
ỦY BAN NHÂN DÂN  

THỊ XÃ HOÀI NHƠN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           Số:         /QĐ-UBND Hoài Nhơn, ngày       tháng       năm 2021 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt cấp độ  

Hệ thống thông tin nội bộ UBND thị xã Hoài Nhơn   
 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ HOÀI NHƠN 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về 

bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; 

Căn cứ Thông tư số 03/2017/TT-BTTTT ngày 24/4/2017 quy định chi tiết 

và hướng dẫn một số điều của Nghị định 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của 

Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; 

Căn cứ Công văn số 1324/STTTT-BCVT&CNTT ngày 23/11/2021 của Sở 

Thông tin và Truyền thông về ý kiến thẩm định hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn hệ 

thống thông tin của thị xã Hoài Nhơn đủ điều kiện phê duyệt cấp độ 2; 

Xét đề nghị của Phòng Văn hóa và Thông tin tại Tờ trình số 422/TTr-

VHTT ngày 29/11/2021 . 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt cấp độ Hệ thống thông tin nội bộ UBND thị xã Hoài 

Nhơn, cụ thể như sau: 

- Cấp độ an toàn Hệ thống thông tin nội bộ: Cấp độ 2.  

- Phương án bảo đảm an toàn thông tin, hồ sơ thuyết minh, tài liệu thiết kế 

hệ thống phù hợp với các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tại Nghị định 

số 85/2016/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 03/2017/TT-BTTTT của Bộ 

Thông tin và Truyền thông.  

Điều 2. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn Hệ thống thông tin nội 

bộ UBND thị xã đã phê duyệt. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã, Trưởng phòng Phòng 

Văn hóa và Thông tin, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 
 

  Nơi nhận:     
- Như Điều 3; 
- Sở TT và TT tỉnh; 
- CT, các PCT UBND thị xã; 
- Lưu: VT. 

KT CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 Trần Hữu Thảo 

 



UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Số:         / STTTT-BCVT&CNTT 

V/v ý kiến thẩm định hồ sơ đề xuất 

 cấp độ an toàn hệ thống thông tin  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bình Định, ngày     tháng 11 năm 2021 

Kính gửi: Phòng Văn hóa – Thông tin thị xã Hoài Nhơn 

Sở Thông tin và Truyền thông nhận được Công văn số 394/VHTT ngày 

12/11/2021 của Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Hoài Nhơn về việc đề nghị 

thẩm định và phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin tại UBND 

thị xã Hoài Nhơn (Kèm theo Tài liệu thuyết minh Hồ sơ đề xuất cấp độ và Tài liệu 

thiết kế hệ thống thông tin tại UBND thị xã Hoài Nhơn). Sau khi nghiên cứu nội 

dung hồ sơ, đối chiếu với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, Sở Thông 

tin và Truyền thông có một số ý kiến như sau: 

1. Hồ sơ, tài liệu thẩm định 

- Công văn số 394/VHTT ngày 12/11/2021 của Phòng Văn hóa và Thông 

tin thị xã Hoài Nhơn về việc đề nghị thẩm định và phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ 

an toàn hệ thống thông tin. 

- Tài liệu thuyết minh Hồ sơ đề xuất cấp độ hệ thống thông tin tại UBND 

thị xã Hoài Nhơn, bao gồm: Thuyết minh tổng quan về hệ thống thông tin; Thuyết 

minh đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin căn cứ trên các tiêu chí theo quy 

định của pháp luật; Thuyết minh phương án bảo đảm an toàn thông tin theo cấp 

độ tương ứng. 

- Tài liệu thiết kế hệ thống thông tin tại UBND thị xã Hoài Nhơn. 

2. Căn cứ pháp lý để thẩm định 

- Luật an toàn thông tin mạng ngày 19/11/2015; 

- Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo 

đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ;  

- Thông tư số 03/2017/TT-BTTTT ngày 24/4/2017 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 

85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống 

thông tin theo cấp độ. 

- Công văn số 713/CATTT-TĐQLGS ngày 25/7/2019 của Cục An toàn 

thông tin thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn xác định và 

thực thi bảo vệ hệ thống thông tin theo cấp độ. 

3. Ý kiến thẩm định 

- Thành phần hồ sơ là phù hợp với quy định tại Điều 15 Nghị định số 
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85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ. 

- Cấp độ đề xuất của hệ thống phù hợp với quy định tại Điều 8 Nghị định 

số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ;  

- Các tài liệu thuyết minh phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin, 

tài liệu thiết kế hệ thống là phù hợp với các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 

thuật hiện hành.  

