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QUYẾT ĐỊNH  

Về việc ban hành Quy chế bình chọn Danh hiệu “Chìa khóa vàng” cho các 
sản phẩm, dịch vụ, doanh nghiệp an toàn thông tin năm 2022 

CHỦ TỊCH HIỆP HỘI AN TOÀN THÔNG TIN VIỆT NAM 

Căn cứ Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam; 

Căn cứ Quyết định số 1907/QĐ-TTg ngày 23/11/2020 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến 
kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025”; 

Thực hiện Chương trình Hoạt động 2022 của Hiệp hội An toàn thông tin 
Việt Nam 2022; Theo đề nghị của Ban Tổ chức Chương trình Bình chọn Danh 
hiệu “Chìa khóa vàng” 2022 và Chánh văn phòng Hiệp hội An toàn thông tin 
Việt Nam; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế bình chọn Danh 
hiệu “Chìa khóa vàng” cho các sản phẩm, dịch vụ, doanh nghiệp an toàn thông 
tin năm 2022; 

Điều 2. Hội đồng Bình chọn Danh hiệu “Chìa khóa vàng” 2022, các tổ 
chức, doanh nghiệp, cá nhân có liên quan có trách nhiệm triển khai hoạt động 
Bình chọn 2022 theo Quy chế này; 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng 
bình chọn Danh hiệu “Chìa khóa vàng” 2022, các tổ chức, cá nhân có liên quan 
và Chánh Văn phòng Hiệp hội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

 
 

Nơi nhận: 
- Điều 3; 
- Chủ tịch; 
- Lưu: VPHH. 

CHỦ TỊCH 
 

                    

Nguyễn Thành Hưng 
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  QUY CHẾ 

CHƯƠNG TRÌNH BÌNH CHỌN “CHÌA KHÓA VÀNG” CHO SẢN PHẨM, 

GIẢI PHÁP, DỊCH VỤ VÀ DOANH NGHIỆP AN TOÀN THÔNG TIN 

VIỆT NAM 2022 

(Ban hành kèm theo quyết định số 115/QĐ-VNISA ngày 11/5/2022 của 

 Chủ tịch Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam) 
 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1: Danh hiệu Chìa khóa vàng  

Danh hiệu “Chìa khóa vàng” được Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam 

(VNISA) trao tặng cho các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ an toàn thông tin Việt 

Nam có chất lượng cao, doanh nghiệp an toàn thông tin Việt Nam xuất sắc.    

Chương trình bình chọn danh hiệu “Chìa khóa vàng” là hoạt động thường 

niên trong khuôn khổ sự kiện “Ngày An toàn thông tin Việt Nam” của VNISA  

được bắt đầu từ năm 2015. 

Điều 2: Mục đích  

Chương trình nhằm phát hiện, tôn vinh các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ và 

doanh nghiệp an toàn thông tin (ATTT) xuất sắc, tiêu biểu, góp phần hỗ trợ hoạt 

động quảng bá, xúc tiến thương mại, tăng cường năng lực cạnh tranh và mở rộng 

thị trường. Chương trình góp phần thúc đẩy phát triển thị trường các sản phẩm, 

giải pháp, dịch vụ an toàn thông tin và công nghệ thông tin nội địa, nâng cao ý 

thức bảo mật dữ liệu, hỗ trợ nâng cao thương hiệu của các doanh nghiệp an toàn 

thông tin xuất sắc, hưởng ứng chương trình Chuyển đổi số Quốc gia và chiến 

lược “Make in Vietnam” của Chính phủ. 

Điều 3: Các hạng mục bình chọn 

VNISA tổ chức Chương trình bình chọn và trao danh hiệu “Chìa khóa vàng” 

của năm theo từng hạng mục bình chọn cụ thể cho các sản phẩm, giải pháp, dịch 

vụ và doanh nghiệp Việt Nam xuất sắc và tiêu biểu, được đánh giá đạt các tiêu chí 

do Chương trình quy định.  

Trong Chương trình này thuật ngữ “Giải pháp an toàn thông tin” được hiểu 

là một sản phẩm an toàn thông tin hoặc một cụm các sản phẩm an toàn thông tin, 

được đưa vào ứng dụng một cách độc lập hoặc được tích hợp cùng với các sản 

phẩm công nghệ thông tin khác để cung cấp một sản phẩm hoặc dịch vụ hoàn 

chỉnh. 

