
available even through the largest attacks.

- Bot Manager: Detecting and preventing attacks from bots, therefore minimizing the risk of user identity fraud. It provides 
the maximum protection for customers' websites and mobile applications. With the advantage of global infrastructure, Akamai 
continuously updates the database of more than 1200 types of BOTs, thereby helping to identify, detect and prevent bad BOTs 
in the fastest and most accurate way.

- Web Application Firewall: Built on Akamai's global cloud computing infrastructure, Akamai's Web Application Firewall 
(WAF) is classified by Gartner as the Leader group. WAF helps businesses prevent malicious attacks, such as SQL injection, 
Malicious file execution, Cross-site scripting, etc. These are all threats of intrusion, data theft or website paralysis, which reduce 
efficiency and cause enormous damage to the business.

- Kona Site Defender: Providing application security at the edge and helping to prevent DDoS attacks. With 178 billion WAF 
rule triggers a day, Akamai can guarantee that their solutions are always up to date and highly accurate, adapting well to 
customers’ requirements.

Cloud Security service package also includes many other products like Fast DNS, Prolexic Route, Client reputation, SIEM, 
Analytics, Threat Intelligence,... providing customers with the best security solutions in the world.



Power and
protect 
life online.
akamai.com/lifeonline
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Bkav là Tập đoàn công nghệ hoạt động trong các lĩnh vực an ninh mạng, phần mềm, sản xuất smartphone, smart home 
và AI camera. Tại Việt Nam, Bkav là một trong những thương hiệu nổi tiếng và cung cấp dịch vụ tốt nhất. Công ty cũng nổi 
tiếng khắp thế giới với việc xác định lỗi trên các sản phẩm nổi tiếng như Google Chrome, Face ID của iPhone X, nhận dạng 
mống mắt của Samsung Galaxy S8, ... Phần mềm diệt virus và bảo mật di động của Bkav đã có mặt trên toàn thế giới với 86 
triệu lượt tải xuống. cùng hơn 20 triệu người dùng tại 234 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Bkav is a leading technology corporation in Vietnam, which operates in cyber security, software, smartphone, smart home 
and AI camera. In Vietnam, Bkav is among the best-known brands and provides best services. The company is also famous 
around the world for identifying flaws in well-known products like Google Chrome, Face ID of iPhone X, Samsung Galaxy S8 iris 
recognition, etc. Bkav’s antivirus and mobile security software are present across the world with 86 million of downloads and 
more than 20 millions of users in 234 countries and territories.
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TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC
CMC CORPORATION

ĐƠN VỊ QUẢNG CÁO, TRUYỀN THÔNG BẠC | SILVER SPONSOR

Địa chỉ: CMC Tower, 11 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Address: CMC Tower, 11 Duy Tan Street, Dich Vong Hau Ward, Cau Giay District, Hanoi

Tel/fax: 024.3795.8668
Website: https://www.cmc.com.vn/

GIỚI THIỆU CÔNG TY | COMPANY PROFILE

Tập đoàn Công nghệ CMC là tập đoàn ICT lớn thứ hai tại Việt Nam với gần 28 năm hình thành và phát triển. CMC đã 
khẳng định vị thế trên thị trường Việt Nam và nhiều nước trên thế giới thông qua những hoạt động kinh doanh chủ lực ở 3 
khối: Khối Công nghệ & Giải pháp (Technology & Solution), Khối Kinh doanh Quốc tế (Global Business), Khối Dịch vụ Viễn thông 
(Telecommunications). 

Ở Việt Nam, Tập đoàn CMC được biết đến như một đối tác tin cậy và uy tín trong các dự án ICT cấp trung và lớn trong 
các lĩnh vực: Chính phủ, Giáo dục, Thuế, Kho bạc, Hải quan, Bảo hiểm, Điện lực, Ngân hàng, Tài chính và các Doanh nghiệp. 

Trong chiến lược đến 2025, CMC đặt ra mục tiêu quyết liệt và đầy tham vọng: trở thành tập đoàn số với quy mô 10.000 
nhân sự và doanh thu 1 tỷ USD. 

CMC luôn nỗ lực để dẫn đầu các làn sóng công nghệ mới, phát triển những sản phẩm - dịch vụ - giải pháp công nghệ 
đẳng cấp thế giới, mang lại những giá trị vượt trội cho khách hàng, góp phần nâng cao vị thế Việt Nam trong kỷ nguyên số, 
xây dựng đất nước hùng cường.

Là tập đoàn lớn, đi đầu về khoa học công nghệ của quốc gia, CMC đặt mục tiêu trở thành tập đoàn số, hỗ trợ các doanh 
nghiệp, tổ chức tăng tốc chuyển đổi số và phong trào đổi mới sáng tạo trong cộng đồng doanh nghiệp Việt.

CMC Corporation is the second largest ICT corporation in Vietnam with more than 28 years of establishment and 
development. CMC has affirmed its position in the market of Vietnam and many countries around the world through its core 
business activities in 3 areas: Technology & Solution, Global Business and Telecommunications. In Vietnam, CMC is well known 
as a reliable partner in medium and large ICT projects in the fields of Government, Education, Tax, Treasury, Customs, Insurance, 
Electricity, Banking, Finance and Enterprises. CMC set its ambition to become a billion-dollar company by 2025.

CMC has the strategy to continue investments and development in the key ICT business sectors and expand business to 
European, American and Japan markets to become the leading ICT groups with competitive capacity in the regional and 
international markets.

CMC Corporation constantly strives to become the region’s leading ICT company by means of continuous creativity 
and innovation in research, application of high-tech solutions and principle of always heading towards professionalism and 
perfection in products and services, in order to make Vietnam become a powerful nation on IT.

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM | PRODUCT/SOLUTION INTRODUCTION

1. SOC
Trung tâm Điều hành An ninh mạng SOC (Security Operation Center) có nhiệm vụ theo dõi, phát hiện, cách ly, xử lý các sự 

cố và chịu trách nhiệm về mức độ an toàn của toàn bộ hệ thống thông tin của tổ chức với tần suất giám sát, hoạt động 24/7.
Các thành phần cấu thành CMC SOC bao gồm:
- Con người: CMC SOC quy tụ các chuyên gia trong hàng đầu trong lĩnh vực an ninh an toàn thông tin với gần 10 năm kinh 

nghiệm về ứng cứu, xử lý sự cố thực tế.
-Công nghệ: các công cụ giám sát, hệ thống phân tích và thiết bị bảo mật của CMC SOC dựa trên nền tảng ứng dụng 

công nghệ tự động hóa Automation và trí tuệ nhân tạo AI nhằm theo dõi, phân tích tấn công, tự động phản ứng cách ly và 
báo cáo các dấu hiệu bất thường dù là nhỏ nhất nhắm đến hệ thống dữ liệu.

- Quy trình: các quy trình vận hành, quy trình báo cáo - xử lý sự cố và quy trình điều tra số tuân thủ chính sách an ninh thông 
tin áp dụng nghiêm ngặt theo các tiêu chuẩn quốc tế ISO 27035:2009 và ISO 27001.

Toàn bộ các giải pháp công nghệ sử dụng trong việc giám sát, phát hiện, phân tích, cảnh báo và lưu trữ tại Trung tâm điều 
hành an ninh mạng CMC SOC đều được nhân sự của Trung tâm điều hành an ninh mạng CMC SOC tự phát triển và làm chủ.
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2. Giải pháp phòng chống mã độc và quản trị tập trung (CMDD)
- Giải pháp bảo mật dành cho doanh nghiệp, được tích hợp trí tuệ nhân tạo AI giúp phát hiện nhanh và ngăn chặn mọi 

loại mã độc; dễ dàng quản trị tập trung và mở rộng; thiết lập chính sách ANAT riêng cho mình.
- Được chứng nhận quốc tế VB100 - Một trong 3 chứng chỉ uy tín nhất thế giới về chất lượng phát hiện và tiêu diệt mã độc.
- Hệ thống giám sát tập trung: Quản trị tập trung trên giao diện dashboard, cung cấp cái nhìn toàn cảnh về tình trạng an 

ninh an toàn thông tin của từng máy tính trong hệ thống
- Ngăn chặn hiệu quả các loại mã độc: Khác với phương pháp truyền thống phát hiện mã độc dựa vào signatures, CMDD 

sử dụng dụng thuật toán dựa trên cơ chế phân tích hành vi, tích hợp AI và Machine Learning giúp nâng cao hiệu quả phát 
hiện, ngăn chặn kể cả những mã độc chưa từng được phát hiện trước đây.

- Cơ sở dữ liệu nhận dạng lớn: Với hơn 10 triệu mẫu virus/malware và được cập nhật khoảng hơn 1000 mẫu mới mỗi ngày.
- Intrusion Prevention System (IPS): Hệ thống phòng chống xâm nhập ngăn chặn các nguy cơ bị khai thác lỗ hổng với các 

hệ thống chưa được cập nhật các bản vá lỗi hệ điều hành.
- Thiết lập chính sách: Thiết lập chính sách An toàn thông tin cho hệ thống bao gồm chính sách sử dụng Internet, chính 

sách cấm hoặc giám sát USB, chính sách cài đặt phần mềm.
- Đáp ứng tiêu chuẩn về kỹ thuật của Bộ Thông tin truyền thông.
- Giải pháp tường lừa bảo vệ website (CWAF): Giải pháp bảo mật chuyên biệt đối với các ứng dụng website, được tích 

hợp trí tuệ nhân tạo AI giúp cho doanh nghiệp phát hiện nhanh chóng và bảo vệ trước các mối đe dọa và lỗ hổng zero day.
3. Bảo vệ ứng dụng (Application protection)
CMC WAF bảo vệ website trước top 10 mối đe dọa của OWASP bao gồm Cross-Site Scripting (XSS) và SQL Injection.
Tấn công DOS tầng ứng dụng (layer 7): Tất cả lưu lượng truy cập đến được thống kê liên tục và nếu vượt quá ngưỡng - dấu 

hiệu của một cuộc tấn công DOS - thì tất cả lưu lượng truy cập sẽ được kiểm tra để xác minh nó đến từ con người.
Bảo vệ website trước các cuộc tấn công DDoS tầng ứng dụng (layer 7): Tất cả lưu lượng truy cập đến được thống kê liên 

tục và nếu vượt quá ngưỡng sẽ được kiểm tra để xác minh nó đến từ con người.
Bảo vệ website trước các cuộc tấn công DDoS tầng ứng dụng (layer 7): Tất cả lưu lượng truy cập đến được thống kê liên 

tục và nếu vượt quá ngưỡng sẽ được kiểm tra để xác minh nó đến từ con người.
HTTPS/SSL qua WAF: Bảo mật liên tục việc truyền dữ liệu giữa người quản trị và người dùng, sử dụng các chứng chỉ SSL (SSL 

Certificates) của WAF.
- Giám sát thời gian thực & Phân tích: CMC WAF cung cấp thông tin chi tiết theo thời gian thực về lưu lượng truy cập web 

và các sự kiện bảo mật
- Phát hiện hành vi bất thường sử dụng AI: Cải thiện khả năng phát hiện các mối đe dọa mới và các lỗ hổng zero-day bằng 

cách tận dụng công nghệ mô hình chủ đề (topic modeling) được hỗ trợ bởi CMC SOC AI để phát hiện các yêu cầu ứng dụng 
bất thường và xác định xem chúng có phải là mối đe dọa hay không.

1. SOC
The SOC is defined as a network security center that monitors, detects, quarantines, handles incidents and is responsible for 

security levels. safety of the entire organization's information system with surveillance frequency, operating 24/7.
Components Of CMC SOC
- Human: CMC SOC brings together leading experts in the field of information security with nearly 10 years of experience in 

practical rescue and troubleshooting
- Technology: CMC SOC's monitoring tools, analysis systems, and security devices are based on automation and artificial 

intelligence to monitor, analyze attacks, and automate how to respond. Isolate and report the slightest abnormal signs targeting 
the data system.

