
 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức khảo sát, lập hồ sơ đề xuất xác định an toàn 

hệ thống thông tin theo cấp độ trên địa bàn tỉnh 

 

 

Thực hiện   h    nh s            -CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về 

bảo  ảm an toàn thôn  tin theo cấp  ộ; Thôn  t  s          TT-BTTTT ngày 

 4 4      của Bộ Thôn  tin và Truyền thôn  Quy   nh chi tiết và h ớn  dẫn một 

s   iều của   h    nh           -CP n ày           của Chính phủ về bảo  ảm 

an toàn hệ th n  thôn  tin theo cấp  ộ; Văn bản s  7306/UBND-VX1 ngày 

01/11/2021 của UB D tỉnh về việc triển khai thực thi xác   nh an toàn hệ th n  

thôn  tin theo cấp  ộ, Sở Thôn  tin và Truyền thôn  ban hành Kế hoạch tổ chức 

khảo sát, lập hồ sơ  ề xuất xác   nh an toàn hệ th n  thôn  tin theo cấp  ộ trên   a 

bàn tỉnh với các nội dun  nh  sau: 

 I. CĂN CỨ PHÁP LÝ 

- Luật An toàn thôn  tin mạn  s          QH  ; 

-   h    nh s            -CP n ày           của Chính phủ về bảo 

 ảm an toàn hệ th n  thôn  tin theo cấp  ộ;  

 - Thôn  t  s          TT-BTTTT n ày  4 4      của Bộ Thôn  tin và 

Truyền thôn  Quy   nh chi tiết và h ớn  dẫn một s   iều của   h    nh 

          -CP ngày 01/7/20   của Chính phủ về bảo  ảm an toàn hệ th n  thôn  

tin theo cấp  ộ; 

 - Văn bản s       BTTTT-CATT n ày            của Bộ Thôn  tin và 

Truyền thôn  về việc  ôn   c côn  tác xác   nh cấp  ộ an toàn hệ th n  thôn  tin; 

 - Văn bản s  1598/BTTTT-CATTT ngày 28/04      của Bộ Thôn  tin và 

Truyền thôn  về việc tăn  c ờn  bảo  ảm an toàn thôn  tin theo cấp  ộ và nân  

cao năn  lực bảo  ảm an toàn thôn  tin theo mô hình 4 lớp; 

 -   h  quyết s    - Q TU n ày            của Ban Chấp hành  ản  bộ 

tỉnh về tập trun  lãnh  ạo, chỉ  ạo chuyển  ổi s  tỉnh Hà Tĩnh  iai  oạn      - 

    ,   nh h ớn   ến năm     ; 

 - Quyết   nh s  01/2021/Q -UBND ngày 19/01/202  của UB D tỉnh ban 

hành Quy chế bảo  ảm an toàn thôn  tin mạn  tron  hoạt  ộn  ứn  dụn  côn  

n hệ thôn  tin của các cơ quan nhà n ớc trên   a bàn tỉnh Hà Tĩnh; 

 - Quyết   nh s  1111 Q -UBND ngày 31/5/2022 của UB D tỉnh về việc 

kiện toàn  ội ứn  cứu sự c  an toàn thôn  tin mạn  tỉnh Hà Tĩnh; 
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 - Chỉ th  s     CT-UB D n ày         9 của UB D tỉnh về việc tăn  

c ờn  bảo  ảm an toàn thôn  tin mạn  tron  các cơ quan nhà n ớc trên   a bàn 

tỉnh Hà Tĩnh; 

- Côn  văn s  7306/UBND-VX1 n ày            của UB D tỉnh về việc 

triển khai thực thi xác   nh an toàn hệ th n  thôn  tin theo cấp  ộ. 

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích: 

- Thực hiện  ầy  ủ, có hiệu quả   h    nh s            -CP ngày 

01/7/2016 của Chính phủ về bảo  ảm an toàn thôn  tin theo cấp  ộ; Thôn  t  s  

03/2017/TT-BTTTT n ày  4 4      của Bộ Thôn  tin và Truyền thôn  Quy   nh 

chi tiết và h ớn  dẫn một s   iều của   h    nh           -CP ngày 01/7/2016 

của Chính phủ về bảo  ảm an toàn hệ th n  thôn  tin theo cấp  ộ. 

