Thái Bình, ngày 17 tháng 05 năm 2019
Tỉnh Thái Bình khai trương Trung tâm điều hành an ninh mạng SOC
Thái Bình, ngày 17 tháng 05 năm 2019 – Hôm nay, tại TP. Thái Bình, Sở Thông tin và
Truyền thông tỉnh Thái Bình chính thức khai trương Trung tâm điều hành an ninh mạng
SOC do Tập đoàn công nghệ Bkav xây dựng và phát triển. Trung tâm điều hành SOC sẽ
giúp nhanh chóng phát hiện mọi dấu hiệu tấn công vào hệ thống mạng, chủ động ứng
phó, từ đó giảm thiểu các thiệt hại. Đây được xem như mô hình kiểu mẫu đầu tiên về đảm
bảo an ninh mạng trên toàn quốc.
Với triết lý đưa quy trình giám sát, phát hiện sớm các mối nguy hiểm là trọng tâm của
việc đảm bảo an ninh cho một hệ thống, Trung tâm điều hành SOC được Bkav thiết kế để
cập nhật thông tin 24/7 về hiện trạng an ninh của toàn hệ thống, kết nối dữ liệu của tất cả
thành phần quan trọng như thiết bị tường lửa, thiết bị mạng, máy chủ, máy trạm, đồng
thời giám sát toàn bộ lưu lượng mạng… Các dữ liệu này sẽ được xử lý, phân tích bằng
công nghệ AI để phát hiện ra các bất thường, từ đó hiển thị cảnh báo cho người quản trị
để kịp thời xử lý.
Phát biểu tại Lễ khai trương, ông Đỗ Như Lâm, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền
thông, Đội trưởng Đội ứng cứu Xử lý sự cố An ninh mạng tỉnh Thái Bình, cho biết:
“Trước kia khi xảy ra sự cố, chúng tôi rất khó xác định nguyên nhân. Từ khi có Trung
tâm điều hành SOC của Bkav, chúng tôi được cảnh báo ngay khi xuất hiện nguy cơ về
cuộc tấn công như có lưu lượng truy cập bất thường, có kết nối trái phép vào máy chủ
hay hành vi dò quét trong mạng. Chính vì vậy, các cuộc tấn công web hay DDoS, APT đã
bị chặn đứng khi mới chỉ là nguy cơ”.
Trong Trung tâm điều hành Bkav SOC, mọi sự cố đều được đưa lên hệ thống, gán việc
cho mỗi thành viên trong Đội ứng cứu, đảm bảo mọi sự cố đều được xử lý dứt điểm. Việc
này giúp cho đội ngũ quản trị dễ dàng có các số liệu báo cáo về tình hình tấn công mạng,
đơn giản hơn rất nhiều so với trước kia.
Ông Nguyễn Huy Dũng, Phó cục trưởng phụ trách Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin
và Truyền thông cho biết: “Trung tâm điều hành an toàn, an ninh mạng SOC sẽ giúp các
cơ quan tổ chức theo dõi, giám sát những nguy cơ, rủi ro 24/7, từ đó phát hiện sớm các
lỗ hổng, các cuộc tấn công để chủ động ứng phó. Tôi tin rằng, đây là mô hình kiểu mẫu
mà chúng ta nên nhân rộng triển khai với các địa phương khác để đảm bảo an toàn an
ninh quốc gia”.

Chia sẻ tại Lễ khai trương Trung tâm SOC Thái Bình, ông Ngô Tuấn Anh, Phó chủ tịch
phụ trách An ninh mạng của Bkav, cho biết: “Các cuộc tấn công APT luôn sử dụng virus,
mã độc nên không dễ để phát hiện. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phòng
chống virus và nghiên cứu an ninh mạng, những tri thức này giúp chúng tôi hiểu rõ các
cách thức tấn công và hành vi của hacker. Vì vậy, Bkav SOC có thể phát hiện sớm và
ngăn chặn hiệu quả các cuộc tấn công vào hệ thống. Ngoài ra, chúng tôi cũng xây dựng
đồng bộ các giải pháp kết nối với hệ thống SOC từ thiết bị Firewall bảo vệ vòng ngoài
đến giải pháp kiểm soát chính sách an ninh, đảm bảo cho từng máy chủ, máy trạm; giải
pháp tổng thể phòng chống virus; các dịch vụ an ninh mạng chuyên nghiệp…”.
Hệ thống SOC do Bkav nghiên cứu phát triển có thể kết nối liên thông với các giải pháp,
thiết bị sẵn có, giúp tối ưu đầu tư, linh hoạt và mềm dẻo trong triển khai.
Lễ khai trương Trung tâm điều hành an ninh mạng SOC của tỉnh Thái Bình diễn ra trong
khuôn khổ chuỗi sự kiện hội thảo và diễn tập an toàn, an ninh mạng do Bộ Thông tin và
Truyền thông (TT&TT) tổ chức tại TP. Thái Bình, trong các ngày 16 và 17/05. Sự kiện
có sự tham gia của ông Nguyễn Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ TT&TT, ông Nguyễn
Hoàng Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, ông Vũ Tiến Khoái, Giám đốc Sở
TT&TT tỉnh Thái Bình cùng đại diện của hơn 30 Sở TT&TT toàn miền Bắc và một số
địa phương khác.
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Về Bkav: Bkav là Tập đoàn công nghệ hoạt động trong các lĩnh vực an ninh mạng, phần
mềm, chính phủ điện tử, nhà sản xuất smartphone và các thiết bị điện tử thông minh,
cung cấp dịch vụ Cloud Computing. Bkav là một trong 10 thương hiệu nổi tiếng nhất
Việt Nam do Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam bình chọn, nằm trong Top 10 Dịch vụ hoàn
hảo do Hội Tiêu chuẩn & Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam bình chọn.
Bkav là doanh nghiệp đầu tiên của Việt Nam lọt vào Danh sách các công ty hấp dẫn
(Cool Vendors) tại các thị trường mới nổi trên toàn cầu do Gartner, hãng tư vấn CNTT
hàng đầu thế giới công bố. Tập đoàn đã thành lập Bkav Singapore và Bkav USA đặt tại
Thung lũng Silicon, Mountain View, bang California – Mỹ.