4. Kết luận 

Hồ sơ đề xuất cấp độ Hệ thống thông tin tại UBND thị xã Hoài Nhơn đủ 

điều kiện để phê duyệt theo cấp độ 2. 

Trên đây là ý kiến thẩm định của Sở Thông tin và Truyền thông đối với 

hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin tại UBND thị xã Hoài Nhơn, đề 

nghị Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Hoài Nhơn xem xét, trình chủ quản hệ 

thống thông tin (theo thuyết minh trong hồ sơ, chủ quản hệ thống thông tin là 

UBND thị xã Hoài Nhơn) phê duyệt theo thẩm quyền quy định tại Nghị định số 

85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2020 của Chính phủ./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở (để b/cáo); 
- Lưu: VT, BCVT&CNTT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Thảo 

 



  

U   
UBND THỊ XÃ HOÀI NHƠN 

PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

 

HỒ SƠ ĐỀ XUẤT CẤP ĐỘ 

CHO HỆ THỐNG THÔNG TIN  

TẠI UBND THỊ XÃ HOÀI NHƠN 

Hoài Nhơn, năm 2021 
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PHẦN I 

THÔNG TIN TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN 

I. Thông tin Chủ quản hệ thống thông tin  

- Tên tổ chức: UBND thị xã Hoài Nhơn  

- Người đại diện: Ông: Trần Hữu Thảo, Phó Chủ tịch UBND thị xã.  

- Địa chỉ:  số 06  đường 28/3 - Bồng sơn - Hoài Nhơn - Bình Định. 

- Thông tin liên hệ:   

+ Điện thoại 02563 761 265 

+ Email: ubndthixahoainhon@ hoainhon.binhdinh.g ov.vn 

II. Thông tin đơn vị vận hành  

- Tên đơn vị vận hành: Phòng Văn hóa và Thông tin. 

- Số Quyết định thành lập: Quyết định số 694/QĐ-UBND ngày 28/3/2008 

của UBND huyện Hoài Nhơn (nay là thị xã Hoài Nhơn).  

-  Người đại diện: Nguyễn Văn Dũng – Trưởng phòng Văn hóa và 

Thông tin. 

 - Địa chỉ: số 187  đường Quang Trung - Bồng sơn - Hoài Nhơn - Bình 

Định 

- Thông tin liên hệ:   

+ Điện thoại: 02563961766 

+ Email: phongvhtt@ hoainhon.binhdinh.g ov.vn 

III. Mô tả phạm vi, quy mô của hệ thống  

1. Phạm vi, quy mô của hệ thống thông tin  

-  Hệ thống thông tin của UBND thị xã Hoài Nhơn hoạt động trong phạm 

vi các cơ quan, đơn vị thị xã. Kết nối liên thông với các đơn vị trực thuộc và 

các đơn vị hành chính khác thông qua hệ thống mạng truyền số liệu chuyên 

dùng và mạng Internet. 

- Hạ tầng công nghệ thông tin UBND thị xã Hoài Nhơn được đầu tư các 

thiết bị mạng, bảo mật, lưu trữ, quy hoạch hạ tầng mạng và thiết lập các chính 

sách nhằm đảm bảo an toàn thông tin và cơ sở dữ liệu máy chủ, máy trạm, bảo 

vệ hệ thống thông tin nội bộ, hệ thống camera, Hệ thống hội nghị truyền hình 

trực tuyến, hỗ trợ cho công tác theo dõi, quản lý, vận hành hệ thống và khắc 

phục sự cố mạng được thuận lợi; đồng thời có thể mở rộng và triển khai các 

phần mềm ứng dụng trong thời gian đến. 
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2. Đối tƣợng phục vụ của hệ thống thông tin 

- Toàn thể cán bộ công chức, viên chức người lao động thuộc các cơ 

quan, đơn vị thuộc UBND thị xã. 

- Các tổ chức, doanh nghiệp, người dân muốn khai thác thông tin trên 

Trang thông tin điện tử của UBND thị xã.   

- Danh mục các hệ thống thông tin thành phần, các dịch vụ được cung 

cấp bởi Hệ thống thông tin:  

+ Hệ thống mạng nội bộ (Lan) của cơ quan. 

+ Trang thông tin điện tử.  

+ Văn phòng điện tử liên thông. 

+ Hệ thống phần mềm cửa điện tử (VNPT Igate). 

+ Hệ thống thư điện tử công vụ. 

+ Hệ thống thông tin tại phòng họp trực tuyến thị xã. 

IV. Mô tả cấu trúc của hệ thống  

1. Sơ đồ logic tổng thể  
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2. Sơ đồ kết nối vật lý 

 

   

 

* Các vùng mạng được thiết kế như sau: 

- Vùng mạng LAN được triển khai thiết bị Firewall.  

