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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vĩnh Long, ngày 31 tháng 7 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng
và bảo đảm an toàn thông tin mạng tin học diện rộng trên địa bàn tỉnh
Vĩnh Long ban hành kèm theo Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND
ngày 29/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;
Căn cứ Thông tư số 27/2017/TT-BTTTT, ngày 20/10/2017 của Bộ trưởng Bộ
Thông tin và Truyền thông Quy định về quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và đảm
bảo an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng,
Nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 12/2019/TT-BTTTT, ngày 05/11/2019 Bộ trưởng Bộ Thông
tin và Truyền thông sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2017/TT-BTTTT,
ngày 20/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý,
vận hành, kết nối, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu
chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số
40/TTr-STTTT, ngày 12/6/2020.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng
và bảo đảm an toàn thông tin mạng tin học diện rộng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long ban
hành kèm theo Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND, ngày 29/10/2019 của UBND tỉnh
Vĩnh Long, cụ thể.
1. Điều 2 được sửa đổi, bổ sung như sau:
a) Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh (các sở, ban, ngành) và các đơn
vị trực thuộc.
b) UBND huyện, thị xã, thành phố; Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND
huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn.
c) Văn phòng Tỉnh ủy, các ban thuộc Tỉnh ủy; Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy và
các đơn vị trực thuộc; Đảng ủy xã, phường, thị trấn.
d) Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã.
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đ) Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long.
e) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long và các tổ chức chính trị
- xã hội cấp tỉnh và cấp huyện.
g) Các đơn vị thuộc ngành dọc có tham gia cung cấp, khai thác các dịch vụ
theo chỉ đạo của UBND tỉnh.
h) Các đối tượng khác theo yêu cầu của các cơ quan Đảng và Nhà nước trên
địa bàn tỉnh.
2. Bổ sung khoản 10, Điều 3 như sau:
“10. Cổng kết nối vào mạng TSLCD là thiết bị mạng, thiết bị bảo mật hoặc
thiết bị khác có chức năng tương đương để cung cấp giao diện kết nối giữa hệ thống
mạng của cơ quan, tổ chức với mạng TSLCD.”
3. Điều 11 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“ Điều 11. An toàn hệ thống thông tin khi kết nối vào Mạng WAN
1. Đơn vị sử dụng phải tách riêng phân hệ kết nối mạng WAN với phân hệ kết
nối mạng Internet;
2. Hệ thống thông tin khi kết nối vào mạng WAN phải đáp ứng các quy định
về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; Cổng kết nối của hệ thống phải
đáp ứng các yêu cầu an toàn tại Phụ lục 1 Thông tư số 12/2019/TT-BTTTT, ngày
05/11/2019 của Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;
3. Trung tâm dữ liệu khi kết nối vào mạng WAN phải đáp ứng các yêu cầu an
toàn theo quy định về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ và các yêu cầu
an toàn tại Phụ lục 2 Thông tư số 12/2019/TT-BTTTT, ngày 05/11/2019 của Bộ
Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.”
4. Bổ sung khoản 13, Điều 16 như sau:
“13. Khi cần bổ sung, thay đổi điểm kết nối mạng TSLCD cấp II của các đơn
vị trong tỉnh, các cơ quan, đơn vị gửi đề nghị bằng văn bản về Sở Thông tin và
Truyền thông tỉnh Vĩnh Long, để tổng hợp và gửi văn bản về Bộ Thông tin và Truyền
thông (Cục Bưu điện Trung ương).”
5. Bổ sung các điểm e), g), h) tại khoản 1, Điều 17 như sau:
“e) Quản lý, khai thác và bảo vệ cổng kết nối vào mạng WAN đặt tại cơ quan,
đơn vị sử dụng theo các quy định tại Phụ lục 1 Thông tư số 12/2019/TT-BTTTT,
ngày 05/11/2019 của Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.
g) Xây dựng phương án ứng cứu sự cố an toàn thông tin.
h) Quản lý truy nhập, giám sát và ngăn chặn nguy cơ mất an toàn thông tin từ
hệ thống thông tin của đơn vị sử dụng khi kết nối vào mạng TSLCD và các mạng bên
ngoài.”
6. Đổi tên Điều 18 thành “Trách nhiệm khi sử dụng mạng WAN”
Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 8 năm 2020.