Căn cứ vào thực tế phát triển sản phẩm, dịch vụ và doanh nghiệp an toàn 

thông tin tại Việt Nam, năm 2022 VNISA chọn lọc và quy định cụ thể danh sách 

và tên gọi các hạng mục tham gia bình chọn danh hiệu “Chìa khóa vàng” bao 

gồm:  
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A. Các hạng mục bình chọn cho sản phẩm, giải pháp, dịch vụ An toàn 

thông tin bao gồm: 

1. Sản phẩm An toàn thông tin chất lượng cao xuất sắc; 

2. Sản phẩm An toàn thông tin triển vọng xuất sắc; 

3. Giải pháp CNTT an toàn tiêu biểu cho chuyển đổi số; 

4. Dịch vụ An toàn thông tin tiêu biểu. 

B. Các hạng mục bình chọn cho doanh nghiệp An toàn thông tin Việt 

Nam bao gồm: 

1. Top 5 doanh nghiệp Việt Nam về kiểm tra và đánh giá an toàn thông tin 

mạng; 

2. Top 5 doanh nghiệp Việt Nam về giám sát và ứng cứu sự cố an toàn thông 

tin mạng; 

3. Top 5 doanh nghiệp Việt Nam về mật mã, xác thực và chữ ký số; 

4. Top 5 doanh nghiệp Việt Nam về chống mã độc và chống tấn công mạng; 

Căn cứ vào số lượng các hồ sơ đăng ký cho từng hạng mục Top 5 doanh 

nghiệp an toàn thông tin Việt Nam, Ban Tổ chức sẽ quyết định việc bình chọn 

cho hạng mục đó. 

(có Phụ lục mô tả chi tiết từng hạng mục kèm theo) 

Điều 4: Nguyên tắc tham gia Chương trình và tổ chức Bình chọn 

1. Danh hiệu “Chìa khóa vàng” trao tặng cho mỗi sản phẩm, giải pháp, dịch 

vụ và cho mỗi doanh nghiệp, có giá trị gắn liền với thông tin về Năm bình chọn 

và Hạng mục bình chọn. 

2. Mỗi một tổ chức, doanh nghiệp có thể đăng ký tham gia bình chọn nhiều 

sản phẩm, giải pháp, dịch vụ theo từng hạng mục và có thể đăng ký tham gia 

nhiều hạng mục Top 5 doanh nghiệp an toàn thông tin Việt Nam;  

3. Sản phẩm, giải pháp, dịch vụ tham gia bình chọn không được vi phạm quy 

định về quyền sở hữu trí tuệ, sở hữu công nghiệp dưới bất kỳ hình thức nào. 

Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đúng đắn, trung thực 

đối với các thông tin liên quan tới sản phẩm, giải pháp, dịch vụ, doanh nghiệp. 

Điều 5: Tiêu chí Bình chọn 

Việc bình chọn sản phẩm, giải pháp, dịch vụ và doanh nghiệp được đánh giá 

thông qua các nhóm tiêu chí cơ bản dành cho các đối tượng bình chọn như sau: 

A. Sản phẩm, giải pháp, dịch vụ an toàn thông tin 

1. Đối với sản phẩm, giải pháp an toàn thông tin (quy định tại khoản 1 đến 

khoản 3, mục A, Điều 3) 

Dựa trên các tiêu chí về: Tính năng và hiệu quả ứng dụng; Khả năng công 

nghệ và chất lượng sản phẩm; Tính sáng tạo và đột phá; So sánh với các sản 

phẩm đã có; Khả năng thay thế sản phẩm nhập ngoại; Khả năng thương mại hóa 

(tiềm năng và thực tế); Kết quả ứng dụng thực tiễn, chiến lược phát triển; Hồ sơ 

tài liệu hướng dẫn sử dụng, tính pháp lý và bản quyền sở hữu. 

