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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận các Sản phẩm, Dịch vụ An toàn thông tin đạt danh hiệu 

“Chìa khóa vàng” năm 2020 
 

CHỦ TỊCH HIỆP HỘI AN TOÀN THÔNG TIN VIỆT NAM 

 

 - Căn cứ Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam 

năm 2014; 

 - Căn cứ Quyết định số 78/QĐ-VNISA ngày 02/07/2020 của chủ tịch Hiệp 

hội An toàn thông tin Việt Nam về ban hành Quy chế bình chọn Danh hiệu “Chìa 

khóa vàng” cho các sản phẩm, dịch vụ ATTT Chất lượng cao năm 2020; 

 - Căn cứ Quyết định số 79 /QĐ-VNISA ngày 02 tháng 07 năm 2020 về việc 

thành lập Hội đồng bình chọn danh hiệu "Chìa khóa vàng" cho Sản phẩm, dịch vụ 

ATTT chất lượng cao 2020; 

 - Theo công văn đề xuất ngày 14/11/2020 của Hội đồng bình chọn danh hiệu 

“Chìa khóa vàng” về việc công nhận các sản phẩm, dịch vụ An toàn thông tin đạt 

danh hiệu “Chìa khóa vàng” 2020; 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Công nhận 45 sản phẩm, dịch vụ, giải pháp của các đơn vị, doanh 

nghiệp Việt nam trong lĩnh vực an toàn thông tin đạt Danh hiệu “Chìa khóa vàng” 

2020 gồm: 

- Hạng mục sản phẩm an toàn thông tin chất lượng cao xuất sắc: 07 sản phẩm; 

- Hạng mục sản phẩm an toàn thông tin triển vọng, xuất sắc: 12 sản phẩm; 

- Hạng mục dịch vụ an toàn thông tin tiêu biểu: 15 dịch vụ; 

- Hạng mục giải pháp CNTT an toàn tiêu biểu cho chuyển đổi số: 06 giải pháp; 

- Hạng mục giải pháp hóa đơn điện tử an toàn: 05 giải pháp. 

(có danh sách các sản phẩm, dịch vụ kèm theo) 

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, Chủ tịch Hội đồng bình 

chọn; Chánh văn phòng Hiệp hội; lãnh đạo các tổ chức, doanh nghiệp có các sản 

phẩm, dịch vụ đạt danh hiệu có trách nhiệm thi hành Quyết định này. 
 

Nơi nhận:    
- Như điều 2; 

- Chủ tịch; 

- Cục ATTT-Bộ TTTT; 

- Thành viên HĐBC; 

- Lưu VPHH. 

 

CHỦ TỊCH 

 

  

 

Nguyễn Thành Hưng 

 



DANH SÁCH  

Sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin đạt danh hiệu “Chìa khóa vàng” 2020 

(Kèm theo Quyết định số 259/QĐ-VNISA ngày 16/11/2020 của Chủ tịch  

Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam) 
 

1.  Sản phẩm an toàn thông tin chất lượng cao xuất sắc 

 

STT TÊN SẢN PHẨM/ GIẢI PHÁP TÊN TỔ CHỨC/ DOANH NGHIỆP 

1 
Giải pháp Tường lửa ứng dụng Web 

(VCS-SWP) 
Công ty An ninh mạng Viettel 

2 
Giải pháp Giám sát bất thường trên 

máy trạm (VCS-aJiant) 
Công ty An ninh mạng Viettel 

3 
Giải pháp Giám sát an ninh mạng 

(VCS-CyM) 
Công ty An ninh mạng Viettel 

4 
Giải pháp giám sát và phòng thủ an 

toàn thông tin CMC 

Công ty TNHH an ninh an toàn thông 

tin CMC 

5 
Hệ thống giám sát và điều hành An 

ninh mạng Bkav eEye 
Công ty Cổ phần BKAV 

6 
Giải pháp Giám sát lớp mạng (VCS-

NSM) 
Công ty An ninh mạng Viettel 

7 
Giải pháp Phòng chống mã độc và 

quản trị tập trung CMDD 

Công ty TNHH an ninh an toàn thông 

tin CMC 

 

2. Sản phẩm an toàn thông tin triển vọng xuất sắc 

 

STT TÊN SẢN PHẨM/ GIẢI PHÁP TÊN TỔ CHỨC/ DOANH NGHIỆP 

1 Khóa bảo mật FIDO® KeyPass S3 Công ty Cổ phần Tập đoàn MK 

2 
Giải pháp Phân tích hành vi bất 

thường (VCS-KIAN) 
Công ty An ninh mạng Viettel 

3 
Giải pháp Cập nhật tri thức an ninh 

mạng (VCS-Threat Intelligence) 
Công ty An ninh mạng Viettel 

4 
Hệ thống phát hiện mã độc thông 

minh mta-SMaD 
Học viện Kỹ thuật Quân sự 

5 
Hệ thống camera bảo mật cao 

Công ty Cổ phần Công nghệ Công 

nghiệp Bưu chính Viễn thông - Tập 

đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam 

6 Giải pháp phát hiện ứng cứu sự cố 

điểm cuối VNPT 

Công ty Công nghệ thông tin VNPT - 

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt 

Nam 

7 Tường lửa ứng dụng web CMC 
Công ty TNHH an ninh an toàn thông 

tin CMC 



8 
Sản phẩm Máy tính an toàn 

Công ty Cổ phần Công nghệ Công 

nghiệp Bưu chính Viễn thông - Tập 

đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam 

9 
Sản phẩm Bkav Web Aplication 

Firewall 
Công ty Cổ phần BKAV 

10 Sản phẩm Bkav Load Balancer Công ty Cổ phần BKAV 

11 
Hệ thống ETX thu thập, xử lý thông 

tin trên không gian mạng ứng dụng AI 
Viện 10 - Bộ Tư lệnh 86 

12 Sản phẩm Bkav VPN Gateway Công ty Cổ phần BKAV 

 

