
UBND TỈNH NGHỆ AN 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                Số:            /QĐ-STT&TT             Nghệ An, ngày           tháng 03 năm 2022 

 
QUYẾT ĐỊNH 

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

đối với hệ thống thông tin: Hệ thống Mạng nội bộ (LAN) 
của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An 

  

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 85/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 về đảm bảo 

an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; 

Căn cứ Thông tư 03/2017/TT-BTTTT ngày 24 tháng 04 năm 2017 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông 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 7217/UBND-CN ngày 20 tháng 09 năm 2018 của 

UBND tỉnh Nghệ An về việc chỉ định đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin 

thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị định 85/2016/NĐ-CP; 

Căn cứ Tờ trình số 787/TTr-SNN-VP ngày 23 tháng 03 năm 2022 của Sở 

Nông nghiệp và phát triển nông thôn 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; 

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: Hệ thống Mạng nội bộ (LAN) của Sở Nông nghiệp và phát triển 

nông thôn tỉnh Nghệ An, cụ thể như sau: 

1. Thông tin chung: 

a) Tên hệ thống thông tin: Hệ thống Mạng nội bộ (LAN) của Sở Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An. 

b) Đơn vị vận hành hệ thống thông tin: Sở Nông nghiệp và phát triển nông 

thôn tỉnh Nghệ An. 

c) Địa chỉ: 129 đường Lê Hồng Phong. thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. 

2. Cấp độ an toàn hệ thống thông tin: Cấp độ 2. 
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3. Phương án đảm bảo 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 đảm bảo 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 đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An có trách nhiệm:  

1. Tổ chức thực thi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an toàn 

thông tin cho Hệ thống Mạng nội bộ (LAN) của đơn vị theo phương án được phê 

duyệt; định kỳ hàng năm tổng hợp, báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông theo 

quy định. 

2. Bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin được giao quản lý, 

vận hành theo các quy định tại Điều 22, Nghị đinh 85/2016/NĐ-CP ngày 

01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ và Tiêu chuẩn 

quốc gia TCVN 11930:2017 về Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Yêu 

cầu cơ bản về an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.  

Giám đốc Sở Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An; 

Trưởng phòng Bưu chính-Viễn thông-Công nghệ thông tin và các tổ chức, cá nhân 

có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Cục ATTT (b/c);  

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 
Lê Bá Hùng 
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