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4 Context of the organization 

4.1 Understanding the organization and its 

context 

The organization shall determine external and 

internal issues that are relevant to its purpose and 

that affect its ability to achieve the intended 

outcome(s) of its information security 

management system. 

NOTE Determining these issues refers to 

establishing the external and internal context of 

the organization considered in Clause 5.3 of ISO 

31000:2009 

4.2 Understanding the needs and 

expectations of interested parties 

The organization shall determine: 

a) interested parties that are relevant to the 

information security management system; and 

b) the requirements of these interested parties 

relevant to information security. 

NOTE The requirements of interested parties may 

include legal and regulatory requirements and 

contractual obligations. 

4.3 Determining the scope of the information 

security management system 

The organization shall determine the boundaries 

and applicability of the information security 

management system to establish its scope. 

When determining this scope, the organization 

shall consider: 

a) the external and internal issues referred to in 

4.1 

b) the requirements referred to in 4.2; and 

c) interfaces and dependencies between 

activities performed by the organization, and 

4. Bối cảnh của tổ chức 

4.1 Hiểu tổ chức và bối cảnh của tổ chức 

 

Tổ chức phải xác định các vấn đề bên trong và 

bên ngoài có liên quan đến mục đích và khả 

năng ảnh hưởng của tổ chức để đạt được kết 

quả dự kiến của của hệ thống quản lý an ninh 

thông tin. 

Ghi chú: Xác định các vấn đề liên quan đến 

việc thiết lập bối cảnh bên trong và bên ngoài 

của tổ chức được xem xét torng điều 5.3 ISO 

31000:2009 

4.2 Hiểu nhu cầu và mong đợi của các bên 

quan tâm 

Tổ chức phải xác định: 

a) các bên quan tâm có liên quan đến hệ thống 

quản lý an ninh thông tin, và 

b) những yêu cầu của các bên quan tâm liên 

quan đến an ninh thông tin. 

Ghi chú: Những yêu cầu của các bên quan 

tâm có thể bao gồm yêu cầu cảu chế định, luật 

định và tuân thủ hợp đồng. 

4.3 Xác định phạm vi của hệ thống quản lý 

an ninh thông tin 

Tổ chức phải xác định khả năng áp dụng và 

ranh giới của hệ thống quản lý an ninh thông 

tin để thiết lập phạm vi. 

Khi thiết lập phạm vi này, tổ chức phải xem 

xét: 

a) các vấn đề nội bộ và bên ngoài đề cập trong 

4.1  

b) Các yêu cầu đề cập trong 4.2, và 

c) Sự tương giao và sự phụ thuộc giữa các 

hoạt động được thực hiện bởi tổ chức, và 
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those that are performed by other 

organizations. 

The scope shall be available as documented 

information. 

4.4 Information security management system 

The organization shall establish, implement, 

maintain and continually improve an information 

security management system, in accordance with 

the requirements of this International Standard. 

5 Leadership 

5.1 Leadership and commitment 

Top management shall demonstrate leadership and 

commitment with respect to the information 

security management system by: 

a) ensuring the information security policy and 

the information security objectives are 

established and are compatible with the 

strategic direction of the organization; 

b) ensuring the integration of the information 

security management system requirements 

into the organization's processes; 

c) ensuring that the resources needed for the 

information security management system are 

available; 

d) communicating the importance of effective 

information security management and of 

conforming to the information security 

management system requirements; 

e) ensuring that the information security 

management system achieves its intended 

outcome(s); 

f) directing and supporting persons to 

contribute to the effectiveness of the 

information security management system; 

những hoạt động được thực hiện bởi các tổ 

chức khác. 

Phạm vi này phải có sẵn như thông tin dạng 

văn bản 

4.4 Hệ thống quản lý an ninh thông tin 

Tổ chức phải thiết lập, thực hiện, duy trì và cải 

tiến thường xuyên hệ thống quản lý an ninh 

thông tin, tuân theo yêu cầu của tiêu chuẩn 

quốc tế này. 

5. Lãnh đạo 

5.1 Lãnh đạo và cam kết 

Lãnh đạo cao nhất phải thể hiện sự lãnh đạo 

và cam kết với hệ thống quản lý an ninh thông 

tin bằng cách: 

a) Đảm bảo chính sách an ninh tông tin và 

mục tiêu an ninh thông tin  được thiết lập và 

tương thích với định hướng chiến lược của tổ 

chức; 

b) Đảm bảo sự tích hợp của các yêu cầu hệ 

thống an ninh thông tin trong các quá trình của 

tổ chức; 

c) đảm bảo các nguồn lực cần thiết cho hệ 

thống an ninh thông tin sẵn có; 

 

d) truyền đạt tầm quan trọng của quản lý an 

ninh thông tin có hiệu lực và sự phù hợp với 

các yêu cầu hệ thống quản lý an ninh thông 

tin; 

e) đảm bảo hệ thống quản lý an ninh thông tin 

đạt kết quả đã dự kiến; 

 

f) định hướng và hỗ trợ nhân viên để đóng góp 

vào hiệu quả của hệ thống quản lý an ninh 

thông tin; 
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g) promoting continual improvement; and 

h) supporting other relevant management roles 

to demonstrate their leadership as it applies 

to their areas of responsibility. 