2. Đối với dịch vụ an toàn thông tin (quy định tại khoản 4, mục A, Điều 3) 
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Dựa trên các tiêu chí về: Nhu cầu và hiệu quả khi sử dụng dịch vụ; Công 

nghệ và nhân lực đảm bảo chất lượng dịch vụ; Tính quy trình, tuân thủ các tiêu 

chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật liên quan; Thị trường và quy mô triển khai dịch vụ; 

Tỷ lệ chiếm lĩnh thị trường; Đầu tư phát triển; So sánh giá với hiệu quả áp dụng; 

Phản hồi của thị trường; Hồ sơ tài liệu hướng dẫn sử dụng, tính pháp lý và bản 

quyền sở hữu. 

B. Doanh nghiệp thuộc Top 5 doanh nghiệp An toàn thông tin Việt Nam 

Dựa trên các tiêu chí về: Kết quả kinh doanh - tài chính, Tiềm lực; Nhân lực; 

Thị trường, khách hàng; Quản lý chất lượng; Sản phẩm, dịch vụ thuộc lĩnh vực 

đăng ký; Chất lượng, tiêu chuẩn; Công nghệ, R&D; Chất lượng hồ sơ… 

Ngoài ra, các doanh nghiệp đăng ký vào hạng mục quy định tại mục B, Điều 

3 phải có tối thiểu 01 sản phẩm/giải pháp/dịch vụ đạt danh hiệu “Chìa khóa vàng” 

năm 2021 hoặc năm 2022 ở lĩnh vực tương ứng. 

Hội đồng Bình chọn quyết định việc phân loại đối tượng sản phẩm, giải 

pháp, dịch vụ, doanh nghiệp đăng ký theo hạng mục thành các nhóm chi tiết và 

xây dựng bảng tiêu chí, bộ chỉ tiêu kỹ thuật và thang điểm tương ứng phù hợp để 

thẩm định và đánh giá. 

Việc đánh giá, bình xét còn được thực hiện trên cơ sở so sánh với các sản 

phẩm, giải pháp, dịch vụ, doanh nghiệp cùng loại trên thị trường nhằm đánh giá 

chọn ra được các sản phẩm, giải pháp có chất lượng cao, dịch vụ tiêu biểu và 

doanh nghiệp xuất sắc nhất. 
 

Chương II 

HỘI ĐỒNG BÌNH CHỌN 

Điều 6: Cơ cấu, thành phần Hội đồng Bình chọn 

Hội đồng Bình chọn danh hiệu “Chìa khóa vàng” do Chủ tịch VNISA quyết 

định thành lập với cơ cấu thành viên là các nhà quản lý, chuyên gia hàng đầu về 

an toàn thông tin; đại diện cho các doanh nghiệp, tổ chức, trường đại học lớn 

trong lĩnh vực an toàn thông tin và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.  

Hội đồng Bình chọn có trách nhiệm giúp Chủ tịch VNISA thực hiện quy 

trình đánh giá, bình chọn theo Quy chế và bộ tiêu chí đã được thống nhất. 

Thành phần của Hội đồng Bình chọn bao gồm: Chủ tịch, các Phó chủ tịch và 

các Ủy viên khác. Thường trực Hội đồng Bình chọn sẽ đề xuất các nội dung, định 

hướng hoạt động của Hội đồng trong quá trình thực hiện Chương trình. 

Hội đồng Bình chọn được chia thành các Tiểu ban để triển khai việc đánh 

giá, bình chọn sản phẩm, giải pháp, dịch vụ và doanh nghiệp. 

Điều 7: Nhiệm vụ của Hội đồng Bình chọn 

- Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá và thang điểm để chấm điểm, bình chọn cho 

từng hạng mục sản phẩm, giải pháp, dịch vụ và doanh nghiệp phù hợp với thực 

tiễn và các yêu cầu quy định tại Điều 5 trong Quy chế này. 
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-  Chỉ đạo Thư ký và Văn phòng VNISA hướng dẫn các tổ chức, doanh 

nghiệp lập hồ sơ đăng ký bình chọn, nhận hồ sơ và thực hiện bước sơ tuyển. 

- Hội đồng Bình chọn làm việc theo nguyên tắc công khai, minh bạch, kết 

luận theo đa số. Trường hợp thành viên hội đồng là người có quyền lợi liên quan 

với chủ sở hữu hoặc là đại diện cho các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ và doanh 

nghiệp an toàn thông tin đã đăng ký bình chọn thì sẽ không tham gia bỏ phiếu cho 

những sản phẩm, giải pháp, dịch vụ, doanh nghiệp này. 

