
 BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
CỤC AN TOÀN THÔNG TIN 

 
Số:           

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    Hà Nội, ngày       tháng       năm  

THÔNG BÁO 

Về việc công bố lần 3 Danh mục sản phẩm phòng, chống  

phần mềm độc hại đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo Chỉ thị số 14/CT-TTg 

Căn cứ Luật An toàn thông tin mạng ngày 19 tháng 11 năm 2015; 

Thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25 tháng 05 năm 2018 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại; 

Thực hiện Quyết định số 287/QĐ-BTTTT ngày 15/3/2019 của Bộ Thông 

tin và Truyền thông về việc thành lập Hội đồng đánh giá sản phẩm phòng, chống 

phần mềm độc hại theo Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng 

Chính phủ; 

Thực hiện Văn bản số 2290/BTTTT-CATTT ngày 17/7/2018 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông hướng dẫn kết nối, chia sẻ thông tin về mã độc giữa 

các hệ thống kỹ thuật; 

Xét đề nghị của các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm phòng, chống phần 

mềm độc hại có khả năng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo Chỉ thị số 14/CT-TTg; 

Căn cứ vào ý kiến thành viên Hội đồng đánh giá sản phẩm phòng, chống 

phần mềm độc hại theo Chỉ thị số 14/CT-TTg; 

Bộ Thông tin và Truyền thông công bố lần 3 Danh mục sản phẩm phòng, 

chống phần mềm độc hại đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo Chỉ thị số 14/CT-TTg 

ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ theo danh sách như sau: 

STT Thông tin sản phẩm Nhà cung cấp  Kết quả đánh giá 

1 

Tên sản phẩm: CyRadar 

Endpoint Detection and 

Response (CyRadar EDR). 

Công ty Cổ phần An 

toàn thông tin 

CyRadar 

Sản phẩm đáp ứng yêu 

cầu kỹ thuật theo Chỉ thị 

số 14/CT-TTg ngày 

25/5/2018 của Thủ tướng 

Chính phủ. 

2 

Tên sản phẩm: Kaspersky 

Endpoint Security for 

Business (KESB) và 

Kaspersky Security Center 

(KSC). 

Công ty Kaspersky 

Lab SEA 

Sản phẩm đáp ứng yêu 

cầu kỹ thuật theo Chỉ thị 

số 14/CT-TTg ngày 

25/5/2018 của Thủ tướng 

Chính phủ. 



2 
 

Trước đó, ngày 16/7/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố lần 2 

Danh mục sản phẩm sản phẩm phòng, chống phần mềm độc hại đáp ứng yêu cầu 

kỹ thuật theo Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ, 

bao gồm: 

- Sản phẩm: Giải pháp tổng thể phòng chống virus cho các cơ quan, doanh 

nghiệp Bkav Endpoint AI của Công ty Cổ phần phần mềm diệt virus Bkav; 

- Sản phẩm: Viettel Endpoint Detection & Response (VEDR) của Công ty 

An ninh Mạng Viettel; 

- Sản phẩm: CMC Malware Detection and Defence của Công ty TNHH  

An ninh An toàn thông tin CMC; 

- Sản phẩm: Veramine Advanced Endpoint Security Suite của Công ty 

Veramine. 

Danh mục sản phẩm phòng, chống phần mềm độc hại đáp ứng yêu cầu kỹ 

thuật theo Chỉ thị số 14/CT-TTg sẽ được tiếp tục cập nhật theo kết quả đánh giá 

của Hội đồng đánh giá tại Chuyên mục/Tiêu chuẩn, Chất lượng và Đánh giá phù 

hợp của Cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

Trường hợp Quý Cơ quan, tổ chức cần thông tin chi tiết hoặc đề nghị phối 

hợp, hỗ trợ xin vui lòng liên hệ: Ông Nguyễn Tiến Đức, phòng Thẩm định và 

Quản lý giám sát, Cục An toàn thông tin; thư điện tử: ntduc@mic.gov.vn; điện 

thoại: 0934578162. 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Bộ trưởng (để b/c); 

- Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng (để b/c); 

- Cục trưởng (để b/c); 

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 

Chính phủ; 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương; 

- Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước; 

- Cổng TTĐT Bộ TT&TT; 

- Các cơ quan truyền thông, báo chí; 

- Lưu: VT, TĐQLGS. 

 KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Hoàng Minh Tiến 
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