5.2 Policy 

Top management shall establish an information 

security policy that: 

a) is appropriate to the purpose of the 

organization; 

b) includes information security objectives (see 

6.2) or provides the framework for setting 

information security objectives; 

c) includes a commitment to satisfy applicable 

requirements related to information security; and 

d) includes a commitment to continual 

improvement of the information security 

management system. The information security 

policy shall: 

e) be available as documented information; 

f) be communicated within the organization; and 

g) be available to interested parties, as 

appropriate. 

5.3 Organizational roles, responsibilities and 

authorities 

Top management shall ensure that the 

responsibilities and authorities for roles relevant to 

information security are assigned and 

communicated. 

Top management shall assign the responsibility 

and authority for: 

a) ensuring that the information security 

management system conforms to the 

requirements of this International Standard; 

and 

g) thúc đẩy cải tiến liên tục; và 

h) hỗ trợ vai trò quản lý có liên quan khác để 

thể hiện sự lãnh đạo lên khu vực đã chịu trách 

nhiệm 

5.2 Chính sách 

Lãnh đạo cao nhất sẽ thiết lập chính sách an 

ninh thông tin: 

a) thích hợp với mục đích của tổ chức 

 

b) bao gồm mục tiêu an ninh thông tin( xem 

6.2) hoặc cung cấp khuôn khổ cho việc thiết 

lập mục tiêu an ninh thông tin; 

c) bao gồm cam kết thỏa mãn các yêu cầu áp 

dụng liên quan đến an ninh thông tin; và 

d) bao gồm cam kết cải tiến thường xuyên hệ 

thống quản lý an ninh thông tin. Chính sách an 

ninh thông tin phải: 

 

e) Có sẵn như thông tin dạng văn bản; 

f) Được truyền đạt trong tổ chức, và 

g) có sẵn cho các bên liên quan có quan tâm, 

khi thích hợp. 

5.3  Vai trò, trách nhiệm và quyền hạn tổ 

chức 

Lãnh đạo cao nhất phải đảm bảo trách nhiệm 

và quyền hạn cho những vai trò liên quan đến 

an ninh thông tin được chỉ định và được thông 

báo. 

Lãnh đạo cao nhất phải chỉ định trách nhiệm 

và quyền hạn cho: 

a) đảm bảo rằng hệ thống quản lý an ninh 

thông tin phù hợp với các yêu cầu của tiêu 

chuẩn Quốc tế này; và 
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b) reporting on the performance of the 

information security management system to top 

management. 

NOTE Top management may also assign 

responsibilities and authorities for reporting 

performance of the information security 

management system within the organization. 

6 Planning 

6.1 Actions to address risks and opportunities 

6.1.1 General 

When planning for the information security 

management system, the organization shall 

consider the issues referred to in 4.1 and the 

requirements referred to in 4.2 and determine the 

risks and opportunities that need to be addressed 

to: 

a) ensure the information security management 

system can achieve its intended outcome(s);  

b) prevent, or reduce, undesired effects; and 

c) achieve continual improvement. 

The organization shall plan: 

d) actions to address these risks and 

opportunities; and 

e) how to 

1) integrate and implement the actions into 

its information security management 

system processes; and 

2) evaluate the effectiveness of these 

actions. 

6.1.2 Information security risk assessment 

The organization shall define and apply an 

information security risk assessment process to 

a) establishes and maintains information security 

risk criteria that include: 

b)  báo cáo kết quả của hệ thống quản lý an 

ninh thông tin đến lãnh đạo cao nhất. 

 

Ghi chú: lãnh đạo cao nhất cũng có thể chỉ 

định trách nhiệm và quyền hạn cho việc báo 

cáo kết quả của hệ thống quản lý an ninh 

thông tin trong tổ chức. 

6. Hoạch định 

6.1 Các hành động giải quyết cơ hội và rủi 

ro 

6.1.1 Yêu cầu chung 

Khi hoạch định hệ thống quản lý an ninh 

thông tin, tổ chức phải xem xét những vấn đề 

đề cập điều 4.1 và những yêu cầu đề cập trong 

điều 4.2 và xác định các rủi ro và cơ hội cần 

phải giải quyết: 

a) Đảm bảo hệ thống quản lý an ninh thông tin 

có thể đạt được kết quả dự kiến, 

b) ngăn ngừa hoặc giảm tác động không 

muốn; và 

c) Đạt được cải tiến liên tục. 