Điều 8:  Nhiệm vụ của các Tiểu ban bình chọn 

- Nghiên cứu hồ sơ các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ, doanh nghiệp và tổ 

chức đánh giá, bình chọn theo các nguyên tắc và tiêu chí đã quy định. 

- Thành lập các Tổ kỹ thuật gồm các chuyên gia an toàn thông tin thuộc các 

tổ chức, doanh nghiệp để hỗ trợ việc chuẩn bị tài liệu, thực hiện các bước đánh 

giá kỹ thuật cho các sản phẩm, giải pháp và dịch vụ về chức năng và tính an toàn 

thông tin… 

-  Các Tiểu ban có trách nhiệm tổng hợp kết quả đánh giá sản phẩm, giải 

pháp, dịch vụ, doanh nghiệp, và gửi cho Thư ký Hội đồng để báo cáo tại cuộc họp 

Chung tuyển của Hội đồng bình chọn. 

 

Chương III 

ĐĂNG KÝ BÌNH CHỌN 

Điều 9: Hồ sơ đăng ký 

Tổ chức, doanh nghiệp đăng ký tham gia bình chọn chuẩn bị 02 (hai) bộ hồ 

sơ được đóng quyển, có xác nhận của doanh nghiệp cho từng sản phẩm, giải 

pháp, dịch vụ hoặc doanh nghiệp đăng ký vào từng hạng mục Top 5 và gửi về 

Văn phòng VNISA (gửi kèm bản điện tử), bao gồm: 

A. Đối với sản phẩm, giải pháp, dịch vụ An toàn thông tin 

1. Phiếu đăng ký tham gia bình chọn (mẫu số 1.1) 

2. Tóm tắt thông tin về tổ chức doanh nghiệp (mẫu số 2). 

3. Báo cáo mô tả sản phẩm, giải pháp, dịch vụ (các mẫu số 3 cho sản 

phẩm/giải pháp/dịch vụ). 

4. Bản đăng ký sản phẩm mẫu và quy trình kiểm tra (mẫu số 4). 

 Sản phẩm phải được cung cấp dưới hình thức phù hợp với yêu cầu chuyển 

giao và phục vụ việc đánh giá của Hội đồng Bình chọn. Trong trường hợp doanh 

nghiệp ủy quyền cho Ban tổ chức toàn quyền thử nghiệm thì sản phẩm sẽ được 

hoàn trả lại cho doanh nghiệp sau khi kết thúc Chương trình. 

B. Đối với doanh nghiệp đăng ký Top 5 doanh nghiệp ATTT Việt Nam 

1. Phiếu đăng ký tham gia bình chọn (mẫu số 1.2) 

2. Tóm tắt thông tin về tổ chức doanh nghiệp (mẫu số 2). 

3. Báo cáo mô tả thông tin về doanh nghiệp đăng ký tham gia bình chọn Top 

5 (các mẫu số 3 cho doanh nghiệp). 
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Điều 10: Thời gian, địa chỉ nhận hồ sơ 

1. Thời điểm thông báo công khai về Hồ sơ đăng ký bình chọn: 10/6/2022. 

2. Thời gian nhận hồ sơ bình chọn: Từ ngày 1/7/2021- 5/8/2022. 

3. Thông tin và tài liệu về Chương trình Bình chọn 2022 được thông báo trên 

website: http://binhchon.vnisa.org.vn/ 

4. Địa chỉ nhận hồ sơ: Văn phòng Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam. 

 Địa chỉ: 155 An Trạch, Đống Đa, Hà Nội. Email: binhchon@vnisa.org.vn  
 

CHƯƠNG IV 

TỔ CHỨC BÌNH CHỌN VÀ CẤP CHỨNG NHẬN DANH HIỆU 

Điều 11: Tổ chức bình chọn 

Việc bình chọn bao gồm các bước sau: 

A. Đối với sản phẩm, giải pháp, dịch vụ 

1. Bước Chọn lọc sơ bộ (Sơ tuyển): Hội đồng Bình chọn có trách nhiệm tổ 

chức xem xét đánh giá các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ có hồ sơ đăng ký hợp lệ 

và chọn lựa các hồ sơ đáp ứng yêu cầu để đưa vào vòng thẩm định, đánh giá kỹ 

thuật. 

