
UBND TỈNH TÂY NINH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Số:           /STTTT-TTGSĐH 

V/v triệu tập nhân sự phụ trách CNTT tham 

gia lớp tập huấn “Bồi dưỡng nâng cao kỹ 

năng đảm bảo an toàn thông tin cho cán bộ 

phụ trách công nghệ thông tin” 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Tây Ninh, ngày        tháng      năm 2020 

 

Kính gửi: 

-  Các Sở, ngành tỉnh. 

-  UBND các huyện, thị xã, Thành phố; 

 

Căn cứ Quyết định số 406/QĐ-UBND ngày 03/3/2020 của UBND tỉnh về 

việc giao chỉ tiêu đào tạo và dạy nghề năm 2020 và Kế hoạch số 1000/KH-

STTTT ngày 26/4/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức các 

lớp đào tạo, bồi dưỡng ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Tây Ninh 

năm 2020; 

Sở Thông tin và Truyền thông thông báo triệu tập cán bộ phụ trách công 

nghệ thông tin các đơn vị Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố 

tham gia lớp tập huấn “Bồi dưỡng nâng cao kỹ năng đảm bảo an toàn thông tin 

cho cán bộ phụ trách công nghệ thông tin”, với nội dung như sau: 

1. Nội dung tâp huấn:  

- Trang bị các kiến thức từ cơ bản đến nâng cao về hệ thống mạng Ipv6; 

- Triển khai hệ thống NDSsec an toàn, hiệu quả trong việc xây dựng 

Chính quyền điện tử và đô thị thông minh tại tỉnh Tây Ninh. 

2. Thành phần tham dự:  

Nhân sự phụ trách CNTT tại các đơn vị (theo danh sách đính kèm).  

Lưu ý: Đơn vị có thể thay thế nhân sự phù hợp với thời gian và nội dung 

tập huấn. 

3. Thời gian tham dự: tập trung trong 14 ngày làm việc, từ ngày 

08/12/2020 đến ngày 28/12/2020 (trừ ngày thứ bảy và chủ nhật). 

- Buổi sáng bắt đầu từ 7h30 đến 11h30, buổi chiều từ 13h30 đến 17h00. 

4. Địa điểm: Trung tâm Giám sát, điều hành kinh tế, xã hội tập trung tỉnh 

Tây Ninh – số 02 Hàm Nghi, Phường 2, TP Tây Ninh, Tây Ninh. 
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Để lớp tập huấn đạt hiệu quả cao, đề nghị các cơ quan, đơn vị sắp xếp và 

tạo điều kiện cho cán bộ phụ trách CNTT tham gia tập huấn đầy đủ trong thời 

gian tập huấn.  

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- PCNTTBCVT; 

- Lưu: VT, TTGSĐH. 

GIÁM ĐỐC 
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Phụ lục 1 

Nội dung chương trình “Bồi dưỡng nâng cao kỹ năng đảm bảo an toàn 

thông tin cho cán bộ phụ trách công nghệ thông tin” 

 

I. TRANG BỊ CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ IPV6 

 Bài 1: Tổng quan về IPv6 

 - Giao thức IP (Internet Protocol) là gì? 

 - Địa chỉ IPv4 và IPv6, những hạn chế của địa chỉ IPv4 

 - Sự ra đời của địa chỉ IPv6, các tính năng mới của IPv6 

 Thực hành: Kết nối hai máy tính với IPv6 

 Bài 2. Kiến trúc giao thức IPv6 

 - Giới thiệu về ứng dụng tài liệu RFC trong hoạt động phân tích cấu trúc 

giao thức (RFC2460) 

 - IPv6 Chear Sheet 

 - Cấu trúc gói tin IPv6 (Packet) 

 - Các trường của phần tiêu đề IPv6 (IPv6 Header) 

 - So sánh cấu trúc gói tin IPv4 và IPv6 

 Thực hành: Bắt và phân tích gói tin IPv6: 

 + Lab 1: Cấu hình triển khai IPv6 cơ bản 

 + Lab 2: Cấu hình và phân tích IPv6 trên router 

 + Lab 3: Phân mảnh gói tin ICMPv6 kích thước quá lớn 

 + Lab 4: Cấu hình IPv6 RIPng 

 + Lab 5: DDNS (Dynamic DNS) 

II. TRANG BỊ CÁC KIẾN THỨC NÂNG CAO VỀ IPV6 

 Bài 1. Triển khai IPv6 và các dịch vụ ứng dụng IPv6 

 - Cách đặt và quy tắc đặt IPv6, Link local là gì? 

 - DHCP với IPv6  

 - Định tuyến với IPv6 (cấu hình ứng dụng các giao thức định tuyến với 

IPv6) 

 - Dịch vụ web với IPv6 

 - DNS với IPv6 

 - Tương thích giữa IPv4 và IPv6, NAT64, DNS64 

 Thực hành: Hướng dẫn học viên triển khai và phân tích các dịch vụ cơ 

bản trong hệ thống thông tin với IPv6 
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 Bài 2. Vấn đề bảo mật với IPv6 

 - Các nguy cơ gây mất an toàn thông tin trong môi trường IPv6 

 - Ủy quyền cho các địa chỉ được phép gán tự động 

 - Ngăn chặn hoạt động định tuyến lừa đảo với IPv6 

 - Bảo vệ gói tin IPv6 

 - Bảo vệ host từ các nguy cơ mất an toàn thông tin (rà quét và tấn công…) 

 - Kiểm soát lưu lượng mạng, lưu lượng dữ liệu truy cập và trao đổi với 

môi trường Internet 

 Thực hành: Triển khai một số giải pháp bảo mật với IPv6: 

 + Lab 1: Cấu hình OSPF 

 + Lab 2: IPv6 BGP Rouing 

 + Lab 3: IPv6 Access Control List 

 + Lab 4: Hoạt động DNS IPv6 

 + Lab 5: Xây dựng đường hầm IPv6 

III. TRIỂN KHAI HỆ THỐNG DNSSEC 

 Bài 1. Tổng quan về giao thức DNS 

 - DNS là gì ? Cơ sở hạ tầng DNS là gì ? 

