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Being co-hosted by Ministry of Information and Communications; Authority of Information Security in coordi-
nation with Vietnam Internet Association & IEC Group co-organize Vietnam Security Summit 2019. This is well-known 
as the prestigious annual event in Vietnam drawing +1000 delegates across such a wide range of sectors as govern-
ment, finance & banking, telco, energy, manufacturing, transportation & logistics, healthcare…etc

This year, with the featuring theme: “CYBER SECURITY THREATS IN THE AGE OF DIGITAL TRANSFORMATION – 
EMERGING TRENDS AND IT SOLUTIONS”, VIETNAM SECURITY SUMMIT 2019 will keep updated with the latest information 
about Vietnam cyber security outlook in recent time, emerging cyber trend prediction and cutting-edge technolo-
gies against more and more increasing and complex attacks. Obviously, it will serve as a well thought out platform 
bringing together public agencies, enterprises, the world’s leading providers and security experts to discuss, share, 
network and cooperate in the field of information and network security.

 Dưới sự Bảo trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục an toàn thông tin phối hợp cùng Hiệp hội Internet Việt Nam 
và Tập đoàn IEC tổ chức Hội thảo và Triển lãm Quốc tế về An toàn, an ninh mạng Việt Nam 2019 - Vietnam Security 
Summit 2019. Đây được coi là Sự kiện thường niên uy tín về An ninh mạng và Bảo mật tại Việt Nam, dự kiến thu hút 1.000++ 
đại biểu tham dự từ nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau, bao gồm: Khối Chính phủ, Tài chính Ngân hàng, Viễn thông, 
Năng lượng, Vận chuyển & Logistics, Y tế v.v...

 HỘI THẢO – TRIỂN LÃM VIETNAM SECURITY 2019 với chủ đề: “THÁCH THỨC AN NINH MẠNG TRONG HÀNH TRÌNH 
CHUYỂN ĐỔI SỐ – XU HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ” sẽ cập nhật về tình hình an ninh mạng tại Việt Nam hiện 
nay, dự báo các xu hướng tấn công và đề xuất giải pháp, kỹ thuật nhằm ngăn chặn những mối đe dọa một cách toàn 
diện, chống lại các cuộc tấn công ngày càng gia tăng và phức tạp hơn. Sự kiện cũng hướng đến là diễn đàn quan 
trọng giúp khối Chính phủ, doanh nghiệp, các nhà cung cấp giải pháp và chuyên gia bảo mật hàng đầu kết nối, chia 
sẻ,  trao đổi và hợp tác trong lĩnh vực an ninh bảo mật.
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ÔNG HÀ THẾ PHƯƠNG
PHÓ TỔNG GIÁM ÐỐC, CMC INFOSEC

MR. HA THE PHUONG
DEPUTY CEO, CMC INFOSEC

ÔNG ANTHONY LIM
TRƯỞNG TƯ VẤN VỀ AN TOÀN, AN NINH, VÀ QUẢN TRỊ MẠNG

FORTINET KHU VỰC CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG 

MR. ANTHONY LIM
PRINCIPAL CONSULTANT (CYBER SECURITY & GOVERNANCE)

FORTINET ASIA PACIFIC

ÔNG DƯƠNG QUỐC VƯỢNG
Chuyên gia tư vấn công nghệ, HPE Việt Nam 

MR. DUONG QUOC VUONG
Technology consulting expert, HPE Vietnam

ÔNG RAMON V. KARINGAL

CSO, RSA
 

CSO, RSA
 

MR. RAMON V. KARINGAL

ÔNG MIKA LAUHDE
PHÓ CHỦ TỊCH VỀ AN NINH MẠNG,

QUYỀN RIÊNG TƯ VÀ ÐỐI NGOẠI TOÀN CẦU HUAWEI TECHNOLOGIES

MR. MIKA LAUHDE
VICE PRESIDENT OF CYBER SECURITY & PRIVACY,

GLOBAL PUBLIC AFFAIRS HUAWEID

ÔNG ĐOÀN QUANG HÒA
TRƯỞNG TƯ VẤN KỸ THUẬT

IBM SECURITY

MR. DOAN QUANG HOA
Technical Advisor

IBM Security

ÔNG STANLEY EU
GIÁM ÐỐC KHU VỰC

PARASOFT ÐÔNG NAM ÁPARASOFT ÐÔNG NAM Á

MR. STANLEY EU
REGIONAL DIRECTOR

PARASOFT SOUTHEAST ASIA PTE LTD

ÔNG NGÔ TUẤN ANH
Phó chủ tịch TẬP ÐOÀN BKAV

MR. NGO TUAN ANH
VICE PRESIDENT, BKAV SECURITY

ÔNG HING YAN LEE
PHÓ CHỦ TỊCH

HIỆP HỘI CLOUD SECURITY ALLIANCE

MR. HING YAN LEE
EXECUTIVE VICE PRESIDENT, APAC

CLOUD SECURITY ALLIANCE

ÔNG NGUYỄN PHÚC DŨNG
GIÁM ÐỐC tư vấn giải pháp CẤP CAO

TECHDATA ADVANCED SOLUTION  VIETNAM

MR. NGUYEN PHUC DUNG
Senior Solution Director

Tech Data Advanced Solution Vietnam

ÔNG MARK LEE
GIÁM ÐỐC KHU VỰC

RSA ÐÔNG NAM Á VÀ CÁC THỊ TRƯỜNG CHÂU Á MỚI NỔI

MR. MARK LEE
REGIONAL BUSINESS DIRECTOR

RSA, SOUTHEAST ASIA AND ASIA EMERGING MARKETS

Diễn giả tại sự kiện
Conference speakers

ÔNG LÊ QUANG HÀ
TRƯỞNG PHÒNG GIẢI PHÁP AN TOÀN THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 

CÔNG TY AN NINH MẠNG VIETTEL

MR. LE QUANG HA
HEAD OF ENTERPRISE SECURITY SOLUTION DEPARTMENT

VIETTEL CYBER SECURITY

ÔNG NGUYỄN HOÀNG NAM
KỸ SƯ KỸ THUẬT CẤP CAO

SAMSUNG 

MR. NGUYEN HOANG NAM
SENIOR TECHNICAL ENGINEER

SAMSUNG 

ÔNG GARY NG JIAN HSIONG
CHUYÊN GIA TƯ VẤN GIẢI PHÁP KHU VỰC

CANON SINGAPORE

MR. GARY NG JIAN HSIONG 
REGIOINAL BUSINESS IMAGING SOLUTIONS CONSULTANT

CANON SINGAPORE PTE LTD

ÔNG KONG CHONG MING 
CHUYÊN GIA KỸ THUẬT CẤP CAO

RSA KHU VỰC ÐÔNG NAM Á 

MR. KONG CHONG MING 
SENIOR NETWITNESS TECHNICAL SPECIALIST

RSA, SOUTHEAST ASIA

ÔNG LIM KAH-WEE
Giám đốc Ngăn chặn Gian lận Thanh toán,

Visa Châu Á – Thái Bình Dương

MR. LIM KAH-WEE
Director of Payment Fraud Disruption, Visa

ÔNG TREVOR PRETTY
KIẾN TRÚC SƯ GIẢI PHÁP CẤP CAO

ONE IDENTITY - THÀNH VIÊN HIỆP HỘI BẢO MẬT THÔNG TIN ÚC

MR. TREVOR PRETTY
SENIOR SOLUTION ARCHITECT

ONE IDENTITY APJ, MEMBER OF AISA

ÔNG BRANDON TAN
TRƯỞNG TƯ VẤN VỀ BẢO MẬT

FORCEPOINT ÐÔNG NAM Á

MR. BRANDON TAN
PRINCIAL SECURITY CONSULTANT

FORCEPOINT, SOUTHEAST ASIA

ÔNG SOBY CHACKO 
CHUYÊN GIA CẤP CAO

SAILPOINT KHU VỰC CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

MR. SOBY CHACKO 
SENIOR TECHNICAL ENGINEER

SAILPOINT, ASIA PACIFIC

ÔNG PHẠM CÔNG HIẾU
CHUYÊN GIA PHÁT TRIỂN GIẢI PHÁP VEDR

TẬP ÐOÀN CÔNG NGHỆ - VIỄN THÔNG QUÂN ÐỘI VIETTEL

MR. PHAM CONG HIEU
VEDR DEVELOPMENT ENGINEER

VIETTEL CYBER SECURITY

ÔNG LÊ ANH ĐỨC
GIÁM ÐỐC PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM

FPT-IS

MR. NGUYEN HUY DUNG
DIRECTOR OF PRODUCT DEVEOPMENT

FPT-IS

ÔNG HÀ VĂN NAMÔNG HÀ VĂN NAM
KỸ SƯ ÐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN AN NINH MẠNG VIỆT NAM

MR. HA VAN NAM
TELECOMMUNICATION AND ELECTRONICS ENGINEER

VSEC
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Chương trình hội thảo
conference agenda
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07:30 DELEGATE REGISTRATION

08:10 OPENING REMARK 
Leadership from Ministry of Information and Communications

08:20 WELCOME REMARK
Leadership from Ministry of Information and Communications & Leadership from the Party, the Government, Ministries

08:30 CYBER SECURITY RANKINGS FOR PUBLIC AGENCIES IN 2018
eadership from Authority of Information Security, Ministry of Information and Communications

08:50 PRESENTATION BY LEADERSHIP FROM DEPARTMENT OF CYBER SECURITY AND HIGH-TECH CRIME PREVENTION,
MINISTRY OF PUBLIC SECURITY

09:10 DEVELOPING VIETNAM’S CYBER SECURITY STRATEGY IN DIGITAL TRANSFORMATION: FACTS AND ENTERPRISE’S VIEWPOINT
Mr. Ngo Tuan Anh, Vice President – CSO Director, BKAV Security

09:30 ANNOUNCEMENT AND SIGNING CEREMONY OF THE MALWARE AND CYBER-ATTACK PREVENTION ALLIANCE
Ministry of Information and Communications

09:40 TEA BREAK & NETWORKING

10:00 BUILDING A SECURED CLOUD ECOSYSTEM IN DIGITAL TRANSFORMATION ERA
AND REGIONAL COUNTRIES’ BEST PRACTICES
Ts. Hing Yan Lee, Executive Vice President, APAC, Cloud Security Alliance

10:20 CYBER ATTACKS AND DATA BREACHES IN 2018: FROM THE SOLUTION PROVIDER’S PERSPECTIVE
Mr. Mr. Nguyen Phuc Dung, Senior Solution Director, Tech Data Advanced Solution Vietnam

10:40 MANAGING RISK IN DIGITAL WORLD
Mr. Mark Lee, Regional Business Director, RSA, South East Asia and Asia Emerging Markets

11:00 MODERATOR:
LEADERSHIP FROM AUTHORITY OF INFORMATION SECURITY, MINISTRY OF INFORMATION AND COMMUNICATIONS

PANELISTS:
- Leadership from Authority of Information Security, Ministry of Information and Communications
- Leadership from Ministry of Department of Cyber Security and High-tech Crime Prevention, Ministry of Public Security
- Dr. Hing Yan Lee, Executive Vice President, APAC, Cloud Security Alliance
- Mr. Ngo Tuan Anh, Vice President – CSO Director, BKAV Security
- Mr. Ramon V. Karingal, CSO, RSA, Asia Pacific and Japan
- Mr. Mika Lauhde, Vice-President of Cyber Security & Privacy, Global Public Affairs, Huawei Technologies

TOPICS OF DISCUSSION:
- National security strategies in digital transformation journey
- Improving cyber security rankings
- Hard-won experience: lessons from deploying cyber security

MODERATOR:
LEADERSHIP FROM AUTHORITY OF INFORMATION SECURITY, MINISTRY OF INFORMATION AND COMMUNICATIONS

PANELISTS:
- Leadership from Authority of Information Security, Ministry of Information and Communications
- Leadership from Ministry of Department of Cyber Security and High-tech Crime Prevention, Ministry of Public Security
- Dr. Hing Yan Lee, Executive Vice President, APAC, Cloud Security Alliance
- Mr. Ngo Tuan Anh, Vice President – CSO Director, BKAV Security
- Mr. Ramon V. Karingal, CSO, RSA, Asia Pacific and Japan
- Mr. Mika Lauhde, Vice-President of Cyber Security & Privacy, Global Public Affairs, Huawei Technologies

TOPICS OF DISCUSSION:
- National security strategies in digital transformation journey
- Improving cyber security rankings
- Hard-won experience: lessons from deploying cyber security

12:00 END OF KEYNOTE SESSIONS

TRACK 1: VIETNAM’S CYBERSECURITY OUTLOOK

TRACK 2: INTERNATIONAL EXPERIENCE SHARING

TRACK 3: EXECUTIVE TALKS: ENHANCING CYBER SECURITY CAPABILITIES

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO VÀ TRIỂN LÃM QUỐC TẾ VỀ AN TOÀN, AN NINH MẠNG VIỆT NAM 2019
VIETNAM SECURITY SUMMIT 2019
AN TOÀN, AN NINH MẠNG TRONG HÀNH TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ
CYBER SECURITY IN THE AGE OF DIGITAL TRANSFORMATION

LỄ KHAI MẠC & PHIÊN HỘI NGHỊ CHÍNH | OPENING CEREMONY & KEYNOTES SESSION

Lorem ipsum dolor sit a

m
et, consectetuer a

d
ipiscing e lit, se

d diam nonummy nibh euismod tincidu

nt u
t la

ore
et d

olore
 m

agna aliquam
 erat volutpat. Ut w

isi enim
 ad 

07:30 ĐĂNG KÝ ĐẠI BIỂU & THAM QUAN TRIỂN LÃM

08:10 PHÁT BIỂU KHAI MẠC 
Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông

08:20 PHÁT BIỂU CHÀO MỪNG
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước

08:30 XẾP HẠNG AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC NĂM 2018
Lãnh đạo Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông

08:50 TRÌNH BÀY TỪ LÃNH ĐẠO CỤC AN NINH MẠNG VÀ PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM CÔNG NGHỆ CAO, BỘ CÔNG AN

09:10 PHÁT TRIỂN NỀN CÔNG NGHIỆP AN TOÀN, AN NINH MẠNG VIỆT NAM:
THỰC TẾ VÀ GÓC NHÌN TỪ DOANH NGHIỆP TRONG CHUYỂN ĐỔI SỐ
Ông Ngô Tuấn Anh, Phó Chủ tịch, Tập đoàn BKAV

09:30 LỄ CÔNG BỐ VÀ KÝ KẾT LIÊN MINH “XỬ LÝ MÃ ĐỘC VÀ PHÒNG CHỐNG TẤN CÔNG MẠNG”
Bộ Thông tin và Truyền thông

09:40 TIỆC TRÀ GIAO LƯU

10:00 HỆ SINH THÁI ĐÁM MÂY AN TOÀN TRONG CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ KINH NGHIỆM TỪ CÁC NƯỚC TRONG KHU VỰC
Ts. Hing Yan Lee, Phó Chủ tịch, Hiệp hội Cloud Security Alliance

10:20 TÌNH HÌNH TẤN CÔNG MẠNG VÀ LỘ LỌT DỮ LIỆU 2018: GÓC NHÌN CỦA NHÀ CUNG CẤP GIẢI PHÁP
Nguyễn Phúc Dũng, Giám đốc Tư vấn giải pháp cấp cao, Tech Data Advanced Solution Việt Nam

10:40 QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG THẾ GIỚI SỐ
Ông Mark Lee, Giám đốc khu vực, RSA Đông Nam Á và các thị trường mới nổi

11:00 ĐIỀU PHỐI: LÃNH ĐẠO CỤC AN TOÀN THÔNG TIN, BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

THÀNH PHẦN THAM DỰ:
- Lãnh đạo Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông
- Lãnh đạo Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an
- Ts. Hing Yan Lee, Phó Chủ tịch, Hiệp hội Cloud Security Alliance
- Ông Ngô Tuấn Anh, Phó Chủ tịch, Tập đoàn BKAV
- Ông Ramon V. Karingal, CSO, RSA, Châu Á – Thái Bình Dương và Nhật Bản
- Ông Mika Lauhde, Phó Chủ tịch An ninh mạng, quyền riêng tư và đối ngoại toàn cầu, Huawei Technologies

NỘI DUNG THẢO LUẬN:
- Chiến lược bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong hành trình chuyển đổi số
- Cải thiện về xếp hạng an toàn, an ninh mạng
- Kinh nghiệm, bài học triển khai an toàn, an ninh mạng

12:00 KẾT THÚC PHIÊN BÁO CÁO CHÍNH

PHIÊN 1: TÌNH HÌNH THỰC TIỄN VIỆT NAM 

PHIÊN 2: KINH NGHIỆM QUỐC TẾ

PHIÊN 3: TỌA ĐÀM VỀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO MỨC ĐỘ BẢO ĐẢM AN TOÀN, AN NINH MẠNG
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13:00 DELEGATE REGISTRATION

13:30 OPENING REMARK  
Leadership from Authority of Information Security, Ministry of Information and Communications

13:40 AI FOR SECURITY OPERATION CENTER
Mr. Doan Quang Hoa, Technical Advisor, IBM Security

14:00 RISK ANALYSIS OF YOUR MOBILE & ENTERPRISE SOFTWARE
Mr. Stanley Eu, Regional Director, Parasoft South East Asia Pte Ltd

14:20 HOW TO RUN A LARGE SOC EFFICIENTLY
Mr. Ha The Phuong, Deputy CEO, CMC Infosec

14:40 TEABREAK & NETWORKING

15:00 COMPREHENSIVE AI-INTEGRATED SECURITY SOLUTION FOR ENTERPRISE NETWORK  
Mr. Duong Quoc Vuong, Technology consulting expert, HPE Vietnam

15:20 CLOUD SERVICES AND DATA CENTER SECURITY GOVERNANCE FRAMEWORKS
Mr. Anthony Lim, Principal Consultant (Cyber-security & Governance), Fortinet, Asia Pacific

15:40 IMPROVE YOUR SOC WITH HIGH PERFORMANCE LOG MANAGEMENT
Mr. Trevor Pretty, Senior Solution Architect, One Identity APJ, Member of AISA (Australia Information Security Association

16:00 PANEL DISCUSSION

PANELISTS:
- Leadership from Authority of Information Security, Ministry of Information and Communications
- Experts from IT Vendors (invited only)

17:30 END OF CONFERENCE SESSION 1

PHIÊN HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 1 | CONFERENCE SESSION 1
GIÁM SÁT AN TOÀN, AN NINH MẠNG VÀ BẢO VỆ TRUNG TÂM DỮ LIỆU
CYBER SECURITY MANAGEMENT AND DATA CENTER PROTECTION 

Chủ trì: Lãnh đạo Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông
Moderator: Leadership from Authority of Information Security, Ministry of Information and Communications

13:00 ĐĂNG KÝ ĐẠI BIỂU

13:30 PHÁT BIỂU KHAI MẠC  
Lãnh đạo Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông

13:40 NỀN TẢNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO CHO HỆ THỐNG GIÁM SÁT AN TOÀN, AN NINH MẠNG
Ông Đoàn Quang Hòa, Trưởng tư vấn kỹ thuật, IBM Security

14:00 PHÂN TÍCH RỦI RO CHO CÁC THIẾT BỊ DI ĐỘNG & PHẦN MỀM CỦA TỔ CHỨC
Ông Stanley Eu, Giám đốc khu vực, Parasoft

14:20 CÁC BÀI TOÁN NHỎ ĐỂ VẬN HÀNH MỘT SOC LỚN HIỆU QUẢ
Ông Hà Thế Phương, Phó Tổng giám đốc, CMC Infosec

14:40 TIỆC TRÀ GIAO LƯU

15:00 GIẢI PHÁP MẠNG DOANH NGHIỆP BẢO MẬT TOÀN DIỆN ĐƯỢC TÍCH HỢP AI 
Ông Dương Quốc Vượng, Chuyên gia tư vấn công nghệ, HPE Việt Nam

15:20 KHUÔN KHỔ QUẢN TRỊ BẢO MẬT TRUNG TÂM DỮ LIỆU VÀ DỊCH VỤ ĐÁM MÂY
Ông Anthony Lim, Trưởng tư vấn về an toàn, an ninh và quản trị mạng, Fortinet, Châu Á – Thái Bình Dương

15:40 NÂNG CẤP HỆ THỐNG SOC BẰNG QUẢN LÝ LOG NÂNG CAO 
Ông Trevor Pretty, Kiến trúc sư giải pháp cấp cao, One Identity - Thành viên Hiệp hội Bảo mật thông tin Úc

16:00 PHIÊN THẢO LUẬN

THÀNH PHẦN THAM DỰ:
- Lãnh đạo Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông
- Chuyên gia tư vấn công nghệ cấp cao (được mời)

17:30 KẾT THÚC HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 1
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PHIÊN HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 2 | CONFERENCE SESSION 2
PHÒNG NGỪA MÃ ĐỘC, CỬA HẬU VÀ LỘ LỌT THÔNG TIN
PREVENTION OF MALWARE, BACKDOOR ATTACKS AND INFORMATION BREACHES

Chủ trì: Lãnh đạo Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an
Moderator: Leadership from Department of Cyber Security and High-tech Crime Prevention,Ministry of Public Security 

13:00 ĐĂNG KÝ ĐẠI BIỂU

13:30 PHÁT BIỂU KHAI MẠC  
Lãnh đạo Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an

13:40 THÁCH THỨC VÀ KINH NGHIỆM BẢO ĐẢM AN TOÀN, AN NINH MẠNG CHO HỆ THỐNG THÔNG TIN QUAN TRỌNG
Đại diện của Vietnam Airlines

14:00 NGĂN CHẶN MẤT DỮ LIỆU (DLP) CHO TỔ CHỨC
Ông Brandon Tan, Trưởng tư vấn về Bảo mật, Forcepoint Đông Nam Á

14:20 XÂY DỰNG MỘT NỀN TẢNG TƯƠNG LAI SỐ VỮNG CHẮC
Ông Mika Lauhde, Phó Chủ tịch An toàn, an ninh mạng, Bảo mật và Quan hệ đối ngoại toàn cầu, Huawei Technologies

