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Nội dung

1. Các mối nguy hiểm, hậu quả trên môi trường số.

2. Các yêu cầu đặt ra về an ninh an toàn trong nền kinh tế số - xã hội số

3. Giải pháp đảm bảo an ninh trên môi trường mạng
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1. Các mối hiểm nguy trên môi trường số

7.249
Cuộc tấn công mạng 

Tăng 30% so với 
2020

100M hồ sơ dữ liệu 
bị khai thác

100K mật khẩu hệ 
thống nội bộ

(Theo báo cáo của CyRadar, NCSC và Viettel)

An toàn, an ninh mạng sẽ là thành phần quan trọng để đảm bảo Chuyển đổi số thành công

2.2M tên miền độc 
hại/tháng
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CHÍNH PHỦ SỐ

2. Các yêu cầu đặt ra về an ninh, an toàn

NỀN TẢNG SỐ

CHÍNH SÁCH TIÊU CHUẨN

CÔNG NGHỆ CON NGƯỜI

ATTT

Cá nhân Tổ chức



2. Các yêu cầu đặt ra về an ninh, an toàn

Bảo vệ

Công dân số

Trọng tâm



2. Các yêu cầu đặt ra về an ninh, an toàn

Đảm bảo các 

Nền tảng an toàn

Làm chủ các

Sản phẩm ATTT

Giải pháp 

bảo vệ công dân số
Nghiên cứu 

Đào tạo
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3. Giải pháp đảm bảo an ninh trên môi trường mạng

Giải pháp Bảo vệ Giải pháp Bảo vệ



Bảo vệ Đầu cuối

Bảo vệ Di động

3. Giải pháp đảm bảo an ninh trên môi trường mạng

Bảo vệ Hạ tầng

Bảo vệ Ứng dụng

Bảo vệ Dữ liệu

Công dân số Nền tảng số/Doanh nghiệp số



Xin trân trọng cảm ơn

Web: www.cyradar.com

Email: contact@cyradar.com


