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QUYẾT ĐỊNH 

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

Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Lạng Sơn 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 

 

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 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 

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

Căn cứ Thông tư số 03/2017/TT-BTTTT ngày 24/4/2017 của Bộ trưởng 

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; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số  

1018/TTr-STTTT ngày 23/5/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin đối với Cổng Dịch vụ 

công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Lạng Sơn, cụ thể như sau: 

 1. Thông tin chung 

 a) Tên hệ thống thông tin: Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một 

cửa điện tử Lạng Sơn. 

b) Đơn vị vận hành hệ thống thông tin: Công ty Công nghệ thông tin 

VNPT. 

c) Địa chỉ: số 57 Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, 

Thành phố Hà Nội. 

2. Cấp độ an toàn hệ thống thông tin: Cấp độ 3. 

 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 3 là phù hợp với 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 
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thống thông tin theo cấp độ; quy định tại Thông tư số 03/2017/TT-BTTTT ngày 

24/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc 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 ban hành về bảo đảm 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 3 là phù hợp với 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; quy định tại Thông tư số 03/2017/TT-

BTTTT ngày 24/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc 

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 ban hành về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin 

theo cấp độ. 

 Điều 2. Tổ chức thực hiện 

 Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn Cổng 

Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Lạng Sơn theo các quy 

định tại Điều 22 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. 

 Điều 3. Điều khoản thi hành 

 1. Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan 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 UBND tỉnh theo quy định của pháp luật./. 

 
Nơi nhận:     
- Như Điều 3; 

- Cục ATTT - Bộ TT&TT (B/c); 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng:  

  KGVX, KT, THNC, TTTHCB; 

- Lưu: VT, KGVX(HTHT). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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