14:40 TIỆC TRÀ GIAO LƯU

15:00 PHÒNG CHỐNG TẤN CÔNG APT CHO CÁC HẠ TẦNG TRỌNG YẾU 
Ông Lê Quang Hà, Trưởng phòng Giải pháp An toàn thông tin doanh nghiệp, Công ty An ninh mạng Viettel

15:20 CHỦ ĐỘNG NGĂN CHẶN NGUY CƠ MẤT AN TOÀN, AN NINH MẠNG TRÊN CÁC THIẾT BỊ DI ĐỘNG
Ông Nguyễn Hoàng Nam, Kỹ sư kỹ thuật cấp cao, Samsung

15:40 NGĂN CHẶN RỦI RO THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Ông Lim Kah-Wee, Giám đốc Ngăn chặn Gian lận Thanh toán, Visa Châu Á – Thái Bình Dương

16:00 NÂNG CAO BẢO MẬT THÔNG TIN VỚI GIẢI PHÁP BẢO MẬT DỮ LIỆU
Ông Gary Ng Jian Hsiong, Chuyên gia giải pháp khu vực, Canon Singapore

16:20 PHIÊN THẢO LUẬN

THÀNH PHẦN THAM DỰ:
- Lãnh đạo Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an
- Các chuyên gia tư vấn công nghệ cấp cao (được mời)

17:30 KẾT THÚC HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 2

13:00 DELEGATE REGISTRATION

13:30 OPENING REMARK 
Leadership from Department of Cyber Security and High - tech Crime Prevention, Ministry of Public Security

13:40 INFORMATION SYSTEM SECURITY: CHALLENGES AND BEST PRACTICE SHARING
Consulting Expert from Vietnam Airlines

14:00 PROTECTING YOUR ENTERPRISE DATA WITH DATA LOSS PREVENTION SOLUTION 
Mr. Brandon Tan, Principal Security Consultant, Forcepoint, South East Asia

14:20 BUILDING A SECURE DIGITAL FUTURE
Mr. Mika Lauhde, Vice-President of Cyber Security & Privacy, Global Public Affairs, Huawei Technologies

14:40 TEA BREAK & NETWORKING

15:00 ADVANCED THREAT PROTECTION FOR CRITICAL INFRASTRUCTURE 
Mr. Le Quang Ha, Head of Enterprise Security Solution Department, Viettel Cyber Security

15:20 PROACTIVE PROTECTION AGAINST THREATS ON MOBILE DEVICES 
Mr. Nguyen Hoang Nam, Senior Technical Engineer, Samsung

15:40 E-COMMERCE THREAT DISRUPTION
Mr. Lim Kah-Wee, Director of Payment Fraud Disruption, Visa

16:00 IMPROVING INFORMATION SECURITY WITH DOCUMENTS SECURITY SOLUTIONS
Mr. Gary Ng Jian Hsiong, Regional Business Imaging Solutions Consultant, Canon Singapore Pte Ltd

16:20 PANEL DISCUSSION

PANELISTS:
- Leadership from Department of Cyber Security and High-tech Crime Prevention, Ministry of Public Security 
- Consulting Experts from IT Vendors

17:30 END OF CONFERENCE SESSION 2
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09:00 DELEGATE REGISTRATION

09:30 DEMO 1
FASTER THREAT DETECTIONS. DWELL TIME REDUCTION. AUTOMATIC RESPONSE
Mr. Kong Chong Ming, Senior NetWitness Technical Specialist, RSA, South East Asia

10:10 DEMO 2
REAL-TIME AUTOMATED ADVANCED THREAT INTELLIGENCE
Mr. Soby Chacko, Senior Technical Engineer, Sailpoint, Asia - Pacific

10:50 DEMO 3
HOW TO PROTECT YOUR ORGANIZATION/YOURSELF AGAINST APT
Mr. Nguyen Tien Dat, Director - Malware Research Center, Bkav

11:30 END OF MORNING DEMO SHOW

14:40 DEMO 5
EAGLEEYE MALBOT – AUTOMATED BOT IN DETECTING AND PREVENTING COMPUTERS FROM VIOLATING THE NETWORK
Mr. Le Anh Duc, Director of Product Development, FPT-IS

15:20

16:00

DEMO 6
QPROCESS OF KEY GENERATION AND KEY MANAGEMENT FOR SECURITY DEVICES 
Mr. Ha Van Nam, Telecommunication and Electronics Engineer, VSEC

END OF LIVE DEMO SHOW

14:00 DEMO 4
INCIDENT RESPONSE WITH VIETTEL EDR 
Mr. Pham Cong Hieu, VEDR development Engineer, Viettel

09:00 ĐĂNG KÝ ĐẠI BIỂU

09:30 DEMO 1
NHẬN DẠNG HIỂM HỌA NHANH HƠN. GIẢM THIỂU THỜI GIAN DỪNG. PHẢN HỒI TỰ ĐỘNG 
Ông Kong Chong Ming, Chuyên gia kỹ thuật cấp cao, RSA khu vực Đông Nam Á

10:10 DEMO 2
PHÁT HIỆN TỰ ĐỘNG VÀ KỊP THỜI CÁC MỐI ĐE DOẠ
Ông Soby Chacko, Kỹ sư kỹ thuật cấp cao, Sailpoint, khu vực Châu Á - Thái Bình Dương

10:50 DEMO 3
GIẢI PHÁP TỔNG THỂ PHÒNG CHỐNG CÁC NGUY CƠ MÃ ĐỘC TẤN CÔNG THEO KỊCH BẢN 
Ông Nguyễn Tiến Đạt, Giám đốc trung tâm nghiên cứu mã độc, Tập đoàn công nghệ Bkav

11:30 KẾT THÚC PHIÊN DEMO BUỔI SÁNG

14:40 DEMO 5
EAGLEEYE MALBOT - BOT TỰ ĐỘNG PHÁT HIỆN VÀ NGĂN CHẶN MÁY TÍNH VI PHẠM HỆ THỐNG MẠNG 
Ông Lê Anh Đức, Giám đốc phát triển sản phẩm, FPT-IS

15:20

16:00

DEMO 6
QUY TRÌNH SINH KHÓA VÀ QUẢN LÝ KHÓA CHO THIẾT BỊ BẢO MẬT
Ông Hà Văn Nam, Kỹ sư Điện tử - Viễn thông, Công ty cổ phần An ninh mạng Việt Nam (VSEC)

KẾT THÚC CHƯƠNG TRÌNH LIVE DEMO

14:00 DEMO 4
CHỦ ĐỘNG ỨNG PHÓ SỰ CỐ VỚI VIETTEL EDR 
Ông Phạm Công Hiếu, Chuyên viên Phát triển giải pháp VEDR, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel)

CHƯƠNG TRÌNH SECURITY LIVE DEMO 
LIVE SECURITY DEMO SHOW

ĐIỀU PHỐI: ÔNG NGÔ VIỆT KHÔI, CHUYÊN GIA BẢO MẬT CAO CẤP
MODERATOR: MR. NGO VIET KHOI, SECURITY EXPERT
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CHỦ ĐỀ | TOPIC
Phát triển nền công nghiệp an toàn, an ninh mạng Việt Nam:

thực tế và góc nhìn từ doanh nghiệp trong chuyển đổi số
Developing Vietnam’s cyber security strategy in digital transformation:

Facts and enterprise’s viewpoint

Tóm tắt | Abstract
“Việt Nam có thể trở thành cường quốc về An ninh mạng” - đây là tầm nhìn cũng như yêu cầu của Chính phủ và cơ quan 

quản lý. Vậy làm thế nào để biến mục tiêu đó thành hiện thực, bài trình bày với góc nhìn từ lãnh đạo một doanh nghiệp hoạt động 
gần 20 năm trong lĩnh vực an ninh mạng sẽ chia sẻ khả năng, cách thức thực hiện và đề xuất các kiến nghị cụ thể. Trong đó việc 
xây dựng nền công nghiệp an toàn, an ninh mạng là cốt lõi để đảm bảo  thành công.

“Vietnam has the potential to become one of the leading countries in cyber security.” This is a vision as well as a mission for the 
government and governance agencies. How we’re going to turn that mission into reality is the question that the leadership from the 
enterprise with approximately 20 years of experience in the field of cyber security, is going to answer as well as prompting pinpoint 
solutions. 

Cyber security is the fundamental element in building a secured industry.   

CHỦ ĐỀ | TOPIC
Hệ sinh thái đám mây an toàn trong chuyển đổi số

và kinh nghiệm từ các nước trong khu vực
Building a secured cloud ecosystem in digital transformation era

and regional countries’ best practices

Tóm tắt | Abstract
Sự chuyển đổi mô hình Điện toán đám mây mang lại những thay đổi đột phá cho các mô hình kinh doanh truyền thống trong lĩnh 

vực Công nghệ thông tin. Phát triển hệ sinh thái nơi nhu cầu của người dùng cuối được đáp ứng bởi Nhà cung cấp dịch vụ đám mây, 
hợp tác với các công ty công nghệ và viễn thông, cần được góp sức bởi các trung tâm ươm tạo và đổi mới nhằm tạo cơ hội thực hiện 
thử nghiệm và nghiệm thu để cắt giảm chi phí và rào cản về ứng dụng công nghệ đám mây. Trong số các yếu tố giúp cung cấp nền 
tảng vững chắc cho một hệ sinh thái, bảo mật luôn là mối quan tâm hàng đầu được các nhà quản lý Công nghệ thông tin đưa ra khi 
họ xem xét ứng dụng đám mây. Các nguyên tắc và tiêu chuẩn bảo mật đám mây là chìa khóa để xây dựng một môi trường đáng tin 
cậy để triển khai đám mây. Đào tạo các chuyên gia Công nghệ thông tin cũng rất quan trọng để đảm bảo họ tận dụng lợi thế của 
mô hình điện toán mới này.

The Cloud Computing paradigm shift brings about disruptive changes to the traditional business models in the IT sector. Developing 
an ecosystem where end user demand is met by Cloud Service Providers, in partnership with telcos and technology companies, need 
to be complemented by incubation and innovation centers that provide opportunities to undertake trials and pilots in order to lower the 
cost and barriers of entry to cloud adoption.  Of the building blocks that provide a strong foundation of such an ecosystem, security has 
been the topmost concern cited by IT managers when they consider cloud adoption.  Cloud security guidelines and standards are key 
to building a trusted environment for cloud deployment.  Training of IT professionals is important to ensure that they take advantage of 
this new paradigm of computing

ÔNG ngô tuấn anh
PHÓ CHỦ TỊCH, TẬP ĐOÀN BKAV

Mr. ngo tuan anh
VICE PRESIDENT, CSO DIRECTOR BKAV SECURITY

- 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.

ÔNG HING YAN LEE
PHÓ CHỦ TỊCH, HIỆP HỘI CLOUD SECURITY ALLIANCE

Mr. HING YAN LEE
 EXECUTIVE VICE PRESIDENT, APAC CLOUD SECURITY ALLIANCE

Tiến sĩ Hing Yan Lee đã có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và Truyền thông cho khối chính phủ và tư nhân. 
Trong hơn 9 năm, ông giữ chức Giám đốc phụ trách Điện toán đám mây Quốc gia tại Cục Phát triển về Infocomm của Singapore, nơi ông chịu 
trách nhiệm về chương trình quốc gia về phát triển hệ sinh thái đám mây, thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ đám mây vào các cơ quan chính 
phủ và doanh nghiệp tư nhân, và xây dựng một môi trường đáng tin cậy (bao gồm việc phát triển các tiêu chuẩn bảo mật đám mây đa tầng 
và hướng dẫn ứng cứu sự cố đám mây).

 Hing - Yan đồng sáng lập hai công ty công nghệ cao và là cố vấn cho một công ty khởi nghiệp về công nghệ Fintech. Ngoài ra, ông là 
phó giáo sư công tác tại Đại học Quốc gia Singapore và tham gia Ban Cố vấn về Infocomm & Truyền thông số tại Đại học Bách khoa Singapore. 
Ông còn là thành viên của Ủy ban Kiểm định Kỹ thuật, đồng chủ tịch Ủy ban Kỹ thuật năng lực thông tin quốc gia về Điện toán đám mây đồng 
thời là thành viên của Lực lượng điều phối tiêu chuẩn điện toán đám mây của Ủy ban tiêu chuẩn Infocomm Singapore. Ông cũng là thành viên 
Hội đồng tư vấn về nghiên cứu và phát triển của công ty NatSteel, cố vấn/thành viên của Ủy ban lưu trữ quốc gia Singapore và Hội đồng Công 
nghệ thông tin Úc - Singapore. Hing - Yan là thành viên của Hiệp hội máy tính Singapore. 

Ông có bằng Cử nhân (Kỹ thuật) với bằng danh dự hạng nhất về Điện toán và bằng Thạc sĩ Khoa học Quản lý tại Đại học Hoàng gia Luân 
Đôn. Ông cũng đã nhận bằng Thạc sĩ và Tiến sĩ về Khoa học Máy tính của Đại học Illinois tại Urbana - Champaign.  Lĩnh vực nghiên cứu của ông 
bao gồm kỹ thuật phần mềm, trực quan hóa dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, điện toán lưới và điện toán đám mây.

Dr. Hing Yan Lee has over 30 years of ICT working experience in both the public and private sectors.  For 9+ years, he was Director of the 
National Cloud Computing Office at Infocomm Development Authority of Singapore, where he was responsible for the national program for, 
inter alia, developing the cloud ecosystem, promoting cloud adoption by government agencies and private enterprises, and building a trusted 
environment (which included developing the Multi-Tier Cloud Security standards and Cloud Outage Incident Response guidelines).

Hing Yan co-founded two high-tech companies and is an advisor for a fintech startup.  He was an adjunct associate professor at the 
National University of Singapore, served onthe School of Digital Media & Infocomm Technology Advisory Committee at the Singapore Polytechnic, 
Engineering Accreditation Board team member, co-chair of the National Infocomm Competency Framework Technical Committee on Cloud 
Computing as well as member of the Cloud Computing Standards Coordinating Task Force of the Singapore Infocomm Standards Committee. 
He was also a member of the NatSteel Corporate R&D Advisory Panel, an advisor/member to the Singapore National Archives Board, and the 
Australia - Singapore Joint ICT Council.  Hing - Yan is a Fellow of the Singapore Computer Society.

He obtained a BSc (Engineering) with 1st Class Honours in Computing and MSc in Management Science from Imperial College London.  
He also received MS and PhD degrees in Computer Science from the University of Illinois at Urbana-Champaign.  His research interests include 
software engineering, data visualization, artificial intelligence, grid computing and cloud computing.
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CHỦ ĐỀ | TOPIC
Tổng quan về tấn công mạng và xâm phạm dữ liệu

Cyber Security & Data breaches 2018

Tóm tắt | Abstract
- Giới thiệu Tech Data Advanced Solution.
- Tổng quan về tấn công mạng và xâm phạm dữ liệu 2018.
- Kỷ nguyên bảo mật kế tiếp: Intelligence, AI, Đám mây và Kết nối
- Bảo vệ tổ chức của bạn với những nguy cơ trong tương lai:
- Giới thiệu và trình bày hướng dẫn Security Blueprint và giải thích một số thành phần quan trọng như: 
* Phát hiện và phân tích mục tiêu tấn công - Trend Micro DDI
* Quản lý và bảo mật đầu cuối - IBM MaSS 360 & Trend Micro
* Bảo mật đầu cuối, Tường lửa & Bảo mật mạng - Cisco, Trend Micro IPS
* Quản lý nhận diện - Sailpoint, Entrust Datacard
* Bảo mật cơ sở dữ liệu - IBM Guardium

- Introduce Tech Data Advanced Solution.
- Cyber - attacks and Data Breaches overview 2018.
- The Next Era of Security: Intelligence, AI, Cloud and Collaboration.
- Protect your organization tomorrow’s risk.
- Introduce and walkthrough the Security Blueprint and explain some critical components such as:
* Target Attack Detection and Analysis - Trend Micro DDI
* Endpoint Management & Security - IBM MaSS 360 & Trend Micro
* Endpoint Security, Firewall & Network Security - Cisco, Trend Micro IPS
* Identity Management - Sailpoint, Entrust Datacard
* Database Security - IBM Guardium

Ông Nguyễn Phúc Dũng đã có hơn 20 năm kinh nghiệm Tư vấn CNTT, 8 năm kinh nghiệm xây dựng các hệ thống CNTT lớn cho ngành công 
nghiệp quan trọng. Ông Dũng là một nhà tư vấn đáng tin cậy với khả năng phân tích, thiết kế, giải pháp, trình bày và triển khai đã được chứng 
minh, Ông Dũng có nhiều kinh nghiệm làm việc ở các cấp độ của các khách hàng khác nhau.

Trước khi đảm nhận vai trò hiện tại của mình, Ông Dũng đã làm việc tại IBM 8 năm với tư cách là Giám đốc tư vấn kỹ thuật, nơi ông phụ 
trách nhiều giải pháp phần mềm & bảo mật bao gồm: Cloud, Big Data Analytics, Network Security, Database Security, Industry Data Model.

Trước khi gia nhập IBM, ông Dũng đã có hơn 12 năm kinh nghiệm về CNTT với nhiều vai trò khác nhau như: Quản lý dự án cao cấp tại 
Pyramid Consulting và Global CyperSoft Inc, Giám đốc đảm bảo chất lượng tại TMA Solutions.

Ông Dũng có bằng Cử nhân Khoa học Máy tính, Đại học Khoa học Tự nhiên, Chứng chỉ chuyên gia kỹ thuật của IBM và đang theo học 
MBA, Đại học RMIT.

Nguyen Phuc Dung has over 20 years experienced IT Consultant, 8 years experienced of building large IT systems for critical industry. 
He is a trusted consultant director with proven abilities of analytics, design, solutioning, presentation and implementation, Dung has extensive 
experiences working at all levels with various customers.

Prior to assuming his current role, Mr. Dung worked at IBM for 8 years as Technical Director where he has responsibility to cover many 
software & Security solution including: Cloud, Big Data Analytics, Network Secuirty, Database Security, Industry Data Model.

Prior to joining IBM, Mr. Dung had over 12 years IT experiend with various roles such as: Senior Project Manager at Pyramid Consultant and 
Global CyperSoft Inc, Quality Assurance Manager at TMA Solutions.

Mr. Dung holds a Bachelor of Computer Science, HCMC University of Natural Sciences, IBM Certified Technical Professional, and has 
conducting Executive MBA, RMIT University.

Prior to joining IBM, Hai had had 4-year experience as Business Analyst for Rostima - A Software Development Company in Sydney, Australia.
Hai holds a Bachelor of Computer Science and Master.

CHỦ ĐỀ | TOPIC
Quản trị rủi ro trong thế giới số | Managing Risk in the Digital World

Tóm tắt | Abstract
Trong thế giới số ngày nay, các tổ chức đang ứng dụng công nghệ tiên tiến để cải thiện trải nghiệm của khách hàng, tối ưu 

hóa hoạt động và tạo ra nguồn doanh thu mới. Bản chất siêu kết nối này của chuyển đổi số khuếch đại các cơ hội mà nó có thể 
mang lại cho các tổ chức, tuy nhiên theo đó cũng làm tăng rủi ro mà các tổ chức cần kiểm soát.

Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp hiểu rằng họ không thể bảo vệ các tổ chức của mình khỏi mọi rủi ro. Các tổ chức cần một 
cách tiếp cận thống nhất để quản lý rủi ro liên quan đến việc áp dụng các cấu phần kinh doanh số như đám mây, di động, IoT, ứng 
dụng của bên thứ ba và xã hội, sau đó tích hợp quan điểm rủi ro đó với chiến lược an ninh mạng của họ để đối phó với các mối đe 
dọa ảnh hưởng đến doanh nghiệp của họ.

Tham gia với chúng tôi trong phiên hội thảo này để có cái nhìn rõ nét hơn về quản lý rủi ro trong thời kỳ chuyển đổi số.

In today’s digital world, organizations are embracing advanced technology to improve customer experiences, optimize 
operations and create new revenue streams. This hyper - connected nature of digital transformation amplify the opportunities that it 
can bring to the organizations, it also increase the risks that the organizations need to manage.

Business leaders understand that they cannot protect their organizations from every risk. Organizations need a unified approach 
to manage risks associated with the adoption of digital business components such as cloud, mobile, IoT, third - party apps, social, and 
then integrate that view of risk with their cyber - security strategy to respond to threats that impact their businesses.

Join us on this knowledge sharing session where RSA offers insight on managing digital risk.

 Ông Mark Lee là Giám đốc khu vực của RSA tại Đông Nam Á và các thị trường Châu Á mới nổi. Ông chịu trách nhiệm cho hoạt động 
phát hiện và ứng phó mối đe dọa an ninh mạng trên khắp Đông Nam Á và các thị trường mới nổi. Ông Lee đã làm việc trong ngành CNTT 
và Bảo mật không gian mạng trong gần hai thập kỷ. Và danh mục đầu tư này giữ các vai trò khác nhau trong khối công và tư. 

 Ông Lee có nhiều kinh nghiệm trong vận hành & hỗ trợ, quản lý dự án, quản lý sản phẩm, phát triển kinh doanh và lãnh đạo kinh 
doanh. Ông tích cực làm việc với các tập đoàn trên khắp các khu vực để trình bày về vấn đề nâng cao nhận thức Bảo mật an ninh mạng 
cho các nhân viên trong tập đoàn.

 Ông là một kỹ sư có chuyên môn cao, tốt nghiệp Trường Đại học Công nghệ Nanyang chuyên ngành Kỹ thuật Điện & Điện tử.

 Ông luôn gắn kết với khách hàng và đối tác trong lĩnh vực An ninh mạng và tham gia tư vấn về xây dựng chiến lược không gian 
mạng trong 10 năm qua.

