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Phạm vi áp dụng chính sách/ Scope of policy application 

Chính sách này áp dụng với mọi nhân viên làm việc tại trụ sở chính của Tech Town và tại các văn 

phòng đại diện/ This policy applies to the headquater of Tech Town and global representative 

offices 

- Văn phòng làm việc của trụ sở chính: Số 22, đường số 30, Phường Bình An, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Operation office: No 22, 30 Street, Binh An ward, Thu Duc city, Ho Chi Minh city, 

Viet Nam 

- Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng: Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt 

Hàn - Đại học Đà Nẵng/ VietNam - Korea University of Information and 

Communication Technology  

Địa chỉ: Khu đô thị Đại học Đà Nẵng, 470 Đường Trần Đại Nghĩa, phường Hòa Quý, 

quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 

Address: University of Danang Urban Area, 470 Tran Dai Nghia Street, Hoa Quy 

Ward, Ngu Hanh Son District, Da Nang 

- Văn phòng đại diện tại Nhật Bản/ Japan Representative: 7F, Honmachi Minami 

Garden City 3-6-1 Kitakyuhojimachi, Chuo-Ku, Osaka, 541-0057, Japan 
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- Văn phòng đại diện tại Hoa Kỳ/ America Representative: 10802 Capital Ave, Garden 

Grove, CA 92843, United States 

- Văn phòng đại diện tại Canada/ Canada Representative: 100 City Centre Dr. Unit 

206 - Level 1, Mississauga, ON, L5B 2C9, Canada 

 

I. TỔNG QUAN/ OVERVIEW 

Tech Town sẽ thiết lập các yêu cầu cụ thể để bảo vệ thông tin và hệ thống thông tin chống truy 

cập trái phép. Tech Town cũng sẽ truyền đạt hiệu quả nhu cầu kiểm soát truy cập hệ thống thông 

tin và thông tin. 

Tech Town will establish specific requirements for protecting information and information systems 

against unauthorised access. Tech Town also will effectively communicate the need for 

information and information system access control. 

 

II. MỤC TIÊU/ PURPOSE  

Để đảm bảo rằng các biện pháp kiểm soát truy cập được triển khai và tuân thủ các chính sách, tiêu 

chuẩn và quy trình bảo mật công nghệ thông tin. 

To ensure that access controls are implemented and in compliance with IT security policies, 

standards, and procedures. 

 

III. PHẠM VI ÁP DỤNG/ SCOPE 

Chính sách này áp dụng cho tất cả nhân viên của Tech Town/ This policy applies to all Tech Town 

staff 

 

IV. CHÍNH SÁCH/ POLICY 

Chính sách này được áp dụng cho tất cả các bộ phận và người dùng tài nguyên và tài sản của 

Tech Town./ This policy is applicable to all departments and users of Tech Town resources and 

assets. 
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1. Quản Lý Tài Khoản/ Account Management 

Phòng Công nghệ thông tin có trách nhiệm:/ IT Department shall: 

a. Xác định và chọn các loại tài khoản hệ thống thông tin sau để hỗ trợ các nhiệm vụ của 

tổ chức và chức năng kinh doanh: cá nhân, chia sẻ, nhóm, hệ thống, khách/ẩn danh, 

khẩn cấp, nhà phát triển/nhà sản xuất/nhà cung cấp, tạm thời và dịch vụ. 

Identify and select the following types of information system accounts to support 

organizational missions and business functions: individual, shared, group, system, 

guest/anonymous, emergency, developer/manufacturer/vendor, temporary, and 

service. 

b. Phân công người quản lý tài khoản đối với tài khoản hệ thống thông tin./Assign account 

managers for information system accounts. 

c. Thiết lập các điều kiện để trở thành thành viên của nhóm và vai trò./ Establish 

conditions for group and role membership. 

d. Chỉ định người dùng được ủy quyền của hệ thống thông tin, thành viên nhóm và vai trò 

cũng như quyền truy cập (nghĩa là đặc quyền) và các thuộc tính khác (theo yêu cầu) 

cho mỗi tài khoản. 

