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Thực hiện Văn bản số 1552/BTTTT-CATTT ngày 28/4/2020 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông về đôn đốc tổ chức triển khai bảo đảm an toàn thông 

tin cho hệ thống thông tin theo mô hình “4 lớp”, Sở Thông tin và Truyền thông 

Hà Tĩnh báo cáo tình hình thực hiện mô hình “4 lớp” trên địa bàn tỉnh như sau: 

1. “Lớp 1” Lực lượng tại chỗ 

Tại tỉnh Hà Tĩnh, Sở Thông tin và Truyền thông được giao là cơ quan 

chuyên trách về An toàn thông tin, tham mưu UBND tỉnh thực hiện các công tác 

kiểm tra, đôn đốc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn 

thông tin mạng. 

UBND tỉnh giao Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Hà Tĩnh 

thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo ứng cứu khẩn cấp sự cố an toàn 

thông tin mạng của tỉnh tại Quyết định số 3421/QĐ-UBND ngày 18/10/2019. 

Thực hiện Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg ngày 16/3/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm 

an toàn thông tin mạng quốc gia; Thông tư số 20/2017/TT-BTTTT ngày 

12/9/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về điều phối, ứng cứu sự 

cố an toàn thông tin mạng trên toàn quốc, UBND tỉnh đã thành lập Đội ứng cứu 

sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Hà Tĩnh tại Quyết định số 832/QĐ-UBND 

ngày 22/3/2019 của UBND tỉnh (với 01 đội trưởng, 01 đội phó, 02 thành viên 

thường trực và 31 thành viên là cán bộ chuyên trách CNTT, ATTT của các sở, 

ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện). Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin 

mạng của tỉnh hoạt động theo Quy chế đã được ban hành tại Quyết định số 

01/QĐ-ĐƯC ngày 21/05/2019 của Đội trưởng Đội ứng cứu. Đến ngày 

31/3/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1055/QĐ-UBND về thay đổi 

thành viên và giao cơ quan Thường trực Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin 

mạng tỉnh Hà Tĩnh. 

2. “Lớp 2” Tổ chức hoặc thuê doanh nghiệp giám sát, bảo vệ chuyên 

nghiệp 

Với các thành viên của Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của tỉnh 

tại các sở, ngành, địa phương, đã thực hiện trách nhiệm tự giám sát các hệ thống 

thông tin do đơn vị mình quản lý. 
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Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh (trực thuộc Sở 

Thông tin và Truyền thông) thực hiện giám sát trực tiếp đối với Cổng thông tin 

điện tử của tỉnh, Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh theo quy định.  

Sở Thông tin và Truyền thông đang phối hợp với Cục An toàn thông tin, 

tổ chức làm việc với các doanh nghiệp về việc triển khai thí điểm hệ thống giám 

sát ATTT của tỉnh (SoC). 

Ngoài ra, cùng với hệ thống giám sát quốc gia, hiện nay, Sở Thông tin và 

Truyền thông cũng phối hợp với các đơn vị chuyên môn về ATTT như: Cục An 

toàn thông tin, CMC, BKAV, CyRada,… hỗ trợ khi có sự cố về ATTT xảy ra ở 

địa phương. 

3. “Lớp 3” Tổ chức hoặc thuê doanh nghiệp độc lập kiểm tra, đánh 

giá định kỳ 

Sở Thông tin và Truyền thông đã thực hiện rà quét lỗ hổng bảo mật đối 

với các Cổng/Trang thông tin điện tử, phần mềm CSDL chuyên ngành tại các cơ 

quan, đơn vị nhà nước trên địa bàn tỉnh (55 Cổng/Trang thông tin điện tử đã 

được rà quét lỗ hổng bảo mật). 

Triển khai thực hiện đánh giá ATTT theo cấp độ các hệ thống thông tin 

theo Kế hoạch bảo đảm an toàn thông tin mạng trong các cơ quan nhà nước giai 

đoạn 2018-2020 và hàng năm đối với các hệ thống thông tin cấp độ 3. 

4. “Lớp 4” Kết nối, chia sẽ thông tin với hệ thống giám sát quốc gia 

Thực hiện công tác chia sẻ thông tin và giám sát quốc gia, Sở Thông tin 

và Truyền thông đã cung cấp 44 IP tĩnh, 382 Domain của các cơ quan, đơn vị 

trong tỉnh đến Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng Quốc gia 

(VNCERT/CC) trực thuộc Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền 

thông thực hiện giám sát, cảnh báo kịp thời đến Sở Thông tin và Truyền thông 

và các cơ quan, đơn vị để xử lý, khắc phục. 

Thực hiện công tác phối hợp với Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền 

thông phối hợp giám sát các Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn 

vị trong tỉnh. 

5. Các công tác khác 

- Thực hiện báo cáo ATTT định kỳ hàng quý, báo cáo hàng tuần bằng văn 

bản hoặc qua email với đầu mối của Trung tâm Giám sát an toàn không gian 

mạng Quốc gia. Tiếp nhận các cảnh báo về ATTT từ Trung tâm VNCERT/CC 

và triển khai đến các cơ quan, đơn vị bằng văn bản hoặc qua hệ thống thư điện 

tử công vụ (mail.hatinh.gov.vn) đến các thành viên Đội ứng cứu sự cố an toàn 

thông tin mạng của tỉnh để kịp thời triển khai, xử lý, khắc phục. 

- Đã thực hiện cung cấp các đầu mối tiếp nhận cảnh báo và điều phối tại 

tỉnh Hà Tĩnh, cụ thể như sau: 

Bộ phận/ 

người giải 

- Lãnh đạo Sở: Ông Bùi Đắc Thế - Phó Giám đốc Sở TTTT, Đội 

phó Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của tỉnh. 
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quyết: - Phòng Công nghệ Thông tin: Ông Lê Văn Dũng - Trưởng phòng 

Công nghệ thông tin, Thư ký Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin 

mạng của tỉnh. 

- Trung tâm CNTT-TT: Ông Nguyễn Thanh Lâm – Phó Giám đốc 

Trung tâm, thành viên thường trực Đội ứng cứu sự cố an toàn thông 

tin mạng của tỉnh. 

Điện thoại cố 

định: 
02393.606.789 

Điện thoại di 

động 

Ông Bùi Đắc Thế: 0916987868 

Ông Lê Văn Dũng: 0985992525 

Ông Nguyễn Thanh Lâm: 0914237788 

Email: Ông Bùi Đắc Thế: bdthe.stttt@hatinh.gov.vn 

Ông Lê Văn Dũng: lvdung.stttt@hatinh.gov.vn 

Ông Nguyễn Thanh Lâm: ntlam.stttt@hatinh.gov.vn 

 - Đầu mối báo cáo: Ông Lê Văn Dũng, Trưởng phòng CNTT, Sở Thông 

tin và Truyền thông, Thư ký Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của 

tỉnh./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ Thông tin và Truyền thông (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, CNTT2. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Bùi Đắc Thế 
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