Mark Lee is the Regional Business Director of RSA responsible for its Threat Detection and Response business across South East 
Asia and Emerging Markets. Mr. Lee has been in IT and Cyber - Security industry for nearly two decades. And this career portfolio 
includes various roles in the public and private sectors.

Mr. Lee extensive experience includes operation & support, project management, product management, business development 
and sales leadership role. He is actively engaged by corporations across regions to deliver Cyber Awareness talks to their employees.  

Mark Lee is an engineer by training, having graduated from NTU School of Electrical & Electronics Engineering. 

He has been engaging customers and partners in Cyber - security and partaking in consultations of their Cyber - security 
strategy and posture for the past 10 years.

ÔNG MARK LEE
GIÁM ĐỐC KHU VỰC

RSA ĐÔNG NAM Á VÀ CÁC KHU VỰC CHÂU Á MỚI NỔI

mr. MARK LEE
 REGIONAL BUSINESS DIRECTOR, SOUTH EAST ASIA AND ASIA EMERGING MARKETS

RSA

ÔNG NGUYỄN Phúc Dũng
NGUYỄN PHÚC DŨNG, GIÁM ĐỐC TƯ VẤN GIẢI PHÁP CẤP CAO,

TECH DATA ADVANCED SOLUTION VIETNAM

Mr. Nguyen phuc dung
SENIOR SOLUTION DIRECTOR,

TECH DATA ADVANCED SOLUTION VIETNAM
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GIÁM SÁT AN TOÀN, AN NINH MẠNG VÀ BẢO VỆ TRUNG TÂM DỮ LIỆU
CYBER SECURITY MANAGEMENT AND DATA CENTER PROTECTION

 
 

An ninh  mạng ưu tiên chiến lược cao nhất Huawei. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Khép kín là lỗ hổng lớn nhất, hợp tác là chìa khóa đáng tin cậy nhất, đổi 

mới là tường lửa tốt nhất, các tiêu chuẩn là thước đo đáng tin cậy nhất, 

hệ sinh thái là mạng lưới bảo vệ tốt nhất. 

 

Tăng cường an ninh  
mạng trong hợp tác 

Xây dựng an ninh mạng trong 
đổi mới 

Định nghĩa an ninh mạng trong 
tiêu chuẩn 

Cùng đảm bảo an ninh mạng  
trong hệ sinh thái 

26 27



CHỦ ĐỀ | TOPIC
Khuôn khổ quản trị bảo mật trung tâm dữ liệu và dịch vụ đám mây

Cloud services and data center security governance frameworks

TÓM TẮT | ABSTRACT
Ngày nay, việc đổi mới, triển khai và tiêu thụ dịch vụ đám mây đang tăng trưởng với tốc độ chóng mặt vì những lợi ích đến từ 

quản lý chi phí hoạt động, khả năng lưu trữ, dàn dựng, tính liên tục trong kinh doanh, khả năng mở rộng, hay tính linh hoạt và tốc độ, 
v.v. Các dịch vụ mới như FinTech, Internet Vạn vật, ứng dụng di động, SD - WAN, v.v ... đều sử dụng cơ sở hạ tầng đám mây và ở cốt 
lõi của nó là các trung tâm dữ liệu với nhiệm vụ lưu trữ và chạy lưu trữ, chuyển mạch, kết nối mạng, cung cấp công suất tính toán 
cũng như đảm bảo độ tin cậy và sức mạnh của dịch vụ.

Có nhiều lo ngại về vấn đề bảo mật và quản trị chủ yếu liên quan đến dữ liệu và tính khả dụng khi mà đám mây là mô hình 
thuê ngoài và người sử dụng có xu hướng mất khả năng hiển thị và kiểm soát.

Do đó, điều đặc biệt quan trọng là phải xem xét và tuân thủ các khuôn khổ và chứng nhận an ninh và bảo mật được thiết lập 
trong nước và quốc tế, từ ISO, CSA tới một số khuôn khổ địa phương từ cơ quan tiền tệ, chính phủ, v.v. - để ít nhất có thể tin tưởng, 
đảm bảo việc các quy trình, chính sách và phương pháp nhất định đã được thiết lập nhằm đảm bảo an ninh mạng của các dịch 
vụ đám mây. Chúng tôi đồng thời cũng xem xét các mẫu tuyên bố bảo đảm từ một số nhà cung cấp điện toán đám mây lớn như 
Microsoft, Amazon và các công ty viễn thông địa phương.

Cloud services innovation, deployment and consumption are proliferating at a runaway rate today, for all the good reasons of 
open cost management, storage, staging, business continuity, scalability, agility et al.  New services like FinTech, IOT, mobile apps, SD - 
WAN etc. all use the cloud infrastructure, and at the core of it, the datacenters, which host and run the storage, switches, networking, 
compute power, as well as the service reliability and robustness.

There are security and governance concerns, primarily regarding data and availability, given that cloud is an outsourced model 
and the consumer tends to lose visibility and control.

Hence it is paramount to consider and comply with nationally and internationally established security and trust frameworks and 
certifications, such as from ISO, CSA and also some local ones from monetary authority, government, etc. - as at least a next-best 
assurance and trust reference, that certain processes, policies and methodologies are in place to ensure the cyber security of the 
cloud services.  We also look at a sampling of statements of assurance from some big cloud providers like Microsoft, Amazon and 
local telcos.

Ông Anthony Lim là người đi tiên phong trong lĩnh vực an ninh và quản trị mạng tại Singapore và Châu Á Thái Bình Dương, có hơn 20 
năm kinh nghiệm chuyên môn với vai trò là một nhà lãnh đạo kinh doanh, nhà tư vấn, nhà vận động, người hướng dẫn và kiểm toán viên.

Ông đã giữ vai trò giám đốc điều hành cấp cao trong lĩnh vực kinh doanh an ninh mạng tại IBM, CA và Check Point ở khu vực Châu 
Á Thái Bình Dương, là đồng tác giả của bằng chứng nhận chuyên môn kỹ thuật quốc tế về bảo mật đám mây, và là một nhà nghiên cứu 
tại trường đại học, giảng viên phụ trợ và nhà phát triển học phần cho một số trường đại học và các cơ quan chuyên nghiệp.

Ông là nhà diễn giả và nhà cung cấp nội dung nổi tiếng lâu năm cho nhiều doanh nghiệp, ngành công nghiệp, chính phủ và các 
hội nghị học thuật, hội thảo, thảo luận bàn tròn của đội ngũ lãnh đạo , chương trình đào tạo, ủy ban và truyền thông (ấn phẩm, phát 
thanh truyền hình, internet) và được phỏng vấn thường xuyên trên các kênh truyền hình tin tức quốc gia.

Ngoài ra, Ông là thành viên của nhóm kiểm định chất lượng kỹ thuật đạt tiêu chuẩn hàng đầu thế giới về điện toán đám mây, 
đồng thời hỗ trợ kiểm định bảo mật phần mềm. Ông từng theo học trường đại học Singapore và là cử nhân Đại học Illinois, Urbana - 
Champaign.

Anthony Lim is a pioneer and veteran in the Asia Pacific cyber - security and governance space, with over 20 years’ professional 
experience and in a variety of domains.  He is a consultant, advocate, instructor and business leader.  He has held inaugural Asia Pacific 
business director positions at IBM, CA and Check Point and was also a senior cyber - security advisor at a leading industry analyst firm in 
the region.  He is also a director of cloudsecurityalliance.org, advisor of isc.org Singapore Chapter, and an ISO - 27001 (ISMS) Lead Auditor.

Anthony is a long - time well - known speaker and content - provider for many regional and local industry, business, government and 
academic conferences, workshops, trainings, committee and media (print, broadcast, internet) and is interviewed often on TV news, on 
matters of cyber - security and governance.

He was a member of the author team of the world’s leading professional technical certification for cloud computing, and helped test 
- drive another for software security.  He is a fellow of a Singapore university and life alumni of the University of Illinois, Urbana - Champaign.

ÔNG Đoàn Quang Hoà
TRƯỞNG TƯ VẤN KỸ THUẬT, IBM SECURITY

ÔNG Đoàn Quang Hoà
 TECHNICAL ADVISOR, IBM SECURITY

ÔNG Anthony Lim
TRƯỞNG TƯ VẤN VỀ AN TOÀN, AN NINH VÀ QUẢN TRỊ MẠNG,

FORTINET KHU VỰC CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

MR. Anthony Lim
 PRINCIPAL CONSULTANT (CYBER - SECURITY & GOVERNANCE),

ASIA, FORTINET PACIFIC, FORTINET

CHỦ ĐỀ | TOPIC
Nền tảng trí tuệ nhân tạo cho hệ thống giám sát ATTT

AI for Security Operation Center

TÓM TẮT | ABSTRACT
Trình bày về nền tảng trí tuệ nhân tạo Watson của IBM, hỗ trợ cho các hệ thống giám sát và phân tích ATTT, giúp phân tích sự 

cố toàn diện hơn, dự đoán các tấn công có thể xảy ra trong tương lai gần.

A presentation about the foundation of IBM Watson artificial intelligence in order to support surveillance system and cybersecurity 
analysis, providing a more comprehensive  casualty resolution and forecasting potential threats in the close future.

Làm việc tại Hà Nội, Việt Nam với vai trò là tư vấn công nghệ cho toàn bộ sản phẩm bảo mật của IBM. Phụ trách thị trường Việt 
Nam và Cambodia. Ở vị trí của mình, chịu trách nhiệm tư vấn chiến lược, kiến trúc và giám sát ATTT cho khách hàng. Ông cũng giúp 
đỡ các đối tác bảo mật tại Việt Nam tổ chức các khóa đào tạo, workshop chuyên sâu về bảo mật.

Trước khi làm việc tại IBM, anh đã có thời gian dài làm việc tại các công ty tích hợp hệ thống cũng như đào tạo về bảo mật 
tại Việt Nam. 

Based in Hanoi, Vietnam, Hoa is Technical Advisor for IBM Security, his coverage is Vietnam and Cambodia market, consulting 
and supporting customers on security architecture, roadmap and SOC. He also helps business partners on training, workshop and 
technical enablement.

He’s now over 10 years experience in security. Prior to IBM, he was at HPT Vietnam as Security Consultant Manager, VNExpert 
academy as security instructor.
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Trước khi gắn bó với CMC INFOSEC và dẫn dắt công ty đến nhiều thành công và chỗ đứng nhất định trong thị trường bảo mật 
Việt Nam, ông Phương đã có hơn 7 năm học tập và nghiên cứu về khoa học máy tính và An ninh mạng ở tại Mỹ  với bằng Kỹ Sư An 
toàn thông tin. Cùng thời gian này, ông cũng tham gia vào  các dự án về Network Security Research và Audit cho  một số trường 
Đại học tại Mỹ cùng với  Dr. Steve Nugen, giáo sư chuyên ngành An toàn thông tin, cựu chuyên gia an ninh mạng tại Cơ quan An 
ninh quốc nội Mỹ - NSA. 

Hiện ông Hà Thế Phương là thành viên của nhiều tổ chức An ninh an toàn thông tin quốc thế trong đó có Hiệp hội các nhà 
Nghiên cứu Mã độc Châu Á (AVAR) và là chuyên gia cấp cao về an toàn hệ thống thông tin với các chứng ngành như: ISO 27001 
& ISO 20000 Lead Auditor; chứng chỉ Payment Card Industry Qualified Security Assessor (PCI QSA)…

Với cương vị là Giám đốc bảo mật, ông đã cùng CMC INFOSEC tham gia vào rất nhiều các dự án bảo mật cho khối chính 
phủ; khối ngân hàng, tài chính tại Việt Nam và các dự án nâng cao nhận thức cộng đồng Việt về sử dụng internet an toàn. CMC 
INFOSEC tự hào là đối tác chiến lược về an toàn thông tin của Bộ Quốc Phòng Việt Nam và là doanh nghiệp ICT Việt Nam duy nhất 
được vinh danh: Doanh nghiệp có dịch vụ Bảo mật Tiêu biểu khu vưc Châu Á - TBD năm 2016 - Asia Best Practices Award.  

 

Prior to CMC INFOSEC, he spent 7 years in the USA studying and researching on Computer Sciences with a strong focus in 
Information Security. During this time, he joined a Network Security Research and Audit project for universities across the US.

Currently, Mr. Ha The Phuong is the member of Anti-Virus Asia Researchers and ICSA Lab (USA) and also works as a senior security 
auditor in: ISO 27001 & ISO 20000; Payment Card Industry Qualified Security Assessor (PCI QSA)…

After holding the position of Security Services Director at CMC INFOSEC in 2013, he & his core team are the driving force behind 
the strategic innovation in the company’s security solutions and services, provided to public sector and financial sector in Vietnam. 
CMC INFOSEC is now proud to be a strategic partner of Vietnam Ministry of Defense in internet security solutions and received award 
for Asia Pacific emerging Security Service provider of the year - Asia Best Practices Award by Frost & Sullivan.

CHỦ ĐỀ | TOPIC
Giải pháp mạng doanh nghiệp bảo mật toàn diện được tích hợp AI

Comprehensive AI-integrated security solution for enterprise network

CHỦ ĐỀ | TOPIC
Các bài toán nhỏ để vận hành một SoC lớn hiệu quả

How to run a large SoC efficiently

TÓM TẮT | ABSTRACT
Qua kinh nghiệm tư vấn và là nhà cung cấp dịch vụ, chúng tôi đã chứng kiến rất nhiều khó khăn của các đơn vị lớn nhỏ khác 

nhau trong việc đầu tư phát triển một trung tâm SOC riêng của mình. Trong bài chia sẻ này, tôi muốn đề cập tới một số vấn đề mà 
các đơn vị khách hàng thường hay gặp phải, và chia sẻ một số hướng để có thể cùng nhau xây dựng một trung tâm SOC tốt hơn, 
phù hợp với điều kiện và nhu cầu bảo vệ của tổ chức.

As consultant and service provider’s point of view, we have seen many organizations made some mistakes when developing/
planning for their SoC. So in this talk, I would like to address some of the problems that many organizations made, and also some 
advises on how to develop a better SoC that fits the specific security needs of the organization.

Ông Dương Quốc Vượng hiện tại là Chuyên gia tư vấn giải pháp của Công ty Hewlett Packard Enterprise Việt Nam, gia nhập 
HPE từ năm 2009.

Với kinh nghiệm trên 10 năm trong ngành CNTT, ông Vượng đã tham gia tư vấn giải pháp cho nhiều khách hàng Doanh nghiệp 
lớn của Việt Nam trong mảng Chính phủ, Bán lẻ, Giáo dục, Sản xuất, Tài chính, Dịch vụ công... Ông cũng là chuyên gia về thiết kế 
các giải pháp Mạng, Máy chủ, Lưu trữ.

Mr. Duong Quoc Vuong has been Technology consulting expert of Hewlett Packard Enterprise Vietnam since 2009.

With over 10 years of IT experience, Mr. Vuong has consulted for many of Vietnam’s major corporate customers from different 
sectors such as Government, Retail, Education, Manufacturing, Finance and Public Services… He is also an expert in designing Network, 
Server and Storage solutions.

ÔNG Hà Thế Phương
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC/GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM DỊCH VỤ BẢO MẬT,

CMC INFOSEC

Mr. Hà Thế Phương
ORGANIZATION/DEPUTY CEO/HEAD OF INFORMATION SECURITY SERVICES,

CMC INFOSEC

ÔNG Dương Quốc Vượng
CHUYÊN GIA TƯ VẤN CÔNG NGHỆ, HPE VIỆT NAM

Mr. Dương Quốc Vượng
TECHNOLOGY CONSULTING EXPERT, HPE VIETNAM
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Ông Stanley Eu hiện là giám đốc khu vực của Parasoft khu vực Đông Nam Á. Ông đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực 
Công nghệ thông tin. Ông bắt đầu sự nghiệp tại GE Information Services (thường được biết đến là GXS), và sau đó gia nhập Progress 
Software. Từ năm 2005, ông làm việc tại Parasoft khu vực Đông Nam Á với cương vị là Giám đốc khu vực. Ông giám sát quá trình tái 
cơ cấu của Parasoft Đông Nam Á trong năm 2014. 

Ông dẫn dắt các hoạt động tập trung phát triển và triển khai chiến lược kinh doanh trên toàn Đông Nam Á nhằm nhấn mạnh 
lợi ích của quá trình Kiểm định chất lượng và bảo mật liên tục. Đến nay, Parasoft Đông Nam Á đã mở rộng tại Malaysia, Philippines, 
Indonesia, Thái Lan, Việt Nam, Cambodia và gần đây nhất là Maynmar. Ông từng tham gia hỗ trợ nhiều tập đoàn đa quốc gia and 
các công ty quan tâm đến chất lượng và bảo mật để nâng cao năng suất phát triển và ổn định thông qua các giải pháp của 
Parasoft. Ông cũng đã tham dự và diễn thuyết tại nhiều sự kiện trong khu vực như EDN Asia (SG & MY), Hội thảo ITARC & BITAS, Banking 
Cambodia (CM), Security World (VN), ASEAN Banker (VN), EGov Symposium (VN), Interpol and Govware (SG).  

Mr Stanley Eu is the Regional Director at Parasoft South East Asia. Stanley has been in the IT industry for more than 20 years starting 
his career at GE Information Services (now known as GXS) and later joined Progress Software. He has been in Parasoft as the Regional 
Director in Singapore since 2005. He oversaw the restructuring to Parasoft South East Asia in 2014. 

Stanley leads the ASEAN operations focusing on the development and implementation of business strategies that highlight the 
benefits of Continuous Testing for Quality and Security. Parasoft SEA has since ventured into Malaysia, Philippines, Indonesia, Thailand, 
Vietnam, Cambodia and most recently, Myanmar. He has helped many MNCs and companies interested in Quality & Security to 
increase their development productivity and stability using various solutions from Parasoft. He has participated and presented in various 
events in the region such as EDN Asia (SG & MY), ITARC & BITAS Conferences (SG & MY), Banking Cambodia (CM) Security World (VN), 
ASEAN Banker (VN), eGov Symposium (VN), Interpol World and Govware (SG). 

CHỦ ĐỀ | TOPIC
Phân tích rủi ro trên thiết bị di động và phần mềm doanh nghiệp

Risk Analysis of your Mobile & Enterprise Software!

TÓM TẮT | ABSTRACT
Liệu mã nguồn của các ứng dụng dành cho thiết bị di động và doanh nghiệp có đang tuân thủ các tiêu chuẩn về bảo mật 

và ổn định không? Bạn có lo lắng về các lỗ hổng tiềm năng mà các nhà phát triển ứng dụng không tìm thấy? Hãy để Parasoft chỉ 
cho bạn cách kiểm tra quá trình phát triển phần mềm để ngăn chặn sự cố cũng như các lỗ hổng xuất hiện.

Are your mobile & enterprise application’s source codes compliant to the coding standards for security and stability? Are you 
worried about potential bugs and vulnerabilities that are not found by your developers? Let Parasoft show you how to ‘Shift Left’ to 
test your software development to prevent the bug or vulnerability from being introduced!

CHỦ ĐỀ | TOPIC
Nâng cấp hệ thống SOC bằng quản lý log cấp cao

Improve your SOC with high performance log management

TÓM TẮT | ABSTRACT
Các file log bảo mật là nguồn dữ liệu đầu vào chính của bất cứ SOC nào. Nếu các logs trên không được thu thập đầy đủ và 

hoàn chỉnh, SOC không thể hoạt động một cách triệt để. Một hệ thống quản lý log cấp cao có khả năng thu thập và phân phối 
log tới SOC đến 500.000 sự kiện trong một giây (EPS) mà chỉ cần duy nhất một máy chủ. Hệ thống đồng thời có thể đảm bảo các 
log được truyền và lưu trữ bằng mã hóa, và có khả năng truyền tải đi nhiều nơi như SIEMs, Dữ liệu Lớn và hệ thống báo cáo quản 
trị. Với hệ thống, việc tìm kiếm tới hàng tỉ logs có thể chỉ mất vài giây, và các logs được trình bày một cách rõ ràng, tường tận nhất 
trên giao diện của người dùng. 

Syslog-ng: hệ thống quản lý log cấp cao cho SOC thế hệ mới.

Security log files are the main input data for any SOC. If these logs are not properly collected or incomplete, your SOC cannot 
work properly. A high performance log management system can collect and deliver logs to your SOC at up to 500,000 events per 
second (EPS) using a single server. It also ensures that your logs are transmitted and stored with encryption and able to send to multiple 
destinations - SIEMs, big data and business intelligence. Searching billions of logs can happen in seconds and logs are displayed in 
easy to read graphical user interface. Syslog - ng: high performance log management for the Next Generation SOC.

ÔNG Trevor Pretty
KIẾN TRÚC SƯ GIẢI PHÁP CẤP CAO, THÀNH VIÊN HIỆP HỘI BẢO MẬT THÔNG TIN ÚC

ONE IDENTITY KHU VỰC CHÂU Á-THÁI BÌNH DƯƠNG VÀ NHẬT BẢN

MR. Trevor Pretty
SENIOR SOLUTIONS ARCHITECT, MEMBER OF AISA

(AUSTRALIA INFORMATION SECURITY ASSOCIATION)
ONE IDENTITY APJ

ÔNG Stanley Eu
GIÁM ĐỐC KHU VỰC, PARASOFT ĐÔNG NAM Á

MR. Stanley Eu
 REGIONAL DIRECTOR, PARASOFT SOUTH EAST ASIA PTE LTD

Ông Trevor chuyển từ Anh Quốc đến New Zealand vào năm 1994 và đã dành nhiều năm công tác tại Sun Microsystems trước 
khi chuyển sang lĩnh vực bảo mật và công tác tại Trend Micro.

Ông từng làm việc cho HP và IBM, chuyên về xử lý hệ thống SIEM, giải pháp mạng và công nghệ DevSecOps. Trong năm 2016, 
ông chuyển công tác tới Dell SecureWorks và mới đây gia nhập One Identity, tập trung về mảng syslog-ng.