- Triển khai khảo sát nhằm xác   nh cấp  ộ bảo  ảm ATTT cho các hệ 

th n  thôn  tin của cơ quan nhà n ớc trên   a bàn tỉnh.  

- Thực hiện lập hồ sơ  ề xuất cấp  ộ bảo  ảm ATTT cho các hệ th n  

thôn  tin,  ặc biệt là các hệ th n  thôn  tin quan trọn  của tỉnh.  

2. Yêu cầu: 

Các nội dun , nhiệm vụ phải phù hợp với quy   nh của   h    nh s  

          -CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo  ảm an toàn thông tin theo 

cấp  ộ; Thôn  t  s          TT-BTTTT n ày  4 4      của Bộ Thôn  tin và 

Truyền thôn  Quy   nh chi tiết và h ớn  dẫn một s   iều của   h    nh 

          -CP n ày           của Chính phủ về bảo  ảm an toàn hệ th n  thôn  

tin theo cấp  ộ;   ợc thực hiện một cách hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm, chất 

l ợn ,  ún  tiến  ộ bảo  ảm tuân thủ các quy   nh hiện hành. 

III. NỘI DUNG  

1.  Tổ chức khảo sát các hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước 

trên địa bàn tỉnh 

1.1. Khảo sát các hệ thống thông tin dự kiến cấp độ 3 

a)  ội dun : Tổ chức khảo sát quy mô, tính chất, các biện pháp bảo  ảm an 

toàn thông tin và các nội dun  liên quan theo quy   nh   i với các hệ th n  thôn  

tin quan trọn  của tỉnh dự kiến  ề xuất cấp  ộ  .  

b)   i t ợn : Các hệ th n  thôn  tin dự kiến cấp  ộ 3, cụ thể: 

- Cổn  thôn  tin  iện tử của tỉnh; 

- Sàn  iao d ch th ơn  mại  iện tử của tỉnh; 

- Hệ th n  d ch vụ côn  của tỉnh; 

- Hệ th n  quản lý văn bản và  iều hành tác n hiệp dùn  chung của tỉnh 

(TD-Office); 
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- Côn  báo Hà Tĩnh; 

- Th   iện tử côn  vụ Hà Tĩnh (mail.hatinh.gov.vn); 

- Hệ th n   iám sát và  iều hành thôn  minh của tỉnh (IOC); 

- Hệ th n  thôn  tin báo cáo cấp tỉnh; 

- Hệ th n  quản lý tài liệu l u trữ  iện tử của tỉnh; 

- Hệ th n  quản lý cán bộ côn  chức, viên chức; 

- Hệ th n  hội n h  truyền hình trực tuyến của tỉnh. 

c)  ơn v  chủ trì: Trun  tâm Côn  n hệ thôn  tin và Truyền thôn .  

d)  ơn v  ph i hợp: Phòn  Côn  n hệ thôn  tin, Sở Thôn  tin và Truyền 

thông; các cơ quan,  ơn v  quản lý, vận hành hệ th n  thôn  tin có liên quan.  

e) Thời  ian: Hoàn thành tr ớc n ày 30/6/2022.  

1.2. Khảo sát hệ thống thông tin khác 

a)  ội dun : Tổ chức khảo sát quy mô, tính chất, các biện pháp bảo  ảm an 

toàn thôn  tin và các nội dun  liên quan theo quy   nh   i với các hệ th n  thôn  

tin tron  cơ quan nhà n ớc trên   a bàn tỉnh.  

b)   i t ợn : Các hệ th n  thôn  tin tron  cơ quan,  ơn v  nhà n ớc trên 

  a bàn tỉnh.  

c)  ơn v  chủ trì: Trun  tâm Côn  n hệ thôn  tin và Truyền thôn .  

d)  ơn v  ph i hợp: Phòn  Côn  n hệ thôn  tin, Sở Thôn  tin và Truyền 

thông; các cơ quan,  ơn v  quản lý, vận hành hệ th n  thôn  tin có liên quan.  

e) Thời  ian: Hoàn thành trong tháng 9 năm     . 