2. Bước Thẩm định, đánh giá kỹ thuật (Thẩm định): Tùy theo điều kiện cụ 

thể và đặc thù của sản phẩm, giải pháp và dịch vụ, các Tiểu ban bình chọn (với sự 

hỗ trợ của các Tổ kỹ thuật) sẽ tổ chức thẩm định tính đúng đắn của hồ sơ và kiểm 

nghiệm các tính năng an toàn thông tin của các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ trên 

cơ sở đánh giá thực tế, khách quan theo tiêu chí đã quy định, với sự phối hợp của 

tổ chức, doanh nghiệp có sản phẩm, giải pháp, dịch vụ đăng ký Bình chọn. 

3. Bước Đánh giá chất lượng chuyên sâu (Thẩm định chuyên sâu): Đối với 

các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ có tiềm năng đạt danh hiệu “Chìa khóa vàng” 

(dựa trên kết quả bước thẩm định) các Tiểu ban bình chọn (với sự hỗ trợ của các 

Tổ kỹ thuật) có thể sẽ quyết định việc áp dụng các phương pháp đánh giá chất 

lượng chuyên sâu như: so sánh chức năng và kết quả chạy thử với các sản phẩm 

thương mại hàng đầu, đánh giá các tính năng an toàn thông tin, sử dụng các công 

cụ kiểm tra mã nguồn, v.v... 

Trong trường hợp cần thiết Tiểu ban bình chọn có thể đề nghị Hội đồng kiến 

nghị Ban Tổ chức mời chuyên gia độc lập tham gia thực hiện đánh giá thẩm định 

chuyên sâu. 

4. Bước Bình chọn sản phẩm, giải pháp, dịch vụ (Chung tuyển): Hội đồng 

bình chọn tiến hành chấm điểm sản phẩm, giải pháp, dịch vụ theo mẫu phiếu, tiêu 

chí đã được thống nhất, dựa trên báo cáo kết quả thẩm định của các Tiểu ban kỹ 

thuật. 

B. Đối với doanh nghiệp Top 5 doanh nghiệp an toàn thông tin Việt Nam 

1. Bước Chọn lọc sơ bộ (Sơ tuyển): Hội đồng bình chọn có trách nhiệm tổ 

chức xem xét đánh giá sơ bộ hồ sơ doanh nghiệp đăng ký hợp lệ và chọn lựa các 

hồ sơ đáp ứng yêu cầu để đưa vào vòng Đánh giá. 
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2. Bước Đánh giá theo hồ sơ và nghe doanh nghiệp thuyết trình: Các Tiểu 

ban bình chọn sẽ tổ chức thẩm định hồ sơ đăng ký của doanh nghiệp theo tiêu chí 

bình chọn và nghe đại diện doanh nghiệp thuyết trình về những nội dung liên 

quan tới doanh nghiệp theo hướng dẫn trong tài liệu hồ sơ đăng ký của Ban tổ 

chức. 

3. Bước Bình chọn doanh nghiệp (Chung tuyển): Hội đồng bình chọn tiến 

hành chấm điểm doanh nghiệp Top 5 doanh nghiệp an toàn thông tin Việt Nam 

theo mẫu phiếu, tiêu chí đã được thống nhất, dựa trên báo cáo kết quả của các 

Tiểu ban. 

Việc chấm điểm bảo đảm nguyên tắc độc lập, công bằng, khách quan. Từng 

thành viên của Hội đồng tự chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá của mình.  

Điều 12: Công nhận kết quả và cấp chứng nhận 

- Căn cứ theo kết quả do Hội đồng bình chọn đề xuất, Chủ tịch VNISA ra 

quyết định công nhận và cấp Giấy chứng nhận Danh hiệu “Chìa khóa vàng” cho 

các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ, doanh nghiệp đạt yêu cầu theo từng hạng mục 

bình chọn. 