Ông đã tham gia diễn thuyết tại các hội nghị bảo mật tại Melbourne và hoạt động với tư cách là thành viên của Hiệp hội Bảo 
mật thông tin Úc (AISA).

Trevor moved to New Zealand from the UK in 1994 and spent many years at Sun Microsystems before moving into the security 
field while at Trend Micro.

Since then he has worked for both HP and IBM dealing with SIEM and network solutions, as well as DevSecOps technologies. In 
2016, moved to Dell SecureWorks and has recently joined One Identity focusing on syslog-ng. 

He has presented at local Melbourne security meet-ups and is an active member of AISA (Australian Information Security 
Association).
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PHÒNG NGỪA MÃ ĐỘC, CỬA HẬU VÀ LỘ LỌT THÔNG TIN
PREVENTION OF MALWARE, BACKDOOR ATTACKS AND 

INFORMATION BREACHES

Parasoft South  
East Asia   How Secure are your 

     Mobile & Enterprise                       
                Applications? 

Parasoft South  
East Asia Pte Ltd 

60 Albert Street 
#09-08  
OG Albert Complex 
Address Line 4 

Phone: 65-6338 3628 
Fax: 65-6297 7597 
Email: info-sg@parasoft.com 
Website : www.parasoft.com 

E ver wondered how secure or stable are 
your mobile/enterprise software? If 

you outsource your development or have a 
large team of developers without any coding 
compliance, then you are likely going to have 
problems with the final deployment. 

I nstead of checking every code manually, 
use automated solutions to help improve 

the testing of your software more efficiently 
and securely. Don’t waste valuable time      
doing manual work...AUTOMATE & SCAN! 

Learn from the Airports!  Contact us to find 
out more about our solutions. 
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CHỦ ĐỀ | TOPIC
Ngăn chặn mất dữ liệu (DLP) cho tổ chức

Protecting your enterprise data with Data Loss Prevention solution

TÓM TẮT | ABSTRACT
Với xu hướng các hackers ngày càng trở nên tinh vi, các doanh nghiệp cần chú trọng hơn vào hệ thống an ninh mạng nhằm 

bảo vệ các Tài sản trí tuệ và dữ liệu riêng tư.
Không một tổ chức nào, bất kể quy mô hay ngành nghề, không có nguy cơ bị tấn công an ninh mạng. Chỉ một vụ xâm phạm 

cũng có thể gây ra những tổn thất nặng nề về tài chính, uy tín và điều hành của doanh nghiệp.
Một hệ thống DLP hiệu quả được vận hành phù hợp sẽ là cách phòng vệ tốt nhất trước bất cứ kẻ đột nhập nào có ý định khai 

thác thông tin và dữ liệu từ tổ chức.
Ông Brandon Tan sẽ chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn hữu ích nhất về bảo mật dữ liệu doanh nghiệp trong việc ngăn ngừa 

mất dữ liệu với công nghệ đột phá của Forcepoint. Đồng thời, ông cũng sẽ có những chia sẻ về việc sử dụng Machine learning một 
cách hiệu quả nhằm gia tăng khả năng phát hiện và ứng phó với các sự cố.

As hackers become more advanced, enterprises must increase their focus on cybersecurity systems to protect Intellectual 
Properties and private data.

No organization, regardless of size or industry, is immune to cyberattacks. It only takes one breach to cause significant loss of 
financial, reputational and regulatory consequences.

An effective Data Loss Prevention system implemented fittingly will be the best defence against any perpetrators aiming to ex-
filtrate data & information from any organizations.

Brandon Tan will share on the best practices of securing enterprise data in preventing data losses with revolutionary technology 
from Forcepoint and how machine learning is used effectively to enhance incident detection and response.

CHỦ ĐỀ | TOPIC
Nâng cao bảo mật thông tin với giải pháp bảo mật tư liệu

Improving Information Security with Documents Security solutions

TÓM TẮT | ABSTRACT
Sự lớn mạnh của ngành công nghiệp công nghệ thông tin trong thời đại thông tin đang có những tác động mạnh mẽ lên 

nền kinh tế nói chung. Trong thời gian qua, một loạt các vụ tấn công mạng đã diễn ra, cùng theo đó là tình trạng rò rỉ thông tin đã 
buộc chính phủ các nước trên toàn cầu đưa ra một nghị trình cho bảo mật an ninh mạng. Với tư cách là một doanh nghiệp với hệ 
thống văn phòng tự động hóa, Canon nắm rõ được vấn đề hiện thời và không ngừng đổi mới, phát triển để cải thiện các sản phảm 
bảo mật, hỗ trợ nâng cao mức độ an ninh và phối hợp nhịp nhành với hệ thống bảo mật của cơ sở hạ tầng công nghệ viễn thông. 
Canon góp phần thắt chặt an ninh cho khách hàng bằng các giải pháp bảo mật tối ưu đến từ công ty, bên cạnh cơ sở hạ tầng 
bảo mật của công nghệ viễn thông.

With IT Industry growing robust and fast pace globally in Information Age with influencing major aspect especially on economic. 
We’ve witnessed a major increase of cyber - attacks and data leakage situation which forced governments globally to create agenda 
of cyber security. As an office automation company, Canon had been alert on the current situation and non - stop working with R&D 
to improvise Canon products security features and to step up with the current security level and collaborate with IT infrastructure 
security. Canon help to tighten up the security for customer with Canon solutions, this will be an additional method to cover besides 
IT security infrastructure of customer environment.

Brandon Tan là người đứng đầu một nhóm các tư vấn viên giàu kinh nghiệm trong việc đưa ra các đề xuất và giải pháp tăng 
cường tính bảo mật của các tổ chức. Ông đã có hơn 10 năm kinh nghiệm về tư vấn bảo mật công nghệ thông tin, với kiến thức 
chuyên sâu về nhiều giải pháp bảo mật công nghệ thông tin đa dạng, đặc biệt về bảo mật dữ liệu, bảo mật mạng và bảo mật nội 
dung. Ông cũng tích cực tham gia vào một số chiến dịch triển khai giải pháp bảo mật quy mô lớn nhất khu vực, và các cuộc điều tra 
về các vụ xâm phạm và đánh cắp dữ liệu lớn tại nhiều tổ chức trong những năm gần đây.  

Brandon Tan leads a team of highly skilled consultants in offering recommendations and solutions to strengthen the security of 
various organizations. He has more than 10 years of IT security consulting experience with in-depth technical knowledge on a diverse 
range of IT security solutions specializing in data, network and content security. Brandon has also been actively involved in some of 
the largest deployments of security solutions in the region and the investigation of high profile breaches and data theft in various 
organisations in recent years. 

ÔNG GARY NG JIAN HSIONG
CHUYÊN GIA TƯ VẤN GIẢI PHÁP KHU VỰC, CANON SINGAPORE PTE LTD

MR. GARY NG JIAN HSIONG
 REGIONAL BUSINESS IMAGING SOLUTIONS CONSULTANT, CANON SINGAPORE

ÔNG Brandon Tan
TRƯỞNG TƯ VẤN VỀ BẢO MẬT, FORCEPOINT KHU VỰC ĐÔNG NAM Á

MR. Brandon Tan
 PRINCIPAL SECURITY CONSULTANT, FORCEPOINT SOUTHEAST ASIA

Ông Gary Ng Jian Hsiong hiện đang giữ vai trò tư vấn các giải pháp cho trụ sở Canon tại Singapore. Canon là công ty hàng 
đầu thế giới về các giải pháp hình ảnh và kỹ thuật số, cùng với đội ngũ chuyên gia tư vấn tại trụ sở khu vực để phát triển và thúc 
đẩy thị trường Canon phía Nam và Đông Nam Á. Công ty có mặt tại 22 khu vực khác nhau bao gồm các công ty con ở Ấn Độ, 
Malaysia, Thái Lan và Việt Nam.  

Ông Gary Ng có 13 năm kinh nghiệm về Tự động hóa văn phòng và làm việc với khách hàng từ nhiều ngành công nghiệp 
khác nhau. Ông Gary tin tưởng với khẩu hiệu của Canon “Kinh doanh có thể trở nên đơn giản”, Canon không chỉ là nhà cung cấp 
mà còn là đối tác kinh doanh hỗ trợ khách đạt được mục tiêu của họ.  

 

Currently holding regional role as business solution consultant and trainer for regional headquarter based in Singapore. Canon 
is a global leader in photographic and digital imaging solutions Together wit  company covers 22 other regions including subsidiaries 
in India, Malaysia, Thailand and Vietnam. 

Mr. Gary Ng have 13 years’ experience in Office Automation and dealing with different type of industries of customer. Mr. Gary 
believe with Canon tagline “Business Can Be Simple”, Canon not only a vendor but a business partner to the customers in achieving 
their objectives.
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ÔNG Mika Lauhde
PHÓ CHỦ TỊCH VỀ AN NINH MẠNG, QUYỀN RIÊNG TƯ VÀ ĐỐI NGOẠI TOÀN CẦU,

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ HUAWEI

MR. Mika Lauhde
  VICE-PRESIDENT CYBER SECURITY & PRIVACY, GLOBAL PUBLIC AFFAIRS 

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD

ÔNG Lê Quang Hà
TRƯỞNG PHÒNG GIẢI PHÁP AN TOÀN THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

CÔNG TY AN NINH MẠNG VIETTEL

Mr. Le Quang Ha
HEAD OF ENTERPRISE SECURITY SOLUTION DEPARTMENT

VIETTEL CYBER SECURITY

 Ông Mika Lauhde hiện là phó chủ tịch Phó Chủ tịch về An ninh mạng, quyền riêng tư và đối ngoại toàn cầu tại tập đoàn công nghệ 
Huawei. Ông hiện đang hoạt động trong lĩnh vực quan hệ công chúng nhằm tìm hiểu và cung cấp thông tin về An ninh mạng và Chính sách 
bảo mật cho chính phủ, dư luận công chúng, công nghê, tình hình và các xu hướng bảo mật thịnh hàng. 

Ông có kinh nghiệm làm việc dày dặn trong các lĩnh vực liên quan đến bảo mật và với các cơ quan hành chính nhà nước tại Mỹ và 
Châu Âu. Hiện ông là thành viên nhóm cổ đông tiên quyết của ENISA (European Network and Information Security Agency) và cố vấn an ninh 
mạng và bảo mật thông tin cho EUROPOL (European Police Organization). Ông đồng thời là giáo sư tại Đại học Maastricht, chuyên nghành 
Bảo mật trung tâm dữ liệu và An ninh mạng.

- Thành viên của ENISA (European Network an Information Security Agency) PSG (2009 - nay).
- Cố vấn an ninh mạng cho Europol (2016 - nay).
- Chuyên gia bảo mật cho Europol.
- Giáo sư đại học Maastricht University, chuyên nghành Bảo mật trung tâm dữ liệu và An ninh mạng (2017 - nay).
- Thành viên hiệp hội mật mã Châu Âu của trường đại học Loueven (2014 - 2017).
- Thành viên sáng lập và thành viên hội đồng quản trị của TDL - Trust in Digital Life (2010 - 2013) (trong khuôn khổ của Kế hoạch An ninh 

mạng Châu Âu 2013).
- Thành viện ban cố vấn an ninh chính phủ EU RISEPTIS, làm việc với Chính ủy Redding (2007 -2009).
- Thành viên ban cố vấn an ninh CNTT của chính phủ Phần Lan (2007 - 2010).
- Thành viên nhóm bảo vệ cơ sở hạ tầng thiết yếu của chính phủ Anh CPNI (2005 - 2009).  

 Mika Lauhde works as Vice - President Cyber Security & Privacy, Global Public Affairs, in Huawei Technologies Co., Ltd. Where he 
is working in public relations team to understand and provide insight of governments Cyber - security and Privacy policy, public opinions, 
technologies, situation and trends.

Mika has an extensive experience with cyber security related topics and governmental institutions both in Europe and USA. Currently he 
is a Member of ENISA (European Network and Information Security Agency) Permanent Stakeholder Group and EUROPOL (European Police 
Organization) Cyber security and Privacy adviser as well Senior Fellow, Maastricht University, Centre of Data protection and Cyber - security.

- Member of ENISA (European Network and Information Security Agency) PSG (2009 - now).
- Europol Cyber Security Advisor (2016 - now).
- Europol Privacy Expert (2015 - now).
- Senior Fellow, Maastricht University, Centre of Data protection and Cyber Security (2017 - now).
- Member of Loueven University European Crypto Task Force (2014 - 2017).
- Founding Member and Board Member of TDL - Trust in Digital Life (2010 - 2013). (Part of the European Cyber Security Strategy plan 2013).
- Member of EU government security advisory board RISEPTIS, reporting to Commissar Redding (2007-2009).
- Member of Finnish government ICT security advisory board (2007 - 2010).
- Member of UK government critical infrastructure protection group CPNI (2005 - 2009).

CHỦ ĐỀ | TOPIC
Phòng chống tấn công APT cho các hạ tầng trọng yếu

Advanced Threat Protection for Critical Infrastructure

TÓM TẮT | ABSTRACT
Các hạ tầng trọng yếu luôn là mục tiêu tấn công của các hacker. Dù đã chú trọng đầu tư, triển khai các giải pháp đảm bảo 

an toàn thông tin nhưng nhiều tổ chức, doanh nghiệp nắm giữ hạ tầng trọng yếu vẫn bị tấn công, xâm nhập. Đằng sau các cuộc 
tấn công đó luôn là đội ngũ hacker có tổ chức, chuyên môn cao, với phương thức, kỹ thuật tấn công và công cụ sử dụng biến đổi, 
nâng cấp không ngừng. Việc chênh lệch giữa bên tấn công và bên phòng thủ là điều cốt yếu để hacker xâm nhập thành công và 
nắm quyền kiểm soát hệ thống trong thời gian dài mà không hề bị phát hiện. Từ góc nhìn trên, bài trình bày mang tới các giải pháp 
Quick-Win, giúp các doanh nghiệp, tổ chức nhanh chóng thiết lập biện pháp phòng thủ hiệu quả trước các cuộc tấn công mạng 
nâng cao ngày càng tinh vi, nguy hiểm.

Critical Infrastructures are always targeted by advanced cyber threats. Organizations who own critical infrastructures spend 
much money to buy and deploy cyber-security solutions, but they are still hacked. Behind APT attacks are advanced hacker groups 
with advanced skills, sophisticated tools and techniques which are continuously changing to avoid detection. The gap between 
attack & defense is the key problem that let hackers to attack, infiltrate and take control of the systems. From above perspective, 
this session brings some “Quick-win” solutions that can help organizations to quickly deploy effective defensive measures against 
advanced threat attacks.

Hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực An toàn thông tin. Hiện đang là trưởng phòng Giải pháp An toàn thông tin Doanh nghiệp 
của Công ty An ninh mạng Viettel.

Là một trong các chuyên gia chủ chốt của Công ty An ninh mạng Viettel ứng cứu, xử lý nhiều sự cố có mức ảnh hưởng quan 
trọng tầm cỡ quốc gia. 

Chủ trì công tác xây dựng các giải pháp ATTT cho các hệ thống của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội và các 
khách hàng lớn ở Việt Nam và 10 nước trên thế giới.

Từng là diễn giả của rất nhiều hội thảo, diễn đàn nổi tiếng trong ngành An toàn thông tin trong và ngoài khu vực Hà Nội.

More than 10 year experience in information security field. 

He is currently head of Enterprise Security Solution Department - Viettel Cyber Security Company. 

Being one of the Viettel Cyber Security Company’s key experts who operate detection and response for large effected incidents.

He has contributed to build the information security policies and solutions for Viettel and many big customers in Vietnam and in 
other countries over the world. 

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

CHỦ ĐỀ | TOPIC
Xây dựng một nền tảng tương lai số vững chắc

Building a secure digital future

TÓM TẮT | ABSTRACT
Bảo mật 5G luôn là đề tài nóng trong vài năm nay trở lại đây. Đã có rất nhiều cuộc thảo luận công khai về an ninh bảo mật, 

đôi khi không dựa trên thông tin thực tế, nên đã tạo ra nhiều mối lo ngại trong cộng đồng liên quan đến công nghệ 5G mới cũng 
như các vấn đề về an toàn thông tin.

Đồng thời, bên cạnh việc điểm qua một vài thách thức về quy định toàn cầu mà các nhà cung cấp đang phải đối mặt, bài 
thuyết trình sẽ cố gắng cung cấp những thông tin chính xác và khả năng hỗ trợ hệ sinh thái doanh nghiệp mới của công nghệ 5G, 
đính chính những vấn đề còn xót lại và đề xuất vai trò cho các bên liên quan khác trong việc hỗ trợ hoạt động 5G vì lợi ích chung 
của mọi người.

Few years now have been turbulent times what comes to 5G security discussion. There has been lot of public discussion from 
cyber security and privacy, which has not been necessary based on real facts, but generating more public concerns related to new 
5G technology and related cybersecurity.

At the same time when shortly taking up few global regulation challenges vendors are facing, presentation is trying to set the 
records right, what comes overall capabilities of 5G supporting new business ecosystems and correcting also some flaws left behind 
and proposing the roles for different stakeholders to support 5G activity for our common benefit.38 39



ÔNG Lim Kah-Wee
GIÁM ĐỐC NGĂN CHẶN GIAN LẬN THANH TOÁN, VISA

MR. Lim Kah-Wee
  DIRECTOR OF PAYMENT FRAUD DISRUPTION, VISA

Lim Kah-Wee hiện đang đứng đầu nhóm Ngăn chặn Gian lận Thanh toán tại Visa Châu Á - Thái Bình Dương. Ông từng làm việc với rất 
nhiều ngân hàng tại khu vực để quản lý và ngăn chặn các rủi ro và gian lận điện tử trong hệ sinh thái thanh toán. Trước khi đảm nhận chức 
vụ tại Visa, Kah-Wee là Phó Chủ tịch phụ trách Trung tâm điều hành an ninh Gian lận điện tử của Citi tại Singapore, thực hiện việc giám sát 
và phân tích chuyên sâu các mối đe dọa về an ninh bảo mật liên quan tới vận hành của Tập đoàn Citi trên toàn cầu. Ông có nhiều kinh 
nghiệm trong lĩnh vực an ninh mạng và ethical hacking, bao gồm cả việc thử nghiệm thâm nhập và đánh giá điểm yếu trong hệ thống của 
cả Visa và Citi. Tại đây, Ông cũng triển khai, áp dụng và kiểm tra hạ tầng an ninh mạng cũng như điều hành nhóm red teaming toàn cầu.

Ông Kah-Wee có bằng Cử nhân Khoa học tại khoa Khoa học Máy tính trường Đại học Coventry. Ông cũng có các chứng chỉ bảo mật 
được công nhận rộng rãi như: CISSP, GPEN, GREM, GNFA, CISA và OPST.

Lim Kah-Wee is leading Payment Fraud Disruption for Visa in Asia - Pacific. In his capacity, he works with banks across Asia Pacific to 
manage cyber fraud attacks and cyber security threats against the payment ecosystem. Prior to this role, Kah-Wee was a Vice President with 
Citi where he led their Security Operations Center Cyber Fraud team in Singapore, performing monitoring and deep dive analysis on security 
threats across Citi’s businesses globally. Kah-Wee has extensive experience in cyber security and ethical hacking field, which included stints in 
the penetration testing and vulnerability assessments teams in Visa and Citi where he performed application and infrastructure security testing 
and red teaming activities globally.

Mr. Kah-Wee holds a B.Sc (Hons.) in Computer Science from Coventry University. He also holds these industries recognized security 
certifications: CISSP, GPEN, GREM, GNFA, CISA and OPST.

CHỦ ĐỀ | TOPIC
Ngăn chặn rủi ro thương mại điện tử

E-commerce Threat Disruption

TÓM TẮT | ABSTRACT
Visa là công ty hàng đầu thế giới về thanh toán số và bảo mật thanh toán là ưu tiên hàng đầu của Visa. Trước sự phát triển 

nhanh chóng của Thương mại điện tử, gian lận trong lĩnh vực này là một vấn đề ngày càng được quan tâm, với mánh khóe “Không 
có Thẻ” là một trong những chiêu trò gian lận phổ biến nhất hiện nay. Ngăn chặn Rủi ro Thương mại Điện tử là giải pháp độc quyền 
của Visa, chủ động quét Internet để xác định mã độc trên các trang thanh toán của người bán và đưa ra thông báo về mối đe dọa 
mà cho phép chúng tôi đón đầu gian lận bằng cách xác định lỗ hổng trước khi gian lận xảy ra.

Visa is the world’s leader in digital payments and payment security is Visa’s top priority. Driven by the growth of eCommerce, 
fraud in the eCommerce space is a growing area of concern with “Card-Not-Present” fraud one of the most common types of fraud 
seen today. eCommerce Threat Disruption is Visa’s proprietary solution that proactively scours the Internet to identify malicious code 
on merchant payment pages and provides notice of the threat which allows us to get ahead of fraud by identifying compromises 
before fraud occurs.

CHỦ ĐỀ | TOPIC
Chủ động ngăn chặn nguy cơ mất an toàn thông tin trên các thiết bị di động

Proactive protection against threats on mobile devices.

TÓM TẮT | ABSTRACT
Với sự phát triển của công nghệ, doanh nghiệp dễ dàng xử lý khối lượng lớn công việc ngay trên điện thoại đi động, các quản 

trị viên IT vì thế không ngừng mang đến các giải pháp bảo mật cao cấp và tối ưu, để đảm bảo an toàn dữ liệu và loại bỏ những lo 
lắng về an ninh thiết bị. Samsung giới thiệu nền tảng bảo mật cao cấp Knox dành cho Doanh nghiệp. Mang đến giải pháp bảo mật 
hoàn hảo và toàn diện cho các thiết bị điện thoại di động, từ hệ điều hành đến cấp độ phần cứng.

As more professionals now use mobile phones for business, IT admins seek to invest more in the mobile security solutions, to 
address increasing security doubts and concerns. This is where Samsung Knox Platform for Enterprise comes in. The Knox Platform lets 
IT admins ensure that Samsung mobile devices are fully secure and manageable at both the OS and hardware levels.