2. Lập hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn thông tin 

2.1. Đối với các hệ thống thông tin dự kiến cấp độ 3:  

a)  ội dun : Căn cứ theo kết quả khảo sát, tổ chức lập hồ sơ  ề xuất cấp  ộ 

an toàn thôn  tin   i với các hệ th n  thôn  tin dự kiến cấp  ộ    ể trình thẩm 

  nh, phê duyệt.  

b)  ơn v  chủ trì: Trun  tâm Côn  n hệ thôn  tin và Truyền thôn . 

c)  ơn v  ph i hợp: Phòng Côn  n hệ thôn  tin, Sở Thôn  tin và Truyền 

thông; các cơ quan,  ơn v  quản lý, vận hành hệ th n  thôn  tin có liên quan. 

d) Thời  ian: Hoàn thành tr ớc n ày 30/7/2022. 

2.2. Đối với các hệ thống thông tin dự kiến cấp độ 1, cấp độ 2: 

a)  ội dun : Căn cứ theo kết quả khảo sát, tổ chức lập hồ sơ  ề xuất cấp  ộ 

an toàn thôn  tin   i với các hệ th n  thôn  tin dự kiến cấp  ộ  , cấp  ộ    ể 

trình thẩm   nh, phê duyệt.  
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b)  ơn v  chủ trì: Các cơ quan,  ơn v  quản lý, vận hành hệ th n  thôn  tin 

có liên quan.  

c)  ơn v  ph i hợp: Trun  tâm Côn  n hệ thôn  tin và Truyền thôn , 

Phòn  Côn  n hệ thôn  tin và các phòn  thuộc Sở Thôn  tin và Truyền thôn  

ph i hợp, h ớn  dẫn, hỗ trợ các cơ quan,  ơn v  tron  quá trình lập hồ sơ  ề xuất. 

d) Thời  ian: Hoàn thành trong tháng 10 năm 2022. 

3. Thẩm định, phê duyệt hồ sơ cấp độ an toàn thông tin 

3.1. Đối với các hệ thống thông tin dự kiến cấp độ 3:  

- Sở Thôn  tin và Truyền thông tổ chức thẩm   nh, trình UB D tỉnh phê 

duyệt hồ sơ  ề xuất cấp  ộ   i với các hệ th n  thôn  tin dự kiến cấp  ộ  . 

- Thời  ian: Hoàn thành tr ớc ngày 30/8/2022. 

3.2. Đối với các hệ thống thông tin dự kiến cấp độ 1, cấp độ 2: 

- Sở Thôn  tin và Truyền thôn  tổ chức thẩm   nh, phê duyệt hồ sơ  ề xuất 

cấp  ộ   i với các hệ th n  thôn  tin dự kiến cấp  ộ  , cấp  ộ  . 

- Thời  ian: Hoàn thành trong tháng 12 năm     . 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Dự kiến kinh phí: 605.000.000  ồn  (Sáu trăm linh năm triệu  ồn ).  

(Chi tiết có Phụ lục kèm theo) 

2. Nguồn kinh phí:   uồn kinh phí thực hiện Kế hoạch   ợc b  trí tron  

dự toán chi th ờn  xuyên năm      theo phân cấp quản lý n ân sách. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đề nghị các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

các cơ quan chủ quản hệ thống thông tin: 

- Tạo  iều kiện cho Sở Thôn  tin và Truyền thôn  thực hiện khảo sát, lập 

hồ sơ  ề xuất cấp  ộ an toàn thôn  tin theo  ún  tiến  ộ, bảo  ảm chất l ợn . 

- Thực hiện lập hồ sơ  ề xuất cấp  ộ   i với các hệ th n  thôn  tin cấp  ộ 

1, cấp  ộ   do  ơn v  chủ quản, quản lý, vận hành. 

2. Đề nghị Sở Tài chính: 

Xem xét, b  trí kinh phí thực hiện Kế hoạch này theo chỉ  ạo của UB D 

tại Văn bản s  7306/UBND-VX1 n ày            của UB D tỉnh về việc triển 

khai thực thi xác   nh an toàn hệ th n  thôn  tin theo cấp  ộ. 

3. Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của tỉnh: 

Ph i hợp với Cơ quan th ờn  trực của  ội ứn  cứu sự c  ATTT man uj 

tỉnh (Trung tâm CNTT và Truyền thôn ), Phòn  Côn  n hệ thôn  tin (Sở 

Thôn  tin và Truyền thôn ) và các cơ quan,  ơn v  thực hiện các nội dun  có 

liên quan. 
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4. Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông:  

- Xây dựn  phiếu khảo sát, tổ chức thực hiện khảo sát theo  ún  tiến  ộ 

Kế hoạch, bảo  ảm chất l ợn , hiệu quả. 