 - Tại sao các giao thức ứng dụng phụ thuộc vào DNS ? 

 - Một số khái niệm trong hệ thống DNS (Record, Zone, Forwarder, 

Revert, …) 

 - 7 bước trong quá trình Lookup DNS 

 - Top Level Domain và Root Domain 

 - Các công nghệ DNS 

 - Các phần mềm máy chủ DNS hiện nay (Bind, PowerDNS, Microsoft 

Doman Name System…) 

 Thực hành:  

 + Triển khai thử nghiệm một hệ thống DNS trên windows và Linux 

 + Thực hành thử nghiệm truy vấn DNS cho từng bảng ghi khác nhau 

 + Cấu hình DNS Forwarder, Master DNS, Slave DNS. 

 Bài 2. Phân tích cơ chế hoạt động của giao thức DNS 

 - Phân tích giao thức DNS (DNS Protocol) 

- Quá trình phân giải thuận và phân giải nghịch 

- Phân tích một phiên làm việc của giao thức DNS 
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Thực hành: Phân tích diễn giải một phiên làm việc của giao thức DNS 

Bài 3. Các điểm yếu trên hệ thống DNS 

- Các điểm yếu trong thiết kế giao thức DNS 

- Các dạng tấn công đến máy chủ DNS : 

- Phân tích cơ chế hoạt động của các dạng tấn công máy chủ DNS 

Thực hành : Phân tích cơ chế và triển khai thử nghiệm tấn công vào hệ 

thống DNS 

Bài 4. DNSSEC và hạ tầng khóa công khai PKI 

- DNSSEC là gì ? 

- Các bảng ghi trong hệ thống DNSSEC 

- Các tính năng của DNSSEC 

- Các tiêu chuẩn của DNSSEC 

- Hạ tầng khóa công khai và DNSSEC (Public Key Infrastructure) 

- Các mô hình triển khai DNSSEC 

- Một số giải pháp tăng cường bảo mật cho máy chủ DNS 

Thực hành: Triển khai hạ tầng khóa công khai ứng dụng bảo mật DNS 

(DNSSEC) 

Bài 5. Thực hành triển khai DNSSEC đa nền tảng 

 + Lab 1: Triển khai DNS, DNSSEC sử dụng Microsoft Domain Name 

Service 

 + Lab 2: Triển khai DNS, DNS trên môi trường Linux, sử dụng Bind9 

 + Lab 3: Phân tích bảo mật hệ thống DNS đã triển khai, tích hợp các giải 

pháp bảo mật cho máy chủ DNS. 

 + Lab 4: Kích hoạt DNSSEC cho tên miền 
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Phụ lục 2 

Danh sách tham dự lớp “Đào tạo hướng dẫn thực hiện các giải pháp an 

toàn thông tin cho nhân sự phụ trách công nghệ thông tin” 

Thời gian: 15 ngày, từ ngày 08/12/2020 đến ngày 28/12/2020. 

Số lượng: 32 học viên 

STT Đơn vị Họ tên Ghi chú 

1 Sở Công Thương Nguyễn Khắc Mộc   

2 Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thanh Việt   

3 Sở Giao thông Vận tải Nguyễn Nam Tư   

4 Sở Kế hoạch và Đầu tư Đinh Trung Hiếu   

6 Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Thị Mỹ Nương   

7 
Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội 
Lê Huỳnh Khắc Huy   

8 Sở Ngoại vụ Trần Trọng Ngân   

9 
Sở Nội vụ 

Nguyễn Huỳnh Phúc   

10 Lê Thị Kim Vân   

11 
Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 
Nguyễn Huỳnh Mai   

12 Sở Tài chính Nguyễn Hùng Triệu   

13 
Sở Tài nguyên và Môi 

trường 
Hà Minh Phụng   

14 Sở Tư pháp Lê Thị Nia   

15 Sở Văn hóa và Thể thao Lê Huy Vũ   

16 Sở Xây dựng Lê Thị Cẩm Linh   

17 Sở Y tế Cán bộ phụ trách CNTT   

18 Thanh tra tỉnh Lê Văn Lịnh   

19 
BQL Khu Du lịch Quốc 

Gia Núi Bà Đen 
Trần Minh Hiếu   

20 BQL Khu Kinh tế Phùng Văn Thọ   

21 
BQL Vườn QG Lò Gò Xa 

Mát 
Nguyễn Thị Hằng   
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22 
UBND Thành phố Tây 

Ninh 
Hồ Huy Khôi   

23 UBND huyện Bến Cầu Trần Trọng Quyền   

24 UBND huyện Châu Thành Phan Quốc Thắng   

26 UBND huyện Gò Dầu Võ Duy Tân   

27 UBND Thị xã Hoà Thành Võ Việt Quốc   

28 UBND huyện Tân Biên Ngô Thành Dũng Sỹ   

29 UBND huyện Tân Châu Nguyễn Thị Thu Hằng   

30 UBND Thị xã Trảng Bàng Cán bộ phụ trách CNTT  

31 
UBND Huyện Dương 

Minh Châu 
Trần Đăng Minh  

32 Đài PT-TH Tây Ninh Nguyễn Ngoc Minh   
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