Ông Nguyễn Hoàng Nam hiện là Kĩ sư kĩ thuật cấp cao tại Samsung Vina Electronics, và chịu trách nhiệm cho các hoạt động 
của Samsung Knox Mobile Security Solutions. Ông tập trung vào việc phát triển và nâng cao độ nhận diện thương hiệu của Samsung 
Knoz trong ngành công nghiệp bảo mật di động. Trước đó, ông từng là Chuyên viên tư vấn kĩ thuật và Kĩ sư phần mềm cho các công 
ty công nghệ có tiếng, cung cấp công cụ phuc hồi sau sự cố và xây dựng cơ sở hạ tầng phuc hồi dữ liệu. Ngoài ra, ông từng tham 
gia tư vấn các giải pháp, công nghệ và sản phẩm bảo mật, hỗ trợ kĩ thuật và kinh doanh cho nhiều tập đoàn. 

Ông có bằng cử nhân Máy tính tại Đại học Greenwich, và hiện đang theo học bằng Thạc sĩ của Đại học Quebec à Montreal

Mr. Nguyen Hoang Nam has been Senior Technical Engineer at Samsung Vina Electronics, and is responsible for Samsung Knox 
Mobile Security Solutions. In this role, he is accounting for Samsung Knox brand awareness and growth across the mobile security 
portfolio. Prior to his role, Nam was Technical Consultant and Software Engineer at tech giant companies, provided security disaster, 
and recovery planning network infrastructure, as well as solutions / technology / product consulting, technical and sales support to sales 
organization. 

He holds a B.S. degree in Computing from University of Greenwich, and pursuing Executive MBA degree at Université du Québec 
à Montréal

ÔNG Nguyễn Hoàng Nam
KĨ SƯ KĨ THUẬT CẤP CAO, SAMSUNG VINA ELECTRONICS

Mr. Nguyen hoang nam
SENIOR TECHNICAL ENGINEER, SAMSUNG VINA ELECTRONICS
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CHƯƠNG TRÌNH SECURITY LIVE DEMO

LIVE SECURITY DEMO SHOW
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ÔNG Hà Văn Nam
KỸ SƯ ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

VSEC

MR. ha van nam
  TELECOMMUNICATION AND ELECTRONICS ENGINEER

VSEC

ÔNG Kong Chong Ming
CHUYÊN GIA KỸ THUẬT CẤP CAO,

RSA

Mr. Kong Chong Ming
SENIOR NETWITNESS TECHNICAL SPECIALIST,

RAS

 Hà Văn Nam là kỹ sư Điện tử - Viễn thông trường đại học Bách Khoa Hà Nội, bắt đầu làm tại công ty cổ phần an ninh mạng Việt 
Nam (VSEC) từ năm 2014 trong lĩnh vực dịch ngược và phân tích mã độc, phát triển phần mềm trên PC.

 Ha Van Nam is Engineer of Electronics and Telecommunications at Hanoi University of Science and Technology, started working 
at Vietnam Network Security Joint Stock Company (VSEC) since 2014 in the field of decompile and malware analysis, software 
development on PC.

CHỦ ĐỀ | TOPIC
Nhận dạng hiểm họa nhanh hơn. Giảm thiểu thời gian dừng. Phản hồi tự động

Detect threats faster. Reduce dwell time. Automate response

TÓM TẮT | ABSTRACT
Trong thời đại các cuộc tấn công mạng ngày càng nhiều, từ việc những phần mềm độc hại dần trở nên phổ biến, các hiểm 

họa từ trong nội bộ, crimeware cho đến các cuộc tấn công, đột nhập và khủng bố mạng, việc phòng vệ chống lại các tác nhân đe 
dọa đang trở nên ngày một phức tạp. Không phải tất cả các mối đe dọa đều được tạo ra như nhau, nhưng các silo với chức năng 
phòng ngừa, giám sát và điều tra vẫn hoạt động rời rạc và không đủ khả năng hỗ trợ cần thiết cho các trung tâm hoạt động an ninh 
(SOC) để nhanh chóng loại bỏ các thông báo sai và cung cấp các dấu hiệu đã được tập trung, trái ngược với các cảnh báo silo mở. 
Điều cần làm ở đây là ứng dụng một giải pháp toàn diện và tích hợp cho phép các nhà phân tích bảo mật phát hiện và ứng phó với 
các mối đe dọa thực sự quan trọng đối với tổ chức.

 RSA NetWitness UEBA (Phân tích hành vi người dùng và thực thể) là một giải pháp phân tích nâng cao trong phát hiện, điều tra 
và giám sát rủi ro trên tất cả người dùng và thực thể thuộc môi trường mạng. NetWitness UEBA được sử dụng để:

Phát hiện mối đe doạ
Xác định các hành vi rủi ro cao
Phát hiện các cuộc tấn công
Điều tra các mối đe dọa an ninh mới
Hãy đến và lắng nghe cách doanh nghiệp của quý vị có thể phát hiện các hành vi nguy hiểm của người dùng và chính doanh 

nghiệp và xử lý rủi ro một cách chính xác và nhanh chóng!

In an era of ever-expanding attack surfaces, protecting against threat actors - from commodity malware, insider threats and 
crimeware to exploits, hacktivists and terrorists - has become an increasingly complex activity. Not all threats are created equal, yet 
disconnected silos of prevention, monitoring and investigation technologies continue to fall short in empowering security operations 
centers (SOCs) to rapidly weed out false positives and provide focused indicators as opposed to opened siloed alerts. What’s needed 
is a comprehensive and collaborative solution that enables security analysts to detect and respond to threats that really matter to the 
organization.

 RSA NetWitness UEBA (User and Entity Behavior Analytics) is an advanced analytics solution for discovering, investigating, and 
monitoring risky behaviors across all users and entities in your network environment. NetWitness UEBA is used for:

Detecting malicious and rogue users
Pinpointing high-risk behaviors
Discovering attacks
Investigating emerging security threats 
Come and listen to how you can detect risky behaviors across all your organization users and entities and respond with pinpoint 

accuracy and confidence!

Ông Chong Ming là Chuyên gia kỹ thuật cấp cao tại RSA Singapore với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Bảo mật CNTT. Trước 
khi gia nhập RSA, ông đã có 6 năm hoạt động tại Bộ Quốc phòng Singapore (MINDEF) và góp công thành lập Trung tâm điều hành an ninh 
mạng. Ông lãnh đạo một nhóm các nhà phân tích hoạt động trong lĩnh vực bảo mật nhằm củng cố cơ sở hạ tầng CNTT MINDEF, thực hiện 
xử lý và ứng phó sự cố. Ông có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Quản lý và giám sát An ninh mạng (SIEM). Ông là người tiên phong trong việc 
đưa SIEM vào môi trường MINDEF, tăng cường khả năng giám sát và phản ứng phòng thủ không gian mạng của MINDEF.

 Tại RSA, ông làm việc với nhiều lĩnh vực như các cơ quan chính phủ và các tổ chức tài chính. Ông tư vấn bảo mật để hỗ trợ nâng cao 
hệ thống bảo mật công nghệ thông tin cho doanh nghiệp thông qua cải tiển về công nghệ và quy trình. Với kinh nghiệm dày dặn trong các 
hoạt động SOC, ông Chong Ming thường xuyên được các tổ chức mời tham gia tư vấn bảo mật cho người dùng cuối và đề xuất chuyên 
môn cho hoạt động của SOC

Chong Ming is a Senior Technical Specialist at RSA Singapore with more than 10 years of experience in IT Security.  Prior to joining RSA, he 
spent 6 years with the Singapore Ministry of Defense (MINDEF) and was instrumental in the setting up of a new Security Operation Center. He 
led a team of analysts in carrying out Security Operations to protect MINDEF IT Infrastructure and performed incident handling and response. 
Chong Ming also has extensive experience in the Security Incident Event Management (SIEM) space where he led the introduction of SIEM into 
MINDEF’s environment and enhanced MINDEF’s cyber defense monitoring and response capabilities. 

 In RSA, Chong Ming works with key industries such as government agencies and financial institutions, providing the necessary security 
advice and consultation required to enhance their IT Security posture through process and technology improvement. With his end-user 
experience in SOC operations, Chong Ming is continually called upon by organizations to provide security consultation from an end-user and 
a technologist perspective of SOC operations.

CHỦ ĐỀ | TOPIC
Quy trình sinh khóa và quản lý khóa cho thiết bị bảo mật

Process of key generation and key management for security devices

TÓM TẮT | ABSTRACT
+ Quy trình sinh khóa cho phần mềm hoặc thiết bị phần cứng 
+ Quản lý khóa và xác thực khóa 
+ Ứng dụng demo trên thiết bị phần cứng

+ Process of key generation for software or hardware equipment
+ Key management and key authentication
+ Demo application on hardware devices
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Security and Trust 
at Speed

The Fortinet Security Fabric 
Enables Intent-based Segmentation

The New FortiGate 3400 & 3600 Series

ÔNG Nguyễn Tiến Đạt
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU MÃ ĐỘC, BKAV

MR. nguyen tien dat
  DIRECTOR - MALWARE RESEARCH CENTER, BKAV

CHỦ ĐỀ | TOPIC
Giải pháp tổng thể phòng chống các nguy cơ mã độc tấn công theo kịch bản 

How to protect your organization/yourself against APT

ÔNG Soby Chacko
KỸ SƯ BẢO MẬT SAILPOINT KHU VỰC ĐÔNG NAM Á

Mr. Soby Chacko
SECURITY ENGINEER, ASEAN, SAILPOINT

CHỦ ĐỀ | TOPIC
Nền tảng quản trị định dang của Sailpoint

Sailpoint Identity Governance Platform

Ông Soby Chacko là Kỹ sư Bảo mật đến từ Tập đoàn công nghệ Sailpoint, khu vực Đông Nam Á, chuyên về lĩnh vực quản trị định 
danh. Trước khi gia nhập vào đội ngũ của Sailpoint, ông từng có một thời gian công tác trong đội ngũ chuyên gia bảo mật của Oracle 
Consulting trong khu vực Đông Nam Á, và một số công ty khác như HP, IBM và Sun Microsystems. 

Ông khởi đầu sự nghiệp với tư cách là một nhà nghiên cứu và phát triển Java. Ông có 16 năm kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực 
bao gồm presale, tư vấn, chuyển giao dự án và quản lý gài khoản khách hàng. 

Ông tốt nghiệp bằng cử nhân chuyên ngành Kỹ sư Máy tính

Soby Chacko is Security Engineer, ASEAN at SailPoint Technology Holdings Inc, specialise in identity access management.  Prior of 
joining SailPoint Soby has been in the security domain for Oracle Consulting in the ASEAN region and has worked with companies like 
HP, IBM and Sun Microsystems. 

Soby started his career as a Java developer and in his last 16 years, he has performed many roles which includes presales, 
consulting, project delivery and customer account management. 

Soby holds a bachelor degree in Computer Engineering.
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Tech Data kết nối thế giới với sức mạnh của công nghệ. Danh mục sản phẩm, dịch vụ và giải pháp toàn diện cùng với những 
kỹ năng, kiến thức chuyên môn sâu rộng về các công nghệ mới của chúng tôi giúp các đối tác kênh phân phối đưa ra thị trường 
những sản phẩm và giải pháp nhằm đám ứng nhu cầu kết nối, phát triển và tiến bộ của thế giới. Tech Data xếp thứ 83 trong danh 
sách Fortune 500® và đã được Fortune vinh danh là một trong những Công ty được Ngưỡng mộ Nhất thế giới (World’s Most Admired 
Companies) trong 9 năm liên tiếp. Để tìm hiểu thêm, vui lòng truy cập: www.techdata.com hoặc đồng hành cùng chúng tôi trên 
Twitter, LinkedIn và Facebook

Tech Data connects the world with the power of technology. Our end-to-end portfolio of products, services and solutions, highly 
specialized skills, and expertise in next-generation technologies enable channel partners to bring to market the products and solutions 
the world needs to connect, grow and advance. Tech Data is ranked No. 83 on the Fortune 500® and has been named one of 
Fortune’s World’s Most Admired Companies for 10 straight years. To find out more, visit www.techdata.com or follow us on Twitter, 
LinkedIn and Facebook.

tài trợ kim cương | diamond sponsor
Địa chỉ:

Address: 
Tel:

Fax: 
Website:

Tòa Nhà Tuổi Trẻ, 60A Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.HCM, Việt Nam 

Tuoi Tre Building, 60A Hoang Van Thu, 9 Ward, Phu Nhuan District, HCMC, Vietnam

(84-28) 3847 8000   

(84-28) 3847 6000 

www.techdata.com

TECH DATA
SENIOR TECHNICAL

Địa chỉ:
Address: 
Tel/Fax: 

Website:

tài trợ Vàng | Gold sponsor

Được thành lập tại Việt Nam vào năm 1995, Công ty Điện tử Samsung chuyên sản xuất và kinh doanh sản phẩm gia dụng, TV 
kỹ thuật số, màn hình…

Thông qua việc cung cấp không ngừng các giải pháp cao cấp với công nghệ đột phá và sáng tạo cũng như đơn vị đóng góp 
tích cực vào các hoạt động xã hội, Samsung Vina nổi tiếng với thương hiệu đáng tin cậy và được yêu thích cũng như dẫn đầu thị 
trường TV và màn hình trong nhiều năm liền. Sự thành công của Samsung được tạo nên bởi các cơ sở như Công ty điện tử Samsung 
Việt Nam (SEV), Công ty Điện tử Samsung Việt Nam Thái Nguyên (SEVT) và Công ty Samsung HCMC CE Complex (SEHC) góp phần giúp 
Công ty điện tử Samsung trở thành  vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất Việt Nam.

Xây dựng uy tín thương hiệu thông qua nguồn nhân lực
Tôn trọng con người và phấn đấu xây dựng môi trường làm việc thân thiện, cởi mở và thấy hiểu cho tất cả nhân viên là một 

trong những ưu tiên hàng đầu của Samsung và là một trong những giá trị quan trọng giúp Samsung được vinh danh top 10 trong danh 
sách “Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam” công bố bởi bởi Anphabe.

Phát triển bền vững
Tại Công ty điện tử Samsung, chúng tôi đánh giá sự thành công không chỉ ở kết quả kinh doanh mà còn ở khía cạnh bảo vệ môi 

trường và trách nhiệm xã hội của con người (CSR). Chúng tôi có 3 thông số quan trọng để xây dựng nền tảng phát triển bền vững. 
Chúng tôi cam kết nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân viên và người dân địa phương và tích cực tham gia vào nhiều cải tiến 
xã hội, gồm có các chương trình đầu tư phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, nghiên cứu và phát triển và các chương trình đóng góp 
cho cộng đồng khác

Established in Vietnam in January 1995, Samsung Vina Electronics Co., Ltd specializes in manufacturing and trading home 
appliance products, digital TVs, monitors… Through relentlessly offering best-in-class solutions of breakthrough technologies and 
innovative design as well as being an active social contributor, Samsung Vina is known as a trust-worthy and beloved name that 
has led the markets of TVs and monitors for many consecutive years. The success of Samsung has laid the basis for Samsung Vietnam 
Electronics (SEV), Samsung Vietnam Electronics Thai Nguyen (SEVT) and Samsung HCMC CE Complex (SEHC), which make Samsung 
Electronics the largest FDI in Vietnam to date.

Building brand prestige through manpower
Respecting the people and striving to build a friendly, open and sympathetic working environment for all employees is among our 

top priorities and is one of the key values for which Samsung has been listed in top ten of “Vietnam 100 Best Places To Work” conducted 
and released by Anphabe.

Sustainable Development
At Samsung Electronics, we measure our success through not only business achievement but also environment protection and 

corporate social responsibility (CSR). These three key parameters set the platform for our sustainable growth. We are committed to 
enhance the quality of life for our employees and local communities and have actively involved in many social initiatives, including 
various investment programs in culture, education, healthcare, research and development and other community contribution activities.

CÔNG TY ĐIỆN TỬ SAMSUNG VINA 
SAMSUNG VINA ELECTRONICS CO., LTD.

Tầng 25, Tòa nhà Bitexco Financial Tower, Số 2 Hải Triều, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Bitexco Financial Tower - 25th Floor, 2 Hai Trieu, Dist. 1, HCMC

(84-24) 3911 3633

http://www.samsung.com/vn/ 

tài trợ Vàng | Gold sponsor
RSA Apac Headquaters: 1 Changi Business Park Central 1, #08-101, One@Changi City, Singapore

+65 6692 3000

www.rsa.com

Công ty RSA 
RSA

Các giải pháp RSA® Business-Driven SecurityTM cung cấp dịch vụ cho các tổ chức bằng một cách tiếp cận thống nhất để quản lý 
rủi ro kỹ thuật số dựa trên khả năng hiển thị tích hợp, hiểu biết tự động và các hành động phối hợp. Với các giải pháp phát hiện và phản 
hồi nhanh chóng, kiểm soát truy cập của người dùng, chống gian lận và quản lý rủi ro tích hợp, khách hàng của RSA có thể liên tục thích 
ứng với những chuyển đổi trong môi trường. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www. rsa.com

ERSA® Business-Driven SecurityTM solutions provide organizations with a unified approach to managing digital risk that hinges on 
integrated visibility, automated insights and coordinated actions. With solutions for rapid detection and response, user access control, 
consumer fraud protection, and integrated risk management, RSA customers can thrive and continuously adapt to transformational 
change. For more information, visit www.rsa.com

Địa chỉ | Address: 
Tel: 

Website:
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tài trợ Vàng | gold sponsor
Tầng 2 - Tòa nhà HH1 - Khu đô thị Yên Hòa - Phường Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội

2nd floor, HH1 Building, Yen Hoa Urban area, Cau Giay Dist, Hanoi

(024) 3763 2552

(024) 3868 4755

http://www.bkav.com.vn/

http://www.bkav.com.vn/
Bkav là Tập đoàn công nghệ hoạt động trong các lĩnh vực an ninh mạng, phần mềm, chính phủ điện tử, nhà sản xuất smartphone 

và các thiết bị điện tử thông minh. Bkav là 1 trong 10 thương hiệu Nổi tiếng nhất Việt Nam do Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam bình chọn, nằm 
trong Top 10 Dịch vụ hoàn hảo do Hội Tiêu chuẩn & Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam bình chọn. 

Bkav là công ty đầu tiên trên thế giới phát hiện và công bố lỗ hổng trong công nghệ nhận dạng khuôn mặt trên máy tính xách 
tay ngay khi công nghệ này bắt đầu phổ biến. Nhận diện khuôn mặt được đánh giá có độ chính xác cao, được nhiều hãng công nghệ 
trên toàn cầu: như Toshiba, Lenovo, Asus... ứng dụng vào sản phẩm của mình. 

Bkav là công ty đầu tiên trên thế giới phát hiện lỗ hổng nghiêm trọng trên Google Chrome chỉ vài ngày sau khi trình duyệt này ra 
mắt (9/2008). Hiện Google Chrome là trình duyệt web được sử dụng phổ biến nhất trên thế giới. Bkav là công ty đầu tiên trên thế giới 
xác định được nguồn gốc cuộc tấn công vào hàng loạt website của cơ quan chính phủ Mỹ, Hàn Quốc, bao gồm cả website của tổng 
thống Hàn Quốc (Tháng7/2009). Đây là một trong những cuộc tấn công lớn nhất trong lịch sử của an ninh mạng thế giới. Sự kiện đã 
được viết thành 1 chương trong cuốn sách nổi tiếng “Bên trong chiến tranh không gian mạng” do NXB O’ Reilly (Mỹ) xuất bản.

Bkav là công ty đầu tiên trên thế giới tìm ra lỗ hổng của hệ thống nhận diện khuôn mặt - Face ID của iPhone X chỉ 2 tuần sau khi 
iPhone X chính thức bán ra thị trường (11/2017). Face ID, được Apple coi là bước đột phá công nghệ lớn nhất của mình trên iPhone X. 
Sự kiện thu hút hàng trăm tờ báo lớn quốc tế đưa tin, đặc biệt bức ảnh chụp chiếc mặt nạ được Bkav chế tạo để vượt qua tính năng 
Face ID trên iPhone X được hãng thông tấn Reuter bình chọn là một trong 10 bức ảnh ấn tượng nhất trên thế giới trong tuần. 

Trước đó, Bkav cũng đã phát hiện ra lỗ hổng trong công nghệ nhận diện mống mắt trên trên dòng điện thoại Samsung Galaxy 
S8.Bkav là nhà tổ chức cuộc thi cuộc thi an ninh mạng toàn cầu WhiteHat Grand Prix. Cuộc có uy tín với cộng đồng an ninh mạng trên 
thế giới và luôn thu hút được nhiều đội thi đứng đầu CTF Times (Bảng xếp hạng an ninh mạng hàng đầu thế giới) tham dự.Bkav là công 
ty tiên phong với sứ mệnh xây dựng ngành công nghiệp sản xuất smartphone của Việt Nam. 

Lễ ra mắt điện thoại thông minh Bphone 1 (năm 2015) và Bphone 2 (năm 2017) đều được bình chọn là những sự kiện công nghệ 
nổi bật của Việt Nam trong năm. Tháng 12/2018, Bphone được bình chọn là smartphone tầm trung được yêu thích nhất từ khán giả 
của các kênh review công nghệ uy tín. Cùng thời điểm, Bphone được xướng tên là điện thoại Việt xuất sắc nhất Tech Awards 2018 do 
VnExpress tổ chức.