- Procedure: Operating procedures, reporting - troubleshooting processes and digital investigation procedures comply with 
information security policies strictly applied in accordance with international standards ISO 27035: 2009 and ISO 27001.

All technology solutions used in monitoring, detecting, analyzing, warning and archiving at CMC SOC network security 
management center are staffed by CMC SOC network security management center. develop and master

2. Centralized anti-malware and administration (CMDD) solution CMDD
- Security solutions for businesses, integrated with AI artificial intelligence to help quickly detect and prevent all types of 

malicious code; easy to centralized and extended administration; establish your own ANAT policy.
- Internationally certified VB100 - One of the 3 most prestigious certificates in the world for quality of detecting and destroying 

malicious code.
Centralized monitoring system: Centralized administration on the dashboard interface, providing a panoramic view of the 

information security status of each computer in the system
Effectively prevent malicious code: Different from the traditional method of detecting malicious code based on signatures, 

CMDD uses an algorithm based on behavioral analysis mechanism, integrating AI and Machine Learning to improve detection 
and prevention efficiency, including malicious codes. have never been discovered before.

Large identification database: With over 10 million virus / malware samples and updated over 1000 new patterns every day
Intrusion Prevention System (IPS): Intrusion prevention system prevents the risk of exploiting vulnerabilities with systems that 

have not been updated with operating system patches
Policy setting: Set up an information security policy for the system including Internet usage policy, USB prohibition or 

monitoring policy, and software installation policy
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Meet the technical standards of the Ministry of Information and Communications.
3. Website firewall protection (CWAF)
Specialized security solution for website applications, integrated with AI artificial intelligence to help businesses quickly 

detect and protect against threats and zero day vulnerabilities.
There is an accompanying service system to support customers in operating and handling problems.
- Application protection
CMC WAF protects the website against OWASP's top 10 threats including Cross-Site Scripting (XSS) and SQL Injection.
Application-layer DOS attack (layer 7): All incoming traffic is statistically continuous and if it exceeds the threshold - a sign 

of a DOS attack - all traffic will be checked for Verify it comes from humans.
Protect your website against application-layer DDoS attacks (layer 7): All incoming traffic is continuously statistics and if it 

exceeds the threshold will be checked to verify it is coming from humans.
Protect your website against application-layer DDoS attacks (layer 7): All incoming traffic is continuously statistics and if it 

exceeds the threshold will be checked to verify it is coming from humans.
HTTPS / SSL via WAF: Secure security of data transfer between administrators and users, using WAF SSL certificates (SSL 

Certificates).
- Real time Monitoring & Analysis: CMC WAF provides real-time insights on web traffic and security events
 - Detect abnormal behavior using AI: Improve the ability to detect new threats and zero-day vulnerabilities by leveraging 

topic modeling technology supported by CMC SOC AI to detect abnormal application requirements and determine if they 
are a threat or not.
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CROWDSTRIKE

ĐƠN VỊ QUẢNG CÁO, TRUYỀN THÔNG BẠC | SILVER SPONSOR

Website: https://www.crowdstrike.com/

GIỚI THIỆU CÔNG TY | COMPANY PROFILE

CrowdStrike’s Security Cloud là công ty tiên phong trong số những doanh nghiệp thế hệ mới về nền tảng bảo mật điểm 
cuối, trải rộng trên các thiết bị đầu cuối, khối lượng công việc, danh tính và ứng dụng, từ biên mạng đến đám mây. Tận dụng 
sức mạnh và tốc độ của đám mây, trí tuệ nhân tạo (AI) và một agent nhẹ, thông minh để chống lại các cuộc tấn công mạng 
hiện đại.

CrowdStrike’s Security Cloud is a pioneer in the next-generation enterprise endpoint protection platform, spanning across 
endpoints, workloads, identities and applications, from the network edge to the cloud. Leverage the power and speed of the 
cloud, artificial intelligence (AI) and an intelligent, lightweight agent to defend against modern cyberattacks.

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM | PRODUCT/SOLUTION INTRODUCTION

CrowdStrike là công ty đi đầu trong lĩnh vực bảo vệ điểm cuối được phân phối trên đám mây. Tận dụng trí tuệ nhân tạo 
(AI), nền tảng CrowdStrike Falcon® cung cấp khả năng hiển thị và bảo vệ tức thì trong toàn doanh nghiệp, đồng thời ngăn 
chặn các cuộc tấn công vào các thiết bị đầu cuối trong hoặc ngoài mạng. CrowdStrike Falcon dễ dàng được triển khai trong 
thời gian ngắn, cung cấp khả năng bảo vệ theo thời gian thực; hợp nhất phần mềm chống vi-rút thế hệ tiếp theo thế hệ tiếp 
theo với khả năng phát hiện và phản hồi điểm cuối tốt nhất, được hỗ trợ bởi tính năng săn tìm hoạt động 24/7. Cơ sở hạ tầng 
đám mây và kiến   trúc tác nhân đơn của nó loại bỏ sự phức tạp và bổ sung khả năng mở rộng, khả năng quản lý và tốc độ.

CrowdStrike Falcon bảo vệ khách hàng chống lại các cuộc tấn công mạng, sử dụng signature-less AI tinh vi và ngăn chặn 
mối đe dọa dựa trên Indicator-of-Attack (IoA) để ngăn chặn các mối đe dọa trong thời gian thực. Được hỗ trợ bởi CrowdStrike 
Threat GraphTM, Falcon tìm được sự tương quan giữa hơn một nghìn tỷ sự kiện liên quan đến điểm cuối mỗi tuần từ khắp nơi 
trên thế giới để ngăn chặn và phát hiện các mối đe dọa.

 Còn nhiều điều nữa về câu chuyện Falcon đã xác định lại khả năng bảo vệ điểm cuối như thế nào nhưng chỉ có một điều 
cần nhớ về CrowdStrike: Chúng tôi ngăn chặn các hành vi vi phạm.

CrowdStrike is a leader in cloud-delivered endpoint protection. Leveraging artificial intelligence (AI), the CrowdStrike 
Falcon® platform offers instant visibility and protection across the enterprise and prevents attacks on endpoints on or off the 
network. CrowdStrike Falcon deploys in minutes to deliver real-time protection and actionable intelligence from day one. It 
seamlessly unifies next-generation antivirus AV with best-in-class endpoint detection and response, backed by 24/7 managed 
hunting. Its cloud infrastructure and single-agent architecture take away complexity and add scalability, manageability, and 
speed.

CrowdStrike Falcon protects customers against cyberattacks, using sophisticated signature-less AI and Indicator-of-Attack 
(IoA) based threat prevention to stop known and unknown threats in real time. Powered by the CrowdStrike Threat GraphTM, 
Falcon correlates over one trillion endpoint-related events a week in real time from across the globe to prevent and detect 
threats.

 There’s much more to the story of how Falcon has redefined endpoint protection but there’s only one thing to remember 
about CrowdStrike: We stop breaches.



www.crowdstrike.com
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FORTINET

ĐƠN VỊ QUẢNG CÁO, TRUYỀN THÔNG BẠC | SILVER SPONSOR

Địa chỉ: Văn phòng Hà Nội: 1201-2, Tầng 12, COF Business Center, Tòa nhà Keangnam Landmark 72, Phạm Hùng, Hà Nội. 
Văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh: Phòng 5620, Trung tâm văn phòng Compass Offices, Tầng 56 Tòa nhà Bitexco 
Financial Tower, số 2 Hải Triều, Quận 1, TP.HCM

Address: Hanoi Office: 1201-2, 12th Floor, COF Business Centre Keangnam Hanoi Landmark 72, Pham Hung Road, Hanoi.
Ho Chi Minh City Office: Unit 5620, Compass Office, Level 56 Bitexco Financial Tower, #2 Hai Trieu str, District 1, HCMC.

Tel/fax: +84 2432 123 706 (Hanoi Office)
Website: www.fortinet.com

GIỚI THIỆU CÔNG TY | COMPANY PROFILE

Fortinet (NASDAQ: FTNT) góp phần kiến tạo một thế giới kỹ thuật số đáng tin cậy thông qua sứ mệnh bảo vệ con người, 
thiết bị, ứng dụng và dữ liệu ở mọi nơi. Đó là lý do tại sao các doanh nghiệp, nhà cung cấp dịch vụ và tổ chức chính phủ lớn 
nhất thế giới chọn Fortinet trong hành trình tăng tốc số hóa một cách an toàn. Kiến trúc bảo mật Fortinet Security Fabric cung 
cấp các biện pháp bảo vệ rộng, tích hợp và tự động trên toàn bộ bề mặt tấn công kỹ thuật số, giúp bảo mật các thiết bị 
quan trọng, dữ liệu, ứng dụng và kết nối từ trung tâm dữ liệu đến đám mây, đến văn phòng tại nhà. Fortinet dẫn đầu thế giới 
về số lượng các thiết bị bảo mật được bán ra trên toàn thế giới và hơn 510.000 khách hàng tin tưởng vào Fortinet để bảo vệ 
doanh nghiệp của họ. Học viện chuyên gia An ninh mạng Fortinet (Fortinet NSE) - sáng kiến của Fortinet Training Advancement 
Agenda (TAA), cung cấp một trong những chương trình đào tạo về an ninh mạng toàn diện và sâu rộng nhất trong ngành, 
đồng thời mang tới nhiều cơ hội nghề nghiệp và đào tạo về không gian mạng cho tất cả mọi người. 

Tìm hiểu thêm tại https://www.fortinet.com, Fortinet Blog, FortiGuard Labs.

Fortinet provides Industry-Leading Cybersecurity solutions across All Networks, Endpoints, and Clouds. The Fortinet Security 
Fabric is at the heart of the Fortinet security strategy. It is a platform organically built around a common operating system 
and management framework to enable broad visibility, seamless integration and interoperability between critical security 
elements, and granular control and automation.

Fortinet Broad Portfolio of Solutions to Protect Your Digital Attack Surface are as followings: Security-driven Networking Zero 
Trust Access Adaptive Cloud Security Fabric Management Center NOC / SOC

At Vietnam Security Summit 2021, Fortinet will show how to Secure converged OT-IT networks with a security fabric that helps 
security leaders achieve the necessary visibility, control, and behavioral analytics they require.

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM | PRODUCT/SOLUTION INTRODUCTION

Fortinet cung cấp các giải pháp An ninh mạng hàng đầu trải dài trong các hạ tầng mạng (All Networks), Điểm cuối 
(Endpoints) và Công nghệ Đám mây (Clouds). 

Kiến trúc bảo mật Fortinet Security Fabric là chiến lược bảo mật chính của Fortinet, là một nền tảng được xây dựng xung 
quanh một hệ điều hành và khung quản lý chung, mang đến độ minh bạch cao, sự kết hợp và khả năng tương tác liền mạch 
giữa các yếu tố bảo mật thiết yếu với kỹ thuật điều khiển và tự động hóa chi tiết.

Các giải pháp bảo vệ trên diện rộng của Fortinet bao gồm: Hệ thống mạng định hướng bảo mật (Security-driven 
Networking), Giải pháp truy cập Zero Trust (Zero Trust Access), Bảo mật đám mây thích ứng (Adaptive Cloud), Trung tâm vận 
hành NOC/SOC trong Kiến trúc bảo mật Security Fabric 

Tại Vietnam Security Summit 2021, Fortinet sẽ giới thiệu tới các khách tham dự một kiến trúc bảo mật toàn diện để tăng 
cường an ninh cho hệ thống IT - OT, giúp các nhà quản lý theo dõi, kiểm soát và phân tích hành vi hiệu quả hơn.

Fortinet provides Industry-Leading Cybersecurity solutions across All Networks, Endpoints, and Clouds. 
The Fortinet Security Fabric is at the heart of the Fortinet security strategy. It is a platform organically built around a common 

operating system and management framework to enable broad visibility, seamless integration and interoperability between 
critical security elements, and granular control and automation.

