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GẶP MẶT VNISA 2021
Tháng 4/2021

Hàng năm, Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam tổ 
chức buổi “Gặp mặt VNISA”. Đây là dịp giao lưu, 
gặp gỡ và cũng thể hiện sự cảm ơn của VNISA đến 
Quý Hội viên, Ủy viên Ban chấp hành, các cơ quan 
quản lý nhà nước, các đối tác đã hợp tác, hỗ trợ 
cho các hoạt động của Hiệp hội trong năm vừa qua. 
Tại buổi gặp mặt vào tháng 4/2021 VNISA sẽ tổng 
kết hoạt động năm 2020, triển khai kế hoạch công 
tác năm 2021 và thảo luận về các chương trình, 
phối hợp hoạt động với các cơ quan, tổ chức có liên 
quan.

Trong dịp này, Hiệp hội sẽ biểu dương, khen thưởng 
các tổ chức, các nhân đã tham gia tích cực các hoạt 
động của VNISA năm 2020 và tổ chức lễ Lết nạp 
Hội viên mới. 
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HỘI THẢO - TRIỂN LÃM QUỐC TẾ
NGÀY AN TOÀN THÔNG TIN VIỆT NAM 2021

Tháng 11/2021 tại Hà Nội
Là một diễn đàn quy lớn và nổi bật nhất tại Việt Nam năm 2021, nội dung Hội thảo sẽ góp phần thúc đẩy 
hoạt động bảo đảm an toàn an toàn, an ninh mạng phục vụ quá trình chuyển đổi số quốc gia, đặc biệt là để 
triển khai Chính phủ số, kinh tế số. Đây cũng là dịp để giới thiệu, quảng bá các sản phẩm, dịch vụ trong hệ 
sinh thái sản phẩm, dịch vụ ATTT Việt Nam.

Chương trình Hội thảo gồm Phiên khai mạc toàn thể diễn ra vào buổi sáng, hai phiên chuyên đề buổi chiều; 
Khu vực trình diễn công nghệ ATTT và 30 gian hàng giới thiệu công nghệ, dịch vụ ATTT. Hội thảo dự kiến 
thu hút khoảng 1000 lượt khách tham dự tại Hội trường và 1500 khách tham dự trực tuyến (trong đó có 05 
nước ASEAN).

Đây là sự kiện thường niên lần thứ 14, do Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) chủ trì, phối hợp 
với Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) tổ chức, dưới sự bảo trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tại Tp HCM, Hội thảo Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2021 sẽ được Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam 
(chi hội phía Nam) phối hợp với UBND Tp HCM tổ chức vào quý III/2021.

THEO LĨNH VỰC

THEO CHỨC VỤ

  30%  C-Levels

  40%  M-Levels

  30%  E-Levels
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CHƯƠNG TRÌNH BÌNH CHỌN
CHÌA KHÓA VÀNG 2021

Tháng 6 - 11/2021

Đây là lần thứ 6 Chương trình Bình chọn sản phẩm, 
dịch vụ ATTT của Việt Nam được VNISA triển khai. 
Hoạt động do Bộ Thông tin và Truyền thông bảo trợ, 
VNISA chủ trì phối hợp với Cục An toàn thông tin (Bộ 
TT&TT) tổ chức thực hiện.

Năm 2021, VNISA tổ chức thêm hạng mục bình chon 
mới là TOP 5 doanh nghiệp An toàn thông tin Việt Nam 
tiểu biểu. 
Các hạng mục được bình chọn năm 2021:
A. Về sản phẩm, dịch vụ ATTT:
- Sản phẩm ATTT chất lượng cao xuất sắc
- Sản phẩm ATTT triển vọng xuất sắc
- Dịch vụ ATTT tiêu biểu
- Giải pháp CNTT an toàn tiêu biểu cho chuyển đổi số
- Giải pháp hóa đơn điện tử an toàn
B. Về doanh nghiệp ATTT:
- Top 5 doanh nghiệp ATTT Việt Nam tiểu biểu (gồm 
3-5 mục).
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CUỘC THI SINH VIÊN VỚI AN TOÀN
 THÔNG TIN ASEAN 2021