Bkav là doanh nghiệp đầu tiên của Việt Nam lọt vào Danh sách các công ty hấp dẫn (Cool Vendors) tại các thị trường mới nổi 
trên toàn cầu do Gartner, hãng tư vấn CNTT hàng đầu thế giới công bố. Tập đoàn đã thành lập Bkav USA đặt tại Thung lũng Silicon, 
Mountain View, bang California - Mỹ.Trong nhiều năm qua, phần mềm diệt virus của Bkav được bình chọn là “Sản phẩm An toàn thông 
tin được người dùng ưa chuộng nhất”, Công ty nhiều năm liên tiếp được trao Cup tự hào thương hiệu Việt. Tại thị trường trong nước, 
phần mềm Bkav chiếm ưu thế áp đảo so với các phần mềm diệt virus của nước ngoài khi có tới 73,95% các doanh nghiệp lựa chọn 
sử dụng. (Theo kết quả xếp hạng các thương hiệu phần mềm được doanh nghiệp ưa chuộng, do Phòng Thương mại và Công nghiệp 
Việt Nam - VCCI thực hiện).

Người sáng lập Bkav, ông Nguyễn Tử Quảng hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc (CEO). Ông được bình chọn 
là một trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu Việt Nam vào năm 1998 và là Hiệp sỹ Công nghệ thông tin do cộng đồng và tạp chí eChip bình 
chọn vào năm 2003. Năm 2012, ông được vinh danh là Người tiên phong đặt nền móng cho lĩnh vực an ninh mạng tại Việt Nam (Báo 
điện tử VnExpress tổ chức bình chọn). CEO Nguyễn Tử Quảng cũng là 1 trong 10 nhân vật ICT Việt Nam tiêu biểu của Thập kỷ (2000-2010) 
do Hội nhà báo CNTT bình chọn. Năm 2017, ông được Hiệp hội Internet Việt Nam vinh danh là một trong 10 nhân vật tiêu biểu có ảnh 
hưởng tới sự phát triển của Internet tại Việt Nam trong 1 thập kỷ (2007-2017).

Established in 1995, Bkav Corporation is the leading firm in network security, software, smartphone manufacturing and smart home. 
In the field of network security, antivirus and mobile security softwares of Bkav have been present in more than 100 countries all over the 
world. The corporation has preeminent security experts. Bkav is known as the security firm to discover the first critical flaw in Google Chrome 
just days after its launch in 2008. Bkav was also the firm to trace the master server in Britain of unprecedentedly massive DDoS attacks 
targeting US and Korean governments’ websites in July, 2009. Bkav Corporation is known as a manufacturer of security appliances such 
as intrusion prevention system Bkav Network Inspector, Bkav Antispam GW, Bkav WebSecurity Scan. Bkav is also providing collaboration 
software products (messenger, workflow management, mail, video conference). In electronics industry, Bkav is a smartphone and smart 
homemanufacturer. With Bkav SmartHome, every equipment in your house will be connected and controlled automatically based on 
smart context scenarios via touch screen or tablet, hence creating a convenient, safe and energy-saving living environment.

Tập đoàn công nghệ Bkav 
BKAV CORPARATION
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Tầng 33, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Khu E6, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội i

33 floor, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Me Tri Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi.

http://www.huawei.com/vn/

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. 
With integrated solutions across four key domains - telecom networks, IT, smart devices, and cloud services - we are committed to 
bringing digital to every person, home and organization for a fully connected, intelligent world. 

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

At Huawei, innovation focuses on customer needs. We invest heavily in basic research, concentrating on technological 
breakthroughs that drive the world forward. We have more than 180,000 employees, and we operate in more than 170 countries 
and regions. Founded in 1987, Huawei is a private company fully owned by its employees.

Vision and Mission: Bring digital to every person, home and organization for a fully connected, intelligent world.

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HUAWEI VIỆT NAM
HUAWEI TECHNOLOGIES (VIETNAM) CO., LTD
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http://vietnamairlines.com

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 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 (Traveler’ 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. 

TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP
VIETNAM AIRLINES

tài trợ Bạc | silver sponsor
Hà Nội: Unit 801, tầng 8, Tower B, 521 Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Hồ Chí Minh: Unit 1008, tầng 10 Saigon Tower, 29 Lê Duẩn, quận 1, TP Hồ Chí Minh

Hanoi: Unit 801, 8th Floor, Tower B, 521 Kim Ma Street, Ba Dinh District, Hanoi City

HCMC: Unit 1008, 10th floor- Saigon Tower, 29 Le Duan Street, District. 1, Ho Chi Minh City

http://www.hpe.com

Hewlett Packard Enterprise (HPE), hãng công nghệ thông tin hàng đầu thế giới dành cho doanh nghiệp, với danh mục giải pháp 
toàn diện nhất và đội ngũ lãnh đạo tài năng và đầy kinh nghiệm trong ngành.

Trước khi tách khỏi công ty Hewlett Packard, thành lập năm 1939 bởi hai người đồng sáng lập Bill Hewlett và Dave Packard ở Palo 
Alto, Mỹ, HPE đã phát triển thành một công ty trị giá 57 tỷ đô la với hơn 250.000 nhân viên trên 170 quốc gia.

HPE cung cấp một danh mục giải pháp toàn diện nhất trong ngành, từ điện toán đám mây, trung tâm dữ liệu tới các ứng dụng nơi 
làm việc. Chúng tôi có các dịch vụ và giải pháp phù hợp để giúp công việc kinh doanh và môi trường công nghệ thông tin của quý vị 
hoạt động hiệu quả, năng suất và an toàn hơn.

Các giải pháp chuyên sâu và rộng khắp của chúng tôi xuyên suốt phần cứng, phần mềm và dich vụ tạo điều kiện cho các khách 
hàng trên toàn thế giới đổi mới và đạt tới khả năng cạnh tranh cao nhất.

Hewlett Packard Enterprise (HPE) has the industry’s most comprehensive portfolio and proven leadership to be the world’s leading 
enterprise technology company

HPE has grown into a $57 billion company before seperating itself from the predecessor Hewlett-Packard Company, which was 
origninally founded by engineers and Stanford graduates Bill Hewlett and Dave Packard in 1939 in a garage on Addison Avenue in Palo 
Alto.

With more than 250,000 employees who work in 170 countries, HPE offers the industry’s most comprehensive portfolio, spanning 
the cloud to the data center to workplace applications, we have the right services and solutions to help make your business and IT 
environment more efficient, productive and secure 

Our broad and deep solutions across hardware, software and services help to accelerate business outcomes for customers every 
day and in almost every country in the world.

Công ty Hewlett Packard Enterprise 
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE
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www.forcepoint.com

Forcepoint đang thay đổi ngành an ninh mạng bằng cách tập trung vào vấn đề quan trọng nhất: hành vi của người dùng khi 
họ tương tác với các hệ thống và dữ liệu quan trọng. Cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm này giúp nhân viên nắm bắt hành 
vi người dùng và cách di chuyển vào ra tổ chức của dữ liệu dễ dàng hơn. Các giải pháp dựa trên hành vi này của Forcepoint có 
thể thay đổi để đối phó với rủi ro trong thời gian thực và được phân phối thông qua nền tảng bảo mật hội tụ để bảo vệ người dùng 
mạng và truy cập đám mây, ngăn dữ liệu bí mật rời khỏi mạng công ty và loại bỏ các vi phạm do nội bộ gây ra.

Forcepoint is transforming cybersecurity by focusing on what matters most: people’s behavior as they interact with critical data 
and systems. This human-centric approach to cybersecurity frees employees to innovate by understanding the normal rhythm of 
user behavior and the flow of data in and out of an organization. Forcepoint behavior-based solutions adapt to risk in real time and 
are delivered via a converged security platform to protect network users and cloud access, prevent confidential data from leaving 
the corporate network, and eliminate breaches caused by insiders.  Based in Austin, Texas, Forcepoint protects the human point for 
thousands of enterprise and government customers in more than 150 countries.

CÔNG TY Forcepoint
FORCEPOINT
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http://viettelcybersecurity.com

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

Sản phẩm Viettel EDR (Endpoint Detection & Response)

Các cuộc tấn công mạng ngày nay ngày một đa dạng về quy mô và mục đích. Các cuộc tấn công dai dẳng, các loại mã 
độc được tạo ra có thể chiếm quyền điều khiển máy tính người dùng và thực hiện tấn công leo thang. Đối với việc quản trị máy 
tính, luôn gặp nhiều các vấn đề khó khăn như không phát hiện được các hành vi bất thường trên máy tính, khó khăn trong việc 
tuân thủ các chính sách ATTT, …

Đội ngũ chuyên gia của công ty An ninh mạng Viettel đã nghiên cứu và phát triển giải pháp Viettel Endpoint Detection & 
Response (EDR) nhằm giải quyết các vấn đề trên. 

Viettel EDR là giải pháp phát hiện và chống tấn công có chủ đích lớp Endpoint được xây dựng dựa trên các công nghệ mới 
nhất trên thế giới, phù hợp với mọi mô hình tổ chức và doanh nghiệp. Các thiết bị máy tính khi cài đặt EDR sẽ được giám sát một 
cách toàn diện, đảm bảo loại bỏ tất cả các nguy cơ bị khai thác và chiếm quyền điều khiển.

 

Viettel Cyber Security Company is an organization directly under the Military Telecommunication Industry Group, conducting 
in-depth researches and developing information security solutions and in the meanwhile, providing information security services for 
domestic and foreign organizations.

Viettel EDR (Endpoint Detection & Response)

The cyber-attacks nowadays are increasingly diverse in terms of size and purpose. Persistent attacks, the created malicious 
codes dedicate to bypass protection systems of the organization to hijack a user’s computer and carry out escalating attacks. 
Computer administrators are facing many difficulties such as not detecting abnormal behaviors in the computer, difficulties in 
complying with information security policies, …

 Viettel Cyber Security Company’s experts conducted in-depth researches and developed Viettel Endpoint Detection & 
Response (EDR) to solve all above issues. 

 Viettel EDR is the solution to detect and prevent from Advanced Persistent Threat (APT). Endpoint is based on the latest 
technology in the world, suitable for all businesses and organizations.

Công ty an ninh mạng Viettel
VIETTEL CYBER SECURITY COMPANY
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ADG Distribution là công ty phân phối sản phẩm CNTT hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập vào năm 2006 bởi ông Vũ Minh 
Tuấn với tiêu chí “Đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ để tạo ra giá trị cho khách hàng”. Qua 13 năm phát triển mạnh mẽ, công ty 
hiện là đối tác phân phối sản phẩm cho nhiều hãng nổi tiếng như Dell EMC, IBM, Fujitsu, FireEye, Nozomi, Commscope, Brother…

Đối tác 

FireEye

 Là một công ty bảo mật mạng hàng đầu bảo vệ khách hàng trước, trong và sau khi xảy ra sự cố. Công ty có hàng ngàn 
khách hàng trên khắp thế giới, bao gồm cả Forbes Global 2000. FireEye là công ty bảo mật mạng duy nhất thực hiện điều này bằng 
cách kết hợp khả năng tự động hóa công nghệ đẳng cấp thế giới với kinh nghiệm dày dặn của con người, bao gồm các dịch vụ 
đã được công nhận rộng rãi trong ngành và thông tin hiểm họa cấp quốc gia.

Nozomi Networks

Nozomi Networks là công ty hàng đầu trong lĩnh vực bảo mật không gian mạng của Hệ thống kiểm soát công nghiệp (ICS), 
với nền tảng toàn diện nhất để cung cấp bảo mật mạng và khả năng hiển thị trong thời gian thực.

ADG Distribution is the leading IT product distribution company in Vietnam. ADG was founded in 2006 by Mr. Vu Minh Tuan with 
the slogan “Diversifying products and services to create value for customers”. Throughout 13 years of continuous development, the 
company is currently a partner of many high-tech companies such as Dell EMC, Fujitsu, FireEye, Nozomi, Commscope, and Brother...

Partners:

FireEye: https://www.fireeye.com

FireEye is a premier cyber security company that protects you before, during and after a breach. It has over thousands 
customers across the world, including the Forbes Global 2000. FireEye is the only cyber security company that does this by combining 
the automation of world-class technology with the power of unparalleled frontline human expertise, including industry-recognized 
services and nation-state grade threat intelligence.

Nozomi Networks

Nozomi Networks is the leader in Industrial Control System (ICS) cyber security, with the most comprehensive platform to deliver 
real-time cyber security and operational visibility.

Công ty ADG Distribution
ADG DISTRIBUTION

tài trợ đồng | bronze sponsor
Địa chỉ:

Address: 
 Tel:
Fax:

 Website:

Tầng 22 tòa nhà Keangnam Landmark 72 Tower, E6 Phạm Hùng, Hà Nội.

22nd Floor - Keangnam Landmark 72 Tower - Plot E6, Pham Hung Road - Hanoi - Vietnam 

(+84 - 24) 3562 6000 hoặc ( +84 - 24) 7300 7373

(+84 - 24) 356 24 850

vn.fpt-is.com

Trong suốt hơn 25 năm phát triển, Công ty Hệ thống Thông tin FPT (FPT Information System - FPT IS) là nhà tích hợp hệ thống, 
cung cấp giải pháp hàng đầu Việt Nam và khu vực. Sở hữu năng lực công nghệ được thừa nhận bởi các khách hàng và đối tác 
toàn cầu, FPT IS mang đến những dịch vụ và giải pháp 4.0 phục vụ các lĩnh vực trọng yếu của từng quốc gia.

SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CHÍNH

- Cung cấp các giải pháp chuyên ngành cho các lĩnh vực: Chính phủ, Tài chính công, Ngân hàng - Tài chính, Giao thông Vận 
tải, Viễn thông, Y tế và Điện, Nước, Gas.

- Cung cấp các giải pháp đa ngành đặc thù cho từng ngành kinh tế

- Cung cấp các dịch vụ Tích hợp hệ thống và các dịch vụ Công nghệ thông tin

During more than 25 years of development, FPT Information System (FPT IS) has been one of the leading system integrators and 
solution providers in Vietnam and the region. Demonstrating technical capabilities attested by its customers and partners worldwide, 
FPT IS offers 4.0 services and solutions to serve key sectors of every country.

MAIN PRODUCTS & SERVICES 

- Offer industry specific solutions for governments, public finance, banking-finance, transportation, telecommunications, 
healthcare, and utilities;

- Offer cross industry solutions to economic sectors; 

- Offer system integration services and IT services.

Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT
FPT-IS
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tài trợ đồng | bronze sponsor
Địa chỉ | Address: 

Tel/Fax: 
Email: 

Website:

220, Pangyoyeok-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea

+ 82 31 722 8000 / 82 31 722 8901

Emailglobal.sales@ahnlab.com 

https://global.ahnlab.com

Được thành lập vào năm 1995, hãng bảo mật hàng đầu Hàn Quốc AhnLab cung cấp lớp bảo mật toàn diện cho hệ thống 
mạng, giao dịch trực tuyến và các dịch vụ thiết yếu khác. AhnLab cung cấp khả năng ngăn chặn các mối đe dọa cho hệ thống 
của doanh nghiệp bằng cách kết hợp phân tích điện toán đám mây với tài nguyên có sẵn từ server và thiết bị đầu cuối. Cách tiếp 
cận đa chiều của AhnLab giúp ngăn chặn các cuộc tấn công có khả năng vượt qua lớp phòng thủ truyền thống.

Bằng cách ứng dụng “cloud-based intelligence”, công nghệ và giải pháp của AhnLab được hội tụ hoàn toàn trong một nền 
tảng duy nhất để ứng phó với những thách thức an ninh CNTT đang ngày một gia tăng.

AhnLab bảo vệ khách hàng doanh nghiệp bằng một lớp bảo mật toàn diện, giúp không chỉ loại bỏ những cuộc tấn công, 
mà còn ngăn chặn các mối đe dọa trong tương lai. Đó là lý do tại sao hơn 25.000 tổ chức tin dùng các sản phẩm và dịch vụ uy tín 
của AhnLab để giúp môi trường Internet trở nên an toàn và tin cậy hơn cho các hoạt động kinh doanh của họ.

Founded in 1995, AhnLab, a global leader in security, delivers comprehensive protection for networks, transactions, and 
essential services. AhnLab delivers best-of-breed threat prevention that scales easily for high-speed networks, by combining cloud 
analysis with endpoint and server resources. AhnLab’s multidimensional approach combines with exceptional service to create truly 
global protection against attacks that evade traditional security defenses. 

By incorporating cloud based intelligence, our technologies and solutions are seamlessly converged into a single platform to 
cope with evolving IT security challenges.

AhnLab keeps consumers and businesses secure with an all-inclusive security layer that not only defeats today’s attacks, but 
also thwarts tomorrow’s evolving threats. That’s why more than 25,000 organizations rely on AhnLab’s award-winning products and 
services to make the internet safe and reliable for their business operations.

Công ty AhnLab
AHNLAB, INC

tài trợ Đồng | bronze sponsor
Địa chỉ | Address: 

Tel: 
Website:

8 Ubi Road 2, Zervex Unit 07-25, Singapore 408538

+65-63339077

http://www.bizsecure-apac.com

Bizsecure APAC là nhà cung cấp các giải pháp bảo mật CNTT hàng đầu từ Châu Âu. Các giải pháp của Bizsecure APAC trải 
rộng từ hệ thống Tường lửa UTM theo đến giải pháp E2EE, Quản lý truy cập đặc quyền (PAM), giải pháp Cân bằng tải khả dụng 
cao và Giải pháp bảo vệ ứng dụng điện thoại thông minh cấp doanh nghiệp. 

Bizsecure APAC có trụ sở tại Singapore với các văn phòng khu vực tại Việt Nam, Philippines và Thái Lan với sự hiện diện ở 
Đông Nam Á. Giải pháp của chúng tôi được triển khai trên toàn cầu, từ khối Quân đội ở Bắc Mỹ, Châu Á Thái Bình Dương và Châu 
Âu, ngành năng lượng cho đến ngành Tài chính / Ngân hàng và nhiều lĩnh vực khác.

Bizsecure Asia Pacific is the leading IT Security Solution provider that specializes in cyber security.  Bringing state-of-the-art 
products from Europe, missioned to provide innovative world-class solution to protect user’s digital assets from hackers and data 
thieves.

Backed by proven track record from over 10 years of experience in the realm of cybersecurity, understanding the importance 
of security assurance without compromising business continuity. Hand picking only the top-in-class products to ensure security 
in user’s environment. Bizsecure Asia Pacific solutions range from Next Generation UTM Firewall to E2EE solution, Privilege Access 
Management (PAM) to enterprise grade High Availability Load Balancer and Smartphone Application Protection solution. With this 
comprehensive line-up, confidence is instilled in to end users on resolving their security concerns.

Bizsecure Asia Pacific HQ is based in Singapore with regional offices in Vietnam, Philippines and Thailand with presence in 
the South East Asia. Our solution is deployed all around the globe, from the Military in Northern American, Asia Pacific and Europe, 
Energy provider to the Banking / Finance sector and many more.

Công ty Bizsecure Asia Pacific Pte Ltd
BIZSECURE ASIA PACIFIC PTE LTD
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Địa chỉ:

Address: 

Tel:
Website:

Tầng 25, Keangnam Hanoi Landmark Tower, tòa E6, KĐT mới Cầu Giấy, phường Mễ Trì, quận Nam 

Từ Liêm., Hà Nội.

25F, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Plot E6, Cau Giay New Urban Area, Me Tri Ward, Nam Tu 

Liem Dist., Hanoi, Vietnam

0938 842 067

www.bitoplus.co.kr

Bitoplus khởi đầu với tư cách là nhà cung cấp các giải pháp mạng và bảo mật vào năm 2012 và đã trở thành công ty hàng 
đầu về bảo mật doanh nghiệp.

Bitoplus đang tiếp tục cung cấp các giải pháp bảo mật thông tin và dịch vụ tư vấn chất lượng cao, và đến năm 2015 đã 
thành công xây dựng một lượng lớn giải pháp mạng và bảo mật trên thị trường ngân hàng, bắt đầu với Cơ quan An ninh Tài chính. 
Ngoaid ra, công ty còn hỗ trợ tư vấn đề và cung cấp các sản phẩm đáp ứng theo nhu cầu của khách hàng dựa trên đội ngũ tư 
vấn và hỗ trợ kỹ thuật giàu kinh nghiệm.

Bitoplus started as a provider of network and security solutions in 2012 and has become a leader in corporate security.

Bitoplus continues to provide high-quality information security solutions and consulting services, and in 2015 we have a wide 
range of references in the banking market, beginning with the Financial Security Authority. In addition, we have the ability to propose 
and supply products that meet the needs of our customers based on our experienced consulting and technical support personnel.

Công ty BITOPLUS 
BITOPLUS

tài trợ Đồng | bronze sponsor
Địa chỉ:

Address: 
Tel:

Website:

Tầng 10 và Tầng 11, President Place, số 93, đường Nguyễn Du, P. Bến Nghé, Q.1, TP HCM

10th & 11th Floor, President Place, 93 Nguyen Du Street, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC

(84-28) 38200 466 / (84-28) 38200 477

www.canon.com.vn

Các sản phẩm của Canon có mặt tại Việt Nam từ đầu những năm 1980 thông qua các nhà phân phối được uỷ quyền. Trong hơn 14 năm 
qua, Canon đã đánh dấu sự hiện diện tích cực của mình với việc thành lập 04 nhà máy sản xuất tại khu công nghiệp Thăng Long - Hà Nội, Quế Võ 
và Tiên Sơn - Bắc Ninh, Phố Nối - Hưng Yên và Công ty TNHH Canon Marketing Việt Nam. Bên cạnh việc tạo công ăn việc làm cho hơn 25.000 người, 
Canon cũng đóng góp liên tục vì mục tiêu phát triển của Việt Nam thông qua các hoạt động xã hội đầy ý nghĩa. Công ty TNHH Canon Marketing 
Việt Nam hoạt động dưới sự chỉ đạo và hỗ trợ của Tập đoàn Canon Marketing Châu Á và Công ty Canon Singapore, trụ sở chính của Canon tại 
cả khu vực Nam và Đông Nam Á. Ngoài nhà phân phối Lê Bảo Minh, Canon còn có hơn 300 đại lý tại Việt Nam.