Fortinet Broad Portfolio of Solutions to Protect Your Digital Attack Surface are as followings: Security-driven Networking, Zero 
Trust Access, Adaptive Cloud, Security Fabric Management Center NOC / SOC

At Vietnam Security Summit 2021, Fortinet will show how to Secure converged OT-IT networks with a security fabric that helps 
security leaders achieve the necessary visibility, control, and behavioral analytics they require.
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Broad Portfolio of Solutions to Protect Your Digital Attack Surface
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Access

•  ZTNA Agent

•  Network Access
    Control

•  Authentication

•  MFA/Token

•  Endpoint 
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•  EDR, XDR, MDR

•  UEBA

•  Sandboxing

•  Deception
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•  SIEM

•  SOAR
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•  Cloud
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•  Network Firewall
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•  Web Proxy
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•  And More...

Adaptive Cloud
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•  Cloud Firewall

•  SD-WAN for
    Multi-cloud

•  WAF

•  Email Security

•  Workload /
    Container Security

•  ADC / GSLB

•  Anti-DDOS

•  CASB

Industry-Leading Security
Platforms Across All Networks,
Endpoints, and Clouds

The Fortinet Security Fabric is 
at the heart of the Fortinet 
security strategy. It is a 
platform organically built 
around a common operating 
system and management 
framework to enable broad 
visibility, seamless integration 
and interoperability between 
critical security elements, and 
granular control and 
automation. 
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SOCNOC



www.securitysummit.vn   |  67

fortinet.com
Hanoi Office: 1201-2, 12th Floor, COF Business Centre Keangnam Hanoi Landmark 72, Pham Hung Road, Hanoi T: +84 2432 123 706
Ho Chi Minh City Office: Wework, Lim Tower 3, 29A Nguyen Dinh Chieu str, Dakao Ward, District1, Ho Chi Minh

Broad Portfolio of Solutions to Protect Your Digital Attack Surface

Zero Trust
Access

•  ZTNA Agent

•  Network Access
    Control

•  Authentication

•  MFA/Token

•  Endpoint 
    Protection

•  EDR, XDR, MDR

•  UEBA

•  Sandboxing

•  Deception

•  Analytics

•  SIEM

•  SOAR

Fabric Management Center
NOC / SOC

•  Network
    Management

•  Network 
    Orchestration

•  Network
    Monitoring

•  Cloud
    Management

Security-driven 
Networking

•  Network Firewall

•  SD-WAN

•  SD-Branch

•  Web Proxy

•  SASE

•  Wi-Fi

•  Switching

•  5G/LTE

•  And More...

Adaptive Cloud
Security

•  Cloud Firewall

•  SD-WAN for
    Multi-cloud

•  WAF

•  Email Security

•  Workload /
    Container Security

•  ADC / GSLB

•  Anti-DDOS

•  CASB

Industry-Leading Security
Platforms Across All Networks,
Endpoints, and Clouds

The Fortinet Security Fabric is 
at the heart of the Fortinet 
security strategy. It is a 
platform organically built 
around a common operating 
system and management 
framework to enable broad 
visibility, seamless integration 
and interoperability between 
critical security elements, and 
granular control and 
automation. 

Broad . Integrated . Automated

Open
Ecosystem

Fabric Management 
Center

Adaptive Cloud 
Security

Security-Driven
Networking

Zero Trust
Access

FortiGuard
Threat Intelligence

FORT I OS

SOCNOC
GROUP IB

ĐƠN VỊ QUẢNG CÁO, TRUYỀN THÔNG BẠC | SILVER SPONSOR

Địa chỉ: 456 Alexandra Road, #17-03, Fragrance Empire Building, Singapore 119962
Address: 456 Alexandra Road, #17-03, Fragrance Empire Building, Singapore 119962

Tel/fax: +65 3159 3789
Website: https://www.group-ib.com/

GIỚI THIỆU CÔNG TY | COMPANY PROFILE

Khách hàng của chúng tôi là các tổ chức ngân hàng, tài chính, các công ty dầu khí, viễn thông, IT, các nhà cung cấp 
dịch vụ đám mây, thương mại điện tử, các công ty cung ứng nhóm hàng tiêu dùng nhanh và những công ty khởi nghiệp liên 
quan tới công nghệ tài chính và blockchain. Chúng tôi đặc biệt thích làm việc với thế hệ trẻ, những chuyên gia an ninh mạng 
đam mê truy lùng những mối đe dọa.

Chúng tôi cung cấp đào tạo phát triển chuyên nghiệp cho: Chúng tôi truy tìm những tội phạm an ninh thực sự để ngăn 
ngừa hành động phá hoại doanh nghiệp và đưa ra bằng chứng tống tù. Chúng tôi đào tạo các chuyên gia bảo mật để thực 
hiện việc đó.

- Europol, INTERPOL
- Các cơ quan thực thi pháp luật
- Các nhóm bảo mật trong các doanh nghiệp tại Vương quốc Anh, Đức, Hà Lan, Bỉ, Thái Lan, Pháp, Bahrain, và  Lebanon.

Group-IB is a global threat hunting and adversary-centric cyber intelligence company that specializes in investigating and 
preventing hi-tech cybercrimes. Group-IB’s flagship products have been named one of the best in class by Gartner, Forrester, 
IDC, Frost & Sullivan, and KuppingerCole Analysts AG.

Group-IB’s technological leadership and R&D capabilities are built on the company’s 17 years of hands-on experience in 
cybercrime investigations worldwide and 65,000 hours of cybersecurity incident response accumulated in our leading forensic 
laboratory and round-the-clock CERT-GIB.

Group-IB is a partner of INTERPOL, Europol, and has been recommended by the OSCE as a cybersecurity solutions provider.
Group-IB’s experience, and threat hunting and intelligence have been fused into an ecosystem of highly sophisticated 

software and hardware solutions designed to monitor, identify, and prevent cyber threats.
Our mission is to protect clients in cyberspace using innovative products and services.

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM | PRODUCT/SOLUTION INTRODUCTION

Đe dọa Thông minh & Ghi nhận tác giả
Một hệ thống để phân tích và quy các cuộc tấn công mạng, săn tìm mối đe dọa và bảo vệ cơ sở hạ tầng mạng dựa trên 

dữ liệu liên quan đến các chiến thuật, công cụ và hoạt động của đối thủ
Khuôn khổ săn tìm mối đe dọa
Phát hiện đối thủ làm trung tâm của các cuộc tấn công có chủ đích và các mối đe dọa chưa biết đối với môi trường 

CNTT và OT
Không khí
Chặn, phát nổ và tìm kiếm các mối đe dọa email tiên tiến nhất với công nghệ bảo mật email đã được cấp bằng sáng 

chế.
Nền tảng săn lùng gian lận
Bảo vệ danh tính kỹ thuật số phía máy khách và ngăn chặn gian lận trong thời gian thực
Bảo vệ rủi ro kỹ thuật số
Nền tảng xác định và giảm thiểu rủi ro kỹ thuật số do AI điều khiển
Chống vi phạm bản quyền
Bảo vệ thông minh nội dung kỹ thuật số của bạn
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CERT-GIB
Nhóm ứng cứu khẩn cấp máy tính
Dịch vụ ứng phó sự cố
Nhận sự trợ giúp của nhóm Ứng phó Sự cố lành nghề của chúng tôi hoạt động trên toàn cầu để đảm bảo ngăn chặn, 

khắc phục và phục hồi nhanh chóng và triệt để các cuộc tấn công mạng gây thiệt hại nhất
Điều tra toàn cầu
Chống lại tội phạm dựa trên máy tính, tài chính, công ty của Group-IB Cyber   
Education đa dạng
Các chương trình giáo dục hàng đầu về an ninh mạng

Threat Intelligence & Attribution
A system for analyzing and attributing cyberattacks, threat hunting, and protecting network infrastructure based on data 

relating to adversary tactics, tools, and activity
Threat Hunting Framework
Adversary-centric detection of targeted attacks and unknown threats for IT and OT environments
Atmosphere
Block, detonate and hunt for the most advanced email threats with patented email security technology.
Fraud Hunting Platform
Client-side digital identity protection and fraud prevention in real time
Digital Risk Protection
AI-driven digital risk identification and mitigation platform
Anti-Piracy
Smart protection of your digital content
CERT-GIB
Computer Emergency Response Team
Incident Response Services
Get help of our skilled Incident Response team operating globally to ensure rapid and thorough containment, remediation 

and recovery of the most damaging cyber attacks
Global Investigations
Combating computer-based, financial, corporate crimes of varied 
Group-IB Cyber Education
Leading-edge educational programs on cyber security
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IMPERVA

ĐƠN VỊ QUẢNG CÁO, TRUYỀN THÔNG BẠC | SILVER SPONSOR

Địa chỉ: Suntec Tower 1, 7 Temasek Boulevard, #15-01
Address: Suntec Tower 1, 7 Temasek Boulevard, #15-01

Tel/fax:
Website: www.imperva.com

GIỚI THIỆU CÔNG TY | COMPANY PROFILE

Được các nhà phân tích trong giới bảo mật an ninh mạng công nhận là tổ chức dẫn đầu về an ninh mạng, Imperva dẫn 
đầu trong cuộc chiến bảo mật dữ liệu và ứng dụng toàn cầu. Trong bối cảnh chuyển động nhanh ngày nay, nội dung của 
bạn cần được bảo vệ liên tục, nhưng việc phân tích mọi mối đe dọa mới xuất hiện là một gánh nặng về thời gian và nguồn 
lực. Chúng tôi cung cấp các giải pháp để bảo vệ dữ liệu và ứng dụng của bạn mọi lúc mọi nơi trong hành trình phát triển 
đám mây của mình. Để bảo mật hoạt động, nó phải làm việc cho bạn. Với các mối đe dọa phức tạp và luôn thay đổi, điều 
quan trọng hơn bao giờ hết là có được khả năng hiển thị trên toàn bộ dữ liệu và ứng dụng của bạn. Chúng tôi chắt lọc hàng 
triệu điểm dữ liệu về những rủi ro nghiêm trọng quan trọng nhất, vì vậy bạn có những hiểu biết sâu sắc có thể hành động và 
khả năng tự động hóa các phản hồi cần thiết để bảo vệ doanh nghiệp của mình. Bằng cách phát hiện chính xác và ngăn 
chặn hiệu quả các mối đe dọa đến, chúng tôi cho phép bạn quản lý các rủi ro quan trọng, vì vậy bạn không bao giờ phải 
lựa chọn giữa đổi mới cho khách hàng của mình và bảo vệ những gì quan trọng nhất. Tại Imperva, chúng tôi đổi mới việc 
sử dụng dữ liệu, phân tích và thông qua cộng đồng các chuyên gia để cung cấp các giải pháp đơn giản, hiệu quả và bền 
bỉ nhằm bảo vệ khách hàng của chúng tôi khỏi tội phạm mạng. Chúng tôi bảo vệ doanh nghiệp của bạn một cách không 
mệt mỏi song song với sự phát triển, mang lại cho hệ thống của bạn sự rõ ràng cho ngày hôm nay và sự tự tin cho ngày mai. 
Imperva - Bảo vệ nhịp sống của doanh nghiệp của bạn.

Recognized by industry analysts as a cybersecurity leader, Imperva champions the fight to secure data and applications 
wherever they reside. In today’s fast-moving landscape, your assets require constant protection, but analyzing every emerging 
threat is a burden on time and resources. We offer solutions to protect your data and applications wherever you are on your 
cloud evolution journey. For security to work, it has to work for you. With complex and ever-changing threats, it’s more important 
than ever to gain visibility across your data and applications. We distill millions of data points into the critical risks that are most 
important, so you have the actionable insights and ability to automate the responses you need to protect your business. By 
accurately detecting and effectively blocking incoming threats, we empower you to manage critical risks, so you never have 
to choose between innovating for your customers and protecting what matters most. At Imperva, we innovate using data, 
analytics, and through a community of experts to deliver simple, effective and enduring solutions that protect our customers 
from cybercriminals. We tirelessly defend your business as it grows, giving you clarity for today and confidence for tomorrow. 
Imperva - Protect the pulse of your business.

