
Thư mời tham dự hội thảo trực tuyến: Chuỗi hội thảo với chủ đề “Tái định 

hình chiến lược phát triển kinh doanh”

Tuân thủ An toàn bảo mật & 

Riêng tư trong điện toán đám 

mây - Bạn đã sẵn sàng?

Thời gian: Thứ Năm, 21/1/2021, 10h-11h sáng

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Hội thảo miễn phí

Đối tượng tham dự:

• Giám đốc/Trưởng/phó phòng CNTT/ATTT;

• Giám đốc/Trưởng/phó phòng quản lý rủi ro CNTT/ATTT;

• Giám đốc/Trưởng/phó phòng Kiểm soát/kiểm toán nội bộ.



Trong thời kỳ chuyển đổi số, các tổ chức, doanh nghiệp 

đang có xu hướng dịch chuyển và sử dụng các dịch vụ 

điện toán đám mây để nâng cao tính hiệu quả, hỗ trợ

khả năng mở rộng hoạt động nhanh chóng và linh hoạt 

trong kinh doanh. Bên cạnh đó, một vấn đề quan trọng 

trong điện toán đám mây mà các doanh nghiệp cần lưu 

ý là khả năng tuân thủ an toàn bảo mật và riêng tư dữ 

liệu. Tùy thuộc vào loại hình dịch vụ sử dụng sẽ có các 

yêu cầu và phạm vi tuân thủ khác nhau. Tuân thủ an 

toàn bảo mật và riêng tư là trách nhiệm của doanh 

nghiệp và của nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây. 

Tại sao cần quan tâm tới vấn đề tuân thủ an toàn bảo 

mật và riêng tư trong điện toán đám mây? Khung kiểm 

soát an toàn bảo mật điện toán đám mây nên tập trung 

vào các vấn đề nào? Các vấn đề tuân thủ liên quan cần 

lưu ý là gì? Tham gia hội thảo trực tuyến của chúng tôi, 

lắng nghe các chia sẻ và cùng trao đổi với các chuyên 

gia đến từ PwC Việt Nam và PwC Hồng Kông về các 

vấn đề này.

Vui lòng đăng ký TẠI ĐÂY trước Thứ Ba, 19/1/2021 

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ Cô Trần Thùy Trang 

tran.thuy.trang@pwc.com, SĐT: +8479 320 8298. Sau khi hoàn thành

đăng ký, chúng tôi sẽ gửi link tham dự sự kiện cho Quý vị trong vòng

3 ngày làm việc.

©2021 Công ty TNHH Dịch vụ An toàn Thông tin PwC Việt Nam.

Nội dung thảo luận:

Tại sao cần quan tâm an toàn bảo mật & riêng tư trong điện toán 

đám mây?

Khung kiểm soát an toàn bảo mật điện toán đám mây của PwC

Tuân thủ an toàn bảo mật và riêng tư trong điện toán đám mây 

– Bài học kinh nghiệm

Đăng ký tham dự:

https://forms.gle/EQZ9nWhp7QRq4aRn7
mailto:tran.thuy.trang@pwc.com


Diễn giả

Phó Đức Giang CISSP, CISA

Giám đốc Công ty TNHH 

Dịch vụ An toàn Thông tin 

PwC Việt Nam

Martin Leung CCSP, CCIE

Trưởng phòng cao cấp

PwC Hồng Kông

Jeff Lau

Trưởng phòng

PwC Hồng Kông

Trần Minh Quân

Trưởng phòng

PwC Việt Nam