Tổ chức phải hoạch định: 

d) những hành động giải quyết các rủi ro và cơ 

hội; và 

e) như thế nào để 

1) tích hợp và thực hiện những hành 

đông vào trong các quá trình hệ thống 

quản lý an ninh thông tin; và 

2) đánh giá hiệu lực của các hoạt động. 

6.1.2 Đánh giá rủi ro an ninh thông tin 

Tổ chức phải tự xác định và áp dụng một quá 

trình đánh giá rủi ro an ninh thông tin để 

a) thiết lập và duy trì chuẩn mực rủi ro an ninh 

thông tin bao gồm: 
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1) the risk acceptance criteria; and 

2) criteria for performing information 

security risk assessments; 

b) ensures that repeated information security 

risk assessments produce consistent, valid 

and comparable results; 

c) identifies the information security risks: 

1) apply the information security risk 

assessment process to identify risks 

associated with the loss of confidentiality 

integrity and availability for information 

within the scope of the information 

security management system; and 

2) identify the risk owners; 

d) analyses the information security risks: 

1) assess the potential consequences that 

would result if the risks identified in 6.1.2 

c) were to materialize; 

2) assess the realistic likelihood of the 

occurrence of the risks identified in 6.1.2 c) 1); 

and 

3) determine the levels of risk; 

e) evaluates the information security risks: 

1) compare the results of risk analysis with 

the risk criteria established in 6.1.2 a); and 

2) prioritize the analysed risks for risk 

treatment. 

The organization shall retain documented 

information about the information security risk 

assessment process. 

6.1.3 Information security risk treatment 

The organization shall define and apply an 

information security risk treatment process to: 

a) select appropriate information security risk 

1) chuẩn mực chấp nhận rủi ro; và 

2) chuẩn mực để thực hiện đánh giá an 

ninh thông tin; 

b) đảm bảo việc đánh giá an ninh thông tin lặp 

lại tạo ra kết quả có thể so sánh, giá trị và nhất 

quán; 

c) nhận dạng các rủi ro an ninh thông tin: 

1) áp dụng quá trình đánh giá rủi ro an 

ninh thông tin để nhận dạng rủi ro 

kèm theo sự mất tính bảo mật, toàn 

vẹn và sẵn có cho an ninh thông tin 

trong phạm vi của hệ thống quản lý; 

và 

2) nhận dạng chủ của rủi ro; 

d) Đánh giá rủi ro an ninh thông tin: 

1) đánh giá hậu quả tiềm ẩn là kết quả 

nếu các rủi ro nhận dạng trong 

6.1.2c) xảy ra thực; 

2) đánh giá tần xuất xảy ra thực tế của 

các rủi ro đãn nhận dạng trong 

6.1.2c)1); và 

3) xác định mức độ rủi ro; 

e) đánh giá rủi ro an ninh thông tin: 

1) so sánh kết quả phân tích rủi ro với 

các chuẩn mực rủi ro đã thiết lập 

trong 6.1.2a); và 

2) liệt kê ưu tiên các rủi ro được phân 

tích cho xử lý rủi ro. 

Tổ chức phải duy trì thông tin dạng văn bản 

về quá trình đánh giá rủi ro. 

6.1.3 Xử lý rủi ro an ninh thông tin 

Tổ chức phải tự xác định và áp dụng quá trình 

xử lý rủi ro an ninh thông tin để: 

a) chọn các tùy chọn xử lý rủi ro an ninh thông 
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treatment options, taking account of the risk 

assessment results; 

b) determine all controls that are necessary to 

implement the information security risk 

treatment option(s) chosen; 

NOTE Organizations can design controls as 

required, or identify them from any source. 

c) compare the controls determined in 6.1.3 b) 

above with those in Annex A and verify that 

no necessary controls have been omitted; 

NOTE 1 AnnexA contains a comprehensive 

list of control objectives and controls. Users 

of this International Standard are directed to 

AnnexA to ensure that no necessary controls 

are overlooked. 

NOTE 2 Control objectives are implicitly 

included in the controls chosen. The control 

objectives and controls listed in AnnexA are 

not exhaustive and additional control 

objectives and controls may be needed. 

d) produce a Statement of Applicability that 

contains the necessary controls (see 6.1.3 b] 

and c)) and justification for inclusions, 

whether they are implemented or not, and the 

justification for exclusions of controls from 

AnnexA: 

e) formulate an information security risk 

treatment plan; and 

f) obtain risk owners' approval of the 

information security risk treatment plan and 

acceptance of the residual information 

security risks. 

