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UBND THANH PHO DA NANG
CQNG HOA xA HOI CHU NGHIA VIT NAM
VAN PHONG DOAN BA! BIEU
Dc Ip - Tir do - Hnh phüc
QUOC HQI, HQI BONG NHAN DAN
vA U BAN NHAN DAN
S: ,1.2/VP-HCT

Dà Nng, ngàyi 0 tháng 10 nàm 2019

V/v trin khai tAng cuàng bão dam an
toàn, an ninh mng ti ccx quan
Kinh gtri: Các dan vj thuc và trirc thuOc Van phOng Doàn d.i biu
Quoc hôi, Hôi dông nhân dan và Uy ban nhân dan thành phô
Thirc hin Cong van s 6413/UBND-STTTT ngày 23 tháng 9 näm 2019
cUa Uy ban nhân dan thành phô ye vic tang cung báo dam an toàn, an ninh
mang trên dja bàn thành phô, VAn phông Doàn d?i biêu Quôchoi, Hi dông nhân
dan và Uy ban nhán dan thành phô Ba Nng (sau day viêt tAt là VAn phông) dê
nghj các dan vj thuc và trçrc thuc Van phông triên khai cAc nOi dung sau:
1, Cong chtrc, viên chüc, lao dng hcip dng các dan v nghiCm tüc thirc
hin Quy chê dAm bAo an toAn thông tin trong linh v'rc (mg diing cong ngh
thông tin trên dja bàn thành phô Ba Nng duçc ban hAnh kern theo Quyét djnh so
4159/QD-UBND ngày 14/8/2018 cüa UBND thAnh phô.
2. COng ch(mc, viên ch(mc lAnh dao, quAn l cAc don vi sü d1ing VA quAn l
thiêt bj km khóa bI mat cüa ch k'i sO, djch vii ch(mng thrc chtt k so chuyên
diing ChInh phU theo dung quy djnh.
3. Phông HAnh chInh - T chi'rc tham miru vic 1ira ch9n to ch(rc, doanh
nghip dOc lap, có dt'i nAng lirc dê triên khai cong tác kiêm tra, dAnh giA an toAn
thông tin mng ccx quan vA bAo cáo kêt quA dánh giá ye S Thông tin vA Truyên
thông triró'c ngAy 0 1/12 hAng nAm.
4. Phông QuAn trj - TAi viz tham miru b trI kinh phi t(m ngun kinh phi
thix?ing xuyên cüa ccx quan dê chi cho các sAn phâm, djch vii an toAn thông tin
mng dt tôi thiêu 10% trong tong kinh phi triên khai kê hoach (mng diing cong
ngh thông tin hang nAm, giai doan 5 nAm và các dr an cOng ngh thông tin (vi
di mua sAm h diêu hành, phân mém phông chong mA dOc có bAn quyên...).
5. Cng Thông tin din t(m thAnh ph có trách thim chü tn, phi hçxp vâi
Sx Thông tin và Truyén thông dAng tAi thông tin, so lieu cüa thAnh phô ye pháp
l, k5 thuat, to ch(mc, nâng cao näng lirc vA hçp tác an toAn, an ninh mang len
Cong Thông tin din t(m thAnh ph dé h trçY các tO ch(mc tra c(mu, diêu tra, khAo
sat, thông kê va xep hang theo kiên chi dao cUa Uy ban nhân dan thAnh phô tai
Cong van so 6413/UBND-STTTT ngày 23/9/20 19.
D nghj các dan vi thuc v& trçrc thue VAn phông nghiêm tuc thuc hiên./.
Neil nhân:
- Nhu trén;
- Sâ 1ff! (d b/cáo);
- Lixu: VT, HCTC.A
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CQNG }TOA XA FIQI CH NG}I1A VIET NAM
Dc lip — 'fly do HtnIi phic

THANR PRO_.DA NANG
S6: CW /UBN.DSTTTT
V/v tang cuà'ng bão darn an toàn, an ninh
mang trn da bàn thành ph

Dà N&ig, ngày 13 iháng 9 näm 2019

Kink gñi:
I
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- Chanh Yn phOng Doàn DBQH, 1-IDND, UBNI) thân1i pM
- Giáit doe cáo sO', ban, ngành;
- Chci tjch UBND cáo quin, huyên, phurng, x.