- Vùng Internet là nơi cung cấp dịch vụ Internet cho toàn bộ hệ thống. 

Các chức năng chính của vùng Internet gồm:                   

+ Cung cấp đường truyền truy cập Internet cho tất cả các người dùng.   

+ Cung cấp cơ sở hạ tầng Internet để triển khai các ứng dụng phần mềm 

dùng chung của Tỉnh.  

+ Đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống khỏi các mối nguy hiểm từ bên 

ngoài Internet.  

 

 



4 

 

 

3. Danh mục thiết bị sử dụng trong hệ thống  

 

T 

T 
Tên thiết 

bị/Chủng loại 

Vị trí triển khai Mục đích sử dụng 

1 

Router (Totolink 

Fiber 

F1) 

Văn phòng HĐND và 

UBND  

Thiết bị thu sóng đưa tín hiệu 

mạng chuyên dùng và mạng 

công cộng xuống Router 

2 
Router (Draytex 

Vigor 2912) 

Văn phòng HĐND và 

UBND 

Kết nối đến internet, định 

tuyến mạng chuyên dùng và 

mạng công cộng xuống port 

LAN 
3 

Switch (Cisco 

Catalyst 2960 24 

port) 

Văn phòng HĐND và 

UBND 

Bộ chia kết nối có dây, truyền 

tín hiệu đến các thiết bị trong 

mạng LAN 

4 

Switch (TP-Link 

TL-SF 1016D 16 

port) 

Các phòng ban trong nhà 

làm việc UBND thị xã: 

Phòng Tài chính – Kế 

hoạch; Phòng Kinh tế, 

Phòng Nội vụ, Phòng Tài 

nguyên và môi trường, 

Phòng Quản lý đô thị 

……… 

Bộ chia kết nối có dây, truyền 

tín hiệu đến các thiết bị trong 

mạng LAN 

5 

Wireless Access 

point (TP-Link 

TL-WR740N) 

Hội trường lớn, Phòng 

họp A, Phòng họp B. 

Nhận tín hiệu từ Router, phát 

không dây tín hiệu internet 

cho các thiết bị dùng wireless 

 

 

 

PHẦN II 

THUYẾT MINH ĐỀ XUẤT CẤP ĐỘ AN TOÀN 

HỆ THỐNG THÔNG TIN 

  

1. Danh mục hệ thống thông tin và cấp độ đề xuất tƣơng ứng  

  

T 

T 

Hệ thống  

Loại 

thông tin 

xử lý  

Loại hình hệ 

thống thông 

tin 

Cấp độ 

đề xuất  

Căn cứ đề 

xuất  

1 

Hệ thống thông  

tin phục vụ nội bộ 

(LAN) cơ quan 

UBND thị xã 

Thông tin 

nội bộ cơ 

quan 

Hệ thống thông 

tin phục vụ hoạt 

động  nội bộ 

2 

Khoản 3/Điều 

8/Nghị định 

85/2016/NĐ-

CP  



5 

 

 

2 

Hệ thống thông tin 

tại phòng họp trực 

tuyến thị xã  

 

Hệ thống thông 

tin phục vụ các 

cuộc họp trực 

tuyến tại thị xã 

2 

Khoản 3/Điều 

8/Nghị định 

85/2016/NĐ-

CP  

  

2. Thuyết minh đề xuất cấp độ đối với hệ thống thông tin  

2.1. Hệ thống mạng LAN nội bộ cơ quan UBND thị xã  

Hệ thống thông tin phục vụ hoạt động của cơ quan UBND thị xã: Trao 

đổi, quản lý, chỉ đạo, diều hành, xử lý công việc trên môi trường điện tử; gửi, 

nhận văn bản điện tử với UBND tỉnh, các phòng, ban thuộc UBND thị xã và 

UBND các phường, xã. Căn cứ theo quy định tại Khoản 3, Điều 8, Nghị định 

85/2016/NĐ-CP. Hệ thống này được đề xuất cấp độ 2.  

2.2. Hệ thống thông tin tại phòng họp trực tuyến thị xã  

Hệ thống thông tin phục vụ các cuộc họp trực tuyến tại thị xã; Là điểm 

cầu thị xã được kết nối với điểm cầu chính của tỉnh, các sở ban ngành cấp tỉnh; 

kết nối liên thông với các điểm cầu của Quốc gia qua điểm cầu của tỉnh và kết 

nối với các điểm cầu của các xã, phường. Căn cứ theo quy định tại Khoản 3, 

Điều 8, Nghị định 85/2016/NĐ-CP.  Hệ thống này được đề xuất cấp độ 2.  

