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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 

- 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 
 

- 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 

 

1. LỰA CHỌN MẬT KHẨU/ CHOOSING PASSWORDS  
 

Mật khẩu là tuyến phòng thủ đầu tiên cho các hệ thống CNTT-TT của chúng tôi và cùng với ID 
người dùng giúp xác định những người mà họ tuyên bố là ai. 
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Passwords are the first line of defence for our ICT systems and together with the user ID help to 
establish that people are who they claim to be. 

Mật khẩu được chọn kém hoặc sử dụng sai là một rủi ro bảo mật và có thể ảnh hưởng đến tính bảo 
mật, tính toàn vẹn hoặc tính khả dụng của máy tính và hệ thống của chúng tôi. 

A poorly chosen or misused password is a security risk and may impact upon the confidentiality, 
integrity or availability of our computers and systems. 

 

2. MẬT KHẨU YẾU VÀ MẠNH/ WEAK AND STRONG PASSWORDS 
 

Mật khẩu yếu là mật khẩu dễ dàng bị phát hiện hoặc bị phát hiện bởi những người không được 
phép biết. Ví dụ về mật khẩu yếu bao gồm các từ chọn trong từ điển, tên của trẻ em và vật nuôi, 
số đăng ký ô tô và các mẫu chữ cái đơn giản từ bàn phím máy tính. 

A weak password is one which is easily discovered, or detected, by people who are not supposed 
to know it. Examples of weak passwords include words picked out of a dictionary, names of 
children and pets, car registration numbers and simple patterns of letters from a computer 
keyboard. 

Mật khẩu mạnh là mật khẩu được thiết kế sao cho khó có thể bị phát hiện bởi những người không 
được phép biết mật khẩu đó và khó có thể tìm ra ngay cả khi có sự trợ giúp của máy tính. 

A strong password is a password that is designed in such a way that it is unlikely to be detected 
by people who are not supposed to know it, and difficult to work out even with the help of a 
computer. 

Mọi người phải sử dụng mật khẩu mạnh với tiêu chuẩn tối thiểu là:/ Everyone must use strong 
passwords with a minimum standard of: 

•  Ít nhất tám ký tự./At least eight characters 

• Chứa kết hợp cả chữ và số và kí tự đặc biệt ./ Contain a mix of alpha, numeric and special 

characters 

•  Phức tạp hơn một từ đơn lẻ (mật khẩu như vậy dễ bị tin tặc bẻ khóa hơn)./ More complex 

than a single word (such passwords are easier for hackers to crack). 

 

3.BẢO VỆ MẬT KHẨU/ PROTECTING PASSWORDS  
 

Điều cực kỳ quan trọng là mật khẩu luôn được bảo vệ. Các hướng dẫn sau đây phải luôn được tuân 
thủ: 

It is of utmost importance that the password remains protected at all times. The following 
guidelines must be adhered to at all times: 
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• Không bao giờ tiết lộ mật khẩu của bạn cho bất cứ ai../ Never reveal your passwords to 

anyone. 

• Không bao giờ sử dụng chức năng 'nhớ mật khẩu'./ Never use the 'remember password' 

function. 

• Không bao giờ viết mật khẩu của bạn xuống hoặc lưu trữ chúng ở nơi dễ bị đánh cắp./ 

Never write your passwords down or store them where they are open to theft. 

• Không bao giờ lưu trữ mật khẩu của bạn trong hệ thống máy tính mà không được mã hóa./ 

Never store your passwords in a computer system without encryption. 

• Không sử dụng bất kỳ phần nào của tên người dùng của bạn trong mật khẩu./ Do not use 

any part of your username within the password. 

• Không sử dụng cùng một mật khẩu để truy cập các hệ thống khác nhau./ Do not use the 

same password to access different systems. 

• Không sử dụng cùng một mật khẩu cho các hệ thống bên trong và bên ngoài nơi làm việc./ 

Do not use the same password for systems inside and outside of work. 
 

4.THAY ĐỔI MẬT KHẨU/ CHANGING PASSWORDS	
 

Tất cả mật khẩu cấp người dùng phải được thay đổi tối đa 90 ngày một lần hoặc bất cứ khi nào hệ 
thống nhắc bạn thay đổi mật khẩu. Mật khẩu mặc định cũng phải được thay đổi ngay lập tức. Nếu 
bạn biết hoặc nghi ngờ rằng mật khẩu của mình đã bị người khác biết, bạn phải thay đổi mật khẩu 
đó ngay lập tức và báo cáo mối lo ngại của mình cho Bộ phận hỗ trợ IT Helpdesk. 

All user-level passwords must be changed at a maximum of every 90 days, or whenever a system 
prompts you to change it.  Default passwords must also be changed immediately. If you become 
aware, or suspect, that your password has become known to someone else, you must change it 
immediately and report your concern IT Helpdesk. 

Người dùng không được sử dụng lại cùng một mật khẩu trong vòng 20 lần thay đổi mật khẩu/ 
Users must not reuse the same password within 20 password changes.  

 

5. NƠI LƯU TRỮ/ STANDARD LOCATION 

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

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

https://techtown.asia/policy/password-standard 
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6. CÁC PHIÊN BẢN CỦA TIÊU CHUẨN/ STANDARD VERSION HISTORY 

Phiên bản/ 
Version 

Ngày/ 
Date 

Mô tả/ Description Được duyệt bởi/ 
Approved By 

1.0 07/10/2021 Tiêu chuẩn được soạn thảo lần đầu 

Initial Standard Drafted 

Mrs Huyen Nguyen 

Tech Town’s CEO 
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