Tháng 9 - 11/2021
Đây là cuộc thi về ATTT duy nhất cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng của khu vực ASEAN. Với 
hình thức thi trực tuyến hoàn toàn và trực tuyến tập trung, cuộc thi sẽ thu hút sự tham gia của hơn 120 đội 
thi của các cơ sở đào tạo Đại học, Cao đẳng của Việt Nam và khoảng 50 đội thi từ các trường Đại học của 
các nước ASEAN. Cuộc thi có 03 vòng là Khởi động, Sơ khảo và Chung khảo. Các đội đạt giải cao được 
nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và các phần thưởng khác của VNISA.

Năm 2021 là lần thứ mười bốn cuộc thi được tổ chức thường niên tại Việt Nam và là lần thứ ba cuộc thi mở 
rộng tới các nước ASEAN. Cuộc thi do Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) chủ trì, phối hợp với 
Cục Công nghệ thông tin (Bộ GDĐT) và Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) tổ chức, dưới sự bảo trợ của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT).
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CUỘC THI ONLINE
HỌC SINH VỚI 

AN TOÀN 
THÔNG TIN 2021

Tháng 6 - 9/2021
VNISA phối hợp với các đơn vị của Bộ GDĐT, 
Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT), Cục Trẻ em 
(Bộ LĐTBXH), các tổ chức, doanh nghiệp tổ 
chức cuộc thi online Học sinh với ATTT 2021 
nhằm nâng cao nhận thức và một số kỹ năng 
cho học sinh phổ thông về bảo đảm ATTT trên 
không gian mạng.

ĐÁNH GIÁ 
HỢP CHUẨN 

THEO TIÊU CHUẨN 
CƠ SỞ VNISA
Tháng 4 - 8/2021

VNISA chỉ đạo các đơn vị chuyên môn trực 
thuộc như câu lạc bộ VCDC và VSAC tổ 
chức các khóa tập huấn hướng dẫn áp dụng 
tiêu chuẩn cơ sở của VNISA cho các hội viên 
và tiến hành đánh giá hợp chuẩn cho các tổ 
chức, doanh nghiệp theo các tiêu chuẩn cơ sở 
của VNISA (TCCS 01:2019/VNISA và TCCS 
02:2020/VNISA).
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HỘI VIÊN VNISA
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GIẢI GOLF VNISA MỞ RỘNG 2021
Tháng 11/2021

Hoạt động thường niên lần thứ hai của VNISA được tổ chức nhằm kết nối những người yêu thích môn thể 
thao golf và cùng gắn bó với hoạt động của Hiệp hội. Đây sẽ là nơi gặp gỡ, giao lưu của các lãnh đạo, hội 
viên VNISA cùng khách mời, đối tác thuộc các cơ quan nhà nước và các tổ chức, doanh nghiệp… Hạt nhân 
của hoạt động này là Câu lạc bộ Golf VNISA.

và các hội viên trực thuộc chi hội VNISA phía Nam, các hội viên cá nhân của VNISA

ITDB

VIỆN
CNTT BQP 

VIỆN
KH&CNQS



CÁC SỰ KIỆN CHÍNH NĂM 2021

 GẶP MẶT VNISA 2021

 CUỘC THI ONLINE HỌC SINH VỚI ATTT 2021

 ĐÁNH GIÁ HỢP CHUẨN TCCS VNISA

 CHƯƠNG TRÌNH BÌNH CHỌN CHÌA KHÓA VÀNG 2021Tháng 6 - 11/2021

Tháng 4 - 8/2021

Tháng 6 - 9/2021

Tháng 4/2021

 CUỘC THI SINH VIÊN VỚI ATTT ASEAN 2021Tháng 9 - 11/2021

 HỘI THẢO, TRIỂN LÃM QUỐC TẾ
 NGÀY AN TOÀN THÔNG TIN VIỆT NAM 2021

Tháng 11/2021

www.vnisa.org.vn

 GIẢI GOLF VNISA MỞ RỘNG 2021Tháng 11/2021