The organization shall retain documented 

information about the information security risk 

tin thích hợp, xem xét kết quả đánh giá rủi ro 

an ninh thông tin;  

b) Xác định tất cả kiểms oát cần thiết để thực 

thi xử lý rủi ro an ninh đã chọn; 

Ghi chú: tổ chức có thê thiết kết biện pháp 

kiểm soát như yêu cầu, hoặc nhận dạng chúng 

từ bất kỳ nguồn nào. 

c) so sánh những kiểm soát được xác định 

trong 6.1.3 b) ở trên với các kiểm soát trong 

phụ lục A và xác nhận các kiểm soát không 

cần thiết có thể bỏ qua; 

Ghi chú 1: phụ lục A gồm danh sách các kiểm 

soát và mục tiêu kiểm soát. Người dùng tiêu 

chuẩn quốc tế này được định hướng đến phụ 

lục A để đảm bảo thực hiện quá nhiều kiểm 

soát không cần thiết. 

Ghi chú 2: mục tiêu kiểm soát được hiểu bao 

gồm các kiểm soát đã chọn. Mục tiêu kiểm 

soát và danh sách kiểm soát trong phụ lục A 

không đầy đủ và các kiểm soát, mục tiêu kiểm 

soát bổ sung khi cần thiết. 

d) tạo ra phát biểu áp dụng (SoA) bao gồm 

những kiểm soát cần thiết (xem 6.1.3 b) và 

c) và diễn giải cho những kiểm soát được 

thực thi hoặc không thực thi, và diễn giải 

việc loại trừ các kiểm soát từ phụ lục A; 

e) xây dựng kế hoạch xử lý rủi ro an ninh 

thông tin; và 

f) đạt được phê duyệt của chủ rủi ro về kế 

hoạch xử lý rủi ro và chấp nhận rủi ro an 

ninh còn lại. 

 

Tổ chức phải duy trì thông tin dạng văn bản 

về quá trình xử lý rủi ro thông tin. 
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treatment process. 

NOTE The information security risk assessment 

and treatment process in this International 

Standard aligns with the principles and generic 

guidelines provided in ISO 31000. 

6.2 Information security objectives and 

planning to achieve them 

The organization shall establish informatiou 

security objectives at relevant functions and levels. 

The information security objectives shall: 

a) be consistent with the information security 

policy; 

b) be measurable (if practicable); 

c) take into account applicable information 

security requirements, and results from risk 

assessment and risk treatment; 

d) be communicated; and 

e) be updated as appropriate. 

The organization shall retain documented 

information on the information security objectives. 

When planning how to achieve its information 

security objectives, the organization shall 

determine:  

f) what will be done; 

g) what resources will be required; 

h) who will be responsible; 

i) when it will be completed; and 

j) how the results will be evaluated. 

7. Support 

7.1 Resources 

The organization shall determine and provide 

there sources needed for the establishment, 

implementation, maintenance and continual 

improvement of the information security 

 

Ghi chú: quá trình xử lý và đánh giá rủi ro an 

ninh thông tin trong tiêu chuẩn quốc tế này 

phù hợp với nguyên lý và hướng dẫn chung 

cung cấp trong ISO 31000. 

6.2 Mục tiêu và hoạch định mục tiêu an 

ninh thông tin. 

Tổ chức phải thiết lập mục tiêu an ninh thông 

tin ở các chức năng và cấp độ liên quan. 

Mục tiêu an ninh thông tin phải: 

a) nhất quán với chính sách an ninh thông tin; 

 

b) có thể đo lường được ( nếu thực tế) 

c) đưa vào các yêu cầu an ninh thông tin và 

kết quả từ đánh giá rủi ro và xử lý rủi ro; 

 

d) được truyền đạt; và 

e) được cập nhật khi thích hợp 

Tổ chức sẽ phải duy trì thông tin dạng văn bản 

của mục tiêu an ninh thông tin. 

Khi hoạch định như thế nào để đạt mục tiêu an 

ninh thông tin, tổ chức phải xác định: 

f) cái gì cần làm 

g) nguồn lực nào cần yêu cầu 

h) ai sẽ chịu trách nhiệm 

i) khi nào sẽ hoàn thành; và 

j) đánh giá kết quả thế nào. 

 

7. Hỗ trợ 

7.1 Nguồn lực 

Tổ chức phải xác định và cung cấp các nguồn 

lực cần thiết cho việc thiết lập, thực hiện, duy 

trì và cải tiến thường xuyên hệ thống quản lý 

an toàn thông tin. 
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management system. 

7.2 Competence 

The organization shall: 

a) determine the necessary competence of 

person(s) doing work under its control that 

affects its information security 

performance; 

b) ensure that these persons are competent on the 

basis of appropriate education, training, or 

experience; 

c) where applicable, take actions to acquire 

the necessary competence, and evaluate 

the effectiveness of the actions taken; and 

d) retain appropriate documented information as 

evidence of competence. 

NOTE Applicable actions may include, for 

example: the provision of training to, the 

mentoring of, or the reassignment of current 

employees; or the hiring or contracting of 

competent persons. 

