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CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO BÀN TRÒN 

DNSSEC – ĐẢM BẢO AN TOÀN HẠ TẦNG INTERNET 

 

I. Nội dung 

Ngày 23/10/2014 Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký quyết định số 

1524/QĐ-BTTTT phê duyệt Đề án Triển khai tiêu chuẩn DNSSEC cho hệ thống máy chủ 

tên miền (DNS) “.VN”. Trong đó xác định rõ mục tiêu, phạm vi, nội dung, lộ trình và 

việc tổ chức thực hiện với 03 giai đoạn chính. 

- Giai đoạn chuẩn bị (2015) 

- Giai đoạn khởi động (2016) 

- Giai đoạn triển khai (2017) 

Việc triển khai tiêu chuẩn DNSSEC cho hệ thống máy chủ tên miền (DNS) “.VN” 

đánh dấu bước chuyển biến quan trọng trong việc phát triển hạ tầng Internet tại Việt 

Nam, sẵn sàng đẩy mạnh phát triển các dịch vụ thương mại điện tử, chính phủ điện tử tại 

Việt Nam một cách an toàn nhất. Triển khai DNSSEC tại Việt Nam được thực hiện từng 

bước, đồng bộ toàn diện từ hệ thống DNS quốc gia .VN do VNNIC quản lý đến các máy 

chủ tên miền cấp dưới bao gồm các hệ thống DNS của các ISP; các Nhà đăng ký tên 

miền; doanh nghiệp cung cấp dịch vụ DNS Hosting; cơ quan Đảng, Nhà nước; khách 

hàng/chủ sở hữu tên miền .VN. 

- Chương trình hội thảo:  

Hội thảo bàn tròn thảo luận, trao đổi những nội dung trong lộ trình kế hoạch quốc 

gia, các hoạt động phối hợp, hỗ trợ, triển khai thử nghiệm & triển khai chính thức 

DNSSEC đảm bảo đúng tiến độ. 

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) là đơn vị chủ trì hội thảo. Chương trình 

thảo luận bàn tròn với sự tham gia của lãnh đạo Bộ TT&TT/Cục ATTT, lãnh đạo 

VNNIC, các CIO/CTO/CSO của các tổ chức, doanh nghiệp (ISP, Nhà đăng ký tên miền 

quốc gia .VN). Ngoài ra còn có các khách mời tham dự gồm các quản lý kỹ thuật & các 

cán bộ kỹ thuật của các tổ chức, doanh nghiệp (ISP, Nhà đăng ký tên miền quốc gia 

.VN). 

II. Thời gian và địa điểm 
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- Tại Hà Nội: 

o Thời gian: Chiều 30/3/2015, từ 13h30 – 17h15. 

o Địa điểm: Khách sạn Melia Hà Nội, 44B phố Lý Thường Kiệt, Hà Nội. 

- Tại TP. Hồ Chí Minh (Tùy chọn, có thể tổ chức sau 1 tuần). 

 

III. Thành phần tham gia 

Khách mời là lãnh đạo Bộ TT&TT/Cục ATTT, các CIO/CTO/CSO & các quản lý, 

cán bộ kỹ thuật của các tổ chức, doanh nghiệp (20 người); bao gồm: 

- Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet (ISP) 

- Các Nhà đăng ký tên miền quốc gia .VN 

- Đơn vị tư vấn giải pháp DNSSEC. 

 

IV. Chương trình 

Thời gian Nội dung Đơn vị 

13h30 - 14h00 Đón tiếp đại biểu VNNIC 

14h00 - 14h15 Phát biểu chào mừng 
Lãnh đạo Bộ 

TT&TT/Cục ATTT 

Lãnh đạo VNNIC 

14h15 – 14h45 

Giới thiệu kế hoạch, lộ trình quốc gia triển 

khai DNSSEC theo Quyết định số 

1524/QĐ-BTTTT ngày 23/10/2014 
VNNIC 

14h45 - 15h15 

Vấn đề an toàn bảo mật, sự cần thiết và xu 

hướng công nghệ, tiêu chuẩn đảm bảo an 

toàn bảo mật cho hệ thống máy chủ tên 

miền. 

Đơn vị tư vấn giải pháp 

15h15 – 15h30 Tea Break  

15h30 – 16h00 Mô phỏng tấn công dịch vụ DNS và áp 

dụng DNSSEC trong chống tấn công DNS 

VNNIC 

Đơn vị tư vấn giải pháp 
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16h00 - 17h00 Thảo luận mở 

Lãnh đạo Bộ 

TT&TT/Cục ATTT 

Lãnh đạo VNNIC 

Các CIO/CTO/CSO 

17h15 Tổng kết VNNIC 

 


