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TRONG THỜI GIAN GẦN ĐÂY, NHÂN LOẠI PHẢI ĐỐI MẶT VỚI NHỮNG THÁCH THỨC AN NINH PHI 
TRUYỀN THỐNG XẢY RA VỚI TẦN SUẤT NGÀY CÀNG DÀY ĐẶC, GÂY RA HẬU QUẢ NGHIÊM TRỌNG 
NHƯ: ĐẠI DỊCH COVID-19, BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, CHÁY RỪNG, TẤN CÔNG MẠNG, KHỦNG BỐ… CÔNG 
TÁC TRANG BỊ KIẾN THỨC VÀ CÔNG CỤ ĐỂ ỨNG PHÓ VỚI CÁC VẤN ĐỀ AN NINH PHI TRUYỀN THỐNG 
CỦA TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP LÀ CẤP THIẾT ĐỂ CHÚNG TA DÀNH ĐƯỢC THẾ CHỦ ĐỘNG VỚI RỦI 
RO ĐƯỢC GIẢM THIỂU KHI NHỮNG THÁCH THỨC NÊU TRÊN XẢY RA. THỰC TẾ CÁC TỔ CHỨC, DOANH 
NGHIỆP VIỆT NAM ĐANG PHẢI ĐỐI MẶT VỚI NHỮNG VẤN ĐỀ GÌ? HỌ ĐANG ÁP DỤNG CÁC KIẾN THỨC 
ĐƯỢC HỌC VÀO THỰC TIỄN RA SAO? CÁC HỌC VIÊN VÀ CỰU HỌC VIÊN CTĐT THẠC SĨ QUẢN TRỊ AN 
NINH PHI TRUYỀN THỐNG, TRƯỜNG QUẢN TRỊ VÀ KINH DOANH, ĐHQGHN ĐÃ CÓ NHỮNG CHIA SẺ 
VỀ VẤN ĐỀ NÀY.

Trên cơ sở kiến thức của chương trình Quản trị An 
ninh phi truyền thống, chúng tôi có thể hoạch 

định những cơ hội để phát triển ngành du lịch trong 
bối cảnh hiện nay cũng như những cơ hội sau này. Bên 
cạnh đó, chúng tôi cũng đánh giá được những rủi ro để 
chuẩn bị phương án xử lý nhằm hạn chế tranh chấp, 
thiệt hại cho các bên.

Tôi nghĩ rằng có thể mở rộng hơn nữa để nhiều đối 
tượng học viên được tham gia vào chương trình đào 
tạo này. Các kiến thức này phù hợp với mọi ngành 
nghề, kể cả đối với từng cá nhân cũng có thể áp dụng 
vào mọi mặt đời sống.

Những nội dung liên quan đến An ninh phi truyền 
thống không chỉ là vấn đề của riêng một quốc 

gia nào mà hiện nay đã trở thành vấn đề toàn cầu. 
Đây là chương trình học rất cần thiết đối với những 
người hoạch định chính sách, những cán bộ quản lý, 
người làm trong hệ thống chính quyền, đặc biệt là 
những lĩnh vực liên quan đến vấn đề an ninh, quốc 
phòng, an toàn thông tin, bảo mật hệ thống. Các kiến 
thức được học có thể được áp dụng để giải quyết các 
tình huống rủi ro một cách chủ động hơn, góp phần 
hạn chế tổn thất về mọi mặt.
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ÔNG NGUYỄN HỒNG SÂM
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Đây là chương trình đào tạo liên ngành rất 
mới ở Việt Nam hiện nay. Chương trình Thạc 

sĩ An ninh phi truyền thống cung cấp cho người 
học khối kiến thức và tư duy tổng hợp ở nhiều lĩnh 
vực, ngành nghề khác nhau. Vì vậy, trong quá trình 
nghiên cứu, các học viên sẽ gặp những khó khăn 
nhất định. Tuy nhiên, khi hoàn thành chương trình, 
chúng tôi có thể vận dụng hoàn toàn các kiến thức 
được học vào công việc từ quản trị rủi ro trong các 
dự án đầu tư. Tôi cho rằng, chương trình này trang 
bị những kiến thức cho nhà quản lý đánh giá, giải 
quyết được những rủi ro thì hiệu quả khi dự án 
được đưa vào nghiên cứu, thực hiện là rất lớn.

ÔNG LÊ VĂN THU
PHÓ TRƯỞNG BAN ĐƠN VỊ, BAN QUẢN LÝ ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ HÀ 
NỘI, CỰU HỌC VIÊN LỚP MNS 09

Là một người làm việc trong lĩnh vực an ninh 
mạng, tôi thường xuyên phải giải quyết những 

tình huống khẩn cấp về an toàn thông tin. Những 
kiến thức được trang bị khi tham gia chương trình 
đào tạo Thạc sĩ Quản trị An ninh phi truyền thống 
tại Trường Quản trị và Kinh doanh, ĐHQGHN đã 
giúp tôi xử lý những tình huống này, hoàn thành 
tốt nhiệm vụ cấp trên giao phó. Bên cạnh đó, 
chúng tôi cũng áp dụng những kiến thức được 
học để tham mưu, xây dựng quy trình xử lý tình 
huống an ninh mạng nhằm giảm nhẹ tổn thất.ÔNG VŨ CAO CƯỜNG 

TỔNG CỤC II, BỘ QUỐC PHÒNG, HỌC VIÊN LỚP MNS 11

Chương trình Thạc sĩ An ninh phi truyền thống 
rất có giá trị và hữu ích với những cán bộ làm 

công tác quản lý nhà nước như tôi. Tôi mong rằng 
Trường Quản trị và Kinh doanh nói riêng, ĐHQGHN 
nói chung tiếp tục cập nhật kiến thức phù hợp với 
xu thế phát triển của thế giới cũng như liên tục 
đổi mới phương pháp giảng dạy để việc dạy và 
học đạt hiệu quả cao hơn nữa, góp phần cung cấp 
nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là phát triển kinh tế 
bền vững. ÔNG LẠI VĂN LOAN

VỤ TRƯỞNG VỤ THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ & KIỂM SÁT ĐIỀU 
TRA ÁN XÂM PHẠM HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP, THAM NHŨNG, HỌC 
VIÊN LỚP MNS 13


