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PwC Việt Nam tổ chức cuộc thi an toàn thông tin mạng
dành cho sinh viên đại học
Hà Nội, ngày 9 tháng 9 năm 2017 – Ngày 9 tháng 9 năm 2017, công ty PwC Việt Nam đã tổ
chức cuộc thi an toàn thông tin mạng dành cho sinh viên đại học mang tên “HackaDay
2017”. Cuộc thi đã thu hút được 25 đội thi tham gia thi đấu trực tiếp tại Hà Nội, thành phố Hồ
Chí Minh và một đội khách mời đến từ Malaysia.

Chương trình cũng có sự tham dự của đại diện Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam
(VNISA), Cục Công nghệ Thông tin – Ngân hàng Nhà nước, và Trung tâm Ứng cứu khẩn
cấp máy tính Việt Nam (VNCERT).
Với mong muốn nâng cao nhận thức về an toàn thông tin trong giới trẻ và nuôi dưỡng niềm
đam mê công nghệ thông tin cho các tài năng trẻ, PwC Việt Nam tự hào là thành viên đầu
tiên tại Đông Nam Á của mạng lưới PwC mang cuộc thi này đến với sinh viên Việt Nam.
Cuộc thi thử thách các đội chơi qua nhiều nhiệm vụ như dịch ngược mã nguồn phần mềm,
thực hiện các kỹ thuật tấn công vào ứng dụng web như SQL injection, XSS, Session
Hijacking, hay khai thác lỗ hổng phần mềm, v.v… Với số điểm cao nhất và thời gian hoàn
thành sớm nhất, đội L0s3r gồm các bạn Phan Thanh Duy, Phạm Hồng Phi và Bùi Minh Tiến
Đạt đến từ trường Đại học Công nghệ Thông tin thuộc Đại học Quốc gia Tp.HCM đã xuất
sắc giành giải thưởng chung cuộc là cơ hội thực tập 3 tháng tại PwC Việt Nam cùng một
phần thưởng tiền mặt.
Ông Robert Trọng Trần – Lãnh đạo Dịch vụ An ninh mạng và Bảo mật tại PwC Việt Nam chia
sẻ: “Chúng tôi hi vọng cuộc thi đã góp phần kết nối được các thế hệ tài năng trong lĩnh vực
công nghệ thông tin ở Việt Nam và là một trải nghiệm bổ ích, thú vị và đáng nhớ đối với các
bạn sinh viên.”
“Vấn đề an ninh mạng là một trong những thách thức lớn nhất của thời đại hiện nay. Chúng
tôi tin rằng việc hỗ trợ giới trẻ trau dồi những kiến thức, kỹ năng cần thiết để đối mặt với
những thay đổi không ngừng của thế giới công nghệ là một nhiệm vụ rất thiết thực. Đó là vì
họ chính là những người sẽ đóng vai trò nòng cốt, thúc đẩy nâng cao năng lực và nhận thức
về an toàn thông tin cho cả cộng đồng nói chung”, ông Robert nhấn mạnh.
Có mặt tại 157 quốc gia và hoạt động tại Việt Nam từ năm 1994, PwC là một trong bốn nhà
cung cấp dịch vụ kiểm toán – tư vấn lớn nhất trên thế giới (hay còn gọi là Big 4). Và trong
Big 4, PwC là nhà tư vấn tiên phong triển khai và phát triển các dịch vụ về an ninh mạng và
bảo mật thông tin ở Việt Nam. Với HackaDay 2017, PwC Việt Nam mong muốn tạo ra một
sân chơi lành mạnh, một môi trường học hỏi cho các bạn sinh viên đang ngồi trên ghế nhà
trường, góp phần ươm mầm các tài năng trẻ trong lĩnh vực công nghệ và an toàn thông tin./.

Thông tin cho tòa soạn:
Giới thiệu thêm về cuộc thi
1. Đại biểu tham dự tại Hà Nội:
-

Bà Đinh Thị Quỳnh Vân – Tổng Giám đốc Công ty PwC Việt Nam
Ông Vũ Quốc Thành – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam
(VNISA)
Ông Nguyễn Quang Hưng - Phó Cục Trưởng Cục Công nghệ Thông tin – Ngân hàng Nhà
nước Việt Nam
Bà Nguyễn Kim Phượng – Ủy viên Ban chấp hành VNISA

2. Đại biểu tham dự tại Thành phố Hồ Chí Minh:
-

Ông Robert Trọng Trần – Giám đốc Dịch vụ An ninh mạng và Bảo mật, Công ty PwC Việt
Nam
Ông Nguyễn Hữu Nguyên – Phó trưởng Chi nhánh kiêm Phụ trách Chi nhánh Trung tâm Ứng
cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) tại Tp.HCM

3. Có 11 đội tham gia tại Hà Nội và 14 đội tại Thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi đội gồm từ 2 đến 3 thành
viên. Các thí sinh đều đến từ các trường đại học khoa học, kỹ thuật, công nghệ hàng đầu như:
-

Đại học Công nghệ Thông tin – Đại học Quốc gia Tp.HCM
Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Tp.HCM
Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội
Đại học Bách khoa Hà Nội
Đại Học Công Nghệ Tp.HCM – HUTECH
Đại học FPT
Học viện Kỹ thuật Mật mã
Học viện An ninh Nhân dân
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Giới thiệu PwC
Tại PwC, mục tiêu của chúng tôi là tạo dựng niềm tin trong xã hội và giải quyết các vấn đề quan
trọng. Chúng tôi là một mạng lưới các công ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 223.000 nhân viên
luôn cam kết cung cấp các dịch vụ kiểm toán và đảm bảo, tư vấn quản lý tài chính và tư vấn thuế
và pháp lý chất lượng cao. Hãy trao đổi với chúng tôi các vấn đề của bạn và tìm hiểu rõ hơn về
chúng tôi bằng cách truy cập trang web www.pwc.com và www.pwc.com/vn.
Giới thiệu PwC Việt Nam
PwC Việt Nam thành lập văn phòng tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh năm 1994. Đội ngũ chuyên
gia của chúng tôi gồm hơn 750 người Việt Nam và nước ngoài am hiểu sâu sắc môi trường kinh
doanh tại Việt Nam và hiểu biết sâu rộng các chính sách và thủ tục đầu tư, thuế, pháp luật, kế toán và
tư vấn trên cả nước. Chúng tôi có một công ty luật tại Việt Nam được Bộ Tư pháp cấp giấy phép có
trụ sở chính tại Thành phố Hồ Chí Minh và chi nhánh tại Hà Nội.
Chúng tôi luôn hỗ trợ hết khả năng để giúp khách hàng đạt được mục tiêu của họ. Với đội ngũ chuyên
gia có năng lực và kiến thức chuyên sâu về các lĩnh vực ngành nghề kinh doanh cần thiết cho khách
hàng tại mỗi thị trường địa phương trên khắp mạng lưới, chúng tôi cung cấp dịch vụ toàn diện cho
khách hàng ở bất kỳ nơi nào họ hoạt động kinh doanh, trên khắp Châu Á và các khu vực khác trên
toàn thế giới.
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