
UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /QĐ-STTTT Cao Bằng, ngày      tháng     năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt cấp độ an toàn Hệ thống thông tin  

Cơ sở dữ liệu về công tác Dân tộc tỉnh Cao Bằng 

 

GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Căn cứ Luật an toàn thông tin mạng ngày 19 tháng 11 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 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 tháng 4 năm 2017 của 

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định chi tiết và hướng dẫn một 

số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính 

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

Căn cứ Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT ngày 12 tháng 8 năm 2022 của 

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định chi tiết và hướng dẫn một 

số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính 

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

Xét đề nghị của Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng tại Tờ trình số 815/TTr-BDT  

ngày 25/8/2022 về việc phê duyệt đề xuất cấp độ; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Bưu chính, Viễn thông - Công nghệ 

thông tin, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin đối với Hệ thống 

thông tin cơ sở dữ liệu về công tác Dân tộc tỉnh Cao Bằng, cụ thể như sau: 

1. Thông tin chung: 

a) Tên hệ thống thông tin: Hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu về công tác 

Dân tộc tỉnh Cao Bằng. 

b) Đơn vị vận hành hệ thống thông tin: Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng. 

c) Địa chỉ: Số 01, phố Hoàng Như, phường Hợp Giang, Thành phố Cao 

Bằng, tỉnh Cao Bằng. 



2 

 

  

2. Cấp độ an toàn hệ thống thông tin: Cấp độ 2. 

3. Phương án bảo đảm an toàn thông tin: 

a) Phương án bảo đảm an toàn thông tin trong thiết kế hệ thống thông tin 

tương ứng với cấp độ 2 là phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11930:2017 

và Thông tư số 03/2017/TT-BTTTT. 

b) Phương án bảo đảm an toàn thông tin trong quá trình vận hành hệ 

thống tương ứng với cấp độ 2 là phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN 

11930:2017 và Thông tư số 03/2017/TT-BTTTT. 

Điều 2. Đơn vị vận hành (Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng) chịu trách nhiệm: 

1. Thực hiện trách nhiệm bảo đảm an toàn hệ thống thông tin mình quản 

lý, vận hành theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 85/2016/NĐ-CP. 

2. Thực hiện chế độ báo cáo, chia sẻ thông tin theo quy  định tại Điều 17, 

18 Thông tư số 03/2017/TT-BTTTT, Điều 13, 14 Thông tư số 12/2022/TT-

BTTTT. 

3. Triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo 

cấp độ quy định tại Điều 19 Nghị định số 85/2016/NĐ-CP. 

4. Tiếp tục hoàn thiện, điều chỉnh, bổ sung một số nội dung để phù hợp 

với tiêu chuẩn bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ trong thời gian tới để đảm 

bảo an toàn thông tin hệ thống theo cấp độ tương ứng; đồng thời đề nghị đơn vị 

quản lý, vận hành tiếp tục rà soát, đánh giá các tiêu chí an toàn, lập hồ sơ đề 

xuất cấp độ theo quy định tại Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

1. Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng và các cơ quan liên quan khác chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này. 

2. Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc 

thực hiện Quyết định này, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định của pháp 

luật./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Như Điều 3 (thực hiện); 

- GĐ, Phó GĐ (Đ/c Tuệ); 

- Lưu: VT, BCVTCNTT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Ngọc Sơn 
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