- Lễ công bố kết quả bình chọn và trao Giấy chứng nhận cho các tổ chức, 

doanh nghiệp có sản phẩm, giải pháp, dịch vụ đạt danh hiệu và doanh nghiệp đạt 

Top 5 sẽ được tổ chức tại Hà Nội. 

- Tổ chức, doanh nghiệp có sản phẩm, giải pháp, dịch vụ đạt Danh hiệu 

“Chìa khóa vàng” và đạt Top 5 doanh nghiệp an toàn thông tin Việt Nam của năm 

sẽ được nhận: 

+ Giấy chứng nhận danh hiệu “Chìa khóa vàng” cho sản phẩm/giải pháp/dịch 

vụ chất lượng cao và doanh nghiệp xuất sắc về an toàn thông tin đã đạt được 

trong hạng mục tham gia bình chọn.  

+  Cúp Lưu niệm của Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam. 

Điều 13: Kinh phí bảo đảm cho Chương trình Bình chọn 

Kinh phí bảo đảm cho Chương trình Bình chọn bao gồm chi phí cho tổ chức 

hoạt động đánh giá, bình chọn; chi phí cho Lễ công bố và trao chứng nhận; chi 

phí truyền thông cho Chương trình và cho các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ, 

doanh nghiệp đạt Danh hiệu của năm. Kinh phí này được huy động từ các nguồn 

đóng góp và tài trợ của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; và cân đối từ kinh phí 

của Hiệp hội. 

- Các tổ chức, doanh nghiệp có sản phẩm, giải pháp, dịch vụ đăng ký tham gia 

chương trình và đăng ký bình chọn Top 5 doanh nghiệp an toàn thông tin Việt 

Nam có trách nhiệm đóng góp kinh phí cho hoạt động truyền thông ban đầu và 

chi phí đánh giá sản phẩm, giải pháp, dịch vụ, doanh nghiệp (giai đoạn 1). 

- Các tổ chức, doanh nghiệp có sản phẩm, dịch vụ, giải pháp hoặc bản thân 

doanh nghiệp đạt danh hiệu “Chìa khóa vàng” có trách nhiệm đóng góp kinh phí 

cho Lễ trao danh hiệu và các hoạt động truyền thông, quảng bá, tiếp thị của 

Chương trình (giai đoạn 2). 
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Mức đóng góp cụ thể do VNISA quy định căn cứ vào hạng mục bình chọn 

và quy mô doanh thu của sản phẩm, giải pháp, dịch vụ và doanh nghiệp. 

Điều 14: Xử lý khiếu nại, thu hồi chứng nhận danh hiệu 

- Thời gian khiếu nại có hiệu lực là 15 ngày làm việc kể từ ngày thông báo 

kết quả bình chọn. 

- Hội đồng bình chọn có trách nhiệm xử lý các khiếu nại liên quan đến kết 

quả bình chọn trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin 

khiếu nại.  

- Trường hợp các tổ chức, doanh nghiệp đạt danh hiệu vi phạm quy định của 

pháp luật và quy định của quy chế này, Hội đồng bình chọn có thể xem xét, đề 

xuất chủ tịch VNISA xử lý thu hồi Chứng nhận danh hiệu. 

 

CHƯƠNG V 

QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM 

Điều 15: Quyền lợi và trách nhiệm của tổ chức, doanh nghiệp có sản phẩm, 

giải pháp, dịch vụ được công nhận danh hiệu và doanh nghiệp đạt Top 5 

1. Quyền lợi 

- Được sử dụng, khai thác danh hiệu phục vụ cho mục đích kinh doanh, tiếp 

thị, mở rộng thị trường. 

- Được VNISA gửi thư giới thiệu sản phẩm, giải pháp, dịch vụ, doanh 

nghiệp đạt danh hiệu Chìa khóa vàng 2022 tới các cơ quan, tổ chức Nhà nước ở 

Trung ương, địa phương và các Tập đoàn, Tổng công ty, công ty trong cả nước. 

- Tham gia và thụ hưởng lợi ích từ các hoạt động truyền thông của chương 

trình bình chọn. Ưu tiên tham gia báo cáo trong các Hội nghị, Hội thảo chuyên đề 

liên quan do VNISA tổ chức. Được quảng bá, tiếp thị các sản phẩm, giải pháp, 

dịch vụ, doanh nghiệp đạt danh hiệu trong các hoạt động năm tiếp theo do 

VNISA chủ trì phối hợp với các cơ quan truyền thông thực hiện.  

