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PwC Việt Nam và Microsoft Việt Nam tổ chức hội thảo về 

an ninh mạng và số hóa 
 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 10 năm 2017 – Với mục đích cung cấp những kiến thức 

chuyên sâu, công nghệ cập nhật và quy trình phù hợp để đối phó với vấn đề an ninh mạng 

trong kỷ nguyên công nghệ số, công ty PwC Việt Nam đã phối hợp với công ty Microsoft Việt 

Nam tổ chức thành công hội thảo mang tên “Xây dựng mức độ tin cậy của quá trình số hóa” 

vào ngày 11 tháng 10 năm 2017 tại Tp. Hồ Chí Minh. 

 
Các doanh nghiệp tham gia đã có cơ hội lắng nghe và chia sẻ với các chuyên gia PwC Việt 

Nam và Microsoft Việt Nam về các chủ đề thiết thực như: cách chuẩn bị sẵn sàng trước các 

cuộc tấn công bất ngờ có thể xảy ra, các bước để tối ưu hóa môi trường công nghệ thông tin 

và hệ thống an ninh mạng thay vì dừng lại ở việc bảo vệ đơn thuần, hay cách thuyết phục 

ban lãnh đạo về tầm quan trọng của an ninh mạng trong thế hệ công nghệ số, v.v…  

 

Các chuyên gia cấp cao của PwC Việt Nam và Microsoft Việt Nam trong các mảng tài chính, 

an ninh mạng và quản lý rủi ro đã mang đến phần tọa đàm những góc nhìn đa chiều và thực 

tế về các giải pháp dành cho doanh nghiệp Việt Nam khi đứng trước thách thức kinh doanh 

trong môi trường công nghệ số.    

 

Tại hội thảo, các diễn giả cũng đã giới thiệu và trao đổi về sự cần thiết cũng như lợi ích của 

chương trình quản lý tài sản phần mềm miễn phí được thực hiện bởi PwC và tài trợ bởi 

Microsoft dành cho các doanh nghiệp Việt Nam trước những rủi ro ngày càng gia tăng cùng 

với quá trình số hóa.   

 

Ông Robert Trọng Trần, Lãnh đạo Dịch vụ An ninh mạng và Bảo mật thông tin tại PwC Việt 

Nam chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng độ tin cậy vào tương lai số là yếu tố quan trọng trong sự 

phát triển doanh nghiệp. Nó có nghĩa là vừa nắm bắt các cơ hội phát triển, vừa nhận biết 

được các rủi ro an toàn hệ thống và dữ liệu, đánh giá được các ảnh hưởng của những rủi ro 

này đến mục tiêu của doanh nghiệp, đồng thời có khả năng nhanh chóng đối phó với chúng 

ngay khi chúng xuất hiện”, ông Robert cho biết. 

 

Thực tế trong thời gian qua, PwC và Microsoft đã xây dựng và liên tục mở rộng quan hệ đối 

tác liên minh trên phạm vi toàn cầu. Qua đó, PwC có thể nâng cao khả năng giúp khách 

hàng theo đuổi quá trình số hóa quy mô lớn với sự hỗ trợ bởi công nghệ của Microsoft.  
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Dự kiến trong thời gian tới, PwC Việt Nam và Microsoft Việt Nam sẽ tiếp tục đồng tổ chức 

các buổi hội thảo, chia sẻ dành cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước đang có hoạt 

động tại Việt Nam./. 

 

Thông tin cho tòa soạn: 
 

Tìm hiểu thêm về quan hệ toàn cầu giữa PwC và Microsoft tại đây. 
 
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 158 quốc gia với hơn 
236.000 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 gần 1.000 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.  

©2017 Công ty TNHH PwC (Việt Nam). Bảo lưu mọi quyền. 

PwC được hiểu là mạng lưới PwC và/hoặc một trong nhiều công ty thành viên, trong đó mỗi 
công ty thành viên là một pháp nhân độc lập và riêng biệt. Vui lòng truy cập 
www.pwc.com/structure để biết thêm chi tiết. 
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