 

PHẦN III 

THUYẾT MINH PHƢƠNG ÁN BẢO ĐẢM 

AN TOÀN HỆ THỐNG THÔNG TIN 

 I. Thuyết minh phƣơng án về quản lý bao gồm các nội dung sau  

1. Mục tiêu, nguyên tắc về bảo đảm an toàn thông tin  

- Bảo vệ thông tin, hệ thống thông tin nội bộ, hạn chế việc bị truy nhập, 

sử dụng, tiết lộ, gián đoạn, sửa đổi hoặc phá hoại trái phép nhằm bảo đảm tính 

nguyên vẹn, tính bảo mật và tính khả dụng của thông tin.  

- Hoạt động an toàn thông tin mạng tại cơ quan UBND thị xã Hoài Nhơn 

phải đúng quy định của pháp luật, bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia, bí 

mật nhà nước, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội và thúc đẩy 

phát triển kinh tế - xã hội.  

- Tổ chức, cá nhân không được xâm phạm an toàn thông tin mạng của tổ 

chức, cá nhân khác.  

- Việc xử lý sự cố an toàn thông tin mạng phải bảo đảm quyền và lợi ích 

hợp pháp của tổ chức, cá nhân, không xâm phạm đến đời sống riêng tư, bí mật 

cá nhân, bí mật gia đình của cá nhân, thông tin riêng của tổ chức.  

- Hoạt động an toàn thông tin mạng phải được thực hiện thường xuyên, 

liên tục, kịp thời và hiệu quả.  
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- Việc đầu tư trang thiết bị phần cứng, phần mềm và các giải pháp bảo 

vệ phải được thực hiện đồng bộ, tránh đầu tư trùng lặp.  

- Bố trí nguồn kinh phí để bảo đảm an toàn hệ thống thông tin thực hiện 

theo thứ tự ưu tiên từ cấp độ cao xuống cấp độ thấp.  

2. Trách nhiệm bảo đảm an toàn thông tin  

- Quy định trách nhiệm của phòng, ban chuyên môn, các đơn vị sự 

nghiệp trực thuộc sử dụng chung hệ thống mạng LAN tại UBND thị xã; sử 

dụng, vận hành khai thác phòng họp trực tuyến; đăng tải thông tin trên Cổng 

Thông tin điện tử Hoài Nhơn trong việc bảo đảm an toàn thông tin.  

 - UBND thị xã Hoài Nhơn có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ quản 

lý hệ thống thông tin theo quy định tại Điều 20, Nghị định 85/2016/NĐ-CP.  

- Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã:  

+ Tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức thực thi, đôn đốc, giám sát 

công tác đảm an toàn thông tin trong hệ thống thông tin nội bộ tại cơ quan theo 

quy định tại Điều 21, Nghị định 85/2016/NĐ-CP.  

+ Đảm bảo vận hành tốt đối với hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản 

lý.  

+ Làm đầu mối, tổ chức thực hiện việc tiếp nhận và xử lý các sự cố về an 

toàn thông tin mạng trong nội bộ cơ quan.  

+ Chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND thị xã và các đơn vị 

có liên quan tiến hành kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng định 

kỳ hàng năm hoặc theo chỉ đạo của UBND tỉnh.  

+ Hằng năm phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND thị xã cử cán bộ 

chuyên trách quản trị mạng tham gia các chương trình đào tạo, tập huấn về 

công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng do tỉnh tổ chức.  

+ Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn về công tác bảo đảm an toàn thông 

tin mạng trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên Cổng thông tin điện 

tử thị xã Hoài Nhơn.  

+ Hằng năm lập dự toán kinh phí cho việc ứng dụng công nghệ thông tin 

nói chung và công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng nói riêng trong nội bộ 

cơ quan UBND thị xã; lập kế hoạch nâng cấp, bảo trì, sửa chữa, cài đặt phần 

mềm diệt virus bản quyền... Đề xuất sửa chữa, nâng cấp, thay thế trang thiết bị 

không phù hợp để đảm bảo an toàn thông tin trong toàn hệ thống.  

- Trách nhiệm của các phòng, ban chuyên môn UBND thị xã:  

+ Trưởng các phòng, ban chuyên môn chỉ đạo cán bộ, công chức của cơ 

quan, đơn vị mình thực hiện nghiêm các quy định bảo bảo an toàn thông tin 

trong toàn hệ thống mạng LAN cơ quan, không sử dụng các thiết bị ngoại vi để 

sao chép, chia sẻ thông tin, dữ liệu.  
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+ Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức thuộc phòng, ban 

quản lý về đảm bảo an toàn thông tin trong hệ thống mạng LAN cơ quan.  

+ Phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin trong công tác kiểm tra, phát 

hiện, xử lý kịp thời các sự cố về an toàn thông tin mạng.  

- Trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong 

các cơ quan thuộc UBND thị xã: 

+ Nghiêm túc chấp hành các quy chế, quy trình nội bộ và các quy định 

khác của pháp luật về an toàn thông tin mạng.   

+ Tự quản lý, bảo quản thiết bị, tài khoản, ứng dụng mà mình được giao 

sử dụng; Khai thác, sử dụng có hiệu quả các phần mềm dùng chung của tỉnh.  

+ Không sử dụng USB để chia sẻ dữ liệu.  

+ Phối hợp với quản trị mạng cơ quan trong việc kiểm soát, phát hiện và 

khắc phục các sự cố an toàn thông tin mạng.  

3. Phạm vi chính sách an toàn thông tin  

- Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà 

nước hằng năm. 

- Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 19/6/2020 của UBND thị xã Hoài 

Nhơn về việc thành lập Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trong cơ 

quan nhà nước trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn. 

- Quyết định số 2721/QĐ-UBND ngày 27/7/2020 của UBND thị xã Hoài 

Nhơn về ban hành Quy chế hoạt động Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin 

mạng trong cơ quan nhà nước trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn. 

- Quyết định số 3116/QĐ-UBND ngày 02/4/2021 của UBND thị xã Hoài 

Nhơn về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc của Ban Chỉ đạo xây 

dựng Chính quyền điện tử thị xã Hoài Nhơn. 

- Quyết định số 3187/QĐ-UBND ngày 05/4/2021 của UBND thị xã Hoài 

Nhơn về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc 

Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử thị xã Hoài Nhơn. 

- Quyết định số 7029/QĐ-UBND ngày 19/5/2021 của UBND thị xã Hoài 

Nhơn về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt 

động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn 

thông tin mạng thị xã Hoài Nhơn giai đoạn 2021-2025 

- Quyết định số 13378/QĐ-UBND ngày 07/10/2021 của UBND thị xã 

Hoài Nhơn về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống, 

thiết bị họp trực tuyến thị xã Hoài Nhơn. 

- Quyết định số 13231/QĐ-UBND ngày 06/10/2021 của UBND thị xã 

Hoài Nhơn về ban hành Quy chế Bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt 

động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn thị 

xã Hoài Nhơn 
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- Văn bản số 102/UBND-VP của UBND thị xã Hoài Nhơn ngày 

18/01/2021 về việc tăng cường viết tin, bài đăng trên Trang thông tin điện tử 

UBND thị xã;  

- Văn bản số 222/UBND-VX ngày 05/02/2021 của UBND thị xã Hoài 

Nhơn về việc xác thực bằng chứng thư số; tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản 

lý văn bản điện tử;  

- Văn bản số 853/UBND-VX ngày 09/6/2021 của UBND thị xã Hoài 

Nhơn về việc đề nghị tăng cường thực hiện xử lý văn bản điện tử được ký số và 

công tác tuyên truyền CCHC. 

4. Tổ chức bảo đảm an toàn thông tin  

- Thường xuyên kiểm tra mức độ an toàn thông tin. 

- Cập nhật các phần mềm diệt virus. 

- Kiểm tra, cập nhật các bản vá lỗi để sửa chữa các lỗ hỏng bảo mật. 

- Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Văn phòng HĐND và 

UBND thị xã chủ trì phối hợp với các phòng, ban chuyên môn liên quan thực 

hiện tốt quy chế đảm bảo an toàn thông tin trong hệ thống mạng LAN.  

- Phòng Văn hóa và Thông tin là đầu mối tổ chức thực hiện, tiếp nhận và 

xử lý các sự cố cơ bản về an toàn thông tin trong hoạt động nội bộ cơ quan.  

- Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với các đơn vị liên quan kịp thời 

xử lý những sự cố mất an toàn thông tin ngoài khả năng xử lý của phòng.  

- Người sử dụng có trách nhiệm quản lý tài khoản đối với các phần mềm 

dùng chung; thực hiện nghiêm các quy định về đảm bảo an toàn thông tin trong 

hệ thống mạng LAN.  

- Tự quản lý, bảo quản thiết bị mà mình được giao sử dụng; không tự ý 

thay đổi, tháo lắp thiết bị.  

- Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã phối hợp với các sở, ban, ngành cấp 

tỉnh hỗ trợ trong việc xử lý, khắc phục sự cố an toàn thông tin.  