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM | PRODUCT/SOLUTION INTRODUCTION

Dữ liệu luôn là mục tiêu trong mọi cuộc tấn công mạng. Imperva vượt ra ngoài sự tuân thủ đối với quyền truy cập độc hại 
vào dữ liệu của bạn được phân phối trên cơ sở hạ tầng tại chỗ và đa đám mây. Imperva bảo mật tất cả các lớp đến ứng 
dụng đến cơ sở dữ liệu bằng một nền tảng bảo mật thống nhất.

Imperva làm cho việc bảo mật Cơ sở dữ liệu trở nên đơn giản. Khách hàng của chúng tôi nhận được giá trị ngay lập tức 
với các mẫu, chính sách, báo cáo “có sẵn” của chúng tôi, v.v. để tuân thủ nhanh chóng, liên tục và quản lý rủi ro, cho phép 
khách hàng quản lý rủi ro trên tất cả các cơ sở dữ liệu, với tốc độ giải quyết sự cố, phát hiện cả người ngoài và các mối đe 
dọa nội gián và tự động hóa các thủ tục ứng phó.

Imperva cung cấp cho khách hàng một nền tảng mở cung cấp khả năng hiển thị, phân tích và tự động hóa cần thiết để 
thực hiện các phản ứng chủ động đối với các mục tiêu tuân thủ và bảo mật.

Phân tích nâng cao giúp khách hàng tìm ra các mối đe dọa trước khi chúng trở thành một sự cố về tuân thủ hoặc bảo 
mật. Dữ liệu tích hợp Điều phối bảo mật, Tự động hóa và Phản hồi cho phép khách hàng xử lý các phát hiện một cách nhanh 
chóng.

Chúng tôi tạo ra cuộc sống của khách hàng, làm việc dựa trên các chính sách và kiểm soát về bảo mật và tuân thủ, đơn 
giản và tập trung.

Data is the target in every cyberattack. Imperva goes beyond compliance to malicious access to your data distributed 
across on-premises and multi-cloud infrastructure. Imperva secures all layers from edge to application to database with a 
unified security platform.
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Imperva made Database security simple. Our customers gain immediate value with our “out-of-the-box” templates, policies, 
reports and more for quick, continuous compliance and risk management, allowing customers to manage risk across all 
databases, with speed to incident resolution, detecting both outsider and insider threats and automate response procedures.

Imperva provides our customers with an open platform that gives the visibility, analytics and automation needed to perform 
proactive responses to compliance and security objectives.

Advanced analytics helps our customers find threats before they become a compliance or security incident. Built-in data 
Security Orchestration, Automation and Response empowers our customers to remediate findings quickly.

We make the lives of our customers, working on security and compliance policies and controls, simple and centralized.
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MICROSOFT

ĐƠN VỊ QUẢNG CÁO, TRUYỀN THÔNG BẠC | SILVER SPONSOR

Địa chỉ: Hanoi office: Tòa nhà Captial Tower, tầng 16. 109 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, HN Tel.: 024 3926 3000
HCMC Office: Tòa nhà President Palace, Level 12. 93 Nguyễn Du, Quận 1, HCMC Tel.: 02839111188

Address: Hanoi office: Tòa nhà Captial Tower, tầng 16. 109 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, HN 
HCMC Office: Tòa nhà President Palace, Level 12. 93 Nguyễn Du, Quận 1, HCMC

Tel/fax: 024 3926 3000 / 02839111188
Website: https://www.microsoft.com/vi-vn

GIỚI THIỆU CÔNG TY | COMPANY PROFILE

Microsoft Việt Nam:
Năm 1996, Microsoft mở văn phòng đại diện tại Việt Nam và đến năm 2006, đã thành lập Công ty TNHH Microsoft Việt Nam. 

Tại Việt Nam, Microsoft có sứ mệnh: “Trao quyền cho mọi cá nhân và tổ chức tại Việt Nam, giúp họ đạt được nhiều thành quả 
hơn.”

Trong 25 năm qua, Microsoft Việt Nam đã sát cánh cùng Chính phủ, các tổ chức và doanh nghiệp, áp dụng những tinh 
hoa công nghệ để xây dựng một Việt Nam sẵn sàng cho kỉ nguyên số thông qua ba nhiệm vụ chính là Xây Dựng, Bảo Vệ và 
Giáo Dục.

Tại Việt Nam, Microsoft tập trung 5 mảng kinh doanh chính là môi trường làm việc hiện đại (Modern Workplace); an toàn 
bảo mật (Security) các ứng dụng kinh doanh (Business App: CRM, ERP); cơ sở hạ tầng (Infrastructure); và dữ liệu và trí tuệ nhân 
tạo (Data & AI).

Microsoft in Vietnam
As the world’s largest software company, Microsoft has a significant economic impact in the places we do business. Setting 

foot in Vietnam since 1996 as a representative office and officially turned into Microsoft Vietnam LLC in 2006 with its top-of-mind 
mission is to help accelerate the development of Vietnam’s information communications technology (ICT) capabilities - a key 
contributor to the national economic growth through  significant investments in innovation and education.

Microsoft key focus in Vietnam centers around providing solution in the area of Modern Workplace, Security, Business Apps, 
Infrastructure and Data &AI.
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CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ NESSAR VIỆT NAM
NESSAR VIETNAM TECHNOLOGIES JOINT STOCK COMPANY

ĐƠN VỊ QUẢNG CÁO, TRUYỀN THÔNG BẠC | SILVER SPONSOR

Địa chỉ: Số 82A Linh Lang, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Address: No.82A, Linh Lang Str, Ba Dinh Dist, Hanoi, Vietnam 

Tel/fax: (+84) 0243 733 6333
Website: www.nessar.net

GIỚI THIỆU CÔNG TY | COMPANY PROFILE

NESSAR (NESSAR Việt Nam), được thành lập vào ngày 16/06/2015, năm 2018 chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần 
Công nghệ Nessar Việt Nam.

Sau nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực giải pháp CNTT, bảo mật, viễn thông, bằng năng lực và uy tín của mình, Nessar 
Việt Nam đã từng bước trở thành một trong những công ty có uy tín trên thị trường về phân phối và tích hợp hệ thống an ninh, 
bảo mật, hạ tầng mạng và viễn thông.

Mặc dù là một công ty trẻ nhưng Nessar Việt Nam hiện đang cho thấy việc tận dụng tối đa các cơ hội công nghệ mới, 
cung cấp các giải pháp hiệu quả, nhờ đó phát triển nhanh chóng trong thời gian ngắn.

Hiện công ty đang phân phối và cung cấp các giải pháp về viễn thông, truyền thông, công nghệ thông tin, an ninh mạng, 
điện thông minh cho văn phòng, tòa nhà thông minh cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp. Bên cạnh đó, công ty còn 
có các dịch vụ tư vấn, thiết kế, tích hợp, triển khai và bảo hành, bảo trì sau bán hàng.

Khách hàng mà Nessar Việt Nam đang phục vụ là các Bộ Chính phủ, các ngân hàng lớn (Vietcombank, Vietinbank, 
BIDV…), viễn thông (Viettel, Mobifone, Vinaphone, EVN…) và các doanh nghiệp đa ngành (VinGroup, Novaland…).

Các giải pháp mà doanh nghiệp này cung cấp đều liên quan đến công nghệ cao như SOC, Nền tảng cho dữ liệu lớn, 
giải pháp bảo mật và an ninh, giải pháp tần số thấp thông minh, giải pháp IoT - điện thông minh, An toàn thông tin. tin tức và 
giải pháp trí tuệ nhân tạo (AI).

NESSAR (NESSAR Vietnam) was established on June 16, 2015, in 2018 officially renamed as Nessar Vietnam Technology Joint 
Stock Company.

After many years of operating in IT solutions, security, telecommunications, thanks to its capacity and reputation, Nessar 
Vietnam has gradually become one of the reputable companies in the market for distributing and integrating security, security, 
network infrastructure and telecommunications systems.

Despite being a young company, Nessar Vietnam is currently showing the maximum use of new technology opportunities, 
providing effective solutions, thus developing rapidly in a short time.

Currently, the company is distributing and providing solutions for telecommunications, communication, information 
technology, cybersecurity, smart electricity for offices, smart buildings to organizations, individuals, enterprises. Besides, the 
company also has consulting services, design, integration, implementation and warranty, after-sales maintenance.

Customers Nessar Vietnam is serving are Government ministries, major banks (Vietcombank, Vietinbank, BIDV ...), 
telecommunications (Viettel, Mobifone, Vinaphone, EVN...) and multidisciplinary businesses (VinGroup, Novaland …).

The solutions that this business provides are related to high technology such as SOC, Platform for Big Data, security and 
security solutions, smart low-frequency solutions, IoT solutions - smart electricity, Information safety. artificial intelligence (AI) 
news and solutions.
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OPEN XDR
Nền tảng Open XDR được tối ưu việc phát hiện, tương quan, điều tra truy vết và phản ứng lại các mối nguy cơ mất an toàn 

thông tin theo thời gian thực trên toàn bộ các thành phần trong hệ thống của các đơn vị tổ chức.
OPEN XDR tối ưu hóa quá trình vận hành
Từ thực tế vận hành thủ công tốn thời gian và tài nguyên dẫn đến kém hiệu quả dựa trên các công cụ truyền thống. Với 

nền tảng Open XDR được thiết kế để cung cấp khả năng phát hiện, điều tra và khắc phục nhanh chóng với các công cụ tự 
động hóa cao thông qua một nền tảng hợp nhất nhiều công cụ giám sát và được hỗ trợ bởi AI.

OPEN XDR khả năng tích hợp với các giải pháp hiện hữu
Có khả năng thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau và tiến hành tương quan dữ liệu từ các giai đoạn khác nhau của 

các cuộc tấn công mạng, đồng thời cho phép đưa ra các phản ứng một cách kịp thời và chính xác.
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Nền tảng OPEN XDR được tích hợp sẵn nhiều công cụ bảo mật
Nền tảng phân tích, phát hiện và đưa ra các biện pháp phản ứng với 

các cuộc tấn công một cách toàn diện và hiệu quả bằng cách kết hợp 
nhiều thành phần gồm có:

Security information and event management (SIEM)
Security orchestration, automation and response (SOAR)
Endpoint detection and response (EDR)
Network detection and response (NDR)
User and entity behavioral analysis (UEBA)
Threat Intelligence platform(TIP) in a cloud-native platform

OPEN XDR
The single open security platform to easily visualize, detect, correlate, investigate and respond to attacks in real time across 

your entire attack surface
OPEN XDR TAKES SEC OPS TO THE NEXT LEVEL
From operating in a time and resource consuming manual inefficient manner with siloed tools to delivering the fast detection, 

investigation and remediation with automation through a consolidated and AI-powered platform.

OPEN XDR TIGHTLY INTEGRATES WITH ALL EXISTING TOOLS
It centralizes and correlates the security data from the entire attack 

surface into incidents with centralized incidents response capabilities.
OPEN XDR CONSOLIDATES MULTIPLE SECURITY TOOLS
A comprehensive and efficient security incident detection and 

response platform by combining elements of:
Security information and event management (SIEM)
Security orchestration, automation and response (SOAR)
Endpoint detection and response (EDR)
Network detection and response (NDR)
User and entity behavioral analysis (UEBA)
Threat Intelligence platform(TIP) in a cloud-native platform
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Sophos là công ty bảo mật ra đời tại UK vào năm 1985. Trong 31 năm, Sophos đã được biết đến là người đi đầu trong bảo 
vệ hệ thống an ninh thông tin. Bảo vệ cho hơn 400,000 doanh nghiệp tại 150 nước trên thế giới khỏi các mối nguy an ninh 
mạng.