-   hiên cứu, tổ chức lập hồ sơ  ề xuất cấp  ộ   i với các hệ th n  thôn  

tin dự kiến cấp  ộ   trình cấp có thẩm quyền thẩm   nh, phê duyệt theo  ún  quy 

  nh hiện hành. 

- Chủ trì, ph i hợp với Phòn  Côn  n hệ thôn  tin  ôn   c, h ớn  dẫn 

các cơ quan chủ quản hệ th n  thôn  tin dự kiến cấp  ộ  , cấp  ộ   lập hồ sơ  ề 

xuất cấp  ộ. 

5. Văn phòng Sở: 

Chủ trì, ph i hợp Trun  tâm C TT và Truyền thôn  và các  ơn v  liên 

quan tham m u,  ề xuất ph ơn  án  ảm bảo kinh phí  ể tổ chức thực hiện Kế 

hoạch  ảm bảo  ún  tiến  ộ  ề ra 

6. Phòng Công nghệ thông tin: 

- Ph i hợp với Trun  tâm Côn  n hệ thôn  tin và Truyền thôn  tổ chức 

thực hiện khảo sát theo  ún  tiến  ộ Kế hoạch, bảo  ảm chất l ợn , hiệu quả. 

- Chủ trì thẩm   nh, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hồ sơ  ề xuất cấp 

 ộ của các hệ th n  thôn  tin./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Cục ATTT-Bộ TTTT (b c); 
- UB D tỉnh (b c); 

- Các sở, ban, n ành; 

- UB D các huyện, th  xã, thành ph ; 

-  ội ƯCSC ATTT mạn ; 
- Lãnh  ạo Sở; 

- VP Sở, P.CNTT; TT CNTT; 

- L u: VT, CNTT2. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Dương Văn Tuấn 

 



PHỤ LỤC 

Dự kiến kinh phí Tổ chức khảo sát, lập hồ sơ đề xuất 

xác định an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ trên địa bàn tỉnh 

(Kèm theo Kế hoạch số        /KH-STTTT ngày     /6/2022 của Sở TTTT) 

 

 

TT Nội dung Đơn vị 

thực hiện 

Diễn giải 

(nghìn đồng) 
Dự kiến 

kinh phí 

(nghìn 

đồng) 

Ghi chú 

1 Tổ chức khảo sát các hệ 

thống thông tin  
 

 384.500  

1.1 Khảo sát các hệ th ng 

thôn  tin dự kiến cấp  ộ   

Trung tâm 

CNTT-TT 

   hệ 

th n * .    

11.000    hệ th n  

nh  mục 

III.1.1 

1.2 Khảo sát hệ th n  thôn  

tin dự kiến cấp  ộ  , cấp 

 ộ   

Trung tâm 

CNTT-TT 

 373.500  

a Kh o s t h  thống th ng 

tin của c c sở,  an, ngành 

c p t nh. 

 20 đơn 

vị*2.000 

40.000 20 sở, ngành và 

c c đơn vị t  c 

thu c 

b Kh o s t h  thống th ng 

tin của c c huy n, thị   , 

thành phố. 

 13 đơn 

vị*1.500 

19.500 13 huy n, thị 

  , thành phố.  

c H  ng   n, kh o s t h  

thống th ng tin của c c 

x , ph  ng, thị t  n. 

 216 đơn 

vị*1.500 

324.000 216   , ph  ng, 

thị t  n. 

2 Lập hồ sơ đề xuất cấp 

độ an toàn thông tin 

  220.000  

2.1 Lập hồ sơ  ề xuất cho các 

hệ th n  thôn  tin dự kiến 

cấp  ộ   

Trung tâm 

CNTT-TT 

   hệ 

th n *  .    

220.000    hệ th ng 

nh  mục 

III.1.1 

2.2 Lập hồ sơ  ề xuất cho các 

hệ th n  thôn  tin dự kiến 

cấp  ộ  , cấp  ộ   

Chủ quản 

các HTTT 

   

 Tổng cộng   604.500  

 Tính tròn   605.000  

 

Bằng chữ: Sáu trăm linh năm triệu đồng chẵn./. 
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