
 
          Kính gửi:  Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) và các doanh nghiệp thành 

viên đăng ký tham gia - Mỗi doanh nghiệp thành viên từ 02 đến 03 

người đăng ký tham gia. 

Thực hiện Chương trình xây dựng pháp luật của Chính phủ, Bộ Công an 

tổ chức Hội thảo “Chia sẻ, tiếp thu kinh nghiệm quốc tế về chế tài xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng”. 

Thời gian: 8g00’ - 17g00’ thứ Sáu, ngày 25 tháng 11 năm 2022. 

Địa điểm: Phòng 318, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. 

Hội thảo hướng tới mục tiêu nghiên cứu tiếp thu rộng rãi các quan điểm, 

tham khảo kinh nghiệm của các quốc gia, tình hình thực tế của các doanh nghiệp 

trong và ngoài nước về chế tài xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an 

ninh mạng. Từ đó, nâng cao chất lượng xây dựng dự thảo văn bản pháp luật quy 

định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng. 

Ban Tổ chức trân trọng mời Hiệp hội cử đại diện đến tham dự Hội thảo và 

đăng ký tham dự (tối đa 03 đồng chí với cơ quan nhà nước, 02 đồng chí với tổ 

chức, doanh nghiệp; thông tin đăng ký gồm: họ tên, chức vụ, đơn vị, số điện 

thoại liên hệ) trước ngày 30 tháng 10 năm 2022 (đầu mối liên hệ: đồng chí 

Nguyễn Nhật Anh, số điện thoại: 0376.089.999, email: 

luat.anm@cybersecurity.vn). 

Trân trọng mời Hiệp hội tham dự Hội thảo./ 
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To:  Vietnam Business Forum (VBF) and its enterprise members 

(2-3 attendants/ enterprise) 

Implementing the Government's law-making program, the Ministry of Public Security 

organizes a conference on “Sharing and acquiring international experience on penalties 

for administrative violations in cybersecurity”. 

Time  : 8:00 – 17:00, Friday, 25th November 2022. 

Venue  : Room 318, National Convention Center, Hanoi. 

The conference aims to acquire and refer a wide range of international perspectives/ 

experience and fathom the actual implementation situation at local/ foreign businesses on 

penalties for administrative violations in cybersecurity. By doing so, improving the quality of 

legal documents regarding penalties for administrative violations in cybersecurity.  

The Organizers cordially invite your organization/ enterprise to attend the conference 

(with maximum 03 participants/ Government agency, 02 participants/ enterprise; 

Registration information includes: Full name, title, organisation/ company, phone number). 

The registration  should be sent before October 30, 2022 (contact point: Nguyen Nhat Anh, 

Tel: 0376.089.999, email: luat.anm@cybersecurity.vn). 

Sincerely yours, 

Recipients: 
- As above; 

- For filing: Office, A05(P1). NNA.25b 

ON BEHALF OF MINISTER 

DEPUTY MINISTER 

 

[Signed and Stamped] 

 

Colonel General Luong Tam Quang 
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