7.3 Awareness 

Persons doing work under the organization's 

côntrol shall be aware of: 

a) the information security policy; 

b) their contribution to the effectiveness of the 

information security management system, 

including the benefits of improved 

information security performance; and 

c) the implications of not conforming with the 

information security management system 

requirements. 

7.4 Communication 

The organization shall determine the need for 

internal and external communications relevant to 

 

7.2 Năng lực 

Tổ chức phải 

a) xác định các năng lực cần thiết của các 

nhân sự  đang  làm việc dưới sự kiểm soát của 

mình có tác động đến kết quả an ninh thông 

tin; 

b) đảm bảo rằng các nhân sự này có năng lực 

cơ bản về giáo dục, đào tạo hoặc kinh nghiệm 

thích hợp 

c) khi thích hợp, có những hành động để có 

được các năng lực cần thiết, và đánh giá hiệu 

lực của các hành động được tiến hành; và 

d) giữ lại các thông tin dạng văn bản thích hợp 

như  là bằng chứng về năng lực. 

Chú ý: các hành động thích hợp có thể bao 

gồm, ví dụ: cung cấp việc đào tạo, sự kèm cặp 

hoặc sự bổ nhiệm lại các Nhân sự đang được 

giao việc hoặc thuê hợp đồng với các Nhân sự 

đủ năng lực. 

7.3 Nhận thức 

Người làm công việc dưới sự kiểm soát của tổ 

chức phải được nhận thức: 

a) chính sách an toàn thông tin; 

b) đóng góp của họ tới hiệu lực của hệ thống 

quản lý an ninh thông tin, bao gồm các lợi 

ích của kết quả an ninh thông tin được cải 

tiến; và 

c) Mối quan hệ của sự không phù hợp với các 

yêu cầu của hệ thống quản lý an toàn 

thông tin. 

7.4 Trao đổi thông tin 

Tổ chức phải xác định nhu cầu trao đổi thông 

tin nội bộ và bên ngoài có liên quan đến hệ 
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the information security management system 

including; 

a) on what to communicate; 

b) when to communicate; 

c) with whom to communicate; 

d) who shall communicate; and 

e) the processes by which communication shall 

be effected. 

7.5 Documented information 

7.5.1 General 

The organization's information security 

management system shall include: 

a) documented information required by this 

International Standard; and 

b) documented information determined by the 

organization as being necessary for the 

effectiveness of the information security 

management system. 

NOTE The extent of documented information for 

an information security management system can 

differ from one organization to another due to: 

1) the size of organization and its type of 

activities, processes, products and services; 

2) the complexity of processes and their 

interactions; and 

3) the competence of persons. 

7.5.2 Creating and updating 

When creating and updating documented 

information the organization shall ensure 

appropriate: 

a) identification and description (e.g. a title, date, 

author, or reference number); 

b) format (e.g. language, software version, 

graphics) and media (e.g. paper, electronic); and 

thống quản lý an ninh thông tin bao gồm: 

 

a)  Về thông tin gì cần trao đổi  

b)  Khi nào trao đổi thông tin 

c)  Trao đổi thông tin tới ai 

d)  Ai phải trao đổi thông tin 

e)  Các quá trình mà trao đổi thông tin phải 

được thực hiện. 

7.5  Thông tin dạng văn bản 

7.5.1 Yêu cầu chung 

Hệ thống quản lý an ninh thông tin của tổ 

chức phải bao gồm: 

a) thông tin dạng văn bản được yêu cầu bởi  

tiêu chuẩn Quốc tế này; và 

b) thông tin dạng văn bản được tổ chức xác 

định là cần thiết đối với hiệu lực của hệ 

thống quản lý an ninh thông tin. 

Ghi chú: Mức độ của thông tin dạng văn bản 

đối với một hệ thống quản lý an toàn thông tin 

có thể khác nhau từ một trong những tổ chức 

khác do: 

1) quy mô của tổ chức và loại hoạt động,các 

quá trình, sản phẩm và dịch vụ; 

2) sự phức tạp của quá trình và sự tương tác 

của chúng; và 

3) năng lực của nhân sự. 

7.5.2 Tạo và cập nhật 

Khi tạo và cập nhật thông tin dạng văn bản tổ 

chức phải đảm bảo phù hợp: 

a) nhận dạng và mô tả (ví dụ như một tiêu đề, 

ngày, tác giả, hoặc số tham chiếu); 

b) định dạng (ví dụ như ngôn ngữ, phiên bản 

phần mềm, đồ họa) và phương tiện chứa (ví dụ 

như giấy, điện tử); và 
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c) review and^approval for suitability and 

adequacy. 