Canon xin hân hạnh giới thiệu giải pháp bảo mật gồm sản phẩm và phần mềm theo xu thế công nghệ bảo mật cao như sau:
1. Máy in đa chức năng thế hệ thứ III sở hữu màn hình cảm ứng 10.1 inch dễ sử dụng với cảm giác như lướt trên điện thoại một cách 

thoải mái và dễ chịu, với tốc độ in từ 20ppm tới 25ppm, 30ppm cho bản in màu sắc rực rỡ sống động cùng với tùy chọn Uniflow sẽ giúp quý 
khách trải nghiệm và quản lý chi phí in ấn, theo dõi từn g người dùng giúp giảm lãng phí giấy và kiểm soát truy cập các thông tin mật. Giải 
pháp kết hợp này mang lại cho người dùng tính bảo mật cao, tăng hiệu suất, tiết kiệm thời gian và giảm chi phí. 

Dòng máy in mới này có chức năng in bảo mật bắt buộc người dùng phải nhập mật khẩu để lấy bản in, chức năng giữ bản in giúp 
tránh lãng phí giấy bằng yêu cầu người dùng in thử, ngoài ra còn kiểm soát người truy cập máy với phân quyền khác nhau như đăng nhập 
bằng hình ảnh, department ID, xác thực người dùng và quẹt thẻ cho bảo mật cao hơn.

2. Các dòng sản phẩm camera quan sát của Canon cho mục đích an ninh sẽ giúp quý khách hài lòng với nhiều điểm mạnh như 
CMOS kích thước lớn cho độ nhạy sáng cao, chât lượng hình ảnh cao được thừa kế ống kính máy ảnh Canon, góc quay rộng và làm việc 
trong điều kiện ánh sáng yếu. Đặc biệt camera ME20F-SHN với độ nhạy sáng rất cao lên đến 4 triệu ISO được thiết kế cảm ứng full frame 
CMOS 35mm cho độ nhạy sáng 0,0005 lux. Camera với tùy chọn mở dùng ống kính Canon EF tháo lắp dễ dàng khi sử dụng theo nhu cầu.

3. Milestone VMS là một nền tảng mở phù hợp cho nhu cầu kinh doanh của doanh nghiệp, không chỉ về bảo mật và an toàn mà còn 
giúp theo dõi tối ưu quy trình kinh doanh. Kết hợp với Canon, trở thành một giải pháp hoàn hảo cho doanh nghiệp với khả năng mở rộng 
cao sau này. BriefCam là một giải pháp dùng công nghệ AI và học sâu giúp thu gọn video hàng giờ chỉ còn vài phút và cho phép lọc hàng 
ngàn đối tượng di chuyển trong video giúp cho điều tra viên tiết kiệm thời gian và chi phí, tăng hiệu năng điều tra một cách ngoạn mục.

Giải pháp một cửa Canon cho doanh nghiệp với mục tiêu làm hài lòng khách hàng theo xu thế công nghệ thay đổi hiên nay giúp 
quý khách tiết kiệm thời gian, chi phí nhưng vẫn cho hiệu quả cao.

Canon products have been available in Vietnam since the 1980s through its authorized distributors. In the last fifteen years, it established 
a more significant presence when it set up four production facilities in Thang Long - Hanoi, Que Vo and Tien Son - Bac Ninh, Pho Noi - Hung 
Yen and Canon Marketing Vietnam Co. Ltd. Besides providing employment for more than 22,000 people, Canon also makes outstanding 
contributions to the country’s development through its meaningful social activities. Canon Marketing Vietnam Co. Ltd operates under the 
guidance and support of Canon Asia Marketing Group and Canon Singapore Pte. Ltd., which is the regional marketing headquarter for 
Canon’s South & Southeast Asia region. Along with the distributor Le Bao Minh, Canon has more than 200 authorized service partners in the 
country.

Canon introduces their security solution including products and software following the revolution technology:
1. New GEN3 III multifunction color machine with 10.1 inch touch screen for easy to use as a mobile, printing speeds up from 20ppm 

to 25ppm, 30ppm with vivid and vibrant color and optional Uniflow solutions can help simplify the end user experience and management 
of technology to manage the cost, track each user to help reduce wasteful printing and control access to confidential information. This 
combine solution benefits end users for high security, high productivity, time efficiency and cost savings.

This multifunction printer series has a secure print feature to force users input a dedicated password when release, force hold printing 
for user avoid wasting papers by trial printing, also control who has access to the device with different authentication methods such as 
picture login, department ID, user authentication and card access for higher security.

2. Canon low light network cameras for security purpose will make users satisfy with many features: high sensitivity CMOS, high quality 
video by Canon len integration, wide view angle, high security, and low light working condition. Especially ME20F-SHN is a special network 
camera with extreme low light design by a full frame 35mm CMOS sensor with 4000000 ISO and 0,0005 lux. This camera is opened for Canon 
EF lens for flexible usage by real demand. 

3. Milestone VMS is an open platform fits all business needs, not only for security and safety but also for all kinds of uses to cost-
effectively monitor operations for biz optimization and process improvement. Combining with Canon, Milestone has a total solution for 
security monitoring purpose with high scalability. BriefCam is a solution by AI and Deep Learning technology for video synopsis and filtering 
a thousand of moving objects inside a video to help investigators save time and cost by review of hours of video in minutes, dramatically 
increasing investigation productivity. Canon One Solution aims to be satisfy all of customers in a rapid change trend to help you save cost, 
save time but high productivity.

Công ty TNHH Canon Marketing Việt Nam 
CANON MARKETING VIETNAM CO. LTD.
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Cisco là đơn vị dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực công nghệ thông tin, giúp các công ty nắm bắt những cơ hội trong tương lai 
bằng cách chứng minh rằng điều thú vị có thể xảy ra khi bạn kết nối những thứ không liên quan trước quan trước đó. Tại Cisco, 
khách hàng là yếu tố đầu tiên và một phần thiết yếu trong DNA của chúng tôi là xây dựng những mối quan hệ đối tác - khách 
hàng lâu dài, làm việc cùng khách hàng để xác định nhu cầu của họ và cung cấp các giải pháp hỗ trợ cho thành công của họ.

Ngay từ khi bắt đầu, Cisco luôn trung thành với phương châm phát triển các giải pháp để giải quyết những thách thức cụ 
thể của từng khách hàng. Vợ chồng Len Bosack và Sandy Lerner cùng làm việc tại Đại học Stanford, muốn gửi thư điện tử cho 
nhau từ văn phòng được đặt các tòa nhà khác nhau nhưng không thể bởi những hạn chế về công nghệ. Một công nghệ cần phải 
được phát minh để giao tiếp với nhiều giao thức mạng cục bộ khác nhau; và như một kết quả của việc giải quyết thách thức cá 
nhân - thiết bị định tuyến hỗ trợ đa giao thức đa ra đời.

Đó là cách Cisco đã định hình tương lai của Internet bằng cách tạo ra các giá trị và cơ hội chưa từng có cho khách hàng, 
nhân viên, các nhà đầu tư và đối tác hệ sinh thái. Cisco đã và đang trở thành người dẫn đầu thế giới về mạng kết nối - thay đổi 
cách mọi người kết nối, giao tiếp và hợp tác với nhau.

Một số thông tin chính:

Thành lập năm 1984

NASDAQ: CSCO 

Doanh thu quý IV/2014: 12,4 tỉ USD

Số lượng nhân viên tính đến quý IV/2014: 75 049 

Cisco is the worldwide leader in IT that helps companies seize the opportunities of tomorrow by proving that amazing things 
can happen when you connect the previously unconnected. At Cisco customers come first and an integral part of our DNA is 
creating long-lasting customer partnerships and working with them to identify their needs and provide solutions that support their 
success.

The concept of solutions being driven to address specific customer challenges has been with Cisco since its inception. Husband 
and wife Len Bosack and Sandy Lerner, both working for Stanford University, wanted to email each other from their respective offices 
located in different buildings but were unable to due to technological shortcomings. A technology had to be invented to deal with 
disparate local area protocols; and as a result of solving their challenge - the multi-protocol router was born.

Since then Cisco has shaped the future of the Internet by creating unprecedented value and opportunity for our customers, 
employees, investors and ecosystem partners and has become the worldwide leader in networking - transforming how people 
connect, communicate and collaborate.

Quick Facts

Founded in 1984

NASDAQ: CSCO 

Q4 FY’14 Revenue: $12.4 billion

Q4 FY’14 Employee Count: 75,049 

Công ty CISCO SYSTEMS
CISCO SYSTEMS

tài trợ đồng | bronze sponsor
Địa chỉ:
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Tel:

Fax:
Website:

Phòng 2301-2305, Keangnam Landmark 72 Tower, Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội

R.2301 - 2305, Keangnam Landmark 72 Tower, Plot E6, Pham Hung Street, Tu Liem District, Hanoi

+84. 4 39746 227

+84. 4 3 974 2790

http://cisco.com/vn
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Tel:

Website:

Khối 1501, tòa nhà C Tower, 275 Nguyễn Trãi, Hà Nội

Unit 1501 - C Tower, 275 Nguyen Trai, Hanoi

0936 313 669

www.dtasiagroup.com

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

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

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

DT Asia Pte Ltd is led by former IT security and business leaders from HP and Dell with more than 20 years of experience across 
various geography and market segments.

DT Asia began in 2007 (Data Terminator https://data-terminator.com) with a clear mission to build market entry for various 
pioneering IT security solutions from US, Europe and Israel.  Data Terminator has successfully laid the foundation to our next phase of 
value-added distribution and added confidence to our channel partners.

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

DT Asia possess a targeted distribution and go to market strategy. Channel partners are important to us in different ways. Every 
business have its strength and value to deliver in different aspect.

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

Công ty DTAsia 
DTASIA PTE LTD
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Fortinet (NASDAQ: FTNT) cung cấp an ninh bảo mật cho các công ty, nhà cung cấp dịch vụ cũng như tổ chức chính phủ lớn 
nhất trên thế giới. Fortinet bảo vệ khách hàng thông qua hệ thống bảo mật thông minh và xuyên xuốt bao phủ khắp bề mặt tấn 
công và khả năng đảm nhiệm yêu cầu hiệu suất ngày càng cao của mạng internet ngày càng mở rộng. Fortinet Security Fabric là 
cấu trúc duy nhất trên thị trường có thể cung cấp những tính năng bảo mật toàn diện để giải quyết những thách thức an ninh lớn 
nhất trong môi trường mạng, ứng dụng, đám mây hay di động. Fortinet đứng #1 trong số lượng thiết bị bảo mật bán ra trên toàn 
cầu và có hơn 375.000 khách hàng tin dùng Fortinet để bảo vệ hoạt động kinh doanh. Để biết thêm chi tiết, truy cập https://www.
fortinet.com , Fortinet Blog, hoặc FortiGuard Labs.

Fortinet (NASDAQ: FTNT) secures the largest enterprise, service provider, and government organizations around the world. 
Fortinet empowers its customers with intelligent, seamless protection across the expanding attack surface and the power to take on 
ever-increasing performance requirements of the borderless network - today and into the future. Only the Fortinet Security Fabric 
architecture can deliver security features without compromise to address the most critical security challenges, whether in networked, 
application, cloud or mobile environments. Fortinet ranks #1 in the most security appliances shipped worldwide and more than 
375,000 customers trust Fortinet to protect their businesses. Learn more at https://www.fortinet.com , the Fortinet Blog, or FortiGuard 
Labs.

Website:
Tel:

www.fortinet.com

USA +1 408 542 7780

VN   +84 244 458 3366

Fortinet 

tài trợ đồng | bronze sponsor
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 Tel:
 Website:

Singapore - Ixia Asia Pacific Headquarters 

1 Yishun Ave 7, SINGAPORE 768923, Singapore 

+65-6215-7700

www.ixiacom.com

Keysight Technologies (Tập đoàn giải pháp Ixia)
KEYSIGHT TECHNOLOGIES ( IXIA SOLUTIONS GROUP )

Ixia, một doanh nghiệp của công nghệ Keysight, cung cấp các giải pháp bảo mật giúp các mạng lưới và các trình ứng dụng 
mạnh hơn thông qua thử nghiệm nghiêm ngặt và sử dụng nền tảng hiển thị mạng mạnh mẽ mang lại khả năng phục hồi bảo mật 
và trí thông minh ứng dụng. Các doanh nghiệp, chính phủ và nhà cung cấp dịch vụ sử dụng các giải pháp Ixia để cải thiện các 
hoạt động bảo mật và mạng (NetOps và SecOps) và quản lý CNTT thông qua cơ sở hạ tầng hiển thị từ đầu đến cuối bao gồm các 
mạng lưới vật lý ảo, ứng dụng và bảo mật.

Ixia, a Keysight Business, provides security solutions that make networks and applications stronger through rigorous testing and 
use of a powerful network visibility platform that delivers security resilience and application intelligence. Enterprises, governments 
and service providers use Ixia solutions to improve network and security operations (NetOps and SecOps) and IT management 
through an end-to-end visibility infrastructure that includes physical and virtual networks, applications, and security. 
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IBM Security cung cấp giải pháp tổng thể về an toàn thông tin cho các doanh nghiệp, được tổ chức thành một hệ thống 
miễn dịch bảo mật toàn diện để giúp các tổ chức bảo vệ và chống lại nguy cơ mất an toàn thông tin dù hạ tầng CNTT nằm 
tại doanh nghiệp hay trên điện toán đám mây. Chúng tôi rất tự hào rằng các giải pháp của IBM luôn dẫn đầu trong lĩnh vực an 
toàn thông tin và được xếp hạng hàng đầu trong 12 lĩnh vực an toàn thông tin được đánh giá bởi các tổ chức uy tín như Gartner, 
Forrester Wave, IDC, Frost & Sullivan, Ovum và Kuppinger Cole. 

IBM offers a rich portfolio organized into a comprehensive security immune system designed to help organizations protect their 
on premise, cloud, and hybrid IT environments. We’re very proud of our proven leadership across security domains, in fact IBM Security 
is ranked as a LEADER across 12 out of 12 analyst reports from Gartner, Forrester, IDC, Frost & Sullivan, Ovum, and KuppingerCole. 
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IBM Security

Website:
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Trong hơn 12 năm, Công ty Cổ phần Quốc tế Thế giới (WSI) tự hào là nhà cung cấp cho hơn 100 khách hàng trên cả nước như 
Samsung, Hanwha, EVN Telecom,... góp phần đem lại sự phát triển bền vững cho khách hàng thông qua các giải pháp công nghệ 
thông tin tiên tiến. Trong thời đại công nghệ thông tin bùng nổ, chúng tôi giúp khách hàng xây dựng một môi trường kinh doanh an 
toàn với các giải pháp bảo mật từ các thương hiệu toàn cầu như AhnLab, CoSoSys, NSHC.

Là đối tác chiến lược của hãng bảo mật hàng đầu Hàn Quốc AhnLab, Inc., các kỹ sư của WSI được đào tạo hàng năm tại trụ 
sở của hãng. Sản phẩm bảo mật của AhnLab được tin tưởng sử dụng tại hơn 70 doanh nghiệp tại Việt Nam, và được công nhận 
về chất lượng sản phẩm trong suốt quá trình chạy thử nghiệm tại các bộ ban ngành trong nước.

Với đội ngũ kỹ sư giàu năng lực và kinh nghiệm thực tế, WSI mong muốn đem lại các giải pháp bảo mật tối ưu cả về công 
nghệ, tài nguyên, khả năng vận hành cho khách hàng ở nhiều lĩnh vực. Sự tin tưởng của khách hàng là chìa khóa dẫn đến sự thành 
công của doanh nghiệp chúng tôi.

For over 10 years, WorldStar International JSC (WSI) is proud to be the supplier for over 100 international and local corporations, 
including Samsung, Hanwha, EVN Telecom…, facilitating their sustainable growth with the aid of advanced information technology 
and engineering solutions. In the world where digital technology is steadily permeating our life, we help clients to build a secure 
environment with advanced protection by expanding strategic partnership with big security corporations such as AhnLab, CoSoSys, 
NSHC…

At WSI, our staffs strive to provide consulting and advisory IT Security solutions and services of the highest quality to clients. 
We offer end-to-end services, from consultation and implementation to monitoring and maintenance services. As a client centric 
business, we are working persistently toward continuous improvement, which is why our business propositions are superior business 
know-how, technological expertise and excellent services.

In pursuit of becoming the leading company in the region, we are constantly doing research into cutting edge technology 
innovation, advancing the company’s structure as well as recruiting and cultivating talents with high level of professional competence. 
What we are aiming at is to keep providing clients with world-class value while the pace of technological change is faster than ever.

Địa chỉ:
Address: 

 Tel:
Email:

Website:

Tầng 6, tòa nhà Viglacera, Số 1 Đại lộ Thăng Long, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

6th Floor, Viglacera Tower, No. 1 Thang Long, Me Tri Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi

024 7306 8338 | 1800 6021

sales@worldstar.com.vn

worldstar.com.vn

Công ty Cổ phần Quốc tế World Star
WORLD STAR INTERNATIONAL JSC
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Tel:

Fax:
Website:

Số 11 Phan Huy Chú, Phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

11 Phan Huy Chu, Hoan Kiem District, Hanoi

+ (84) 24 3933 1613

+ (84) 24 933 1612

www.misoft.com.vn

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

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

Misoft will become the top leading company in Vietnam Information Security industry. Misoft ‘s main development strategies 
will focus on providing consultancy and executing Information Security systems, being value-added distributor for world leading 
Information Security vendors.

Misoft’s mission is to deliver the better network security solutions and services to ensure the confidentiality, integrity, availability 
for IT system for customer to achieve the maximum efficiency.

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

MISOFT
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Địa chỉ:

Address: 
 Tel:
Fax:

Email:

Tầng 15, tòa nhà Ladeco ,266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

15th Floor, Ladeco Building,266 Doi Can street, Ba Dinh district, Hanoi, Vietnam. 

(+84) 24 3935 0970 / 0971

(+84) 24 3773 8278

vnproducts@mtechpro.com

M.Tech là nhà cung cấp giải pháp hiệu suất mạng và bảo mật mạng hàng đầu. Được thành lập vào tháng 5 năm 2002, 
M.Tech có trụ sở tại Singapore và có mạng lưới 32 văn phòng tại 16 quốc gia, cụ thể là Singapore, Úc, Campuchia, Trung Quốc 
(bao gồm Hồng Kông & Đài Loan), Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Myanmar, New Zealand, Philippines, Sri Lanka, 
Thái Lan, Vương quốc Anh và Việt Nam để cung cấp bán hàng tại chỗ, tiếp thị cũng như hỗ trợ kỹ thuật cho các đối tác đại lý.

Tầm nhìn của chúng tôi là trở thành nhà cung cấp giải pháp hiệu suất mạng và bảo mật mạng tốt nhất, ưu tiên cho quản lý 
bảo mật đầu cuối tích hợp và thông minh của internet, hệ thống và cơ sở hạ tầng ứng dụng. M.Tech hợp tác có chọn lọc với các 
nhà cung cấp hàng đầu thị trường được thành lập trong các lĩnh vực tương ứng của họ. Chúng tôi bao gồm một phạm vi rộng 
các yêu cầu về bảo mật và hiệu suất mạng hiện nay - từ tường lửa, bảo mật web, ngăn chặn xâm nhập và phân tích bảo mật 
đến mạng đám mây và ảo hóa mạng.

Danh mục đầu tư hiện tại của chúng tôi bao gồm các giải pháp tương tác tốt nhất, bao gồm mọi khía cạnh chính của thông 
tin và nhu cầu bảo mật mạng hiện nay. Ngoài việc là nhà phân phối các sản phẩm bảo mật mạng và giải pháp hiệu suất mạng 
tốt nhất, M.Tech còn là một trung tâm đào tạo được ủy quyền cho Allot, Check Point và Symantec.

Các công ty M.Tech là một phần của Tập đoàn Multi-Chem được niêm yết tại Singapore. Multi-Chem là nhà cung cấp dịch 
vụ khoan và định tuyến chuyên nghiệp và cũng là nhà phân phối hóa chất và vật liệu đặc biệt cho các nhà sản xuất PCB. Được 
thành lập vào năm 1985, Multi-Chem đã được liệt kê trên SESDAQ vào tháng 1 năm 2000 và được nâng cấp lên Hội đồng quản trị 
chính của Sàn giao dịch Singapore vào tháng 11 năm 2000. Khác với các công ty M.Tech, M.SaaS, một nhà cung cấp dịch vụ hỗ 
trợ, triển khai và ứng dụng kinh doanh trên nền tảng đám mây, cũng là một công ty con thuộc sở hữu của Tập đoàn Multi-Chem.

M.Tech is a leading cyber security and network performance solutions provider. Established in May 2002, M.Tech is headquartered 
in Singapore and has a network of 32 offices in 16 countries, namely in Singapore, Australia, Cambodia, China (including Hong Kong 
& Taiwan), India, Indonesia, Japan, Korea, Malaysia, Myanmar, New Zealand, Philippines, Sri Lanka, Thailand, United Kingdom and 
Vietnam to provide on-site sales, marketing as well as technical support to our reseller partners.

Our vision is to be the preferred, best-of-breed cyber security and network performance solutions provider for integrated and 
intelligent end-to-end security management of the internet, systems and applications infrastructure. M.Tech selectively partners with 
market-leading vendors who are established in their respective domains. Together, we cover a broad spectrum of today’s security 
and network performance requirements - from firewalls, web security, intrusion prevention and security analytics to cloud networking 
and network virtualization.

Our current portfolio encompasses best-of-breed inter-operable solutions which cover every major aspect of information and 
network security needs of today. In addition to being a best-of-breed cyber security products and network performance solutions 
distributor, M.Tech is also an authorised training centre for Allot, Check Point and Symantec.

The M.Tech companies are part of the Singapore Exchange-listed Multi-Chem Group. Multi-Chem is a specialist drilling and 
routing service provider and also a distributor of specialty chemicals and materials to PCB manufacturers. Incorporated in 1985, 
Multi-Chem was listed on SESDAQ in January 2000 and upgraded to the Main Board of The Singapore Exchange in November 2000. 
Other than M.Tech companies, M.SaaS, a leading cloud business application, implementation and support service provider, is also a 
wholly-owned subsidiary of the Multi-Chem Group.

