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Kính gửi:
Trước tiên, thay mặt cho Công ty TNHH Công ngh i S Vi t Nam xin trân trọng
cảm ơn sự tin tưởng hợp tác của Quý cơ quan đã quan tâm tới dịch vụ đào tạo của chúng
tôi. Qua quá trình tìm hiểu, xin gửi tới Quý cơ quan Khóa đào tạo chuyên gia đánh giá
trưởng h thống quản lý an ninh thông tin phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013
Mục tiêu hóa đào tạo: Học viên n m v ng yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC
27001:2013, phương pháp tiếp cận và đánh giá tiêu chuẩn. Lập ế hoạch, triển hai ế
hoạch đánh giá đồng thời iến nghị các ý iến cải tiến h thống an ninh thông tin tại đơn vị.
Qúa trình đào tạo giảng viên sử dụng h thống tài li u, hồ sơ được phê duy t đang áp dụng
tại công ty trong suốt quá trình đào tạo do đó học viên hiểu được ý nghĩa của vi c áp dụng,
nâng cao sự tuân thủ và có ý thức cải tiến h thống.
êu cầu đối với học viên: Học viên là nh ng người trực tiếp tham gia áp dụng, vận
hành và duy trì các quy trình, iểu m u được áp dụng trong H thống quản lý an ninh thông
tin, đã tham dự nhận thức h thống ISO/IEC 27001:2013. Tham dự đầy đủ các u i học,
t ch cực tham gia các hoạt động học tập
êu cầu đối với lớp học: Cơ sở vật chất: Phòng học đảm ảo hông gian học tập
với àn học, ánh sáng, máy chiếu và hông gian cho các hoạt động học tập như hoạt
động cá nhân, nhóm, hội thảo
Tài li u học tập:
Địa điểm đào tạo:
Thời gian đào tạo: 2 ngày

Chi ph cho hóa học:

Vậy nh đề nghị Quý cơ quan phúc đáp ý iến vào văn ản này rồi gửi lại cho
. .S theo số fax: (04)3776 3777. Xin trân trọng cảm ơn. Chúc cuộc đánh giá tại Quý cơ
quan thành công.
Phần xác nhận của Cơ quan đƣợc đào tạo:
-

Đồng ý ngày: ..............................................

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN ĐƢỢC ĐÀO TẠO
( ý tên, đóng dấu)
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PHỤ LỤC 01: KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CH

Ngày
Ngày 1

Đ

H

T

ISO 27001:2013

ội dung
- Mô hình ISMS
- ISMS các tiêu chuẩn liên quan và việc thực hành tốt
- Xem xét an ninh thông tin, mối đe doạ và điểm yếu
- Quản lý rủi ro an ninh thông tin

Ngày 2

- Lựa chọn các biện pháp kiểm soát an ninh thông tin
- Thiết lập hệ thống quản lý an ninh thông tin phù hợp với các
quy định và kỹ thuật

Ngày 3

- ISO/IEC 27001 các kỹ thuật đánh giá

Ngày 4

- Quản lý nhóm đánh giá ISO/IEC 27001

Ngày 5

- Báo cáo đánh giá và các hành động tiếp theo sau đánh giá
- Bài thi cuối khoá
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