Đội nghiên cứu SophosLabs, có nhiệm vụ nghiên cứu tất cả các mảng liên quan đến bảo mật công nghệ thông tin như 
phân tích mã độc, các lỗ hổng bảo mật hệ thống, phòng chống xâm nhập, thư rác, độ tin tưởng ứng dụng, Website ,dữ liệu 
người dùng và các thiết bị ngoại vi…giúp nhanh chóng phát hiện các chiến thuật và kỹ thuật khai thác chưa từng được biết 
đến và nhanh chóng cập nhật lên toàn bộ sản phẩm của Sophos.

Các giải pháp được quản tri tập trung tại Sophos Central. Nền tảng đám mây của Sophos. Từ đó cung cấp giải pháp đồng 
bộ bảo mật mạnh mẽ, giúp doanh nghiệp chống lại các môi nguy từ lớp gateway đến máy trạm, ngăn ngừa thất thoát dữ 
liệu, chống virus mã hóa, tấn công lừa đảo và nhiều hơn nữa….

Sophos evolves to meet every new challenge, protecting more than 400,000 organizations of all sizes in more than 150 
countries from today’s most advanced cyber threats. Powered by SophosLabs, our cloud-native and AI-enhanced solutions 
are able to adapt and evolve to secure endpoints and networks against never-before-seen cybercriminal tactics and 
techniques. Managed through our award-winning, cloud-based platform, Sophos Central, our best-of-breed products work 
together through our unique Synchronized Security system to share threat intelligence and respond to evolving threats. The 
Sophos suite of products secures networks and endpoints against automated and active-adversary breaches, ransomware, 
malware, exploits, data exfiltration, phishing, and more.

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM | PRODUCT/SOLUTION INTRODUCTION

Sophos Managed Threat Response (MTR) là một dịch vụ giám sát hệ thống của Sophos. Với đội ngũ chuyên gia bảo mật 
hàng đầu, Sophos MTR cung cấp dịch vụ giám sát, săn lùng, phát hiện và phản hồi các mối đe dọa 24/7 cho khách hàng.

Dịch vụ giám sát đi kèm “hành động”
Ưu điểm của giải pháp Sophos MTR chính là ở khả năng “phản hồi”. So với các dịch vụ khác chỉ cung cấp khả năng cảnh 

báo cho khách hàng. Sophos MTR có nhiều cách làm việc để giúp khách hàng chủ động hơn trong việc phản ứng với các 
sự cố.

• Notify: Sophos MTR sẽ thông báo các mối nguy cho người quản trị
• Collaborate: Sophos MTR sẽ phối hợp với đối tác tin tưởng của khách hàng để xử lý sự cố
• Authorize: Sophos MTR sẽ tự xử lý các mối nguy trong quyền hạn và báo cáo chi tiết đến người quản trị.
Các tính năng nổi bật của Sophos MTR
• Chủ động phản hồi các nguy cơ
• Truy tìm các mối nguy 24/7
• Phát hiện các cuộc tấn công chủ đích ATP
• Kiểm tra bảo mật toàn hệ thống
• Chủ động báo cáo
• Truy tìm các cuộc tấn công fileless
• Có đội phản ứng với sự cố riêng biệt
• Hỗ trợ số điện thoại gọi trực tiếp đến đội hỗ trợ
• Đánh giá hệ thống định kỳ
• Dò quét toàn bộ thiết bị bảo mật hệ thống
• Nâng cao khả năng do lường bảo mật cho hệ thống
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Khả năng triển khai nhanh chóng 
Dịch vụ MTR sử dụng Sophos Intercept X Advanced with EDR làm agent. Chính vì vậy khách hàng sẽ dễ dàng triển khai dịch 

vụ ngay trong ngày mà không cần cài thêm bất kì phần mềm nào lên máy trạm.

Expert-Led Threat Response 
Sophos Managed Threat Response (MTR) provides 24/7 threat hunting, detection, and response capabilities delivered by 

an expert team as a fully-managed service.
Threat Notification Isn’t the Solution - It’s a Starting Point
Few organizations have the right tools, people, and processes in-house to effectively manage their security program around-

the-clock while proactively defending against new and emerging threats. Going beyond simply notifying you of attacks or 
suspicious behaviors, the Sophos MTR team takes targeted actions on your behalf to neutralize even the most sophisticated 
and complex threats.

With Sophos MTR, your organization is armed with a 24/7 team of threat hunters and response experts who will:
• Proactively hunt for and validate potential threats and incidents
• Use all available information to determine the scope and severity of threats
• Apply the appropriate business context for valid threats
• Initiate actions to remotely disrupt, contain, and neutralize threats
• Provide actional advice for addressing the root cause of recurring incidents
Machine-Accelerated Human Response
Built on our Intercept X Advanced with EDR technology, Sophos MTR fuses machine learning technology and expert analysis 

for improved threat hunting and detection, deeper investigation of alerts, and targeted actions to eliminate threats with speed 
and precision. This fusion of Sophos’ consistently top-rated endpoint protection and intelligent EDR, with a world-class team of 
security experts results in what we call “machine-accelerated human response.”

Complete Transparency and Control
With Sophos MTR, you own the decisions and control how and when potential incidents are escalated, what response 

actions (if any) you want us to take, and who should be included in communications. Sophos MTR features three response 
modes so you can choose the best way for our MTR team to work alongside you during incidents:

Notify: We notify you about the detection and provide detail to help you in prioritization and response.
Collaborate: We work with your internal team or external point(s) of contact to respond to the detection.
Authorize: We handle containment and neutralization actions and will inform you of the action(s) taken.
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CyberArk là một công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực bảo mật định danh số. Khởi đầu với phát minh và cung cấp giải 
pháp quản lý truy cập đặc quyền Privilege Access Management, CyberArk hiện nay đang cung cấp các giải pháp bảo mật 
toàn diện nhất cho quản lý truy cập và định danh số không chỉ cho định danh con người mà còn cho các ứng dụng, các hệ 
thống tự động hóa và định danh máy. Giải pháp của CyberArk giúp bảo vệ không chỉ các truy cập đặc quyền mang tính kỹ 
thuật, hệ thống mà còn bảo vệ cả các ứng dụng nghiệp vụ, bảo vệ truy cập của người dùng làm việc từ xa, các ứng dụng 
và hệ thống làm việc trên điện toán đám mây cũng như các hoạt động DevOps. Rất nhiều các tổ chức, doanh nghiệp hàng 
đầu thế giới đã và đang tin tưởng và sử dụng CyberArk để bảo vệ các tài sản số quan trọng của họ. Trong hàng thập kỷ qua, 
CyberArk đã và đang dẫn đầu thị trường trong việc bảo vệ các tổ chức, doanh nghiệp khỏi các nguy cơ tấn công mạng với 
mục tiêu nhằm vào các định danh đặc quyền trong nội bộ và tấn công vào các tài sản số quan trọng của đơn vị.

Hiện nay, CyberArk là đơn vị duy nhất đang cung cấp một nhóm giải pháp bảo mật mới hướng đến mục tiêu giúp các 
lãnh đạo của tổ chức, doanh nghiệp có thể chủ động phản ứng với các nguy cơ an ninh mạng và đi trước một bước, ngăn 
chặn các tấn công leo thang đặc quyền trước khi chúng thực hiện các hành vi gây tổn thất nghiêm trọng, không thể khắc 
phục. Vào thời điểm mà các cơ quan quản lý, kiểm toán nhận thấy sự quan trọng của các tài khoản đặc quyền vốn là đối 
tượng hàng đầu trong tấn công mạng máy tính và đưa ra các yêu cầu bảo vệ nghiêm ngặt, các giải pháp bảo mật do 
CyberArk cung cấp sẽ giúp đáp ứng tốt các yêu cầu về kiểm toán và tuân thủ trong khi vẫn giúp phát triển các hoạt động 
của tổ chức thông qua bảo vệ các tài sản quan trọng nhất.

Với các trung tâm nghiên cứu, văn phòng công ty và mạng lưới đối tác ủy quyền hiện có trên toàn thế giới, CyberArk hiện 
đang là đối tác tin cậy, quan trọng về an ninh thông tin của hơn 6,900 tổ chức doanh nghiệp toàn cầu, bao gồm hơn 50% 
các doanh nghiệp trong Fortune 500 và hơn 35% các tổ chức trong Global 2000. Để biết thêm các thông tin về CyberArk, xin 
vui lòng truy cập website của chúng tôi tại www.cyberark.com

CyberArk is the global leader in Identity Security. Centered on privileged access management, CyberArk provides the most 
comprehensive security offering for any identity - human or machine - across business applications, distributed workforces, 
hybrid cloud workloads and throughout the DevOps lifecycle. The world’s leading organizations trust CyberArk to help secure 
their most critical assets. For over a decade CyberArk has led the market in securing enterprises against cyber-attacks that take 
cover behind insider privileges and attack critical enterprise assets. 

Today, CyberArk is the only agency delivering a new category of targeted security solutions that help leaders stop reacting 
to cyber threats and get ahead of them, preventing attack escalation before irreparable business harm is done. At a time when 
auditors and regulators are recognizing that privileged accounts are the fast track for cyber-attacks and demanding stronger 
protection, CyberArk’s security solutions master high-stakes compliance and audit requirements while arming businesses to 
protect what matters most. 

With offices and authorized partners worldwide, CyberArk is a vital security partner to more than 6,900 global businesses, 
including more than 50% of the Fortune 500 and more than 35% of the Global 2000. To learn more about CyberArk, visit www.
cyberark.com.  
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Bảo mật định danh số cho thấy rằng bản chất của các tài khoản đặc quyền đang thay đổi nhanh chóng và mở rộng 
trong một thế giới mà số lượng, chủng loại và mối quan hệ tương hỗ của các định danh đang bùng nổ. Xu hướng này đang 
tạo ra các khía cạnh hoàn toàn mới của các nguy cơ an ninh mạng trong đó việc tổ chức bảo mật không đúng cách có 
thể tạo ra các luồng tấn công nghiêm trọng vào các tài sản có giá trị nhất của tổ chức, doanh nghiệp. Bảo mật định danh 
số tập trung vào việc bảo mật các định danh cá nhân trong suốt quá trình truy cập vào các tài sản số. Điều này có nghĩa là 
sẽ cần phải xác thực định danh đó một cách chính xác, cung cấp cho định danh đó quyền hạn phù hợp, cho phép truy cập 
vào các tài sản đặt quyền một cách có quản lý và tất cả quá trình này cần được theo dõi, kiểm tra, rà soát để chắc chắn 
toàn bộ quá trình hoạt động chính xác. Nền tảng bảo mật định danh số của CyberArk được xây dựng dựa trên các trụ cột về 
quản lý truy cập (Access), quản lý đặc quyền (Privilege) và DevSecOps cho phép cung cấp khả năng xác thực, cấp quyền, 
quản lý truy cập và kiểm tra, rà soát một cách tích hợp, liền mạch, đảm bảo bảo mật ở tất cả mọi bước trong vòng đời bảo 
mật định danh số. Với phương pháp tiếp cận thông minh, chúng tôi giúp cân bằng giữa nhu cầu nâng cao bảo mật và khả 
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năng nâng cao hiệu suất truy cập của người dùng cuối. Chúng tôi thực hiện điều này bằng cách sử dụng giải pháp phân tích 
và trí tuệ nhân tạo thời gian thực để tạo ra một phương pháp tiếp cận mềm dẻo, dựa trên ngữ cảnh cho bảo mật vòng đời 
định danh số. CyberArk thực hiện việc này cho tất cả các định danh, trên tất cả các hệ thống và ứng dụng cũng như các 
thiết bị. Hãy truy cập và tham khảo thêm tại các blog của chúng tôi để biết thêm tại sao chúng ta cần bảo mật định danh 
số hoặc truy cập website của chúng tôi để biết thêm thông tin.