7.5.3 Control of documented information 

Documented information required by the 

information security management system and by 

this International Standard shall be controlled to 

ensure: 

a) it is available and suitable for use, where and 

when it is needed; and 

b) it is adequately protected (e.g. from loss of 

confidentiality, improper use, or loss of integrity). 

For the control of documented information, the 

organization shall address the following activities, 

as applicable: 

c) distribution, access, retrieval and use; 

d) storage and preservation, including the 

preservation of legibility; 

e) control of changes (e.g. version control); and 

f) retention and disposition. 

Documented information of external origin, 

determined by the organization to be necessary for 

the planning and operation of the information 

security management system, shall be identified as 

appropriate, and controlled. 

NOTE Access implies a decision regarding the 

permission to view the documented information 

only, or the permission and authority to view and 

change the documented information, etc. 

8 Operation 

8.1 Operational planning and control 

The organization shall plan, implement and 

control the processes needed to meet information 

security requirements, and to implement the 

actions determined in 6.1. The organization shall 

c) xem xét và chấp nhận về sự phù hợp và đầy 

đủ. 

7.5.3 Kiểm soát các thông tin dạng văn bản 

Thông tin dạng văn bản theo yêu cầu của hệ 

thống quản lý an ninh thông tin và tiêu chuẩn 

này phải được kiểm soát để đảm bảo: 

a) sẵn có và thích hợp đối với việc sử dụng, ở 

đâu và khi cần thiết; và 

b) nó phải được bảo vệ đầy đủ (ví dụ như  do 

mất tính bảo mật, sử dụng không đúng cách, 

hoặc mất tính toàn vẹn). 

Đối với việc kiểm soát thông tin dạng văn bản, 

khi áp dụng tổ chức phải thực hiện các hoạt 

động sau đây: 

c) phân phối, truy cập, thu hồi và sử dụng; 

d) lưu trữ và bảo quản, bao gồm cả việc duy 

trì tính rõ ràng; 

e) Kiểm soát các thay đổi (phiên bản..); và 

f) lưu giữ và hủy 

Thông tin dạng văn bản có nguồn gốc bên 

ngoài, tổ chức xác định là cần thiết cho việc 

hoạch định và vận hành hệ thống quản lý an 

ninh thông tin, được nhận dạng là thích hợp, 

và kiểm soát. 

Ghi chú Việc truy cập ngụ ý một quyết định đề 

cập đén sự cho phép chỉ xem các thông tin 

dạng văn bản, hoặc sự cho phép và quyền để 

xem và thay đổi các thông tin dạng văn bản,... 

8. Điều hành 

8.1 Hoạch định và kiểm soát điều hành 

Tổ chức phải hoạch định, thực hiện và kiểm 

soát các quá trình cần thiết để đáp ứng yêu cầu 

an ninh thông tin, và để thực hiện các hoạt 

động được xác định trong 6.1. Tổ chức cũng 
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also implement plans to achieve information 

security objectives determined in 6.2. 

The organization shall keep documented 

information to the extent necessary to have 

confidence that the processes have been carried 

out as planned. 

The organization shall control planned changes 

and review the consequences of unintended 

changes, taking action to mitigate any adverse 

effects, as necessary. 

The organization shall ensure that outsourced 

processes are determined and controlled. 

8.2 Information security risk assessment 

The organization shall perform information 

security risk assessments at planned intervals or 

when significant changes are proposed or occur, 

taking account of the criteria established in 6.1.2 

a). 

The organization shall retain documented 

information of the results of the information 

security risk assessments. 

8.3 Information security risk treatment 

The organization shall implement the information 

security risk treatment plan. 

The organization shall retain documented 

information of the results of the information 

security risk treatment. 

9 Performance evaluation 

9.1 Monitoring, measurement, analysis and 

evaluation 

The organization shall evaluate the information 

security performance and the effectiveness of the 

information security management system. 

The organization shall determine: 

phải thực hiện kế hoạch để đạt được các mục 

tiêu an ninh thông tin được xác định trong 

mục 6.2. 

Tổ chức phải giữ thông tin dạng văn bản đến 

mức cần thiết để có sự tin cậy rằng các quy 

trình đã được thực hiện theo kế hoạch. 

Tổ chức phải kiểm soát các thay đổi được 

hoạch định và xem xét các hậu quả những 

thay đổi ngoài dự kiến, phải hành động để 

giảm thiểu bất kỳ ảnh hưởng bất lợi, khi cần 

thiết. 

Tổ chức phải đảm bảo rằng các quá trình 

nguồn lực bên ngoài được xác định và kiểm 

soát. 

8.2 Đánh giá rủi ro an ninh thông tin 

Tổ chức phải thực hiện đánh giá rủi ro an ninh 

thông tin theo định kỳ hoặc khi có thay đổi 

đáng kể được đề xuất hay xảy ra, có tính đến 

các tiêu chí được thiết lập trong 6.1.2 a). 