- Các phòng, ban chuyên môn báo cáo kịp thời cho Phòng Văn hóa và 

Thông tin khi phát hiện các sự cố gây mất ATTT trong quá trình tham gia vào 

hệ thống thông tin của đơn vị; Phối hợp tích cực trong suốt quá trình giải quyết 

và khắc phục sự cố.  

 5. Bảo đảm nguồn nhân lực    

- Mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan UBND thị xã phải 

nắm rõ vai trò, trách nhiệm của mình khi tham gia vận hành, khai thức, xử lý 

thông tin trên môi trường mạng trong hệ thống mạng LAN cơ quan UBND thị 

xã. 

 - Nguồn nhân lực đảm bảo an toàn thông tin phải thường xuyên được tập 

huấn, đào tạo kiến thức an toàn thông tin. 
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6. Quản lý vận hành hệ thống  

- Phải lắp đặt thiết bị chống sét để bảo vệ hệ thống CNTT trong mạng 

LAN.  

- Phải có thiết bị Tường lửa (firewall) nhằm hạn chế việc truy cập trái 

phép từ bên ngoài.  

- Hằng tháng thực hiện việc backup toàn bộ nội dung trang web, gồm 

mã nguồn, cơ sở dữ liệu... để bảo đảm khi có sự cố có thể khắc phục lại trong 

thời gian nhanh nhất.   

- Quản trị website Cổng Thông tin điện tử thị xã Hoài Nhơn và Trang 

Thông tin điện tử xã phường thực hiện bảo mật tài khoản quản trị, thường 

xuyên đổi mật khẩu đủ mạnh (Ít nhất 8 ký tự, có chữ hoa, chữ thường, số, ký tự 

đặc biệt); tạo tài khoản và phân công quyền đăng tải một số nội dung cho các 

thành viên được phân công.  

- Ban biên tập Cổng Thông tin điện tử thị xã Hoài Nhơn và Trang Thông 

tin điện tử phường, xã thực hiện phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành 

viên, mỗi thành viên được giao nhiệm vụ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm 

trước Trưởng Ban và trước Pháp luật về những nội dung được phân công phụ 

trách; thực hiện đăng tải đầy đủ các nội dung theo quy định tại Nghị định số 

43/2011/NĐ-CP.  

- Phòng họp trực tuyến tại thị xã do Phòng văn hóa và Thông tin, Văn 

phòng HĐND và UBND thị xã quản lý, chịu trách nhiệm vận hành hệ thống 

trong suốt thời gian diễn ra Hội nghị trực tuyến do Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các 

sở, ban, ngành của tỉnh chủ trì; Thị ủy, UBND thị xã chủ trì họp với các xã, 

phường. Tại mỗi phiên họp cán bộ vận hành phải ghi chép đầy đủ các thông số 

kỹ thuật, hiện trạng các trang thiết bị tại Hội nghị đó vào sổ theo dõi chung; 

không tự ý thay đổi kết cấu hệ thống và mang thiết bị ra khỏi phòng họp.  

- Tất cả các máy trạm, máy chủ trong cơ quan phải được cài đặt phần 

mềm diệt virus bản quyền, hàng năm phải được bảo trì, cài đặt phần mềm vá 

lỗi thường xuyên.  

- Khi phát hiện ra bất kỳ dấu hiện nào liên quan đến việc bị nhiễm mã 

độc trên máy trạm (ví dụ: máy hoạt động chậm bất thường, cảnh báo từ phần 

mềm diệt virus, mất dữ liệu,…), người sử dụng phải báo ngay cho Phòng Văn 

háo và Thông tin thị xã để xử lý.  

II. Thuyết minh phƣơng án về kỹ thuật bao gồm các nội dung  

STT  Hệ thống  

Cấp 

độ đề 

xuất  

Nội dung 

thuyết minh  

1 
Hệ thống thông tin tại phòng họp trực 

tuyến thị xã  
2 Phụ lục I 
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2 
Hệ thống thông tin phục vụ nội bộ tại 

UBND thị xã  
2 Phụ lục II 

  

 KT. TRƢỞNG PHÒNG 

 PHÓ TRƢỞNG PHÒNG 

 

 

 
 

 

 Nguyễn Sanh Trinh 
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PHỤC LỤC I 

THUYẾT MINH PHƢƠNG ÁN KỸ THUẬT ĐỐI VỚI HỆ THỐNG  

PHÕNG HỌP TRỰC TUYẾN CẤP ĐỘ 2 

1. Bảo đảm an toàn máy chủ  

 Điểm cầu tại UBND thị xã Hoài Nhơn Sử dụng đường truyền của 

Viettel nên có thể sử dụng các thiết bị tường lửa (Firewall) để: 

