BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Số: 367

/TTCNTT-AT

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2021

V/v gán tín nhiệm mạng cho các
website/tên miền công khai trên Internet.

Kính gửi:

- Các Tổng cục/Cục thuộc Bộ;
- Các Học viện, Trường, Viện thuộc Bộ;
- Các doanh nghiệp trực thuộc Bộ.

Trung tâm Công nghệ thông tin nhận được Văn bản số 736/CATTT-NCSC
ngày 16/6/2021 của Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông về việc
thực hiện gán tín nhiệm website cho các website/ tên miền công khai trên Internet.
Mục đích của gán nhãn tín nhiệm mạng nhằm tăng mức độ uy tín của các
website cơ quan nhà nước đối với người dân, đồng thời hỗ trợ ngăn chặn việc lợi
dụng tên miền thực hiện các hành vi lừa đảo trên không gian mạng; giúp người
dùng dễ dàng phân biệt website chính thống của các cơ quan tổ chức với các website
giả mạo; đồng thời hỗ trợ đơn vị trong việc giám sát thời gian hoạt động của
website; phát hiện sớm các hành vi dò quét, tấn công website, phát hiện lưu lượng
truy cập bất thường đến website; hướng tới không gian mạng Việt Nam an toàn và
lành mạnh.
Để có căn cứ đề xuất nhu cầu gán nhãn, Trung tâm Công nghệ thông tin đề
nghị các đơn vị rà soát, đề xuất website và các thông tin liên quan thuộc thẩm quyền
quản lý của đơn vị mình có nhu cầu đánh giá và chứng nhận tín nhiệm mạng theo
Biểu mẫu gửi kèm.
Văn bản đề xuất của đơn vị đề nghị gửi về Trung tâm Công nghệ thông tin
(bản điện tử qua email: trungdd@mt.gov.vn) trước ngày 15/7/2021 để tổng hợp./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu: VT, AT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phùng Văn Trọng

MẪU ĐĂNG KÝ WEBSITE VÀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN
CÓ NHU CẦU GÁN NHÃN TÍN NHIỆM MẠNG
(Kèm theo Văn bản số367 /TTCNTT-AT ngày09 /7/2021 của Trung tâm TTCNTT)
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Tên miền
website

Tổ chức sở hữu

Thông tin về tổ chức
(Email-Số điện thoại-Địa chỉ)

mt.gov.vn

Bộ Giao thông
vận tải

Email: tinbai@mt.gov.vn
Điện thoại: (024) 38224464
Đ/c: 80 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm,
Hà Nội