Tổ chức phải giữ lại thông tin dạng văn bản 

của các kết quả của đánh giá rủi ro an ninh 

thông tin. 

8.3 Xử lý rủi ro an ninh thông tin 

Tổ chức phải thực hiện kế hoạch xử lý rủi ro 

an toàn thông tin. 

Tổ chức phải giữ lại thông tin dạng văn bản 

các kết quả của việc xử lý rủi ro an toàn thông 

tin. 

9. Đánh giá việc thực hiện 

9.1 Theo dõi, đo lường, phân tích và đánh 

giá 

Tổ chức phải đánh giá kết quả hoạt động an 

ninh thông tin và hiệu quả của hệ thống quản 

lý an ninh thông tin. 
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a) what needs to be monitored and measured, 

including information security processes and 

controls; 

b) the methods for monitoring, measurement, 

analysis and evaluation, as applicable, to 

ensure valid results; 

NOTE The methods selected should produce 

comparable and reproducible results to be 

considered valid. 

c) when the monitoring and measuring shall be 

performed; 

d) who shall monitor and measure; 

e) when the results from monitoring and 

measurement shall be analysed and evaluated; 

and 

f) who shall analyse and evaluate these results. 

The organization shall retain appropriate 

documented information as evidence of the 

monitoring and measurement results. 

9.2 Internal audit 

The organization shall conduct internal audits at 

planned intervals to provide information on 

whether the information security management 

system: 

a) conforms to 

1) the organization's own requirements for its 

information security management system; and 

2) the requirements of this International 

Standard; 

b) is effectively implemented and maintained. 

The organization shall: 

c) plan, establish, implement and maintain an 

audit programmed), including the frequency, 

methods, responsibilities, planning 

Tổ chức phải xác định: 

a) Cái gì cần phải được theo dõi và đo lường, 

bao gồm cả các quá trình bảo mật thông tin và 

kiểm soát; 

b) các phương pháp giám sát, đo lường, phân 

tích và đánh giá, có thể áp dụng, để đảm bảo 

kết quả có giá trị; 

Chú ý: Các phương pháp được lựa chọn phải 

tạo ra kết quả so sánh được và lặp lại được 

xem là hợp lệ. 

c) khi nào việc theo dõi và đo lường được thực 

hiện; 

d) ai phải theo dõi và đo lường; 

e) khi nào kết quả từ giám sát và đo lường 

phải được phân tích và đánh giá; và 

f), ai phải phân tích và đánh giá các kết quả. 

Tổ chức phải giữ lại các thông tin dạng văn 

bản thích hợp là bằng chứng về kết quả giám 

sát và đo lường. 

9.2 Đánh giá nội bộ 

Tổ chức phải tiến hành đánh giá nội bộ theo 

định kỳ để cung cấp thông tin có hay không 

Hệ thống quản lý an ninh thông tin: 

 

a) phù hợp với 

1) yêu cầu riêng của tổ chức đối với hệ thống 

quản lý an ninh thông tin; và 

2) các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc tế này; 

 

b) được thực hiện và duy trì có hiệu lực. 

Tổ chức phải: 

c) hoạch định, thiết lập, thực hiện và duy trì 

một chương trình đánh giá, bao gồm các tần 

suất, phương pháp, trách nhiệm, yêu cầu lập 
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requirements and reporting. The audit 

programme^) shall take into consideration the 

importance of the processes concerned and 

the results of previous audits; 

d) define the audit criteria and scope for each 

audit; 

e) select auditors and conduct audits that ensure 

objectivity and the impartiality of the audit 

process;  

f) ensure that the results of the audits are 

reported to relevant management; and 

g) retain documented information as evidence of 

the audit programmed) and the audit results. 

9.3 Management review 

Top management shall review the organization's 

information security management system at 

planned intervals to ensure its continuing 

suitability adequacy and effectiveness. 

The management review shall include 

consideration of: 

a) the status of actions from previous 

management reviews; 

b) changes in external and internal issues that are 

relevant to the information security 

management system; 

c) feedback on the information security 

performance, including trends in: 

1) nonconformities and corrective actions; 

2) monitoring and measurement results; 

3) audit results; and 

4) fulfilment of information security 

objectives;  

d) feedback from interested parties; 

e) results of risk assessment and status of risk 

kế hoạch và báo cáo. Chương trình đánh giá 

phải đi vào xem xét tầm quan trọng của các 

quá trình có liên quan và các kết quả của các 

cuộc đánh giá trước; 

d) xác định chuẩn mực đánh giá và phạm vi 

cho từng cuộc đánh giá; 

e) chọn chuyên gia đánh giá và tiến hành đánh 

giá để đảm bảo mục tiêu và tính khách quan 

của quá trình đánh giá; 

f) đảm bảo rằng các kết quả của các cuộc đánh 

giá được báo cáo đến quản lý có liên quan; và 

g) giữ lại tài liệu thông tin dạng văn bản như 

bằng chứng chương trình và kết quả đánh giá. 