Thirc hiên hi thi s6 :14/cT-TTg ngày 07/6/2019 cüa Thu tróg Chinh
v vic tang ctrig bão dam an toàn, an .ninhm.?ng tthni c thin clii s6
xp hrng cüa Vit Nain, Ch.0
tch UBND thãnb ph có kin clii cbo nhr san:
1. Các s, ban, ngànli, UBND các qi4in, huyn, phung, xi Co trách
nhiin thirc hin các giãi pháp sau:
a) Quán trit nguyen tc ngiii dLng dâu các co quan, don
'vi chju trách
nhim lioàn toàn trixic Cht'L tich UBND thânh pM nu d xãy ra rniit an toàn, an
ninh mang, l lot bI in.t nhà rnrc ti cci quan, don vi inInh quãn l.
b) CJ.ii djnii can bic1iuyn tráchIphi trách v an toàn thông tin mng
t&
don. vj dé thrc hin cÔn; tao thani muii, thuc thi, iuróng dan,
kini tra, don doe
tht,rc hin các quy dith v bâo darn an toân, an ninh mang; thông báo thông tin
dAn rni can b chuyên tráchlpliui trách an toân thông tin v S& Thông tin và
Truyn thông tnró'c ngiy 30/9/20 19.
c) Thu'c 1iin giáiu sat, Ung ci.'ru sij c6, bão v h tMng thông tin thuc
quy4n quàn 13'. Phôi hQp c1itt cli vài Sâ Thông tin vã Tniyn thông, Tiu Ban
An toàn thông tin thue Ban Chi dao Xây dirng chinh quyn dien tir vã thánh
pM thông niinh tai Dã Nng trong giáni sat, ciiia sé thông tin, ing cUu xfr 1 si
Co.
d) Lira chn t chã'c, cloanh nghiêp dc 1p,

dü nãng hre d trin khai
cong tao ki&n tra., dánh giá an toàn thông tin mang cho h tMng thông tiii cp
d 3 tth len thnc quy:n quãn I, báo cáo kt qu kiin tra, dáiih giá v S
co

Thông tin và Truyn thong tru'&c ngàv 01/12 hang nãm d tng liqp, báo cáo
UBND thanh ph& Tthih t'r, th61 hm ki&n tra, dánh giá t1c hin theo quy dnh

ti Din 13 QUY ch4 báo dam an toân thông tin trén dja bàn thàith plió (Qnyt
dn.h s 4159/QD-LTBND ngày 14/9/201 8).

Cl) Uu tiên sr duiig san pliArn, giãi pháp, djch vt cüa doanh nghip trong
mràc Clap rng y&i câu V: an toàn, an ninh mang theo quy dnh cña pháp lut di
vai cáo he thng thông tin dtp do 3
CbInh quyn din ti..

trO' len, các h tMng t116flg tin phçic vç

e) C1iü dng b tn kinh phi tir ngu.n kinli phi thux&ng xuyên cüa CG quail,
don vj dê clii cho cáo san phin 7 dtch v an toãn thông tin mang dat thi thiêu
10% trong tong kinh phi tnin khai k hoach tmg dimg NTT hang närn, giai
doan 5 nàrn và. các thr an CNTT (vi du: rnua sItm h diu hành, phn nirn phOng
chng mi dc có ban quyn; kim thir ma ngu6.n; giám sat, xr 1 sir
g) Six dig và quàn l thi& bj irni khóa bI int (USB token) cüa ch k sO,
dch v chthig tliirc chfl ki s6 chuyn ding ChInh phi, chCrng thu so, các giâi
pháp ma hóa ciia Ban Co y&t ChInh pith dñng quy dnh.
Ii) Nghiêrn tue tu.n thu Quy ch. b dm an toàn thông tin trong itnb virc
mg diving cong ngh thông tin trên dja bàn thành pM Dà Nthig dirqc ban hành
kern theo Quyt djnh s6 4159/QD-UBND ngày 14/9/2018 ccia UBND thành pho.
2. So Thông tin và Truyn thông có tráoh niiirn:

