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Sinh viên Duy Tân đoạt giải Nhất Sơ khảo An toàn Thông 

tin miền Trung 

 

Lần đầu tiên tổ chức tại Tp. Đà Nẵng, Vòng Sơ khảo Cuộc thi “Sinh viên với An toàn Thông tin” năm 

2015 Khu vực Miền Trung diễn ra vào ngày 6/11/2015 tại Đại học Duy Tân đã ghi nhận sự g p m t c a 

nhiều tài năng IT tr  đ n t  nhiều tr  ng Đại học trong khu vực. Giành nh ng giải th  ng cao nh t tại 

cuộc thi với giải Nh t và giải Nh , Đại học Duy Tân ch nh thức tr  thành đại di n duy nh t c a Khu vực 

Miền Trung tham dự Vòng Chung khảo Toàn qu c diễn ra vào ngày 1 /11/2015. 

  

 

Ông Nguyễn Quang Thanh - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Tp. Đà Nẵng trao  

giấy chứng nhận Hội viên Hiệp hội An toàn Thông tin cho Đại học Duy Tân 

 

Vòng Sơ khảo Cuộc thi “Sinh viên với An toàn Thông tin” năm 2015 Khu vực Miền Trung thu h t sự 

tham gia c a 6 đội tuy n đ n t  c c tr  ng g m  Đại học Duy Tân, Đại học FPT, Đại học Quảng   nh và 

Đại học Thông tin Liên  ạc. Trong khoảng th i gian   ti ng, c c đội thi đã trải qua phần thi thực hành trên 

m y t nh mang tên C ớp c  và giải 8  ài tập tr c nghi m t nh hu ng  iên quan đ n c c quy đ nh về ph p 

 uật trong   nh vực An toàn Thông tin.  
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Ban Tổ chức trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các đội tuyển xuất sắc tại Cuộc thi 

 

Chỉ trong 8 ph t, cả hai đội ISIT - DTU1 và ISIT - DTU2 c a Đại học Duy Tân đã hoàn thành đ ợc 8  ài 

tập tr c nghi m đ  ghi đ ợc nh ng đi m s  đầu tiên. Gi  v ng phong độ khi   ớc vào phần thi thực 

hành, ISIT - DTU1 và ISIT - DTU2 đã nhanh ch ng v ơn  ên dẫn đầu và  ỏ xa c c đội. K t quả chung 

cuộc, đội tuy n ISIT - DTU1 đã đoạt giải Nh t với  00 đi m, đội tuy n ISIT - DTU2 cùng đ ợc  00 đi m 

nh ng chậm hơn về th i gian nên giành giải Nh  và giải  a thuộc về đội tuy n Fusecu c a Đại học FPT 

với 275 đi m. Với chi n th ng ngoạn m c đ , đội tuy n ISIT - DTU1 tr  thành đại di n duy nh t c a Khu 

vực Miền Trung “th ng ti n” đ n Vòng Chung khảo Toàn qu c diễn ra tại Tp. H  Ch  Minh đ  tranh tài 

với 5 đội tuy n xu t s c nh t c a Miền   c và Miền Nam g m  Anima .Oh yeah  Đại học Công ngh  - 

Đại học Qu c gia Hà Nội), Night E f  Đại học   ch khoa Hà Nội), Team NatusVincere   Đại học Công 

ngh  Thông tin - Đại học Qu c gia Tp. H  Ch  Minh), HakiPwn  Đại học Công ngh  Thông tin - Đại học 

Qu c gia Tp. H  Ch  Minh) và 0x 0 0  Học vi n Công ngh    u ch nh Viễn thông). 

 

Sinh viên Võ Vi t Tùng - Đội tr  ng đội tuy n ISIT - DTU1 chia s   “Trong suốt quá trình chuẩn bị cho 

cuộc thi, ngoài sự nỗ lực ôn luyện không ngừng của từng thành viên, chúng em còn nhận được rất nhiều 

sự quan tâm từ Ban Giám hiệu Đại học Duy Tân khi hỗ trợ các phòng  ap thực hành c ng như m i các 

chuyên gia đ n tập huấn. Đ c biệt, sự nhiệt tình truyền dạy ki n thức và hư ng d n thực hành cho các 

đội tuyển IT của giảng viên  hoa Công nghệ Thông tin trong suốt quá trình học tập và ôn luyện thi đ  

giúp chúng em giành được chi n thắng ngày hôm nay. Cuộc thi c ng là c  hội để chúng em ti p cận 

nhiều h n v i các tình huống về bảo mật an toàn thông tin giúp mỗi thành viên chủ động, tự tin và sáng 

tạo khi giải quy t các vấn đề tư ng tự có thể g p trong công việc tư ng lai.  

 

 Truyền Thông  
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