KHÓA ĐÀO TẠO NHẬN THỨC VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG
HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THÔNG TIN ISO/IEC 27001:2013

MỤC TIÊU KHÓA HỌC
Sau khóa học, học viên hiểu được mục đích, ý
nghĩa của tất cả các yêu cầu về Hệ thống quản
lý An toàn thông tin theo tiêu chuẩn ISO/IEC
27001:2013.
Nắm bắt các yêu cầu, điều khoản của tiêu
chuẩn.
Nhận biết và xác định tài sản thông tin tại đơn
vị cũng như phương pháp xử lý, giảm thiểu rủi
ro khi xảy ra sự cố mất an toàn thông tin.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO
Tìm hiểu về thông tin và an toàn thông tin
Tổng quan về Hệ thống quản lý An toàn thông tin
theo ISO/IEC 27001
Phạm vi, mục tiêu và lợi ích của Hệ thống quản lý
An toàn thông tin
Các khái niệm quan trọng trong ISO/IEC 27001
Giới thiệu cấu trúc của tiêu chuẩn ISO/IEC 27001
Phát triển chính sách Quản lý an toàn thông tin

Xác định phương pháp phòng chống và biện
pháp bảo mật thông tin tại đơn vị.
Khóa học cũng xem xét những lợi ích của việc
thực hiện một Hệ thống quản lý An toàn thông
tin và khả năng tương thích của an toàn thông
tin với Hệ thống quản lý chất lượng.

Hệ thống tài liệu của ISO/IEC 27001
Yêu cầu về đánh giá rủi ro của tiêu chuẩn ISO/IEC
27001
Quản lý tài sản thông tin
Các mối đe dọa và lỗ hổng thông tin
Đánh giá rủi ro
Quản lý rủi ro

GIẢNG VIÊN ĐÀO TẠO
Các giảng viên đào tạo là những chuyên gia đánh
giá trưởng nhiều kinh nghiệm được tổ chức
Exemplar Global (trước đây là RABQSA) sát hạch
và công nhận năng lực.
Với năng lực và kinh nghiệm của mình, ISC Việt
Nam đảm bảo cung cấp cho quý khách hàng những
dịch vụ chuyên nghiệp và chất lượng.

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ
Khóa học được thiết kế cho tất cả các học viên là cán
bộ của tổ chức nằm trong phạm vi triển khai của Hệ
thống quản lý An toàn thông tin.
Học viên có thể được mở rộng thành toàn bộ cán bộ
có liên quan tới hoạt động của tổ chức.

Phương pháp thực hành tạo cho các học
viên tiếp cận với các tình huống thực tế. Tham
dự đầy đủ dưới vai trò đánh giá hệ thống dưới
sự hướng dẫn tận tình của giảng viên chính.
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