2. Trách nhiệm 

- Sản xuất và phát triển sản phẩm, giải pháp, dịch vụ được công nhận theo 

đúng tiêu chuẩn chất lượng; bảo đảm sự phát triển ổn định của doanh nghiệp như 

đã cam kết tại hồ sơ đăng ký tham gia bình chọn. 

 - Báo cáo VNISA những thông tin thống kê, đánh giá trong 2 năm tiếp theo 

về kết quả kinh doanh và phát triển sản phẩm, giải pháp, dịch vụ đã đạt danh hiệu, 

và báo cáo theo yêu cầu đột xuất của cơ quan quản lý nhà nước. 

 - Cung cấp cho VNISA những thông tin cần thiết về sản phẩm, giải pháp, 

dịch vụ, doanh nghiệp để tham gia các hoạt động tuyên truyền, quảng bá cho 

Chương trình và các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ. 

 - Chủ sở hữu sản phẩm, giải pháp, dịch vụ và doanh nghiệp đạt danh hiệu có 

nghĩa vụ đóng góp kinh phí tham gia Chương trình truyền thông sau bình chọn 

theo quy định tại Điều 13 của Quy chế này. 
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Chương VI 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 16: Điều khoản thi hành 

1. Hội đồng Bình chọn và các cơ quan, tổ chức tham gia quy trình đánh giá 

bình chọn; các tổ chức, doanh nghiệp đăng ký sản phẩm, giải pháp, dịch vụ, 

doanh nghiệp tham gia bình chọn có trách nhiệm phối hợp triển khai các nội dung 

được quy định trong quy chế này. 

2. Văn phòng VNISA có trách nhiệm hỗ trợ Hội đồng bình chọn phối hợp 

với các cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình thực hiện Quy chế này. 

Điều 17: Hiệu lực thi hành 

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Trong quá trình thực hiện 

nếu có những nội dung cần sửa đổi, bổ sung để phù hợp thực tiễn, Hội đồng bình 

chọn sẽ báo cáo Chủ tịch Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam xem xét quyết 

định. 

CHỦ TỊCH 

 

                                                                        
                                                      Nguyễn Thành Hưng 
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PHỤ LỤC 

DANH SÁCH CÁC HẠNG MỤC 

BÌNH CHỌN DANH HIỆU “CHÌA KHÓA VÀNG” 2022  

(Kèm theo Quy chế Chương trình Bình chọn danh hiệu “Chìa khóa vàng”) 
 

Chương trình Bình chọn danh hiệu “Chìa khóa vàng” năm 2022 của Hiệp 

hội An toàn Thông tin Việt Nam (VNISA) sẽ xét chọn các sản phẩm, dịch vụ, giải 

pháp, cho 4 hạng mục và xét chọn các doanh nghiệp xuất sắc nhất cho 4 hạng 

mục như sau: 

A. Nhóm 04 hạng mục bình chọn cho sản phẩm, giải pháp và dịch vụ an 

toàn thông tin: 

1. Hạng mục “Sản phẩm An toàn thông tin chất lượng cao xuất sắc” xem 

xét trao danh hiệu cho các sản phẩm khoa học, công nghệ bảo đảm an toàn thông 

tin xuất sắc về công nghệ và thành công về thương mại. Đây phải là các sản phẩm 

hoàn chỉnh xuất xứ từ Việt Nam, có khả năng sản xuất hàng loạt, đã được thương 

mại hóa hoặc cung cấp cho thị trường, do các doanh nghiệp, tổ chức Việt Nam đã 

được cấp Giấy phép kinh doanh sản phẩm ATTT/MMDS sở hữu và làm chủ công 

nghệ.  

2. Hạng mục “Sản phẩm An toàn thông tin triển vọng xuất sắc” xem xét 

trao danh hiệu cho các sản phẩm an toàn thông tin là kết quả nghiên cứu, phát 

triển mới, có chất lượng cao, có tiềm năng thương mại hóa và cung cấp ra thị 

trường trong tương lai gần, do các doanh nghiệp, tổ chức Việt Nam sở hữu và làm 

chủ công nghệ (kể cả các doanh nghiệp mới khởi nghiệp chưa có doanh thu và 

chưa được cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm ATTT/MMDS).  

