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Vân Canh, ngàyýO tháng 5 năm 2017

QUYÉT ĐỊNH
Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin
trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin UBND huyện Vân Canh
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
. Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính
phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;
Căn cứ Chỉ thị số 897/CT-TTg ngày 10 thảng 6 năm 2010 của Thủ tướng
Chính phủ về việc tăng cường triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn thông tin
số;
Căn cứ Quyết định số 02/2012/QĐ-ƯBND, ngày 12 tháng 7 năm 2012 của
UBND tỉnh Bình Định về ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin
trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan quản lý hành chính
nhà nước tỉnh Bình Định;
Xét đề nghị của Trưởng Phòng Văn hoá và Thông tin huyện,
QƯYÉT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh
thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của UBND huyện Vân
Canh.
Điều 2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng Phòng Văn hóa
và Thông tin, Thủ trưởng các CO' quan liên quan và cán bộ, công chức, viên chức
công tác tại UBND huyện Vân Canh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể
từ ngày k ý . / . ^
Nơi nhận :
- Như điều 2;
- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- SỞ TT&TT Bình Định;
- Trang TTĐT huyện;
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QUY CHÉ
Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin
trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của UBND Huyện Vân Canh
(Ban hành kèm theo Quyết định sổ Ị(Z/QĐ-UBND ngày.jũ/ ỉ í ,
UBND Huyện)
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
• Quy chế này quy định về công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong
hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của ƯBND huyện Vân Canh.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Quy chê này được áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác tại
UBND huyện.
Điều 3. Mục đích đảm bảo an toàn, an ninh thông tin
1. Công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, bảo mật trên môi trường mạng
là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để đảm bảo thành công trong việc ứng
dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của UBND huyện.
2. Giảm thiểu được các nguy cơ gây sự cố mất an toàn thông tin và đảm bảo
an ninh thông tin trong quá trình tác nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức.
Điều 4. Các biện pháp quản lý vận hành trong công tác đảm bảo an toàn,
an ninh thông tin
1. Đối với Văn phòng HĐND và ƯBND huyện
a) Trang bị đầy đủ các kiến thức bảo mật cơ bản cho cán bộ, công chức, viên
chức trước khi cho phép truy nhập và sử dụng hệ thống thông tin.
b) Phân công cán bộ phụ trách về an toàn hệ thống thông tin (sau đây gọi tắt là
cán bộ chuyên trách). Cán bộ chuyên trách được đảm bảo điều kiện học tập, tiếp
cận công nghệ, kiến thức an toàn bảo mật thông tin trước khi tiến hành các hoạt
động quản lý hay kỹ thuật nghiệp vụ.
c) Xác định và đề xuất kinh phí chi thường xuyên cần thiết cho các hoạt động
liên quan đến việc bảo vệ hệ thống thông tin, thông qua việc đầu tư các thiết bị
tường lửa, virus máy tính trên các máy trạm, máy chủ,...và các công việc khác có
liên quan đến việc bảo đảm an toàn, an ninh thông tin.
d) Bố trí ít nhất 01 máy vi tính riêng, không kết nối mạng nội bộ và mạng
Internet dùng đế quản lý, soạn thảo các tài liệu mật theo quy định.
e) Kiểm tra việc thực hiện các công việc và biện pháp quản lý kỹ thuật trong
công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin.
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2. Đối với Phòng Văn hóa và Thông tin
a) Triển khai, thực hiện các công việc và biện pháp quản lý kỹ thuật trong
công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin.
b) Phân công cán bộ phụ trách về an toàn hệ thống thông tin (sau đây gọi tắt là
cán bộ chuyên trách). Cán bộ chuyên trách được đảm bảo điều kiện học tập, tiếp
cận công nghệ, kiến thức an toàn bảo mật thông tin trước khi tiến hành các hoạt
động quản lý hay kỹ thuật nghiệp vụ. Tham mưu chuyên môn và vận hành an toàn
hệ thống thông tin của huyện triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh
thông tin cho tất cả cán bộ, công chức, viên chức của UBND huyện.
c) Thường xuyên cập nhật cấu hình chuẩn cho các thành phần của hệ thống
thông tin, thiết lập cấu hình chặt chẽ nhất cho các sản phấm an toàn thông tin
nhưng vẫn duy trì yêu cầu hoạt động của hệ thống thông tin.
d) Kiểm soát chặt chẽ cài đặt phần mềm vào máy trạm và máy chủ.
