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Sinh viên Duy Tân đứng thứ Nhất trong các đội Quốc tế tại 

Cuộc thi VolgaCTF 

 

Đạt thứ hạng cao trên bảng xếp hạng CTFTime cùng nhiều thành tích nổi trội, đội tuyển An toàn Thông 

tin ISIT-DTU của Đại học Duy Tân vinh dự là đại diện duy nhất của châu Á được mời tham dự Cuộc thi 

VolgaCTF 2017 do ĐH Samara và Sở Công nghệ Thông tin và Truyền thông Samara Region (Nga) tổ 

chức vào giữa tháng 9 vừa qua. 

 

VolgaCTF là một trong những cuộc thi lớn nhất trong lĩnh vực Bảo mật Thông tin được giới chuyên môn 

đánh giá rất cao về cách tổ chức cũng như phong độ của các đội tham dự. Tại Vòng Chung kết của Cuộc 

thi VolgaCTF 2017 diễn ra từ ngày 19-22/9/2017 tại Samara (Nga), ngoài 2 đội với thành viên chính là 

các chuyên gia của Ban Tổ chức, 5 đội của Nga và 6 đội của Vùng liên bang Volga, Ban Tổ chức còn mời 

thêm 4 đội quốc tế gồm Mỹ, Bồ Đào Nha, Áo và Việt Nam. 

 

 

Đội tuyển ISIT-DTU của Đại học Duy Tân 

 

Các đội chơi thi đấu theo hình thức Tấn công/Phòng thủ (Attack/Defense) trong khoảng thời gian 10 

tiếng. Mỗi đội được Ban tổ chức cấp một máy chủ (hoặc một mạng máy chủ) đã cài đặt sẵn nhiều chương 

trình chứa các lỗ hổng bảo mật. Nhiệm vụ của đội chơi là tìm ra các lỗ hổng đó, tấn công máy chủ của các 

đội khác để ghi điểm, đồng thời phải nhanh chóng vá các lỗ hổng trên máy chủ của đội nhà, để tránh bị 

tấn công bởi các đội khác. 

 

Bốn thành viên của đội ISIT-DTU đến từ Đại học Duy Tân là: Võ Thừa Phúc Nguyên, Huỳnh Thanh 

Quang, Nguyễn Tấn Phát và Trần Minh Thư nhanh chóng vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu để bắt nhịp 

được với cuộc thi và hoàn thành bài thi với 5.75/10 điểm. Với số điểm này, đội ISIT-DTU đã xuất sắc 
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vượt qua các đội mạnh đến từ Mỹ, Bồ Đào Nha, Áo để giành vị trí dẫn đầu trong số 4 đội quốc tế và xếp 

thứ 9 trên tổng số 15 đội thi (không tính 2 đội chuyên gia của Ban Tổ chức). 

 

ThS. Nguyễn Kim Tuấn - giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin, Đại học Duy Tân, người thầy đồng 

hành cùng đội tuyển trong suốt các cuộc thi An toàn Thông tin trong nước và quốc tế nhận định về đội 

tuyển: “ISIT-DTU quy tụ sinh viên Duy Tân, những người có cùng đam mê Công nghệ Thông tin và luôn 

tự tin sẵn sàng tham gia vào các sân chơi lớn. Đây là những thành viên rất năng động luôn tự tìm hiểu và 

tham gia các cuộc thi online để thử sức cũng như thực hành các kiến thức đã được học tập trên giảng 

đường. Tham gia cuộc thi có quy mô lớn và chuyên nghiệp như VolgaCTF 2017 là một trải nghiệm vô 

cùng quý giá đối với cả thầy và trò. Các bạn sinh viên đã thể hiện rất tốt dù thi đấu với số lượng thành 

viên chỉ bằng một nửa những đội khác.” 

 

Trước khi đến với Volga 2017, cả bốn thành viên của ISIT-DTU đã cùng nhau tham gia rất nhiều cuộc thi 

về An toàn Thông tin tại Việt Nam cũng như những cuộc thi online quốc tế. Chính những trải nghiệm đó 

đã tạo nên bản lĩnh cho các bạn tại VolgaCTF 2017. “Cuộc thi này đã giúp chúng em tiếp cận với các 

trường hợp Lỗ hổng Bảo mật, các kỹ thuật mới nhất trong hacking và security. Đây thực sự là cơ hội để 

chúng em thấy được kiến thức của mình còn thiếu và yếu ở khâu nào từ đó tìm cách nâng cao trình độ và 

kỹ năng. Được giao lưu với các chuyên gia IT, các đội chơi mạnh đến từ quốc tế cũng đã giúp chúng em 

học hỏi đồng thời mở rộng khả năng tư duy để giải quyết các tình huống trong hoạt động Bảo mật Thông 

tin.”, sinh viên Võ Thừa Phúc Nguyên - Khoa Công nghệ Thông tin Đại học Duy Tân chia sẻ. 

 

Được biết, vào cuối năm 2016, đội tuyển ISIT-DTU của Đại học Duy Tân đã được ghi nhận ở vị trí thứ 

40 thế giới và thứ 2 Việt Nam trong bảng xếp hạng CTFTime (website uy tín trong lĩnh vực An toàn 

Thông tin với vai trò thẩm định và xếp hạng các cuộc thi và các đội tham gia thi An ninh mạng: 

https://ctftime.org/). Hiện nay, các thành viên của đội tuyển ISIT-DTU cũng đang gấp rút chuẩn bị cho 

Vòng Sơ khảo Cuộc thi “Sinh viên với An toàn Thông tin” 2017. Đây cũng là cuộc thi mà sinh viên Đại 

học Duy Tân luôn giành thứ hạng cao nhất.  

 

(Truyền Thông) 

  

 