3. Hạng mục “Các giải pháp CNTT an toàn tiêu biểu cho chuyển đổi số” 

xem xét trao danh hiệu cho các sản phẩm, nền tảng số và giải pháp công nghệ 

thông tin phục vụ cho chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số 

và có các tính năng an toàn cao. Đó là kết quả nghiên cứu-phát triển có chất 

lượng, có khả năng thương mại và cung cấp ra thị trường, do các doanh nghiệp, tổ 

chức Việt Nam sở hữu và làm chủ công nghệ. Các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp 

này có các tính năng an toàn nổi bật như kiểm soát quyền sử dụng chặt chẽ, được 

thiết kế và phát triển an toàn, sử dụng tài nguyên và tương tác với hệ thống an 

toàn, … 

4. Hạng mục “Dịch vụ An toàn thông tin tiêu biểu” xem xét trao danh hiệu 

cho các dịch vụ về bảo đảm an toàn thông tin có quy trình công nghệ hoàn chỉnh, 

chất lượng cao về an toàn, bảo mật thông tin, đã được thương mại hóa có hiệu quả 

cao trên thị trường, do các doanh nghiệp, tổ chức Việt Nam đã được cấp giấy 

phép kinh doanh dịch vụ ATTT/MMDS cung cấp và đảm bảo chất lượng ổn định. 
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B. Nhóm 04 hạng mục bình chọn “Top 5 doanh nghiệp an toàn thông tin 

Việt Nam” 

1. Hạng mục “Top 5 doanh nghiệp Việt Nam về kiểm tra và đánh giá an 

toàn thông tin mạng” xem xét trao danh hiệu cho tối đa 5 doanh nghiệp Việt 

Nam hàng đầu có nguồn nhận lực, tài chính, năng lực công nghệ và kết quả hoạt 

động, kinh doanh tốt nhất; có ít nhất 1 sản phẩm, dịch vụ trong lĩnh vực kiểm tra, 

và đánh giá an toàn thông tin mạng đạt danh hiệu Chìa khóa vàng năm 2021 hoặc 

năm 2022. 

2. Hạng mục “Top 5 doanh nghiệp Việt Nam về giám sát và ứng cứu sự 

cố an toàn thông tin mạng” xem xét trao danh hiệu cho tối đa 5 doanh nghiệp 

Việt Nam hàng đầu có nguồn nhận lực, tài chính, năng lực công nghệ và kết quả 

hoạt động, kinh doanh tốt nhất; có ít nhất 1 sản phẩm, dịch vụ trong lĩnh vực giám 

sát và ứng cứu sự cố An toàn thông tin mạng đạt danh hiệu Chìa khóa vàng năm 

2021 hoặc năm 2022. 

3. Hạng mục “Top 5 doanh nghiệp Việt Nam về mật mã, xác thực và chữ 

ký số” xem xét trao danh hiệu cho tối đa 5 doanh nghiệp Việt Nam hàng đầu có 

nguồn nhận lực, tài chính, năng lực công nghệ, hỗ trợ kỹ thuật, kinh nghiệm tư 

vấn và kết quả hoạt động, kinh doanh tốt nhất; có ít nhất 1 sản phẩm, dịch vụ 

trong lĩnh vực mật mã, xác thực và chữ ký số đạt danh hiệu Chìa khóa vàng năm 

2021 hoặc năm 2022. 

4. Hạng mục “Top 5 doanh nghiệp Việt Nam về chống mã độc và chống 

tấn công mạng” xem xét trao danh hiệu cho tối đa 5 doanh nghiệp Việt Nam 

hàng đầu có nguồn nhận lực, tài chính, năng lực công nghệ và kết quả hoạt động, 

kinh doanh tốt nhất; có ít nhất 1 sản phẩm, dịch vụ trong lĩnh vực chống mã độc 

và bảo vệ An toàn thông tin trên mạng đạt danh hiệu Chìa khóa vàng năm 2021 

hoặc năm 2022. 
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