Specify authorized users of the information system, group and role membership, and 

access authorizations (i.e., privileges) and other attributes (as required) for each 

account. 

e. Yêu cầu chủ sở hữu hệ thống chấp thuận yêu cầu tạo tài khoản hệ thống thông tin. 

Require approvals by system owners for requests to create information system 

accounts. 

f. Tạo, bật, sửa đổi, vô hiệu hóa và xóa tài khoản hệ thống thông tin theo quy trình đã 

được phê duyệt. 

Create, enable, modify, disable, and remove information system accounts in 

accordance with approved procedures. 

g. Giám sát việc sử dụng tài khoản hệ thống thông tin./ Monitor the use of information 

system accounts. 

h. Thông báo cho người quản lý tài khoản khi tài khoản không còn cần thiết, khi người 

dùng bị chấm dứt hoặc chuyển nhượng và khi việc sử dụng hệ thống thông tin cá nhân 

hoặc thay đổi cần biết. 
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Notify account managers when accounts are no longer required, when users are 

terminated or transferred, and when individual information system usage or need-to-

know changes. 

i. Cho phép truy cập vào hệ thống thông tin dựa trên ủy quyền truy cập hợp lệ hoặc mục 

đích sử dụng hệ thống. 

Authorize access to the information system based on a valid access authorization or 

intended system usage. 

j. Xem xét các tài khoản để tuân thủ các yêu cầu quản lý tài khoản tuỳ theo tình huống. 

Review accounts for compliance with account management requirements 

circumstantial. 

k. Thiết lập quy trình cấp lại thông tin xác thực tài khoản dùng chung/nhóm (nếu được 

triển khai) khi các cá nhân bị xóa khỏi nhóm. 

Establish a process for reissuing shared/group account credentials (if deployed) when 

individuals are removed from the group. 

l. Sử dụng cơ chế tự động hỗ trợ quản lý tài khoản hệ thống thông tin./ Employ automated 

mechanisms to support the management of information system accounts. 

m. Đảm bảo rằng hệ thống thông tin tự động vô hiệu hóa các tài khoản tạm thời và khẩn 

cấp sau khi sử dụng. 

Ensure that the information system automatically disables temporary and emergency 

accounts after usage. 

n. Đảm bảo rằng hệ thống thông tin tự động vô hiệu hóa các tài khoản không hoạt động 

sau 1 tháng. 

Ensure that the information system automatically disables inactive accounts after 1 

month . 

o. Đảm bảo rằng hệ thống thông tin tự động kiểm tra các hành động tạo, sửa đổi, bật, tắt 

và xóa tài khoản, đồng thời thông báo cho nhân viên Công nghệ thông tin thích hợp. 

Ensure that the information system automatically audits account creation, 

modification, enabling, disabling, and removal actions, and notifies appropriate IT 

personnel. 

 

2. Thực Thi Tiếp Cận/ Access Enforcement 

Phòng Công nghệ thông tin có trách nhiệm:/ IT Department shall: 
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a. Đảm bảo rằng hệ thống thông tin thực thi các ủy quyền đã được phê duyệt để truy cập 

hợp lý vào thông tin và tài nguyên hệ thống theo các chính sách kiểm soát truy cập hiện 

hành. 

Ensure that the information system enforces approved authorizations for logical access 

to information and system resources in accordance with applicable access control 

policies. 

 

3. Thực Thi Luồng Thông Tin/ Information Flow Enforcement 

Phòng Công nghệ thông tin có trách nhiệm:/ IT Department shall: 

a. Đảm bảo rằng hệ thống thông tin thực thi các ủy quyền đã được phê duyệt để kiểm soát 

luồng thông tin trong hệ thống và giữa các hệ thống được kết nối với nhau dựa trên 

chính sách hiện hành. 

Ensure that the information system enforces approved authorizations for controlling 

the flow of information within the system and between interconnected systems based 

on applicable policy.   

 

4. Phân Công Nhiệm Vụ/ Separation Of Duties 

Phòng Công nghệ thông tin có trách nhiệm:/ IT Department shall: 

a. Phân chia nhiệm vụ của các cá nhân khi cần thiết, để ngăn chặn hoạt động ác ý mà 

không có sự thông đồng. 