- Cho phép hoặc cấm những dịch vụ truy cập ra ngoài hoặc vào trong; 

- Theo dõi luồng dữ liệu từ mạng Internet và Intranet; 

- Kiểm soát địa chỉ truy cập, kiểm soát người dùng 

1.1. Bảo vệ thiết bị hệ thống  

 - Các thiết bị CNTT tại phòng họp trực tuyến được bố trí, sắp xếp trong 

tủ, hoặc gắn trên tường, nhằm hạn chế sự tác động từ môi trường bên ngoài.  

 - Bật tắt hệ thống theo đúng quy trình kỹ thuật.  

 - Không được tự ý di chuyển thiết bị được trang bị phục vụ hội nghị trực 

tuyến, sử dụng thiết bị vào mục đích khác hoặc thay đổi các tham số cấu hình 

của thiết bị không theo hướng dẫn của cán bộ phụ trách.  

 - Có phương án về nguồn điện dự phòng cho phòng họp trực tuyến để 

đảm bảo phục vụ các phiên họp hội nghị trực tuyến không bị gián đoạn khi có 

sự cố trên lưới điện tại thị xã.  

 1.2. Bảo đảm an toàn mạng    

  - Bảo đảm hệ thống mạng thông suốt trong toàn bộ thời gian diễn ra hội 

nghị.  

 - Các điều kiện về ánh sáng, bàn ghế; công tác phòng chống cháy nổ, môi 

trường, nguồn điện và các trang thiết bị phục vụ khác để các hội nghị trực 

tuyến đạt kết quả cao.  

  2. Bảo đảm an toàn ứng dụng  

2.1. Xác thực  

Thiết lập cấu hình ứng dụng để xác thực người sử dụng khi truy cập vào 

hệ thống; không tự ý kết nối với điểm cầu trung tâm.  

Khi điểm cầu trung tâm gửi yêu cầu kết nối thì quản trị phòng họp thực 

hiện thao tác kết nối trên điều khiển thiết bị.  

2.2. Kiểm soát truy cập  

Chỉ cho phép kết nối khi có yêu cầu kết nối từ điểm cầu tỉnh và các điểm 

các điểm cầu xã, phường.      

2.3. Bảo mật thông tin liên lạc   

https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C6%B0%E1%BB%9Dng_l%E1%BB%ADa
https://vi.wikipedia.org/wiki/Intranet
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- Phối hợp với cán bộ phụ trách điều khiển tại điểm cầu của tỉnh, của các 

xã, phường điều chỉnh hình ảnh, âm thanh, ánh sáng trong phòng họp đảm bảo 

chất lượng tốt nhất phục vụ phiên họp, điều chỉnh camera phù hợp với phiên 

họp.  

- Phối hợp kịp thời với cán bộ kỹ thuật của điểm cầu của tỉnh, của các xã, 

phường, cán bộ viễn thông trên địa bàn kiểm tra, khắc phục nếu bị mất kết nối; 

báo cáo chủ trì cuộc họp tại điểm cầu mình phụ trách đồng thời báo cáo cán bộ 

trực phụ trách điểm cầu tỉnh để được hỗ trợ kịp thời.  
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PHỤC LỤC II 

THUYẾT MINH PHƢƠNG ÁN KỸ THUẬT 

 ĐỐI VỚI HỆ THỐNG THÔNG TIN PHỤC VỤ NỘI BỘ  

CÁC CƠ QUAN UBND THỊ XÃ ĐỀ XUẤT CẤP ĐỘ 2 

  1. Bảo đảm an toàn ứng dụng  

1.1. Xác thực   

- Thiết lập cấu hình ứng dụng để xác thực người sử dụng khi truy cập 

vào hệ thống.   

- Thiết lập cấu hình ứng dụng để đảm bảo an toàn mật khẩu người sử 

dụng; Hạn chế số lần đăng nhập sai trong khoảng thời gian nhất định với tài 

khoản người dùng.   

2.2. Kiểm soát truy cập   

- Thiết bị tường lửa chỉ cho phép sử dụng các kết nối mạng an toàn khi 

truy cập vào hệ thống.   

- Thiết lập giới hạn thời gian chờ (timeout) để đóng phiên kết nối khi sử 

dụng các phần mềm dùng chung của Tỉnh khi không nhận được yêu cầu từ 

người dùng.   

- Tắt các chức năng remote desktop tại các máy trạm trong hệ thống để 

chặn các kết nối từ xa.  