Mtech
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Địa chỉ:

Address: 
Tel/Fax:

Website:

Khu thử nghiệm công nghệ, số 18 Hoàng Quốc Việt, P.Nghĩa Đô, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội

No 18 Hoang Quoc Viet St, Cau Giay Dis, Hanoi, Viet Nam

(+84 - 24) 3756 4907 / (+84 -24) 3756 1888 

www.netnam.vn

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 sao, 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 được biết đến là đơn vị số 1 về cung cấp dịch vụ internet cho sự kiện qua việc tham gia vào các sự kiện tiêu biểu 
như: DPRK - USA Hanoi Summit 2019, APEC Danang 2017, B.Obama đến thăm Việt Nam, Apricot 2017…

NetNam luôn chú trọng áp dụng các thành tựu công nghệ, nâng cao hệ thống cũng như đảm bảo thái độ phục vụ thân 
thiện và chuyên nghiệp.

Với niềm tự hào đó, chúng tôi mong muốn hợp tác cũng các đơn vị trong nước và quốc tế nhằm giới thiệu công nghệ, sản 
phẩm mới; liên tục nâng cấp chất lượng dịch vụ; đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng trên phạm vi toàn cầu.

NetNam is proud to be pioneer of the Premium Internet services; Online services and Managed services & System integration.

With 25 years of experience, NetNam is always trusted by 5 - star hotels, Luxurious apartments, MNCs, large - sized enterprises, 
NGOs, Governmental Organizations in Vietnam.  

NetNam is known as the No.1 Wireless Internet Service Provider for event by participating regional and national ones such as: 
DPRK-USA Hanoi Summit 2019, APEC 2017, US former president Obama’s visit to Vietnam 2016, Apricot 2017...

NetNam always put efforts to satisfy Clients and Partners with focus in technologies, service process and service attitude, which 
aiming to have “5 star” class of Client care.

NetNam will keep strong commitments for services reliability and availability, as well to give Clients more value.

Công ty Cổ phần NetNam
NETNAM CORPORATION
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Fax:

Website:

60 Albert Street, #09-08, OG Albert Complex, Singapore (189969)

+65 6338 3628

+65 6297 7597

www.parasoft.com

Parasoft nghiên cứu và phát triển các giải pháp phần mềm có tính kết nối cao một cách hoàn hảo bằng các thao tác như 
tự động hóa nhằm giảm thiểu thời gian và cung cấp phần mềm quản lý thông tin thiết yếu. Các công nghệ của Parasoft giúp giảm 
thời gian, công sức và chi phí chuyển giao các phần mềm an toàn, phù hợp và đáng tin cậy, bằng cách tích hợp phân tích tĩnh, 
kiểm thử đơn vị, kiểm thử đám mây/API và dịch vụ ảo hóa. Với các công cụ kiểm tra dành cho các nhà phát triển, báo cáo/phân 
tích của nhà quản lý và bảng điểu khiển điều hành, Parasoft hỗ trợ các tổ chức phần mềm với các công cụ cải tiến mà họ cần để 
phát triển thành công và triển khai các thiết bị trong thị trường nhúng, doanh nghiệp và IoT, đồng thời cho phép phát triển chiến 
lược một cách chủ động- nhanh nhẹn, kiểm tra liên tục, DevOps và bảo mật. Phần lớn các công ty trong danh sách Fortune 500 
sử dụng các giải pháp của Parasoft để sản xuất những phần mềm chất lượng hàng đầu một cách nhất quán và hiệu quả. Một số 
khách hàng của công ty tại Singapore tiêu biểu là DSTA, MHA, STE, LTA, NCS, DSO, CSIT, GIC, SGX, NYP cùng rất nhiều những tổ chức 
quan tâm đến Chất lượng và Bảo mật khác.

Parasoft helps organizations perfect today’s highly-connected applications by automating time-consuming testing tasks and 
providing management with intelligent analytics necessary to focus on what matters. Parasoft’s technologies reduce the time, 
effort, and cost of delivering secure, reliable, and compliant software, by integrating static and runtime analysis; unit, functional, 
and API testing; and service virtualization. With developer testing tools, manager reporting/analytics, and executive dashboardng, 
Parasoft supports software organizations with the innovative tools they need to successfully develop and deploy applications in the 
embedded, enterprise, and IoT markets, all while enabling today’s most strategic development initiatives - agile, continuous testing, 
DevOps, and security. The majority of Fortune 500 companies rely on Parasoft in order to produce top  -  Quality Software consistently 
and efficiently. In Singapore, some of our customers include DSTA, MHA, STE, LTA, NCS, DSO, CSIT, GIC, SGX, NYP and many more 
Quality & Security Conscious Organizations.

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

Hiệp Hội Bảo Mật CNTT Đức (TeleTrusT)
IT SECURITY ASSOCIATION GERMANY (TELETRUST)
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8th Floor, HBT Building, 456 Hai Ba Trung, Tan Dinh ward, District 1, Ho Chi Minh City. 

(028) 7300 8027 

info@vietguys.biz       

www.vietguys.biz

VietGuys - Mobile - Marketing - Solutions được thành lập vào tháng 06/2007 bởi các thành viên giàu kinh nghiệm trong lĩnh 
vực Mobile Marketing. Qua hơn 11 năm, VietGuys tự hào đã cung cấp các giải pháp Mobile Marketing cho hơn 1.200 nhãn hàng 
nội địa và quốc tế như Samsung, LG, SSI, HSBC, Thegioididong… Các dịch vụ chính của chúng tôi bao gồm: SMS Brandname, SMS 
gateway, dịch vụ nạp tiền điện thoại Mobile top-ups, Email marketing, các giải pháp cho doanh nghiệp trên nền tảng di động, Wi-Fi 
marketing, Viber Messaging, và Dịch vụ thoại (IVR, voice broadcasting và Tổng đài thoại).

VietGuys was founded in June, 2007 by experienced members in the mobile marketing industry. For over 11 years, we are proud 
to provide various mobile marketing solutions to more than 1,200 international and local brands such as Samsung, LG, SSI, HSBC, 
Thegioididong…. Some of our key services are SMS Brand name, SMS gateway, Mobile top-ups, Email marketing, Customized mobile 
marketing solutions, Wi-Fi marketing, Viber Messaging, and Voice services (IVR, voice broadcasting and CRM call center). 

VIETGUYS J.S.C (CÔNG TY CỔ PHẦN XÍCH VIỆT)
VIETGUYS J.S.C (XICH VIET JOINT STOCK COMPANY)
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(800) 847-2911

globalmedia@visa.com

www.visa.com

Visa Inc. (NYSE: V) là công ty công nghệ thanh toán toàn cầu, kết nối người tiêu dùng, doanh nghiệp, tổ chức tài chính và 
chính phủ tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ thông qua phương thức thanh toán điện tử nhanh chóng, an toàn và đáng tin 
cậy. Chúng tôi vận hành một trong những mạng lưới xử lý tiên tiến nhất thế giới - VisaNet - có khả năng xử lý hơn 65.000 tin nhắn 
giao dịch trong một giây, bảo vệ người tiêu dùng khỏi gian lận và đảm bảo thanh toán an toàn cho người bán. Visa không phải 
là một ngân hàng và không phát hành thẻ, mở rộng tín dụng hoặc thiết lập mức phí và lệ phí cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, các 
sáng kiến của Visa cho phép khách hàng là tổ chức tài chính cung cấp cho người tiêu dùng nhiều lựa chọn hơn: thanh toán ngay 
bằng thẻ ghi nợ, thanh toán trả trước hoặc trả sau bằng các sản phẩm tín dụng. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập About Visa, 
visa.com/blog và @VisaNews.

Visa Inc. (NYSE: V) is the world’s leader in digital payments. Our mission is to connect the world through the most innovative, 
reliable and secure payment network - enabling individuals, businesses and economies to thrive. Our advanced global processing 
network, VisaNet, provides secure and reliable payments around the world, and is capable of handling more than 65,000 transaction 
messages a second. The company’s relentless focus on innovation is a catalyst for the rapid growth of connected commerce on 
any device, and a driving force behind the dream of a cashless future for everyone, everywhere. As the world moves from analog 
to digital, Visa is applying our brand, products, people, network and scale to reshape the future of commerce. For more information, 
visit About Visa, visa.com/blog and @VisaNews.

Visa Inc. 
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 X0-4.59, 4th Floor, Sunrise City North Tower, 27 Nguyễn Huu Thọ St, Tan Hung Ward, District 7, HCMC, Vietnam

(028) 73 068 789

 www.vnetwork.vn

VNETWORK là công ty chuyên về lĩnh vực công nghệ thông tin chuyên cung cấp các giải pháp bảo mật , hạ tầng và truyền 
tải cho doanh nghiệp.

Với định hướng và tiêu chí phát triển rõ ràng, VNETWORK được biết đến như là một đơn vị trẻ năng động luôn đi tiên  phong 
trong việc ứng dụng và chuyển giao công nghệ tiên tiến,  mang đến những sản phẩm dịch vụ công nghệ tiêu chuẩn  Quốc tế tại 
Việt Nam. 

VNETWORK chuyên cung cấp:

- Giải pháp bảo mật: Receive GUARD, SECUMAIL, Anti-Ddos, WAF, DRM...

- Giải Pháp Truyền Tải & Lưu Trữ: CDN, Transcoding, Cloud Storage

- Dịch vụ tư vấn và cung ứng hạ tầng: máy chủ, máy chủ ảo, hosting, chỗ đặt

- Dịch vụ tư vấn và phát triển ứng dụng

VNETWORK is an IT company specialized in providing solutions of security solutions, IT infrastructure and network transmission in 
Vietnam.

With clear direction and development criteria, VNETWORK is known as a dynamic young unit that has always pioneered the 
application and transfer of advanced technology with international service standards in Vietnam.

VNETWORK provides:

- Security Solutions: Receive GUARD, SECUMAIL, Anti-Ddos, WAF and DRM…

- Data Storage and Transmission Solutions: CDN, Transcoding, Cloud Storage

- Services of Consulting & IT Infrastructure: Server, VPS, Hosting, Colocation

- Services of Consulting and Developing Applications and Websites

Công ty Cổ phần VNETWORK
VNETWORK JOINT STOCK COMPANY
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SailPoint là công ty hàng đầu về quản trị định danh trong doanh nghiệp, mang lại sức mạnh nhận diện cho khách hàng trên 
toàn thế giới. Nền tảng nhận dạng mở của SailPoint cung cấp cho các tổ chức sức mạnh để thâm nhập thị trường mới, mở rộng 
quy mô, nắm bắt các công nghệ mới, đổi mới nhanh hơn và cạnh tranh trên cơ sở toàn cầu. Là một nhà tiên phong trong ngành và 
là công ty dẫn đầu thị trường về quản trị định danh, SailPoint mang đến sự bảo mật, hiệu quả hoạt động và tuân thủ cho các doanh 
nghiệp với môi trường CNTT phức tạp. Khách hàng của SailPoint là những công ty lớn nhất thế giới trong nhiều lĩnh vực khác nhau, 
bao gồm: 7 trong số 15 ngân hàng hàng đầu, 4 trong số 6 nhà cung cấp dịch vụ bảo hiểm y tế hàng đầu, 9 trong số 15 nhà cung 
cấp bảo hiểm tai nạn và tài sản hàng đầu, 5 trong số 13 công ty dược phẩm hàng đầu, và 11 trong số 15 cơ quan liên bang lớn nhất

Open identity platform gives organizations the power to enter new markets, scale their workforces, embrace new technologies, 
innovate faster and compete on a global basis. As both an industry pioneer and market leader in identity governance, SailPoint 
delivers security, operational efficiency and compliance to enterprises with complex IT environments. SailPoint’s customers are among 
the world’s largest companies in a wide range of industries, including: 7 of the top 15 banks, 4 of the top 6 healthcare insurance and 
managed care providers, 9 of the top 15 property and casualty insurance providers, 5 of the top 13 pharmaceutical companies, 
and 11 of the largest 15 federal agencies. 

Schneider Electric là tập đoàn tiên phong về số hoá các chương trình quản lý năng lượng và tự động hóa trong các phân 
khúc thị trường: gia đình, tòa nhà cao tầng, trung tâm dữ liệu, cơ sở hạ tầng và công nghiệp.   

Với sự hiện diện tại hơn 100 quốc gia trên toàn cầu, Schneider Electric là chuyên gia hàng đầu về quản lý năng lượng bao 
gồm trung thế, hạ thế, an toàn năng lượng và các hệ thống tự động hóa. Chúng tôi cung cấp những giải pháp tích hợp mang tính 
hiệu quả cao, kết hợp năng lượng, tự động hóa và giải pháp phần mềm.

Trong hệ sinh thái toàn cầu, Schneider Electric cùng làm việc với đối tác, các nhà tích hợp hệ thống và cộng đồng các nhà 
phát triển hàng đầu, trên hệ thống có nền tảng mở của mình, nhằm mang đến giải pháp quản lý thời gian thực cũng như tối ưu 
hóa vận hành.

Chúng tôi tin rằng tập thể nhân viên giỏi và đối tác hùng mạnh tạo nên một tập đoàn Schneider Electric lớn mạnh, và cam 
kết của chúng tôi về đổi mới sáng tạo, đa dạng hóa và phát triển bền vững là đảm bảo “Life Is On” hiện diện ở tất cả mọi nơi, dành 
cho tất cả mọi người và tại mọi thời điểm. 

Schneider Electric is leading the Digital Transformation of Energy Management and Automation in Homes, Buildings, Data 
Centers, Infrastructure and Industries.

With global presence in over 100 countries, Schneider is the undisputable leader in Power Management – Medium 
Voltage, Low Voltage and Secure Power, and in Automation Systems. We provide integrated efficiency solutions, combining energy, 
automation and software. 

In our global Ecosystem, we collaborate with the largest Partner, Integrator and Developer Community on our Open Platform 
to deliver real-time control and operational efficiency.

We believe that great people and partners make Schneider a great company and that our commitment to Innovation, 
Diversity and Sustainability ensures that Life Is On everywhere, for everyone and at every moment. 

Website: Website:https://www.sailpoint.com/ www.schneider-electric.com.vn 

SailPoint Schneider Electric
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Ribbon Communications Inc. (Nasdaq: RBBN) cung cấp các giải pháp phần mềm hàng đầu thị trường về bảo mật cho nhiều 
nhà cung cấp dịch vụ và môi trường truyền thông doanh nghiệp hàng đầu thế giới. Được xây dựng trên công nghệ và nền tảng 
trí tuệ tiên tiến đẳng cấp thế giới. Giải pháp điện toán đám mây của chúng tôi đáp ứng các nhu cầu về giải pháp giao tiếp thời 
gian thực, thông minh và đảm bảo bảo mật an toàn. Nền tảng phần mềm truyền thông thời gian thực Ribbon Kandy Cloud cung 
cấp các khả năng CPaaS và UCaaS tiên tiến cho phép các nhà cung cấp dịch vụ nhanh chóng khởi tạo và triển khai các dịch vụ 
truyền thông có giá trị cao. 

Ribbon Communications Inc. (Nasdaq: RBBN) delivers market-leading software solutions that secure and power many of the 
world’s leading service provider and enterprise communications environments. Built on world-class technology and intellectual 
property, the company’s cloud-native solutions deliver intelligent and secure real-time communications solutions for the cloud, 
network and enterprise edge. Ribbon’s Kandy Cloud real-time communications software platform delivers advanced and embedded 
CPaaS and UCaaS capabilities enabling service providers to rapidly create and deploy high-value communications services

Người tiêu dùng, công dân và nhân viên ngày càng mong đợi trải nghiệm mọi lúc, mọi nơi - cho dù họ đang mua hang xuyên 
lục địa, truy cập dịch vụ điện tử hoặc đăng nhập vào mạng công ty. Entrust Datacard cung cấp danh tính đáng tin cậy và các 
công nghệ giao dịch an toàn giúp những trải nghiệm đó trở nên đáng tin cậy và an toàn. Các giải pháp bao gồm từ thế giới thực 
của thẻ tài chính, hộ chiếu và thẻ ID đến các lĩnh vực xác thực kỹ thuật số, chứng chỉ và bảo mật liên lạc . Với hơn 2.000 cộng sự 
của Entrust Datacard trên toàn thế giới và mạng lưới các đối tác toàn cầu mạnh mẽ, công ty phục vụ khách hàng tại 150 quốc 
gia trên toàn thế giới.

Consumers, citizens and employees increasingly expect anywhere-anytime experiences - whether they are making purchases, 
crossing borders, accessing e-gov services or logging onto corporate networks. Entrust Datacard offers the trusted identity and 
secure transaction technologies that make those experiences reliable and secure. Solutions range from the physical world of 
financial cards, passports and ID cards to the digital realm of authentication, certificates and secure communications. With more 
than 2,000 Entrust Datacard colleagues around the world, and a network of strong global partners, the company serves customers 
in 150 countries worldwide. For more information, visit 

Website: Website:www. ribboncommunications.com www.entrustdatacard.com

Ribbon Entrust Datacard Corporation
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Trend Micro Incorporated là công ty hàng đầu thế giới về lĩnh vực bảo mật và là công ty tiên phong trong việc ứng dụng công 
nghệ điện toán đám mây (Cloud-based Protection) vào lĩnh vực bảo mật mạng và hạ tầng ảo hóa. Các tập giải pháp giám sát và 
bảo vệ doanh nghiệp khỏi các mối đe doạ bảo mật liên tục được hoàn thiện và tăng cường đã chứng tỏ nỗ lực không ngừng của 
Trend Micro trong việc tạo ra môi trường trao đổi thông tin số an toàn hơn cho doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Với hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo mật, Trend Micro được công nhận là doanh nghiệp dẫn đầu thị trường với 
những giải pháp hàng đầu về bảo vệ dữ liệu trên nền đám mây phù hợp với nhu cầu của khách hàng, ngăn chặn hiểm hoạ mới 
nhanh chóng hơn, bảo vệ dữ liệu trong các môi trường vật lý, ảo hoá và đám mây.

Được vận hành bởi Trend Micro Smart Protection Network - một hạ tầng bảo mật nội dung sử dụng mô hình điện toán đám 
mây thế hệ mới, đã được kiểm định bởi tổ chức NSS Labs - tổ chức đứng đầu thế giới trong việc thực hiện thử nghiệm các sản 
phẩm bảo mật. Theo đó, trong cuộc thử nghiệm gần đây, NSS Labs đã kết luận giải pháp được hỗ trợ Trend Micro Smart Protection 
Network của Trend Micro có nhiều lợi thế đáng kể so với các hãng bảo mật khác khi ngăn chặn trên 5,3 tỷ nguy cơ mỗi ngày cho 
khách hàng trên toàn thế giới.

Cùng với hơn 1.200 chuyên viên của bộ phận nghiên cứu bảo mật chuyên biệt Trend Labs và sự cộng tác trung thành của 
đội ngũ gần 3000 chuyên viên bảo mật tự do trong chương trình Zero Day Initiative (ZDI), các sản phẩm, công nghệ và dịch vụ bảo 
mật điện toán đám mây hàng đầu sẽ giúp khách hàng ngăn chặn mọi hiểm hoạ từ Internet. Với việc đạt được hơn 1 tỷ USD doanh 
thu hàng năm, Trend Micro trở thành một trong những công ty lớn nhất trên thế giới hoạt động thuần tuý trong lĩnh vực bảo mật.

Trend Micro incorporated, a global leader in cybersecurity, helps to make the world safe for exchanging digital information. In 
an increasingly connected world, our innovative solutions for consumers, businesses, and governments provide layered security for 
data centers, cloud environments, networks, and endpoints.

With nearly 30 years of security expertise, Trend Micro has significant accolades: The global market share leader in server 
security seven years in a row according to IDC1, the most effective recommended Breach Detection solution four years running, 
according to NSS Labs2, and a Leader in both the Gartner Magic Quadrant for Endpoint Protection Platforms and the Forrester 
Wave for Endpoint Security Suites3,4. All of our solutions are powered by XGen- security, a cross-generational blend of threat defense 
techniques. Our products work together to seamlessly share threat intelligence and provide a connected threat defense with 
centralized visibility, enabling better, faster protection and time to response. No matter what the security need, or how it may evolve 
over time, Trend Micro is the smart security choice.

Slogan: Thông tin của các bạn - Trách nhiệm của chúng tôi

Công ty Cổ phần An Ninh Mạng Việt Nam (VSEC) là tổ chức uy tín trong lĩnh vực an toàn thông tin. Chính thức hoạt động từ 
năm 2009 nhưng VSEC đã có hơn 16 năm phát triển cùng một đội ngũ kỹ sư bảo mật đầy đam mê, nhiệt huyết, chuyên cung cấp 
những giải pháp an toàn thông tin hiệu quả cùng những sản phẩm công nghệ cao cho thị trường trong và ngoài nước.

TẦM NHÌN

VSEC khẳng định năng lực trong ngành bảo mật an toàn thông tin tại châu Á và thế giới bằng những sản phẩm, dịch vụ 
chất lượng cao, hữu ích cho các doanh nghiệp và người sử dụng.

SỨ MỆNH

VSEC tạo ra môi trường nghiên cứu bảo mật thông tin đẳng cấp thế giới, phát triển tinh thần và vật chất cho thành viên trên 
cơ sở tôn trọng sự khác biệt với văn hóa làm việc thân thiện để tất cả thành viên cùng phát triển.

Slogan: Your information - Our responsibility

Vietnam Network Security Joint Stock Company (VSEC) is a prestigious organization in the field of information security. 
Officially operating since 2009, VSEC has more than 16 years of development with a team of passionate and enthusiastic engineers 
in providing effective information security solutions and high-tech products for domestic and foreign markets.

OUR VISION

VSEC affirms its capability in the information security industry in ASEAN and in the world with high quality products, services 
and useful to clients and users.

OUR MISSION

VSEC creates an environment for research and security of world-class information, spiritual and material development for 
members on the basis of respecting differences with friendly working culture for all members to develop.
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