Separate duties of individuals as necessary, to prevent malevolent activity without 

collusion. 

b. Văn bản phân tách nhiệm vụ của cá nhân./ Document the separation of duties of 

individuals.  

c. Xác định quyền truy cập hệ thống thông tin để hỗ trợ phân chia nhiệm vụ./ Define 

information system access authorizations to support separation of duties. 

 

5. Đặc Quyền Ít Nhất/ Least Privilege 

Phòng Công nghệ thông tin có trách nhiệm:/ IT Department shall: 
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a. Áp dụng nguyên tắc đặc quyền tối thiểu, chỉ cho phép người dùng (hoặc quy trình hành 

động thay mặt người dùng) truy cập được ủy quyền cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ 

được giao phù hợp với nhiệm vụ của tổ chức và chức năng kinh doanh. 

 

Employ the principle of least privilege, allowing only authorized accesses for users (or 

processes acting on behalf of users) which are necessary to accomplish assigned tasks 

in accordance with organizational missions and business functions. 

 

b. Cho phép truy cập rõ ràng vào phần cứng và phần mềm kiểm soát quyền truy cập vào 

hệ thống và quy tắc lọc cho bộ định tuyến/tường lửa, thông tin quản lý khóa mật mã, 

tham số cấu hình cho dịch vụ bảo mật và danh sách kiểm soát truy cập. 

 

Authorize explicitly access to hardware and software controlling access to systems and 

filtering rules for routers/firewalls, cryptographic key management information, 

configuration parameters for security services, and access control lists. 

 

c. Yêu cầu người dùng của các tài khoản hoặc vai trò hệ thống thông tin có quyền truy 

cập vào thông tin liên quan đến bảo mật, sử dụng các tài khoản hoặc vai trò không có 

đặc quyền khi truy cập các chức năng không phải bảo mật. 

 

Require that users of information system accounts, or roles, with access to security-

relevant information, use non-privileged accounts or roles, when accessing non-

security functions. 

 

d. Giới hạn các tài khoản đặc quyền trên hệ thống thông tin đối với vai trò. 

 

Restrict privileged accounts on the information system to roles. 

 

e. Đảm bảo rằng hệ thống thông tin kiểm tra việc thực hiện các chức năng đặc quyền./ 

Ensure that the information system audits the execution of privileged functions. 
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f. Đảm bảo rằng hệ thống thông tin ngăn những người dùng không có đặc quyền thực 

hiện các chức năng có đặc quyền bao gồm vô hiệu hóa, phá vỡ hoặc thay đổi các biện 

pháp bảo vệ/biện pháp đối phó đã triển khai. 

 

Ensure that the information system prevents non-privileged users from executing 

privileged functions to include disabling, circumventing, or altering implemented 

security safeguards/countermeasures. 

 

6. Những Lần Đăng Nhập Không Thành Công/ Unsuccessful Logon Attempts 

Phòng công nghệ thông tin nên đảm bảo hệ thống thông tin:/ IT Department shall ensure that 

the information system: 

 

a. Thực thi giới hạn số lần đăng nhập không hợp lệ liên tiếp của người dùng trong một 

con số được thiết lập (ví dụ 5).  

Enforces a limit of consecutive invalid logon attempts by a user during a defined 

number (e.g 5). 

b. Tự động khóa tài khoản/nút trong một con số được thiết lập (ví dụ 5) hoặc cho đến khi 

được quản trị viên giải phóng khi vượt quá số lần thử không thành công tối đa. 

Locks the account/node automatically for a defined number (e.g 5) or until released by 

an administrator when the maximum number of unsuccessful attempts is exceeded. 

