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TỜ TRÌNH 
Về việc đề nghị phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ cho hệ thống mạng nội bộ 

của Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An 

 
 

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An. 
 

Căn cứ Luật an toàn thông tin mạng năm 2015; Luật An ninh mạng 
năm 2018; 

Căn cứ Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về 
đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; 

Căn cứ 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. 

Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông 

phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ với các nội dung sau: 

Phần 1. Thông tin chung 

1. Tên hệ thống thông tin: Hệ thống Mạng nội bộ. 
2. Đơn vị vận hành hệ thống thông tin: Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An. 

3. Địa chỉ: 129 Lê Hồng Phong – TP Vinh – Nghệ An. 
4. Cấp độ an toàn hệ thống thông tin đề xuất: Cấp độ 2. 

Phần 2. Hồ sơ kèm theo 

1. Tài liệu mô tả, thuyết minh tổng quan về hệ thống thông tin; thuyết minh 

cấp độ đề xuất căn cứ trên các tiêu chí theo quy định của pháp luật (theo các Điều 
6,7,8,9 Nghị định số 85/2016/NĐ-CP và Điều 4 Thông tư số 03/2017/TT-BTTTT); 

thuyết minh phương án bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ tương ứng. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông phê duyệt 

hồ sơ đề xuất cấp độ của hệ thống thông tin: Hệ thống Mạng nội bộ của Sở Nông 
nghiệp và PTNT Nghệ An./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu VT. 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

Nguyễn Văn Đệ 
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