3. Đối với cán bộ, công chức, viên chức
a) Thường xuyên cập nhật những chính sách, thủ tục an toàn thông tin của cơ
quan cũng như thực hiện những hướng dẫn về an toàn, an ninh thông tin của cán bộ
chuyên trách.
b) Hạn chế việc sử dụng chức năng chia sẻ tài nguyên (sharing), khi sử dụng
chức năng này cần bật thuộc tính bảo mật bằng mật khẩu và thực hiện việc thu hồi
chức năng này khi đã sử dụng xong.
c) Các máy tính khi không sử dụng trong thời gian dài (quá 4 giờ làm việc)
cần tắt máy hoặc ngưng kết nối mạng, để tránh bị các hacker lợi dụng, sử dụng
chức năng điều khiển từ xa dùng máy tính của mình tấn công vào các hệ thống
thông tin khác.
d) Khi mở các tập tin đính kèm theo thư điện tử, nếu biết rõ người gửi thư thì
phải lưu tập tin vào máy tính rồi quét virus trước khi mở, không được mở các thư
điện tử có tập tin đính kèm có nguồn gốc không rõ ràng.
e) Phải đặt mật khẩu truy nhập vào máy tính của mình, đồng thời thiết lập chế
độ bảo vệ màn hình (screen saver) có sử dụng mật khẩu bảo vệ sau một khoảng
thời gian nhất định không sử dụng máy tính. Sử dụng các thiết bị lưu trữ (usb, ổ
cứng gắn ngoài...) an toàn, đúng cách để phòng ngừa virus, phần mềm độc hại xâm
nhập máy tính: khi gắn thiết bị lưu trữ vào máy tính, không được trực tiếp truy cập
ngay mà phải quét virus trước.
Điều 5. Trách nhiệm của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị
Có trách nhiệm tổ chức thực hiện các quy định tại Quy chế này và chịu trách
nhiệm trước UBND huyện trong công tác bảo vệ an toàn, an ninh thông tin của cơ
quan.
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Điều 6. Trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức
1. Trách nhiệm của cán bộ chuyên trách an toàn, an ninh thông tin
a) Chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp quản lý vận hành, quản lý kỹ
thuật, tham mưu xây dựng các quy định đảm bảo ạn toàn, an ninh thông tin cho hệ
thống thông tin của cơ quan theo Nội quy này.
b) Phối họp với các đơn vị, cá nhân có liên quan trong việc kiểmsoát, phát
hiện và khắc phục các sự cố an toàn, an ninh thông tin.
2. Trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức
a) Nghiêm chỉnh thi hành các quy định của quy chế này cũng như các quy
định khác của pháp luật, nâng cao ý thức cảnh giác và trách nhiệm đảm bảo an ninh
thông tin tại cơ quan.
b) Khi phát hiện sự cố phải báo cáo ngay với lãnh đạo đơn vị và bộ phận
chuyên trách để kịp thời ngăn chặn, xử lý.
Điều 7. Tổ chức thực hiện
1. Thủ trưởng các cơ quan, đon vị, cán bộ, công chức, viên chức công tác tại
UBND huyện có trách nhiệm thực hiện đúng quy chế này.
2. Trong quá trình thực hiện có nội dung cần thay đổi cho phù hợp với quy
định, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện tham mưu, đề xuất đểlãnh đạoUBND
huyện điều chỉnh, sửa đổi hoặc bổ sung kịp thời
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