3. Dịch vụ an toàn thông tin tiêu biểu 

 

STT TÊN DỊCH VỤ / GIẢI PHÁP TÊN TỔ CHỨC/ DOANH NGHIỆP 

1 
Dịch vụ Kiểm tra đánh giá An toàn 

thông tin mạng 
Công ty An ninh mạng Viettel 

2 
Dịch vụ kiểm tra, đánh giá an toàn 

thông tin mạng MISOFT 

Công ty Cổ phần phát triển phần mềm 

và hỗ trợ Công nghệ 

3 
Dịch vụ tư vấn và đánh giá cấp chứng 

chỉ PCI DSS 
Công ty TNHH hệ thống thông tin FPT 

4 
Dịch vụ đánh giá kiểm thử xâm nhập 

CMC 

Công ty TNHH an ninh an toàn thông 

tin CMC 

5 
Dịch vụ Giám sát và Xử lý sự cố an 

toàn thông tin mạng 
Công ty An ninh mạng Viettel 

6 Dịch vụ đánh giá an ninh mạng Công ty Cổ phần BKAV 

7 
Dịch vụ Đánh giá an toàn thông tin 

Công ty Công nghệ thông tin VNPT -

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt 

Nam 

8 
Dịch vụ Giám sát An ninh An toàn 

thông tin CMC 

Công ty TNHH an ninh an toàn thông 

tin CMC 

9 
Nền tảng điều hành an ninh mạng tập 

trung FPT.EagleEye mSOC 
Công ty TNHH hệ thống thông tin FPT 

10 
Dịch vụ giám sát và vận hành an toàn 

thông tin VNCS SOC 

Công ty Cổ phần Công nghệ An ninh 

không gian mạng Việt Nam 

11 
Dịch vụ Giám sát an toàn thông tin 

Công ty Công nghệ thông tin VNPT - 

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt 

Nam 

12 
Dịch vụ Tư vấn xây dựng Hệ thống 

Quản lý ATTT theo tiêu chuẩn 

ISO/IEC 27001:2013 

Công ty Cổ phần tin học Mi Mi 

13 
Dịch vụ giám sát an toàn thông tin 

HPT 

Công ty Cổ phần dịch vụ công nghệ tin 

học HPT 



14 Dịch vụ Rà soát và gỡ bỏ mã độc Công ty An ninh mạng Viettel 

15 
Giải pháp Giám sát An ninh mạng 

SAVIS SOC 
Công ty Cổ phần công nghệ SAVIS 

 

4. Giải pháp Công nghệ thông tin an toàn tiêu biểu cho chuyển đổi số 

 

STT TÊN SẢN PHẨM/ GIẢI PHÁP TÊN TỔ CHỨC/ DOANH NGHIỆP 

1 
Giải pháp Chứng thực điện tử và ký số 

TrustCA 
Công ty Cổ phần công nghệ SAVIS 

2 Giải pháp định danh và xác thực điện  

tử VNPT eKYC 

Công ty Công nghệ thông tin VNPT - 

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt 

Nam 

3 
Giải pháp BAS – Bkav Authentication 

System 
Công ty Cổ phần BKAV 

4 Hệ thống Quản lý điều hành văn bản 

VNPT eOffice 

Công ty Công nghệ thông tin VNPT - 

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt 

Nam 

5 Giải pháp Trục tích hợp liên thông dữ 

liệu (VNPT VXP) 

Công ty Công nghệ thông tin VNPT -

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt 

Nam 

6 Hệ thống quản lý chứng từ điện tử 

VNPT DocHub 

Công ty Công nghệ thông tin VNPT -

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt 

Nam 

 

5. Giải pháp hóa đơn điện tử an toàn 

 

STT TÊN SẢN PHẨM/ GIẢI PHÁP TÊN TỔ CHỨC/ DOANH NGHIỆP 

1 
Phần mềm hóa đơn điện tử CA2-

EINVOICE 

Công ty Cổ phần công nghệ thẻ 

Nacencomm 

2 
Phần mềm hóa đơn điện tử 

iHOADON 

Công ty Cổ phần công nghệ tin học 

EFY Việt Nam 

3 Hệ thống Hóa đơn điện tử - Sinvoice 
Tổng Công ty giải pháp Doanh nghiệp 

Viettel 

4 Giải pháp EHoaDon Công ty Cổ phần BKAV 

5 
Hóa đơn điện tử VNPT Invoice 

Công ty Công nghệ thông tin VNPT - 

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt 

Nam 

 