 

7. Thông Báo Sử Dụng Hệ Thống/ System Use Notification 

Phòng Công nghệ thông tin nên đảm bảo hệ thống thông tin:/ IT Department shall ensure 

that the information system: 

a. Hiển thị cho người dùng thông báo hoặc biểu ngữ sử dụng hệ thống đã được phê duyệt 

trước khi cấp quyền truy cập vào hệ thống cung cấp thông báo về quyền riêng tư và 

bảo mật phù hợp với luật, chỉ thị, chính sách, quy định, tiêu chuẩn và hướng dẫn của 

tiểu bang và liên bang hiện hành và các tiểu bang thông báo rằng: 

 

Displays to users an approved system use notification message or banner before 

granting access to the system that provides privacy and security notices consistent with 
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applicable state and federal laws, directives, policies, regulations, standards, and 

guidance and states informing that: 

 

i. Người dùng đang truy cập hệ thống thông tin của Tech Town./ Users are 

accessing a Tech Town information system. 

ii. Việc sử dụng hệ thống thông tin có thể được theo dõi, ghi lại và chịu sự kiểm 

tra./ Information system usage may be monitored, recorded, and subject to 

audit. 

iii. Nghiêm cấm việc sử dụng trái phép hệ thống thông tin và phải chịu hình phạt 

hình sự và dân sự. 

Unauthorized use of the information system is prohibited and subject to criminal 

and civil penalties. 

iv. Việc sử dụng hệ thống thông tin cho thấy sự đồng ý với việc giám sát và ghi 

lại./ Use of the information system indicates consent to monitoring and 

recording. 

v. Không có quyền riêng tư./ There are not rights to privacy. 

 

b. Lưu giữ thông báo hoặc biểu ngữ trên màn hình cho đến khi người dùng xác nhận các 

điều kiện sử dụng và có hành động rõ ràng để đăng nhập hoặc tiếp tục truy cập vào hệ 

thống thông tin. 

Retains the notification message or banner on the screen until users acknowledge the 

usage conditions and take explicit actions to log on to or further access the information 

system. 

 

c. Đối với hệ thống truy cập công khai, Phòng Công nghệ thông tin đảm bảo hệ thống 

thông tin: 

 For publicly accessible systems, the IT Department shall ensure that the information 

system: 

i. Hiển thị thông tin sử dụng hệ thống, trước khi cấp thêm quyền truy cập. 

Displays system use information, before granting further access. 

ii. Hiển thị các tài liệu tham khảo, nếu có, để giám sát, ghi lại hoặc kiểm toán phù 

hợp với các điều chỉnh về quyền riêng tư cho các hệ thống thường cấm các hoạt 

động đó. 
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Displays references, if any, to monitoring, recording, or auditing that are 

consistent with privacy accommodations for such systems that generally 

prohibit those activities. 

iii. Bao gồm mô tả về việc sử dụng được phép của hệ thống./ Includes a description 

of the authorized uses of the system. 

 

8. Khóa Phiên/ Session Lock 

Phòng Công nghệ thông tin đảm bảo hệ thống thông tin:/ IT Department shall ensure that 

the information system: 

a. Ngăn chặn truy cập thêm vào hệ thống bằng cách bắt đầu khóa phiên sau khi 15 phút 

không hoạt động hoặc khi nhận được yêu cầu từ người dùng. 

Prevent further access to the system by initiating a session lock after 15 minutes of 

inactivity or upon receiving a request from a user. 

 

b. Giữ lại khóa phiên cho đến khi người dùng thiết lập lại quyền truy cập bằng các thủ tục 

xác thực và nhận dạng đã thiết lập. 

Retain the session lock until the user reestablishes access using established 

identification and authentication procedures. 

 

c. Che giấu, thông qua khóa phiên, thông tin hiển thị trước đó trên màn hình với hình ảnh 

có thể xem công khai. 

Conceal, via the session lock, information previously visible on the display with a 

publicly viewable image. 

 

9. Kết Thúc Buổi/ Session Termination 

Phòng Công nghệ thông tin có trách nhiệm:/ IT Department shall: 

a. Đảm bảo rằng hệ thống thông tin tự động kết thúc phiên làm việc của người dùng sau 

15 phút. 

