
Đơn vị tổ chức

Nhận diện kịp thời rủi ro an ninh mạng 
tiềm ẩn trong hạ tầng CNTT các tổ 
chức tài chính và doanh nghiệp: 
Thách thức và Giải pháp

Thư mời tham dự hội thảo trực tuyến

Ngày 2/11/2021, 9:00 - 10:30 sáng 



Theo các nghiên cứu của PwC về những cuộc tấn công mạng trên toàn cầu, kẻ tấn công 
thường đã có được quyền truy cập từ xa trong vòng 6-18 tháng trước khi bị phát hiện. 
Trong một vài trường hợp, quyền truy cập đó có thể tồn tại trong nhiều năm và thậm chí 
chưa bao giờ bị phát hiện. Các cuộc tấn công mạng gây ra nhiều tổn thất nặng nề cho các 
tổ chức do kẻ tấn công thu thập thông tin và gửi những dữ liệu quan trọng ra ngoài hoặc 
bán cho đối thủ.

Vậy các tổ chức tài chính và doanh nghiệp cần làm gì để chủ động phát hiện sớm những 
mối đe dọa an ninh tiềm ẩn trong hệ thống? Các tổ chức cần có những hành động kịp thời 
gì để giảm thiểu và tránh những tổn thất không đáng có do các cuộc tấn công mạng gây 
ra? Tham gia hội thảo trực tuyến do PwC Việt Nam và Hiệp hội Ngân hàng (VNBA) tổ chức 
để cùng tìm hiểu giải pháp cho những vấn đề trong hạ tầng CNTT.

Nội dung hội thảo



Thông tin chi tiết

Thứ Ba, ngày 02/11/2021, 9:00 - 10:30 sáng

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Hình thức: Hội thảo trực tuyến

Miễn phí tham dự

Vui lòng đăng ký TẠI ĐÂY trước ngày 29/10/2021. 
Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ: 

● Cô Nguyễn Phương Khanh (+84 933 270 366, 
nguyen.phuong.khanh@pwc.com)

● Cô Vũ Hà Huyền (+84 988 649 288, 
daotao.vnba@gmail.com)

Diễn giả

Phó Đức Giang
Giám đốc
Công ty TNHH Dịch vụ An toàn 
Thông tin PwC Việt Nam

Lê Công Phú
Trưởng phòng
Công ty TNHH Dịch vụ An toàn 
Thông tin PwC Việt Nam

Trần Minh Quân
Trưởng phòng
Công ty TNHH Dịch vụ An toàn 
Thông tin PwC Việt Nam

Huỳnh Thiện Tâm
Giám đốc, Tư vấn Quản trị Rủi ro
Công ty PwC Singapore

https://forms.gle/VqfgpqcfPFBgBBVq9
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