Identity Security recognizes that the nature of privilege is rapidly changing and expanding in a world where the number, 
the types, and the interrelationships of identities are exploding. This dynamic is creating whole new dimensions to the threat 
landscape that, improperly secured, can provide an attack path to an organization's most valuable assets. Identity Security 
focuses on securing individual identities throughout the cycle of accessing critical assets. This means authenticating that identity 
accurately, authorizing that identity with the proper permissions, and providing access for that identity to privileged assets in 
a structured manner - all in a way that can be audited (or accounted for) to ensure the entire process is sound. CyberArk's 
Identity Security Platform is built on the pillars of management for Access, Privilege, and DevSecOps to deliver authentication, 
authorization, access, and audit in an integrated, seamless manner - ensuring security at every step in the Identity Security 
lifecycle. Our intelligent approach balances the need for better security with making end-users’ access more productive. We 
do this by using real-time intelligence and analytics to create a context-based, adaptive approach to the Identity Security 
lifecycle. CyberArk does this for all identities, across all systems and apps, using any device. Read our blog to learn why you 
need identity security or check out our website.  
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DT Asia là nhà phân phối trong khu vực về các giải pháp an ninh mạng. Chúng tôi cung cấp các giải pháp với công nghệ 
tiên tiến cho các tổ chức chính phủ, các khách hàng doanh nghiệp và tư nhân hàng đầu bao gồm các ngân hàng toàn 
cầu, các công ty nằm trong danh sách Fortune 500. Chúng tôi có văn phòng và đối tác ở các nước trong khu vực Châu Á 
Thái Bình Dương, chúng tôi hiểu rõ về thị trường và cung cấp các giải pháp phù hợp với từng quốc gia. Các nhà cung cấp 
của chúng tôi đến từ các quốc gia trên thế giới bao gồm Mỹ, Châu Âu, Israel và Châu Á.

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. We have offices and 
partners around Asia Pacific to better understand the markets and deliver localized solutions. Our vendors come from countries 
around the world including the US, Europe, Israel and Asia. 

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM | PRODUCT/SOLUTION INTRODUCTION

1. SafeGuard: SafeGuard của OneIdentity là giải pháp kiểm soát các tài khoản đặc quyền được phát hành dưới dạng 
thiết bị phần cứng dễ triển khai, cung cấp cho doanh nghiệp một Phương thức an toàn để lưu trữ, quản lý, ghi và phân tích 
truy cập đặc quyền. Giải pháp là sự kết hợp của: quản lý mật khẩu an toàn, quản lý phiên, và giám sát phát hiện phân tích 
mối nguy, đồng thời đáp ứng nhu cầu kiểm toán và quản trị trong mỗi doanh nghiệp. Giải pháp được đánh giá là leader trong 
báo cáo của Gartner 2021 cho Quản lý truy cập đặc quyền

2.  Chìa khóa xác thực Yubikey do hãng Yubico sản xuất là thiết bị xác thực cứng hỗ trợ các giao thức: FIDO2/WebAuthn, 
FIDO U2F, PIV (Smart Card), OpenPGP, Yubico OTP, OATH - TOTP, OATH - HOTP và challenge - response.

Nhiều công ty Internet hàng đầu thế giới hiện đang sử dụng Yubikey cho giải pháp xác thực nội bộ như: Google, Facebook, 
Dropbox, SaleForce,… Hàng triệu người dùng riêng lẻ từ hơn 160 quốc gia trên thế giới cũng đang sử dụng Yubikey để xác 
thực hàng ngày

3.  GoAnyWhere MFT cho phép truyền file tự động và an toàn bằng Phương pháp tập trung ở mức doanh nghiệp. Giải 
pháp giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và chi phí, nâng cao mức bảo mật, đơn giản hóa việc truyền file giữa các máy 
chủ và đáp ứng các yêu cầu về tuân thủ.

Giải pháp hỗ trợ nhiều giao thức, có thể dễ dàng triển khai tại cơ sở hoặc trên đám mây, dễ dàng tích hợp với các ứng 
dụng phổ biến mà doanh nghiệp sử dụng hàng ngày.

4.  RCDevs OpenOTP không chỉ là một máy chủ đa tham số, mà là một phần mềm trung gia đa tham số, một công cụ 
xác thực đa năng được trang bị hàng loạt Phương thức 2FA cùng với các API, có thể tích hợp với ứng dụng/dịch vụ bất kỳ 
trong doanh nghiệp, cho dù ứng dụng đó đặt trên đám mây hay đặt tại doanh nghiệp. Giải pháp hỗ trợ đa dạng các kịch 
bản đăng nhập, các ứng dụng và dịch vụ bên thứ ba, các mô hình quản lý thư mục người dùng và các Phương thức xác 
thực khác nhau.

WebADM là trung tâm của bộ sản phẩm OpenOTP, phụ trách quản lý linh hoạt các module IAM hỗ trợ nhận dạng sinh trắc 
giọng nói, hỗ trợ thiết bị USB PKCS#11 SCHSM

1. SafeGuard: One Identity Safeguard can reduce the stress and worry with your privileged accounts. This innovative 
privileged access management solution - available as an easily deployed, hardened appliance - gives your organization a 
secure way to store, manage, record and analyze privileged access. It is an integrated solution that combines a secured and 
hardened password safe, and a session-management and -monitoring solution with threat detection and analytics. Safeguard 
detects and shuts down threats while satisfying your auditors and admins. One Identity named a Leader in the 2021 Gartner 
Magic Quadrant for Privileged Management.

2. Yubico’s YubiKeys are hardware authentication devices manufactured by Yubico that support : FIDO2 / WebAuthn, FIDO 



www.securitysummit.vn   |  79

U2F, PIV (smart card), OpenPGP, Yubico OTP, OATH-TOTP, OATH-HOTP, and challenge-response.
YubiKey’s customers include 9 of the top 10 internet companies like Google, Facebook, Dropbox, GitHub, Salesforce. There 

are millions of users in +160 countries.
3. GoAnywhere MFT is a managed file transfer solution that automates and secures file transfers using a centralized 

enterprise-level approach. Incorporating MFT software will save you time and money, improve security, simplify server-to-server 
file transfers, and help your organization to meet compliance requirements.

4. RCDevs OpenOTP is more than a Multi-Factor Server. It is a multi-factor middleware, a Swiss army knife of authentication, 
featuring an extensive array of 2FA methods and vast range of APIs, that integrates with any enterprise application or service 
whether in the cloud or on-premise.

OpenOTP is not a standalone server, but rather a modular Identity and Access Management platform, featuring centralized 
security audit and pluggable IAM modules which can be individually tuned to address even the most complicated of enterprise 
security requirements. It provides a seamless LDAP/AD integration, unparalleled to the normal “read and replicate” approach 
of competition
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TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE
MOBIFONE CORPORATION

ĐƠN VỊ QUẢNG CÁO, TRUYỀN THÔNG ĐỒNG | BRONZE SPONSOR

Địa chỉ: Tòa nhà MobiFone, Lô VP1, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
Address: MobiFone Building, VP1 Lot, Yen Hoa Ward, Cau Giay Dist, Hanoi, Vietnam

Tel/fax: 9090 / 18001090
Website: http://www.mobifone.vn

GIỚI THIỆU CÔNG TY | COMPANY PROFILE

Tổng công ty Viễn thông MobiFone là doanh nghiệp trực thuộc Bộ TT & TT và là một trong ba nhà cung cấp 
hàng đầu về dịch vụ Viễn thông- Công nghệ thông tin tại Việt Nam. Giai đoạn 2015-2020, MobiFone đang trong 
quá trình chuyển biến mạnh mẽ, từ một nhà cung cấp dịch vụ di động sang nhà cung cấp đa dịch vụ dựa trên 4 
lĩnh vực kinh doanh trụ cột: Viễn thông- Công nghệ Thông tin, Truyền hình, Kênh Phân phối- Bán lẻ và Đa dịch vụ. 
MobiFone được người tiêu dùng tin tưởng bình chọn là nhà mạng có chất lượng dịch vụ tốt nhất và được yêu thích nhất trong 10 năm. 
Hướng tới là nhà cung cấp hàng đầu các dịch vụ, sản phẩm công nghệ thông tin có chất lượng, đưa cuộc cách mạng công 
nghiệp 4.0, các ứng dụng IOT vào mọi mặt của cuộc sống.

MobiFone Corporation is an enterprise under the Ministry of Information and Communications and being one 
of the three leading providers of telecommunication and information technology services in Vietnam. In the year 
of 2015 to 2020, MobiFone is moving from a sole mobile service provider to providing a diverse range of services 
including mobile, data, internet, IPTV/cable TV, business solutions, infocomm technology (ICT), and investment. 
MobiFone is looking to be a leading provider of quality IT services and products, bringing the industry revolution 4.0 and all IOT 
applications to every aspect of life.
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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, Hà Nội
Address: Technology testing area, No. 18 Hoang Quoc Viet, Nghia Do Ward, Cau Giay District, Hanoi

Tel/fax: 19001586
Website: https://netnam.com/

GIỚI THIỆU CÔNG TY | COMPANY PROFILE

NetNam tự hào là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực cung cấp các giải pháp và dịch vụ Internet chất lượng cao; Dịch vụ 
trực tuyến và các dịch vụ Quản trị mạng & Tích hợp hệ thống.

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, B.Obama đến thăm Việt Nam, Apricot 2017…

NetNam is proud to be a pioneer of the Internet in Vietnam. We're providing Premium Internet services and solutions; Online 
services, Managed Services & System Integration.

With 25 years as a leading ISP in Vietnam, NetNam becomes the first choices of 5* hotels/resorts, luxury apartments, 
multinational companies, enterprises, state-owned & governmental organizations, etc.

NetNam is also known as the No.1 Event Internet Services Provider for joining in major events, such as DPRK - USA Hanoi 
Summit 2019, APEC Danang 2017, Apricot 2017, President Obama's Visit to Vietnam in 2016, Internet Day, Security World, 
Vietnam Expo ...

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM | PRODUCT/SOLUTION INTRODUCTION

Dịch vụ An toàn thông tin mạng (MSSP) do NetNam cung cấp đảm bảo khả năng giám sát, phát hiện sớm các mối nguy 
hại, từ đó xây dựng các phương án phản ứng nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại tới hệ thống CNTT, giúp khách hàng giảm đi 
gánh nặng về chi phí và con người.

- netSecure: Giám sát và ứng cứu sự cố ATTT
- Pentest as Service: Đánh giá an toàn thông tin
- Security Defense Services : Bảo vệ ứng dụng, hệ thống ATTT
- Managed Security Services: Quản trị thiết bị, hệ thống ATTT
- Network & Application Monitoring: Giám sát hạ tầng mạng và ứng dụng
TÍNH NĂNG NỔI BẬT 
- Theo dõi, thu thập, phân tích, phát hiện các rủi ro, các mối đe dọa mất ATTT 
- Giám sát kiểm soát truy cập (Access Controls Monitoring) 
- Giám sát kiểm soát vùng mạng và thiết bị mạng (Network Monitoring) 
- Giám sát kiểm soát thiết bị đầu cuối (Endpoint Monitoring) 
- Giám sát kiểm soát hệ thống máy chủ ứng dụng (Application Server Monitoring) 
- Giám sát mã độc của hệ thống (Malware Monitoring) - Cung cấp báo cáo định kỳ theo tuần, tháng, quý, năm, hoặc 

theo sự cố
- Phân tích và phối hợp ứng phó sự cố ATTT, đưa ra các khuyến nghị xử lý, khắc phục nhanh chóng sự cố
ƯU ĐIỂM DỊCH VỤ
- Giám sát và cảnh báo sự cố liên tục 24x7x365 
- Theo dõi, phân tích, phát hiện nhanh các mối đe dọa theo thời gian thực 
- Cập nhật liên tục các mối đe dọa mới với CSDL Threat Intelligence 
- Tích hợp công nghệ AI và Big Data 
- Thời gian triển khai nhanh chóng, dễ dàng tích hợp với Hệ thống sẵn có của Khách hàng.
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Managed Security Service (MSSP), provided by NetNam, ensures the ability to monitor and detect early threats, thereby 
developing responding plans to minimize damage on the IT system, and help customers reduce the burden of budgets and 
human resources.