Ensure that the information system automatically terminates a user session after 15 

minutes. 
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10. Hành Động Được Phép Mà Không Có Nhận Dạng Hoặc Xác Thực/ Permitted Actions 

Without Identification Or Authentication 

Phòng Công nghệ thông tin có trách nhiệm:/ IT Department shall: 

a. Xác định các hành động của người dùng có thể được thực hiện trên hệ thống thông tin 

mà không cần nhận dạng hoặc xác thực phù hợp với nhiệm vụ của tổ chức và chức 

năng kinh doanh. 

Identify user actions that can be performed on the information system without 

identification or authentication consistent with organizational missions and business 

functions. 

b. Tài liệu và luận cứ chứng minh trong phương án bảo mật hệ thống thông tin, hành động 

của người dùng không yêu cầu nhận dạng, xác thực. 

Document and provide supporting rationale in the security plan for the information 

system, user actions not requiring identification or authentication. 

 

11. Truy Cập Từ Xa/ Remote Access 

Phòng Công nghệ thông tin có trách nhiệm:/ IT Department shall: 

a. Thiết lập và lập tài liệu về các hạn chế sử dụng, yêu cầu cấu hình/kết nối và hướng dẫn 

triển khai cho từng loại truy cập từ xa được phép. 

Establish and document usage restrictions, configuration/connection requirements, 

and implementation guidance for each type of remote access allowed. 

b. Cấp quyền truy cập từ xa vào hệ thống thông tin trước khi cho phép kết nối./ Authorize 

remote access to the information system prior to allowing such connections. 

c. Đảm bảo rằng hệ thống thông tin giám sát và kiểm soát các phương thức truy cập từ 

xa./ Ensure that the information system monitors and controls remote access methods. 

d. Đảm bảo rằng hệ thống thông tin thực hiện các cơ chế mật mã để bảo vệ tính bí mật và 

toàn vẹn của các phiên truy cập từ xa. 

Ensure that the information system implements cryptographic mechanisms to protect 

the confidentiality and integrity of remote access sessions. 

e. Đảm bảo rằng hệ thống thông tin định tuyến tất cả các truy cập từ xa thông qua các 

điểm kiểm soát truy cập mạng được quản lý để giảm rủi ro cho các cuộc tấn công từ 

bên ngoài. 
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Ensure that the information system routes all remote accesses through managed 

network access control points to reduce the risk for external attacks. 

f. Cho phép thực thi các lệnh đặc quyền và truy cập thông tin liên quan đến bảo mật thông 

qua truy cập từ xa chỉ dành cho đối tượng được cấp quyền. 

Authorize the execution of privileged commands and access to security-relevant 

information via remote access only for authorized identity. 

g. Nêu cơ sở cho việc truy cập đó trong kế hoạch bảo mật cho hệ thống thông tin./ 

Document the rationale for such access in the security plan for the information system. 

 

12. Truy Cập Không Dây/ Wireless Access 

Phòng Công nghệ thông tin có trách nhiệm:/ IT Department shall: 

a. Thiết lập các hạn chế sử dụng, yêu cầu cấu hình/kết nối và hướng dẫn triển khai truy 

cập không dây. 

Establish usage restrictions, configuration/connection requirements, and 

implementation guidance for wireless access. 

b. Cho phép truy cập không dây vào hệ thống thông tin trước khi cho phép các kết nối 

đó./ Authorize wireless access to the information system prior to allowing such 

connections. 

c. Đảm bảo rằng hệ thống thông tin bảo vệ quyền truy cập không dây vào hệ thống bằng 

cách sử dụng xác thực người dùng và thiết bị cũng như mã hóa. 

Ensure that the information system protects wireless access to the system using 

authentication of users and devices and encryption. 

 

13. Kiểm Soát Truy Cập Cho Thiết Bị Di Động/ Access Control For Mobile Devices 

Phòng Công nghệ thông tin có trách nhiệm:/ IT Department shall: 

a. Thiết lập các hạn chế sử dụng, yêu cầu cấu hình, yêu cầu kết nối và hướng dẫn triển 

khai cho các thiết bị di động do tổ chức kiểm soát. 