a) ChU tn trin khai phu'ong an bào darn an toãn thông tin H thông thông
tin chinh. quy.n. dien ttr thânh pM theo cp d dà ducc phé duyt t&. Quyt djiih
s6 189/QD-UBND ngáy 25/4/20 119 ciia UBND thành pM.
b) HirOng dan, dOn d6c, ki&n ira, giàrn sat vic thire hien cong tác baa
darn an toãn thông tin cta. các co quail, don vi trên cia bàn thành ph& Khi phát
hin cáo vi phun gay 1iu qua nghiêin trQng, báo cáo UBND thánh phô xem xót,
xu, 19.
c) Tham rnuu UBND thánh pM hoàn thin co ch chinh sách v an toàn
thông tin ning, háo y 1;r em trêll rnOi tri.rOng mang; phát tnin ngun nhân 1xc
an toàn thông tin.
d) Du nii t6ng h.çTp thông tin, so 1iu pháp 19, k9 thut, tO chro, nâng cao
näng hrc vâ hcp tác iTong ilith vrc an toàn, an ninh mang trén. dja bàn thành phO
phije vij vic dáith giá, xp hing clii sO GCJ cCia Vit Nain, báo cáo UBND
thành phO dê cung cp co BO Thông tin vá Truyn thông.
d) Tang cuOng tham gia các rnng iuói, din dan, tO chrc v an toân, an
n.i.h inang trong nuóc vi quOc t.
3. SO .Kê hoach vt DI.0 tu', SO' Tài chfnh cO trách nhi.m uu tiên bO trI vOn
c1u tu' p.hát hiOn, von o1i sj' nghip thuOng xuyên hang näni. oho SO Thông tin
vã Truyn thông vá cáo sO, ban, ngành qun, huyn tnin khai hoat dng bâo
dâni an toàn, an ninh. mmg theo quy djn.h.
4. SO' Giáo diic vá Dào tao cá trách nhim chñ tn, ph6i hcp vói SO Thông
tin và Tuyn thông và ác don vj. lien quan triAn. kh.ai các chuung tninh tuyen
truyên, phO bin, nâng cao nhãn thc v an toán, an ninh mang trong các Co sO
dáo tao vá c~ic tnr&n.g lice frén dja. bàn thành ph6.

5. Sâ Khoa hc vâ Cong nghê cO trách n1iirn chct tn, phôi hcip vâi Sâ
Thông tin và Truyn thông vã cáo dan vi lien quan xây dwag ca ch& chInh sách
thüc dãty nghiên cru ph.át trin, khi nghip sang tao, day mnh cáo ithirn vu,
dé tâi nghiên cru khoa hQc ITong linh vrc an toàn, an ninh inng.
6. Si Lao dng. Tlurang binh và X. 1ii Co trách nhim tniên khai cong
tao tuyên trun thic liii, ea c1i tuang tao, cong ci,i, phuong tin c1 bão v tré
em trCn mOi tnräng inag
7. So Ngoi vi,i có trách rthiêm chü tn., ph.6i hcp vOi SO Thông tin va
Tmyn thông vã cáo dim vj lien quan tang cirOng hcrp tao qu6c t, tham gia các
to chrc, thOa t1iuin quc t song phirang, da phrang trong lTnh vixc an toàn, an
ninh ning.
8. Van phOn.g Doàn DIBQH, .HDND và UBND thank. phô có trách :uhiem
chci tn, p1i6i hcp vó'i
Thông tin và Truyn thông dang tãi thông tin, sô lieu
cüa thânh ph6 v pháp l, ky tiiut, t6 chóc, nthig ca.o nàng içre Va hçp tc an
toãn, an ninh mng let. C6ng thông tin din tr thânh p116 d ho t1V cáo to chi:rc
ITa cru, diu tra, kháo sat, thong ké và xp hçrng.
Nhn ckrçic Côr.g van nay, yCu dtu Chánh VAn phOng Doàn DBQH,
HDND, UBND thank pM, Giám dOe các sO, ban, ngânh, Chü tich UBND các
qumn huyn, phrOng, x't và Thti tnthng các ca quaIl, don vj lien quan nghiêm tue
tri4n khai thrc hiCn./.
Noinhân:
- Nhtr trên;
- CT. các PTC UBND Ti':
- VP DDBQH. HDND, UBND TP; CVP,
P.KUC;
- LULl: VT, S 1II T.
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