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GIỚI THIỆU 

 

Bất cứ sự cố nào cũng có thể xảy ra trong hệ thống IT, chính điều này luôn tạo ra một áp 

lực vô hình đối với người quản trị hệ thống CNTT trong doanh nghiệp. Để phòng tránh 

những sự cố này xảy ra, cần phải có quy trình đánh giá, đặt ra các tình huống tác động 

đối với hệ thống, xác định mức độ rủi ro, khả năng ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh 

của tổ chức doanh nghiệp. Từ đó xác định các biện pháp, cũng như những kịch bản ứng 

phó rủi ro hiệu quả.  

Quản lý bảo mật thông tin và rủi ro IT là quyển sách hướng dẫn bao gồm các thủ tục, quy 

trình và chính sách bảo đảm an toàn cho IT. Nội dung biên soạn nằm trong phạm vi bảo 

mật hệ thống thông tin doanh nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 27001:2005, tập trung vào xây 

dựng chính sách an toàn cho hệ thống thông tin, triển khai đào tạo nhận thức, bên cạnh 

đó là phần đánh giá khả năng rủi ro tài sản công nghệ và lập kế hoạch dự phòng và khôi 

phục thảm họa hệ thống (DRP). Từng phần của quyển sách là các hướng dẫn chi tiết, cụ 

thể dựa trên các biễu mẫu, ví dụ minh họa đa dạng, giúp người đọc có thể tự mình thực 

hành lập kế hoạch, xây dựng các chính sách và triển khai hiệu quả cho tổ chức IT. 

Quản lý bảo mật thông tin và rủi ro IT là một trong số 10 quyển sách cẩm nang dành cho 

người làm quản lý IT trong doanh nghiệp cần phải có, mục tiêu các quyển sách này đều là 

các hướng dẫn chi tiết nhằm Phát triển năng lực cho người quản lý IT. 

Book 1.  Lập kế hoạch chiến lược IT 

Book 2.  Lập kế hoạch dự án IT 

Book 3.  Quản lý dịch vụ IT 

Book 4.  Quản lý tài sản IT  

Book 5.  Quản lý bảo mật thông tin và rủi ro IT 

Book 6.  Lập kế hoạch ngân sách IT  

Book 7.  Quản lý mua sắm và nhà cung cấp IT 

Book 8.  Quản lý bộ phận IT 

Book 9.  Quản lý nhân viên IT 

Book 10. 90 Ngày lãnh đạo IT 

Học viện Infochief cũng tổ chức khóa học 5 ngày về các nội dung này. Các bạn có thể 

xem chi tiết nội dung khóa học tại địa chỉ website của học viện infochief: 

http://infochief.com.vn/Infochief-course-IT-Management-Skills.htm    

                                        Paul Huỳnh 

http://infochief.com.vn/Infochief-course-IT-Management-Skills.htm
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