9.3 Xem xét của lãnh đạo 

Lãnh đạo cao nhất phải xem xét hệ thống quản 

lý an ninh thông tin của tổ chức theo định kỳ 

để đảm bảo nó liên tục thích hợp, thỏa đáng và 

hiệu lực. 

Việc xem xét của lãnh đạo phải bao gồm việc 

xem xét: 

a) tình trạng của các hành động từ lần xem xét 

của lãnh đạo trước đây; 

b) có sự thay đổi các vấn đề bên ngoài và nội 

bộ có liên quan đến hệ thống quản lý an ninh 

thông tin; 

c) phản hồi về việc thực hiện bảo mật thông 

tin, bao gồm cả các xu hướng: 

1) sự không phù hợp và hành động khắc phục; 

2) kết quả giám sát và đo lường; 

3) kết quả đánh giá; và 

4) sự đáp ứng dầy đủ các mục tiêu an ninh 

thông tin; 

d) ý kiến phản hồi từ các bên liên quan; 

e) Kết quả đánh giá rủi ro và tình trạng của kế 
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treatment plan; and 

f) opportunities for continual improvement. 

The outputs of the management review shall 

include decisions related to continual 

improvement opportunities and any needs for 

changes to the information security management 

system. 

The organization shall retain documented 

information as evidence of the results of 

management reviews. 

10 Improvement 

10.1 Nonconformity and corrective action 

When a nonconformity occurs, the organization 

shall: 

a) react to the nonconformity, and as applicable: 

1) take action to control and correct it; and 

2) deal with the consequences; 

b) evaluate the need for action to eliminate the 

causes of nonconformity in order that it does 

not recur or occur elsewhere, by: 

1) reviewing the nonconformity; 

2) determining the causes of the 

nonconformity; and 

3) determining if similar nonconformities 

exist, or could potentially occur; 

c) implement any action needed; 

d) review the effectiveness of any corrective 

action taken; and 

e) make changes to the information security 

management system, if necessary. 

Corrective actions shall be appropriate to the 

effects of the nonconformities encountered. 

The organization shall retain documented 

information as evidence of: 

hoạch xử lý rủi ro; và 

f) cơ hội cải tiến liên tục. 

Các kết quả đầu ra của việc xem xét của lãnh 

đạo phải bao gồm các quyết định liên quan 

đến các cơ hội cải tiến thường xuyên và bất cứ 

nhu cầu thay đổi đối với hệ thống quản lý an 

ninh thông tin. 

Tổ chức phải giữ lại thông tin dạng văn bản để 

làm bằng chứng về kết quả xem xét của lãnh 

đạo. 

10. Cải tiến 

10.1 Sự không phù hợp và hành động khắc 

phục 

Khi một sự không phù hợp xảy ra, tổ chức 

phải: 

a) phản ứng với sự không phù hợp, khi áp 

dụng: 

1) thực hiện hành động để kiểm soát và sửa 

nó; và 

2) giải quyết với những hậu quả; 

b) đánh giá sự cần thiết phải hành động để loại 

bỏ nguyên nhân của sự không phù hợp, để nó 

không tái diễn hay xảy ra ở những nơi khác, 

bằng cách: 

1) xem xét sự không phù hợp; 

2) xác định nguyên nhân gốc của sự không 

phù hợp; và 

3) xác định nếu sự không phù hợp tương tự 

tồn tại, hoặc có khả năng có thể xảy ra; 

c) thực hiện bất kỳ hành động cần thiết; 

d) xem xét hiệu lực của bất kỳ hành động khắc 

phục đã thực; và 

e) thực hiện thay đổi đối với hệ thống quản lý 

an ninh thông tin, nếu cần thiết. 



15 

 

 

BẢN DỊCH LƯU HÀNH NỘI BỘ  

HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN NINH THÔNG TIN  ISO/IEC 27001:2013 

f) the nature of the nonconformities and any 

subsequent actions taken, and 

g) the results of any corrective action. 

10.2 Continual improvement 

The organization shall continually improve the 

suitability, adequacy and effectiveness of the 

information security management system. 

 

Hành động khắc phục phải thích hợp với 

những tác động của sự không phù hợp gặp 

phải. 

Tổ chức phải giữ lại thông tin dạng văn bản 

như là bằng chứng của: 

f) Bản chất của sự không phù hợp và bất kỳ 

hành động tiếp theo được thực hiện, và 

g) kết quả của bất kỳ hành động khắc phục. 

10.2 Cải tiến thường xuyên 

Tổ chức phải cải tiến thường xuyên sự phù 

hợp, đầy đủ và hiệu lực của hệ thống quản lý 

an ninh thông tin. 

 


