ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ VĨNH YÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1427 /UBND-VH&TT

Vĩnh Yên, ngày 10 tháng 05 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v xác định cấp độ an toàn thông tin

Kính gửi:
- Các phòng, ban, đơn vị;
- UBND các xã, phường.
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; Thực hiện Công văn số
713/STTTT-TTHTTT ngày 05/5/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc
xác định cấp độ an toàn thông tin, UBND thành phố yêu cầu:
1. Các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường rà soát, tổng hợp, phân
loại tất cả các hệ thống thông tin của đơn vị mình quản lý theo mẫu biểu tại phụ lục
đính kèm văn bản này gửi UBND thành phố (qua phòng Văn hóa và Thông tin
tổng hợp) chậm nhất ngày 13/5/2022 để báo cáo UBND tỉnh, Sở Thông tin và
Truyền thông, theo quy định.
2. Đối với các hệ thống thông tin của đơn vị đang được cài đặt tại Trung tâm
Dữ liệu của tỉnh. Đơn vị cung cấp tài liệu thiết kế, các tài liệu kỹ thuật có liên quan
đến hệ thống trước ngày 20/5/2022 và phối hợp với Trung tâm Hạ tầng thông tin,
Sở Thông tin và Truyền thông để lập hồ sơ cấp độ và trình cấp có thẩm quyền phê
duyệt.
3. Đối với các hệ thống thông tin khác (không cài đặt tại Trung tâm dữ liệu
của tỉnh), các đơn vị chủ động phối hợp với đơn vị liên quan lập hồ sơ cấp độ, đề
nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Nghị định số 85/2016/NĐ-CP
ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ; Thông tư
03/2017/TT-BTTTT ngày 24/4/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông và Hướng
dẫn số 713/CATTT-TĐQLGS ngày 25/7/2019 của Cục An toàn thông tin. Các đơn
vị thực hiện xong trước ngày 20/6/2022, gửi phòng Văn hóa và Thông tin tổng
hợp báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông.
4. Giao phòng Văn hóa và Thông tin thành phố đôn đốc các phòng, ban, đơn
vị, UBND các xã, phường thực hiện đảm bảo nội dung tiến độ.
Đầu mối liên hệ phối hợp:

- Sở Thông tin và Truyền thông: Ông Nguyễn Văn Tuấn, Trung tâm Hạ tầng
thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông, điện thoại: 097.452.8582.
- Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố: Chuyên viên Lê Quốc Khánh,
SĐT: 0977659559.
Yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường nghiêm túc triển
khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT;
- CPVP;
- Lưu: VT, VH&TT.
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TỔNG HỢP THÔNG TIN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN
(Kèm theo Công văn số

/UBND-VH&TT ngày

/5/2022 của UBND thành phố Vĩnh Yên)

1. Thông tin chung
Tên đơn vị:
Đầu mối trao đổi thông tin: Họ và tên:

Số điện thoại: ………………………………………..

2. Các hệ thống thông tin
Mô tả hệ thống
STT Tên hệ thống (Chức năng, mục đích, thông tin kỹ

thuật về hệ thống)
- Chức năng, mục đích: Quản lý
thông tin về giấy phép A, người
được cấp giấy, thời hạn cấp giấy.
Hệ thống
- Thông tin tên miền (nếu có):
Quản lý
Giấy phép A https://giayphepA.vinhphuc.gov.vn
- Thông tin máy chủ (nếu có):
103.228.100.86
- Khác: Đây là ứng dụng nội bộ, hệ
thống chỉ có thể truy cập, sử dụng
sau khi thực hiện VPN vào hệ
thống.

Nơi cài Trạng thái Cấp
đặt, vận phê duyệt độ đề
hành
cấp độ
xuất

Giải thích, căn cứ đề xuất cấp độ

(Ví dụ)

0

1
2

Trung
tâm dữ
liệu
VNPTVDC

Chưa phê
duyệt

Hệ thống này phục vụ hoạt động nội
bộ của cơ quan, có sử lý thông tin
riêng nhưng không xử lý thông tin bí
Cấp
mật nhà nước nên được xác định cấp
độ 2
độ 2 căn cứ Khoản 1, Điều 8 Nghị
định số 85/2016/NĐ-CP ngày
01/7/2016 của Chính phủ.