- netSecure: Monitoring and responding to security incidents
- Pentest as Service: Assessment of information security
- Security Defense Services : Protecting applications and security systems
- Managed Security Services: Managing device and security system
- Network & Application Monitoring: Monitoring network infrastructure and applications
OUTSTANDING FEATURES
- Monitoring, collecting, analyzing and detecting risks and information security threats
- Access Controls Monitoring
- Network Monitoring
- Endpoint Monitoring 
- Application Server Monitoring
- Malware Monitoring - Providing periodic reports by week, month, quarter, year, or by incident
- Analyzing and coordinating response to security incidents, making recommendations for solutions, and quickly handling 

incidents
ADVANTAGES
- Continuous incident monitoring and alerting 24x7x365
- Monitoring, analyzing, and quickly detecting real-time threats
- Continuously updating new threats with Threat Intelligence Database
- Integration of AI and Big Data
- Quick deploying and easy integrating with the existing system.
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CÔNG TY CỔ PHẦN NAM TRƯỜNG SƠN HÀ NỘI
NTS HANOI CORP.

ĐƠN VỊ QUẢNG CÁO, TRUYỀN THÔNG ĐỒNG | BRONZE SPONSOR

Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà Licogi 13, số 164 Khuất Duy Tiến, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Address:

Tel/fax: 0246 2818045
Website: https://ntshanoi.com.vn/

GIỚI THIỆU CÔNG TY | COMPANY PROFILE

Nam Trường Sơn Hà Nội là Công ty cung cấp các giải pháp Công nghệ thông tin toàn diện uy tín hàng đầu Việt Nam. Bước 
vào thị trường ICT từ năm 2006, với sự kế thừa tất cả nguồn lực và khả năng của văn phòng đại diện tại Hà Nội thuộc Tập đoàn 
Nam Trường Sơn (NTS Group), chúng tôi giúp các Doanh nghiệp xây dựng hạ tầng mạng, hệ thống an ninh, bảo mật với các 
sản phẩm, dịch vụ và giải pháp công nghệ vượt trội, tân tiến nhất.

Nam Trường Sơn Hà Nội hiện là đối tác phân phối của nhiều thương hiệu nổi tiếng tại Việt Nam như: Kaspersky, Sophos, 
Kemp, Thycotics, Firemon, Penta Security, Owl Cyber Defense, Extreme Networks, Barracuda, Acronis, BeyondTrust, Blancco…

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM | PRODUCT/SOLUTION INTRODUCTION

Phần mềm giám sát mạng WhatsUp Gold danh tiếng của Progress có thể giúp doanh nghiệp nhanh chóng tìm và khắc 
phục các sự cố mạng - thường là trước khi người dùng phát hiện ra. Thông qua một giao diện kết nối trực quan và độc đáo, 
WhatsUp Gold cho phép người dùng gia tăng kiểm soát hoạt động toàn hệ thống cả trên máy chủ cục bộ và trên nền tảng 
đám mây.

Phiên bản cập nhật WhatsUp Gold 2021 mới nhất hiện hành đã được tích hợp tính năng Quản lý Log (Log Management) 
để theo dõi và cảnh báo trên Windows cùng giao diện phần mềm.

Kết hợp với Outbound REST API, WhatsUp Gold có khả năng tích hợp với vô số hệ thống và giải pháp khác một cách hiệu 
quả. Thêm vào đó, tính năng báo cáo được cải tiến của phần mềm giúp việc chia sẻ kết quả giám sát mạng trở nên dễ dàng 
hơn bao giờ hết.

Progress WhatsUp Gold, the award-winning network monitoring software lets you find and fix network problems fast - usually 
before end users notice. Its unique, interactive mapping interface lets you intuitively see up/down availability and performance 
at-a-glance for everything connected to your network, both on premise and in the cloud.

The latest release WhatsUp Gold 2021 introduces integrated Log Management for tracking and alerting on Windows and 
syslog log events within its industry-leading interface.

Outbound REST APIs now provide limitless possibilities for integrating WhatsUp Gold with other systems and solutions while 
improved reporting capabilities make it easier than ever to share network monitoring results.
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PROGRESS SOFTWARE CORPORATION

ĐƠN VỊ QUẢNG CÁO, TRUYỀN THÔNG ĐỒNG | BRONZE SPONSOR

Địa chỉ: Thành phố Bedford, bang Massachusetts,  01730-1414, Mỹ
Address: Bedford, MA 01730-1414 United States

Tel/fax: +1-781-2804473 / 02-6365454
Website: https://www.progress.com/

GIỚI THIỆU CÔNG TY | COMPANY PROFILE

Progress (NASDAQ: PRGS) là đơn vị cung cấp các phần mềm tiên tiến để phát triển và quản lý các ứng dụng kinh doanh 
thiết yếu.

Hệ thống sản phẩm của chúng tôi được thiết kế toàn diện để cải thiện năng suất làm việc cho bộ phận IT, hỗ trợ doanh 
nghiệp đẩy nhanh tốc độ triển khai ứng dụng phục vụ các mục tiêu chiến lược, tự động hóa quá trình thiết lập cấu hình, triển 
khai và mở rộng ứng dụng, đồng thời gia tăng bảo mật dữ liệu quan trọng và đơn giản hóa quá trình truy cập thông tin - để 
dẫn đến lợi thế cạnh tranh bền vững và dẫn đầu thị trường.

Tìm hiểu thêm về Progress tại www.whatsupgold.com

Progress (NASDAQ: PRGS) provides the leading products to develop and manage high-impact critical business applications.
Our comprehensive product stack is designed to make technology teams more productive and enable organizations to 

accelerate the creation and delivery of strategic business applications, automate the process by which apps are configured, 
deployed and scaled, and make critical data and content more accessible and secure-leading to competitive differentiation 
and business success.

Learn about Progress at www.whatsupgold.com

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM | PRODUCT/SOLUTION INTRODUCTION

Phần mềm giám sát mạng WhatsUp Gold danh tiếng của Progress có thể giúp doanh nghiệp nhanh chóng tìm và khắc 
phục các sự cố mạng - thường là trước khi người dùng phát hiện ra. Thông qua một giao diện kết nối trực quan và độc đáo, 
WhatsUp Gold cho phép người dùng gia tăng kiểm soát hoạt động toàn hệ thống cả trên máy chủ cục bộ và trên nền tảng 
đám mây.

Phiên bản cập nhật WhatsUp Gold 2021 mới nhất hiện hành đã được tích hợp tính năng Quản lý Log (Log Management) 
để theo dõi và cảnh báo trên Windows cùng giao diện phần mềm.

Kết hợp với Outbound REST API, WhatsUp Gold có khả năng tích hợp với vô số hệ thống và giải pháp khác một cách hiệu 
quả. Thêm vào đó, tính năng báo cáo được cải tiến của phần mềm giúp việc chia sẻ kết quả giám sát mạng trở nên dễ dàng 
hơn bao giờ hết.

Progress WhatsUp Gold, the award-winning network monitoring software lets you find and fix network problems fast - usually 
before end users notice. Its unique, interactive mapping interface lets you intuitively see up/down availability and performance 
at-a-glance for everything connected to your network, both on premise and in the cloud.

The latest release WhatsUp Gold 2021 introduces integrated Log Management for tracking and alerting on Windows and 
syslog log events within its industry-leading interface.

Outbound REST APIs now provide limitless possibilities for integrating WhatsUp Gold with other systems and solutions while 
improved reporting capabilities make it easier than ever to share network monitoring results.
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POSITIVE TECHNOLOGIES - MI2

ĐƠN VỊ QUẢNG CÁO, TRUYỀN THÔNG ĐỒNG | BRONZE SPONSOR

Website: https://www.ptsecurity.com/

GIỚI THIỆU CÔNG TY | COMPANY PROFILE

Trong 18 năm, Positive Technologies đã và đang tạo ra các giải pháp tân tiến để đảm bảo bảo mật thông tin. Chúng tôi 
phát triển các sản phẩm và dịch vụ để phát hiện, xác minh và vô hiệu hóa các rủi ro kinh doanh liên quan đến cơ sở hạ tầng 
CNTT của công ty. Công nghệ của chúng tôi là thành quả của nhiều năm nghiên cứu và kinh nghiệm chuyên môn của các 
chuyên gia an ninh mạng đẳng cấp thế giới.

Hơn 2.000 công ty ở 30 quốc gia tin tưởng vào khả năng và kinh nghiệm bảo mật của chúng tôi.
Theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội (LinkedIn, Twitter) và phần Tin tức tại ptsecurity.com.
Công ty Cổ phần tin học Mi Mi, (Mi2 JSC.,) - đơn vị phân phối chính thức của Positive Technologies tại Việt Nam - được 

thành lập vào năm 2007 với sứ mệnh cung cấp các giải pháp bảo mật CNTT tốt nhất với giá trị tối đa cho khách hàng.
Mục đích của chúng tôi là hỗ trợ và phân phối các sản phẩm bảo mật tốt nhất, đồng thời khai thác mạng lưới đối tác của 

chúng tôi để mang lại thành công. Chúng tôi đã và đang đứng đầu tại thị trường địa phương về một số công nghệ hàng đầu 
trong ngành bảo mật CNTT bao gồm: Endpoint security, Network security, Cloud security, Data security, IoT/OT security, SOC, 
Application Security, Penetration Testing và IT Operation.

Theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội (Youtube, Facebook, LinkedIn) và website: mi2.com.vn 

For 18 years, Positive Technologies has been creating innovative solutions for information security. We develop products and 
services to detect, verify, and neutralize the real-world business risks associated with corporate IT infrastructure. Our technologies 
are backed by years of research experience and the expertise of world-class cybersecurity experts.

Over 2,000 companies in 30 countries trust us to keep them safe. 
Follow us on social media (LinkedIn, Twitter) and the News section at ptsecurity.com.
Mi Mi Informatics Joint Stock Company (Mi2 JSC. ,) - the official distributor of Positive Technologies in Vietnam was founded 

in 2007 with the mission of delivering the best - in-class IT security solutions with maximum customer value. Our aim is to support 
and distribute the best of breed information security products while harnessing our partner network to deliver success. We have 
been standing at the forefront in the local market for several leading technologies in the IT Security industry including: Endpoint 
security, Network security, Cloud security, Data security, IoT/OT security, SOC, Application Security, Penetration Testing and IT 
Operation.

Follow us on social media (Youtube, Facebook, LinkedIn) and website mi2.com.vn 
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TECHLAB CORPORATION

ĐƠN VỊ QUẢNG CÁO, TRUYỀN THÔNG ĐỒNG | BRONZE SPONSOR

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

GIỚI THIỆU CÔNG TY | COMPANY PROFILE

Techlab 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 - E-learning
Hãy liên hệ với chúng tôi tại:  
- techlab@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 experience working with local and international clients are highly dedicated to providing 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 - E-learning
Contact us at:  
- techlab@techlabcorp.com
- fb.com/techlabcorp.cyber



CYBERSECURITY 
SERVICES

RIGHT TO 
GET TRUST 

WITH US

People
 Resources

Technology
 Resources

Service 
Approach

CONTACT US

VISIT OUR CYBERLAB AT: 

Techlab Corporation

5th floor, Crescent Plaza, 

105 Ton Dat Tien Street, Tan Phu 

Ward, District 7, HCMC 

Email: techlab@techlabcorp.com

Techlab is a professional cybersecurity service provider. 
At Techlab, cybersecurity is our passion and our main focus. 
Supporting your business growth and protection against cyber 
threats and attacks is our primary concern.