Establish usage restrictions, configuration requirements, connection requirements, 

and implementation guidance for organization-controlled mobile devices. 
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b. Cho phép kết nối thiết bị di động với hệ thống thông tin của tổ chức./ Authorize the 

connection of mobile devices to organizational information systems. 

c. Sử dụng mã hóa toàn bộ thiết bị hoặc mã hóa vùng chứa để bảo vệ tính bảo mật và tính 

toàn vẹn của thông tin trên các thiết bị đã được phê duyệt. 

Employ full-device encryption or container encryption to protect the confidentiality 

and integrity of information on approved devices. 

 

14. Sử Dụng Hệ Thống Thông Tin Bên Ngoài/ Use Of External Information Systems 

Phòng Công nghệ thông tin có trách nhiệm:/ IT Department shall: 

a. Thiết lập các điều khoản và điều kiện, phù hợp với bất kỳ mối quan hệ tin cậy nào được 

thiết lập với các tổ chức khác sở hữu, vận hành và/hoặc duy trì hệ thống thông tin bên 

ngoài, cho phép các cá nhân được ủy quyền: 

Establish terms and conditions, consistent with any trust relationships established with 

other organizations owning, operating, and/or maintaining external information 

systems, allowing authorized individuals to: 

i. Truy cập hệ thống thông tin từ hệ thống thông tin bên ngoài./ Access the 

information system from external information systems. 

ii. Xử lý, lưu trữ hoặc truyền thông tin do tổ chức kiểm soát bằng hệ thống thông 

tin bên ngoài. 

Process, store, or transmit organization-controlled information using external 

information systems. 

 

b. Chỉ cho phép các cá nhân được ủy quyền sử dụng hệ thống thông tin bên ngoài để truy 

cập hệ thống thông tin hoặc xử lý, lưu trữ hoặc truyền thông tin do tổ chức kiểm soát 

khi tổ chức: 

Permit authorized individuals to use an external information system to access the 

information system or to process, store, or transmit organization-controlled 

information only when the organization: 

i. Xác minh việc triển khai các biện pháp kiểm soát bảo mật cần thiết trên hệ thống 

bên ngoài như được chỉ định trong chính sách bảo mật thông tin và kế hoạch 

bảo mật của tổ chức. 
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Verifies the implementation of required security controls on the external system 

as specified in the organization’s information security policy and security plan. 

ii. Duy trì các thỏa thuận xử lý hoặc kết nối hệ thống thông tin đã được phê duyệt 

với thực thể tổ chức lưu trữ hệ thống thông tin bên ngoài. 

Retains approved information system connection or processing agreements with 

the organizational entity hosting the external information system. 

 

15. Chia Sẻ Thông Tin/ Formation Sharing 

Phòng Công nghệ thông tin có trách nhiệm:/ IT Department shall: 

Tạo điều kiện chia sẻ thông tin bằng cách cho phép người dùng được ủy quyền xác 

định xem các quyền truy cập được chỉ định cho đối tác chia sẻ có khớp với các giới 

hạn truy cập thông tin cho tình huống được xác định trước hay không. 

Facilitate information sharing by enabling authorized users to determine whether 

access authorizations assigned to the sharing partner match the access restrictions on 

the information for predefined situation. 

a. Sử dụng cơ chế tự động để hỗ trợ người dùng đưa ra quyết định chia sẻ/cộng tác thông 

tin. 

Employ auto mechanisms to assist users in making information sharing/collaboration 

decisions. 

 

16. Nội Dung Có Thể Truy Cập Công Cộng/ Publicly Accessible Content 

Phòng Công nghệ thông tin có trách nhiệm:/ IT Department shall: 

a. Chỉ định các cá nhân được phép đăng thông tin lên hệ thống thông tin có thể truy cập 

công khai. 

Designate individuals authorized to post information onto a publicly accessible 

information system. 

b. Đào tạo các cá nhân được ủy quyền để đảm bảo rằng thông tin có thể truy cập công 

khai không chứa thông tin không công khai. 

Train authorized individuals to ensure that publicly accessible information does not 

contain nonpublic information. 

c. Xem lại nội dung thông tin được đề xuất trước khi đăng lên hệ thống thông tin có thể 

truy cập công khai để đảm bảo rằng thông tin không công khai không được đưa vào. 



