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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt cấp độ an toàn  

Hệ thống thông tin tại Sở Tài chính 
 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH 
 

 

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

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

đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; 

Căn cứ Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

nâng cao năng lực phòng chống phần mềm độc hại; 

Căn cứ Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT ngày 12/8/2022 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông về việc 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 việc bảo đảm an toàn hệ thống 

thông tin theo cấp độ; 

Căn cứ Văn bản số 713/CATTT-TĐQLGS ngày 25/7/2019 của Cục An toàn 

thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn xác định và thực thi bảo 

vệ hệ thống thông tin theo cấp độ; 

Căn cứ Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND ngày 25/5/2011 của UBND tỉnh về 

việc ban hành Quy định về tổ chức thực hiện ứng dụng Công nghệ thông tin trong 

hoạt động của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định số 

33/2015/QĐ-UBND 31/7/2015 của UBND tỉnh sửa đổi bổ sung một số điều của 

Quyết định 07/2011/QĐ-UBND ngày 25/5/2011 quy định về tổ chức thực hiện ứng 

dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn 

tỉnh Hà Tĩnh; 

Căn cứ Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND ngày 27/6/2017 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Hà Tĩnh về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Tài chính; 

Căn cứ Quyết định số 5171 ngày 28/11/2022 của Thủ trưởng về việc thành lập 

Tổ thẩm định hồ sơ đề xuất cấp độ Hệ thống thông tin tại Sở Tài chính; 

Theo đề nghị của Tổ thẩm định hồ sơ đề xuất cấp độ Hệ thống thông tin tại 

Sở Tài chính tại Tờ trình số 01/TTr-TTĐ ngày 28/11/2022 của Tổ thẩm định. 

 



QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt cấp độ an toàn Hệ thống thông tin tại Sở Tài chính, cụ thể như sau: 

1. Thông tin chung 

a) Tên hệ thống thông tin: Hệ thống thông tin Sở Tài chính, bao gồm:  

- Cổng thông tin điện tử; 

- Hệ thống mạng nội bộ (LAN) của cơ quan. 

b) Đơn vị vận hành hệ thống thông tin: Văn phòng Sở Tài chính  

c) Đơn vị quản lý: Sở Tài chính 

- Địa chỉ: Số 01, đường Cao Thắng , TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. 

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

thống thông tin theo cấp độ. 

 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 về an 

toàn hệ thống thông tin theo cấp độ. 

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

tin tương ứng với Cấp độ 2 là phù hợp với quy định tại Khoản 3, Điều 8 Nghị định số 

85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ và Điều 7 tại Thông tư số 

03/2017/TT-BTTTT ngày 24/4/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông 

Điều 2. Tổ chức thực hiện:  

1. Sở Tài chính phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông 

(Sở Thông tin và Truyền thông) tổ chức quản lý, vận hành, bảo đảm an toàn thông tin 

cho Trang thông tin điện tử Sở Tài chính theo quy định.  

2. Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở có trách nhiệm: 

Thực hiện các phương án bảo đảm an toàn thông tin tương ứng với Cấp độ 2 

theo quy định tại Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ và 

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

3. Văn phòng Sở có trách nhiệm:  

 - Theo dõi, đôn đốc công chức, viên chức Sở Tài chính thực hiện theo các 

quy định nêu trên;  

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định này, báo cáo Giám đốc Sở Tài 

chính theo quy định. 



 

Điều 3. Điều khoản thi hành 

Đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:                                                                                         

- Như điều 1;   

- Sở TTTT (b/c); 

- Ban Giám đốc (b/c); 

- Lưu: VT, VP. 

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                             

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁMĐỐC 

 
 

 

 

Phạm Chí  Hiếu 
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