People 
Resources

Our cybersecurity 
team have extensive 
local and abroad 

trainings and 
experiences. 

We are well-trained 
through real-life 

“cyber-wars”and 
deeply passionate 

about bringing 
tangible value to 

our clients.

Technology
Resources

We leverage our 
service on 

leading-edge 
cybersecurity 

technologies, tools 
and infrastructure.  
Our Cybersecurity 
Lab providing us a 

dedicated 24x7 
centrally 

coordinated testing 
capability.

Service 
Approach
We developed a 
comprehensive 

approach providing 
a wide range of 

cybersecurity 
consulting services 
to tackle your most 

challenges. 
We are committed 

to support and bring 
instant value to our 

clients.

Hotline: +84 28 5414 6777 www.techlabcorp.comfb.com/techlabcorp.cyber

WHAT WE  DO

Penetration 
Testing 

Cybersecurity 
Health Check 

Data Security 
& Protection 

Cybersecurity 
Management 

Cybersecurity 
Awareness  and

Training - E-learning

Bui Nguyen Dung
CEO
+84 90 664 6226
dung.bui@techlabcorp.com

Nguyen The Kiet
Senior Manager
+84 94 924 6276
kiet.nguyen@techlabcorp.com

Cao Tung Khoa
Manager
khoa.cao@techlabcorp.com

Nguyen Thien An 
Manager
an.nguyen@techlabcorp.com
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VIETNAM AIRLINES

NHÀ TÀI TRỢ VẬN CHUYỂN CHÍNH THỨC | OFFICIAL TRANSPORTATION

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

Tel/fax: (84-24) 3873 2732 / (84-24) 3872 2322
Website: https://www.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 has been 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.

PRODUCTS / SERVICES
Vietnam Airlines offers 4-Star service quality on more than 92 routes to 20 domestic and 29 international destinations. After 

joining SkyTeam, Vietnam Airlines connects to more than 1000 destinations in 170 countries globally.
Vietnam Airlines takes a great focus on the application of technology in the products and services to bring outstanding 

travel experience to passengers. Vietnam Airlines’ website and phone application meets the needs of passenger before, during 
and after services, including information search, booking, add-on services purchase, online check-in and after-sale services.

Customers can register to become LotuSmile members - the frequent flyer programme of Vietnam Airlines - on its website or 
phone application. Becoming a golden Lotus member, customers have the opportunity to receive bonus miles from Vietnam 
Airlines and 22 other airlines and more than 60 brands in non-aviation sectors, privileged experience and priority services at 
more than 1,000 airports around the world and bonus tickets to 1,062 domestic and international destinations.

NEWS
With 4-Star service quality and modern fleet including the new generation Boeing B787 and Airbus A350, Vietnam Airlines 

is providing air transport services to 20 domestic and 29 international destinations. After joining SkyTeam in 2010, the airline’s 
passengers can also connect to more than 1000 destinations in 177 countries through the SkyTeam-affiliated airlines. In 2017, 
Vietnam Airlines was rated one of the World’s Best Premium Economy Class by Skytrax. In 2018, Vietnam Airlines has been 
recognised as one of winners of the 2018 TripAdvisor Travelers’ Choice awards for Airlines for Asia
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TELETRUST

ĐƠN VỊ HỖ TRỢ | SUPPORTING PARTNERS

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  u. 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 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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CÔNG TY VERAMINE INC.
VERAMINE INCORPORATION

ĐƠN VỊ HỖ TRỢ | SUPPORTING PARTNERS

Địa chỉ: 16420 38th Ave Se, Bothell, WA 98012, United States
Address: 16420 38th Ave Se, Bothell, WA 98012, United States

Tel/fax: 0987 857878
Website: https://veramine.com

GIỚI THIỆU CÔNG TY | COMPANY PROFILE

Công ty Veramine Inc., USA, chuyên xây dựng các sản phẩm An ninh mạng, đã nhận được những hợp đồng hàng năm 
trị giá hàng triệu đô từ Bộ Quốc phòng Mỹ (U.S. Department of Defense - DOD), Bộ An Ninh Nội Địa Mỹ (U.S. Department of 
Homeland

Security - DHS), Không quân Mỹ (U.S. Air Force), Ngân hàng ANZ của Australia, và các tổ chức quan trọng khác, trong đó 
có khoảng 20 khách hàng ở Vietnam. Veramine cũng được DHS lựa chọn và tiến cử (recommended) là nền tảng tin dùng cho 
các khách hàng trong ngành tài chính và ngân hàng.

Veramine Incorporation, specialized in building cybersecurity endpoint products, have been awarded annual contracts 
worth multi- million USDs 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 top-3 bank in Australia, and other important customers, 
including about 20 customers in Vietnam.

Veramine experts, originally from the Microsoft Response Center (MSRC) engineering leading team and Microsoft Research, 
are authors of best rated books, such as about Reverse Engineering on amazon.com, and invited speakers and trainers at most 
respected venues in cybersecurity (Black Hat, Chaos Computer Club (CCC), ReCon, NATO Cyber Defense, RSA).

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM | PRODUCT/SOLUTION INTRODUCTION

Veramine cung cấp bộ sản phẩm 3 trong 1 có giá trị và hiệu suất tốt nhất, trong đó nhiều tính năng độc đáo ưu tú được 
đóng gói trong một cảm biến nhẹ duy nhất (trung bình khoảng 1% CPU và 20MB RAM) Bộ phần mềm này có thể triển khai cả 
On-premise hoặc Cloud, và đối với SOC đây có thể là biện pháp bảo vệ tốt nhất chống lại các sự cố mạng cả bên trong lẫn 
bên ngoài.

Endpoint Detection and Response (VEDR), một công cụ chính dùng để chống tấn công APT với nhiều tính năng độc đáo 
để cung cấp hiệu quả các chức năng: Phát hiện, điều tra, cảnh báo, phản hồi, thu thập.

Dynamic Deception System (VDDS), một nền tảng bẫy động để phòng thủ chủ động và ngăn chặn các cuộc tấn công.
Insider Threat and Productivity Monitoring (VITP), Kết hợp giám sát và điều tra nâng cao đối với người dùng, thiết bị, dữ 

liệu,… bằng cách chụp màn hình, theo dõi USB, keylogger, tích hợp Digital Forensics của Velociraptor…

Veramine offers a Best-value 3-in-1 suite of products with best performance, where many elite unique 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.

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 and Productivity Monitoring (VITP), combining Advanced Controls of Users, Data and Devices, such as 
Keyloggers, Screenshots, USB Tracking and Permissions, Digital Forensics using Velociraptor...



www.securitysummit.vn   |  91

VIETGUYS - MOBILE MARKETING SOLUTIONS

ĐƠN VỊ HỖ TRỢ | SUPPORTING PARTNERS

Địa chỉ: Tầng 8, toà nhà HBT, 456 Hai Bà Trưng, Tân Định, Quận-1, TPHCM
Address: 8th Floor, HBT Building, 456 Hai Ba Trung, Tan Dinh ward, District 1, Ho Chi Minh city.

Tel/fax: (028) 7300 8027
Website: https://www.vietguys.biz

GIỚI THIỆU CÔNG TY | COMPANY PROFILE

VietGuys - Mobile Marketing Solutions tự hào là một trong những đơn vị tiên phong tại Việt Nam với hơn 14 năm kinh nghiệm 
trong lĩnh vực cung cấp các giải pháp về Mobile Marketing được lập trình riêng theo yêu cầu cụ thể của từng doanh nghiệp. 
Với vị trí ở Top 1 sản lượng SMS nhóm Thương mại Điện tử, Top 3 Nhà cung cấp Viber lớn nhất Việt Nam, VietGuys đã và đang 
triển khai dịch vụ cho hơn 5,000 nhãn hàng trong và ngoài nước với hệ sinh thái đầy đủ các kênh gửi tin trả phí phổ biến tại 
Việt Nam.

Trong vai trò đồng hành cùng các Doanh nghiệp chuyển đổi số, VietGuys đang cung cấp nhiều giải pháp tối ưu trên 
nền tảng di động giúp nắm bắt Insight người dùng cuối và hỗ trợ Doanh nghiệp có mặt xuyên suốt hành trình khách hàng 
(Customer Journey) thông qua các giải pháp như: Solutions (Digital Messaging, Digital Email Automation, OTPBox, Smart 
Warranty, OTT Multi Service, VGs AIC, Customized), SMS Marketing, OTT Messaging (Viber, Zalo), Email Marketing, Voice Services, 
E-reward (Mobile Topup). Mỗi giải pháp Mobile Marketing của VietGuys đều giải quyết những vấn đề nhức nhối của Doanh 
nghiệp và trở thành cầu nối giao tiếp giữa nhãn hàng và người dùng cuối, nhất là giữa thời điểm dịch bệnh dễ làm đứt gãy 
quá trình tương tác với khách hàng.

Đồng thời, VietGuys còn vinh hạnh là một trong số ít các công ty quảng cáo sở hữu chứng chỉ ISO 27001:2013 về An ninh 
thông tin do tổ chức Bureau Veritas đánh giá và UKAS cấp chứng nhận. Với chứng nhận này, VietGuys luôn gìn giữ và bảo vệ 
tài sản đó cùng các biện pháp kỹ thuật tốt nhất đi kèm với tiêu chuẩn ISO 27001:2013.

Với sứ mệnh “Mang đến cho khách hàng các giải pháp tiếp thị trên di động tối ưu nhất nhằm giải quyết từng mục tiêu cụ 
thể của khách hàng chứ không đơn thuần chỉ cung cấp công cụ tiếp thị”, VietGuys luôn xem trọng lợi ích của khách hàng, 
đặt thành công của khách hàng làm thước đo uy tín của VietGuys. Đó cũng được xem là kim chỉ nam để VietGuys tạo được 
lợi thế cạnh tranh không dễ thay thế trên thị trường và không ngừng hoàn thiện chất lượng dịch vụ nhằm đáp ứng tốt nhất 
các nhu cầu của khách hàng.

VietGuys - Mobile Marketing Solutions is proud to be one of the pioneers in Vietnam with more than 14 years of experience 
in the field of providing Mobile Marketing solutions programmed individually according to the specific requirements of each 
enterprise. VietGuys has achieved many milestones in the Vietnam market: Top 1 SMS volume of E-commerce field, Top 3 largest 
Viber providers in Vietnam, etc. VietGuys has been deploying services for more than 5,000 domestic and foreign brands with a 
full ecosystem of many popular paid messaging channels in Vietnam.

As a companion to digital transformation businesses, VietGuys is providing many optimal solutions on the mobile platform to 
help capture end-user insights and support businesses present through the customer journey through various of solutions such 
as Solutions (Digital Messaging, Digital Email Automation, OTPBox, Smart Warranty, OTT Multi Service, VGs AIC, Customized), 
SMS Marketing, OTT Messaging (Viber, Zalo), Email Marketing, Voice Services, E-reward (Mobile Topup). Each Mobile Marketing 
solution of VietGuys solves the pain points of the enterprise and becomes a communication bridge between brands and their 
end-users, especially in the midst of the Covid that easily disrupts the process of interacting with customers.

At the same time, VietGuys is also honored to be one of the few advertising companies that owns the ISO 27001:2013 
certificate of information Security certified by Bureau Veritas and UKAS. For that recognition, VietGuys always preserves and 
protects all business assets and products with the best technical practices associated with ISO 27001:2013.

With the mission of “Providing the most optimal Mobile Marketing solutions to solve each specific goal of customer without 
merely providing marketing tools”, VietGuys always attaches great importance to the interests of customers, and puts customers’ 
success as a measure of VietGuys’ reputation. It is also considered as a guideline for VietGuys to create an irreplaceable 
competitive advantage in the market and constantly improve the service quality to best meet the needs of customers.