 
 

   Unit 02, 08th floor, Pearl Plaza Buildings, 561A Dien Bien Phu Street, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Viet Nam Page 14 
 Website: https://techtown.asia                                  

    Hotline: +84 81-716-0331                                  
 

Review the proposed content of information prior to posting onto the publicly 

accessible information system to ensure that nonpublic information is not included. 

d. Xem lại nội dung trên hệ thống thông tin có thể truy cập công khai đối với thông tin 

không công khai mỗi tháng và xóa thông tin đó, nếu phát hiện ra. 

Review the content on the publicly accessible information system for nonpublic 

information each month and removes such information, if discovered. 

 

V. SỰ TUÂN THỦ/ COMPLIANCE 

Những nhân viên vi phạm chính sách này có thể phải chịu hình thức kỷ luật thích hợp cho đến và 

bao gồm cả việc sa thải cũng như các hình phạt dân sự và hình sự. Những người không phải là 

nhân viên, bao gồm nhưng không giới hạn, nhà thầu, có thể bị chấm dứt thỏa thuận hợp đồng, từ 

chối quyền truy cập vào tài nguyên CNTT và các hành động khác cũng như cả hình phạt dân sự 

và hình sự. 

Employees who violate this policy may be subject to appropriate disciplinary action up to and 

including discharge as well as both civil and criminal penalties. Non-employees, including, 

without limitation, contractors, may be subject to termination of contractual agreements, denial 

of access to IT resources, and other actions as well as both civil and criminal penalties. 

 

VI. CHÍNH SÁCH NGOẠI LỆ/ POLICY EXCEPTIONS 

Các yêu cầu ngoại lệ đối với chính sách này sẽ được Giám đốc An ninh Thông tin (CISO) và Giám 

đốc Thông tin (CIO) xem xét. Các bộ phận yêu cầu ngoại lệ sẽ cung cấp các yêu cầu đó cho CIO. 

Yêu cầu phải nêu cụ thể phạm vi của ngoại lệ cùng với lý do cho phép ngoại lệ, tác động tiềm ẩn 

hoặc rủi ro liên quan đến việc chấp nhận ngoại lệ, các biện pháp giảm thiểu rủi ro do Phòng CNTT 

thực hiện, các sáng kiến, hành động và khung thời gian để đạt được mức tuân thủ tối thiểu với các 

chính sách được nêu ở đây. CIO sẽ xem xét các yêu cầu đó; trao đổi với bộ phận yêu cầu. 

Requests for exceptions to this policy shall be reviewed by the Chief Information Security Officer 

(CISO) and the Chief Information Officer (CIO). Departments requesting exceptions shall provide 

such requests to the CIO. The request should specifically state the scope of the exception along 

with justification for granting the exception, the potential impact or risk attendant upon granting 

the exception, risk mitigation measures to be undertaken by the IT Department, initiatives, actions 
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and a time-frame for achieving the minimum compliance level with the policies set forth herein. 

The CIO shall review such requests; confer with the requesting department. 

 

VII. BỘ PHẬN CHỊU TRÁCH NHIỆM/ RESPONSIBLE DEPARTMENT 

 

Giám đốc Công nghệ và Chủ sở hữu Hệ thống Thông tin/ Chief Technology Officer and 

Information System Owners 

 

VIII. NƠI LƯU TRỮ/ POLICY LOCATION 

Chính sách sẽ được ký, quét vào một tệp điện tử và được đăng tại tại vị trí sau: 

The policy will be signed, scanned into an electronic file and posted in the following location:  

https://techtown.asia/policy/asset-control 
 

IX. CÁC PHIÊN BẢN CỦA CHÍNH SÁCH/ POLICY VERSION HISTORY 

Phiên bản/ 

Version 

Ngày/ 

Date 

Mô tả/ Description Được duyệt bởi/ Approved 

By 

1.0 03/01/2022 Chính sách được soạn thảo lần 

đầu/ Initial Policy Drafted 

Giám đốc Tech Town 

Huyền Nguyễn/ Mrs Huyen 

Nguyen Tech Town’s CEO 
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