2.3. Kiểm soát truy cập từ bên ngoài mạng  

Hệ thống mạng LAN của UBND thị xã được đầu tư thiết bị tường lửa 

nhằm hạn chế sự truy cập trái phép từ bên ngoài.  

2.4. Kiểm soát truy cập từ bên trong mạng   

- Ban hành quy chế đảm bảo an toàn thông tin trong toàn hệ thống; 

khuyến cáo người dùng không sử dụng USB để chia sẽ dữ liệu; không thực 

hiện chia sẻ dữ liệu trong hệ thống và sử dụng gmail, mail công vụ… để gửi, 

nhận văn bản trong cơ quan nhà nước.  

- Hàng năm các máy tính trong hệ thống mạng LAN được bảo trì, vá lỗi, 

cài đặt phần mềm virus có bản quyền, nhằm phòng chống phần mềm độc hại 

trên môi trường mạng.  

- Loại bỏ các tài khoản không sử dụng, các tài khoản không còn hợp lệ.   

- Yêu cầu người sử dụng thường xuyên đổi mật khẩu và đặt mật khẩu đủ 

mạnh.  

2.5. Nhật ký hệ thống  

Ghi nhật ký hệ thống bao gồm những thông tin cơ bản sau: Thông tin 

truy cập ứng dụng; Thông tin xem văn bản đi, đến; Thông tin các lỗi phát sinh 

trong quá trình xử lý công việc; Thông tin thay đổi cấu hình ứng dụng.   
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2.6. Phòng chống phần mềm độc hại  

- Cài đặt phần mềm phòng chống mã độc và thiết lập chế độ tự động cập 

nhật, tự động dò quét trên các máy trạm trong hệ thống.  

- Hàng năm thực hiện bảo trì, vá lỗi, cài phần mềm diệt virus có bản 

quyền trên tất cả các máy trạm.  

3. Bảo mật an toàn ứng dụng  

- Thiết lập cấu hình ứng dụng để xác thực người sử dụng khi truy cập 

vào phần mềm trên hệ thống.  

- Thiết lập chế độ cảnh báo số lần đăng nhập sai trên phần mềm trong 

khoảng thời gian nhất định với tài khoản nhất định.  

 4. Bảo đảm an toàn dữ liệu    

4.1. Nguyên vẹn dữ liệu   

Xây dựng phương án bảo đảm tính bí mật, nguyên vẹn và khả dụng của 

thông tin, dữ liệu; giám sát, cảnh báo khi có thay đổi hoặc phát hiện, ngăn chặn 

các tác động truy nhập, gửi, nhận dữ liệu trái phép; Thực hiện ký số cá nhân từ 

chuyên viên để xác thực và bảo mật thông tin, dữ liệu, đặc biệt trong trường 

hợp cần bảo đảm chống từ chối nguồn gốc dữ liệu.  

- Thực hiện số hóa dữ liệu đối với văn bản đi của UBND thị xã.  

 - Bố trí máy tính riêng không kết nối mạng, đặt mật khẩu, mã hóa dữ liệu 

và các biện pháp bảo mật khác bảo đảm an toàn thông tin để soạn thảo, lưu trữ 

dữ liệu, thông tin và tài liệu quan trọng ở các mức độ mật, tối mật, tuyệt mật.  

 4.2. Bảo mật dữ liệu    

- Thực hiện mã hóa dữ liệu đối với tất cả văn bản ban hành của UBND 

thị xã.  

- Thực hiện cài đặt mật khẩu đủ mạnh đối với tài khoản đăng nhập vào 

hệ thống các phần mềm và máy tính cá nhân.  

- Cài đặt phần mềm virus có bản quyền và thường xuyên quét virus;  

4.3. Sao lƣu dự phòng  

Mục đích của sao lưu dự phòng là tạo một bản dữ liệu khác có thể được 

phục hồi trong trường hợp xảy ra với bản chính với bất kỳ nguyên nhân nào; 

có thể là lỗi phần cứng hoặc phần mềm, do hỏng hoặc do con người gây ra, 

chẳng hạn như virus tấn công (virus hoặc phần mềm độc hại) hoặc xóa nhầm 

dữ liệu ngẫu nhiên. Bản sao lưu cho phép dữ liệu được khôi phục từ thời điểm 

trước đó để giúp cán bộ, công chức khôi phục từ những việc bất khả kháng 

trên.  

Thực hiện lưu trữ an toàn theo cách: Sao lưu dữ liệu điện tử và sao lưu 

dữ liệu dự phòng trên thiết bị di động hoặc ổ đĩa máy tính (nén và đặt mật 

khẩu)...  
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