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CHƯƠNG 1:  

TỔNG QUAN XÂY DỰNG QUY HOẠCH 

1.1. SỰ CẦN THIẾT PHẢI XÂY DỰNG QUY HOẠCH 

Việt Nam đang trong thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa với 

mục tiêu đề ra tại Chiến lược Phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011 - 2020 đã 

được Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng Sản Việt Nam thông 

qua vào tháng 01/2011 là ―Phấn đấu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước 

công nghiệp theo hướng hiện đại‖ nhờ ―Phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất với 

trình độ khoa học, công nghệ ngày càng cao‖. Trong suốt quá trình phát triển từ 

Đại hội Đảng VIII đến nay, công nghệ thông tin (CNTT) luôn khẳng định vai trò là 

động lực đẩy nhanh tốc độ Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa, là công cụ hữu hiệu 

tạo ra những chuyển biến tích cực trong tất cả các lĩnh vực, các ngành, góp phần 

quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng. Thực tế đã chứng 

minh, CNTT không chỉ đơn thuần là thúc đẩy sử dụng, ứng dụng các công cụ công 

nghệ (thiết bị phần cứng, phần mềm) để đơn giản hóa hoạt động nghiệp vụ mà còn 

là đảm bảo việc vận hành của hệ thống thông tin được liên tục và thông suốt, ) từ 

đó nâng cao hiệu suất, hiệu quả hoạt động. Rất nhiều chuyên gia quốc tế và trong 

nước đã nhận định ―Sự sẵn sàng, tính toàn vẹn, tính xác thực và tính bảo mật của 

dữ liệu trong không gian mạng là vấn đề sống còn của thập kỷ XXI‖. 

Thực tế trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của công nghệ và 

ứng dụng CNTT, việc mất an toàn thông tin số đã diễn ra ngày càng phổ biến với 

mức độ đe dọa ngày càng cao, hình thức tấn công ngày càng đa dạng và tinh vi: 

Từ phát tán phần mềm mã độc, tấn công gây từ chối dịch vụ phân tán (DDOS) 

đến tận dụng lỗ hổng an toàn thông tin và tấn công ứng dụng Web… Theo báo 

cáo gần đây nhất của Trung tâm bảo vệ mã độc Microsoft (12/2011), Việt Nam 

thuộc nhóm các quốc gia có số lượng máy chủ hosting độc hại cao nhất thế giới. 

Việc tấn công có chủ đích của các loại mã độc không chỉ gây ảnh hưởng trực tiếp 

đến thiết bị bị lây nhiễm mà gián tiếp trở thành bàn đạp để tin tặc tấn công các hệ 

thống khác. Bên cạnh đó, theo thống kê của hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam 

(VNISA), các cuộc tấn công từ chối dịch vụ năm 2011đã tăng 70% so với năm 

2010 và tấn công mạng đã tăng 03 lần so với năm 2010. Chỉ tính riêng tháng 

5/2011 và tháng 6/2011, hơn 329 trang thông tin điện tử (website) tên miền 

―.gov‖ và ―.vn‖ bị tấn công và bị đổi giao diện.  

Trước tình hình đó, việc đảm bảo an toàn thông tin số đã trở thành thách 

thức chung đối với các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và xã hội ở cấp 

quốc gia, cấp tỉnh/thành và ngay cả cấp đơn vị. 

Xét dưới góc độ quốc gia, trong lộ trình ―Đưa Việt Nam sớm trở thành nước 

mạnh về CNTT&TT‖, vấn đề đảm bảo an toàn thông tin số luôn được nhấn mạnh 
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là trụ cột quan trọng, là nền tảng bền vững để đạt được các mục tiêu phát triển 

công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT&TT) và tạo ra những ảnh hưởng sâu 

rộng đến cả chính trị, kinh tế và an ninh quốc gia. Nhằm đảm bảo triển khai một 

cách đồng bộ và hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và mục tiêu đưa Việt 

Nam trở thành nước mạnh về CNTT&TT, ngày 13/01/2010, Thủ tướng Chính 

phủ đã phê duyệt ―Quy hoạch phát triển an toàn thông tin số quốc gia đến năm 

2020‖ trong đó quy định rõ trách nhiệm của các Bộ/ngành, đơn vị trong việc 

chung tay đảm bảo an toàn thông tin số, đồng thời khuyến khích sự tham gia, 

đóng góp tích cực từ khối doanh nghiệp và từng người sử dụng. Quy hoạch đã 

quy định rõ Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách 

nhiệm ―Bổ sung các nội dung về an toàn thông tin trong kế hoạch giai đoạn 

2011-2012” và ―Xây dựng và ban hành quy chế đảm bảo an toàn cho các hệ 

thống thông tin của đơn vị mình quản lý‖. 

Xét dưới góc độ tỉnh, trước xu thế phát triển xã hội thông tin và kinh tế tri 

thức của cả nước và dưới sự lãnh đạo điều hành của Đảng và Nhà nước, tỉnh Bắc 

Kạn đã và đang ngày càng nỗ lực thúc đẩy việc đưa CNTT, khoa học kỹ thuật vào 

ứng dụng trong mọi lĩnh vực: từ nông lâm nghiệp, y tế, giáo dục, văn hóa xã hội, 

quản lý nhà nước, phát triển kinh tế đến đảm bảo an ninh quốc phòng … với mục 

tiêu từ nay đến năm 2020 là ―Ứng dụng công nghệ thông tin rộng rãi trong tất cả 

các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học – công nghệ, an ninh, quốc phòng 

và đối ngoại‖ và ― Phát triển công nghiệp công nghệ thông tin, đặc biệt công 

nghiệp nội dung và dịch vụ trở thành động lực phát triển kinh tế‖. Với định 

hướng phát triển như vậy, việc Bắc Kạn phải đối mặt với những thách thức đe 

dọa từ nguy cơ mất an toàn thông tin là điều không thể tránh khỏi. Bên cạnh đó, 

thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 897/CT-TTg về việc 

tăng cường triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn thông tin số, sự phân công 

nhiệm vụ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh tại Chương trình hành động thực hiện Nghị 

quyết số 112-NQ/TƯ ngày 21/7/2011 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về đẩy mạnh ứng 

dụng và phát triển CNTT giai đoạn 2011-2015 và định hướng 2020, việc xây 

dựng ―Quy hoạch thông tin số tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020‖ là cần thiết để cụ thể 

hóa định hướng phát triển an toàn thông tin số của quốc gia, đáp ứng yêu cầu phát 

triển CNTT trước những thách thức ngày càng gia tăng trên môi trường mạng, 

đảm bảo việc thực hiện nhiệm vụ đề ra một cách chủ động, có hệ thống, đồng bộ, 

hợp lý, toàn diện và bền vững. 

1.2. MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ CỦA QUY HOẠCH 

Mục tiêu xây dựng Quy hoạch an toàn thông tin số tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020 là: 

 Nâng cao vai trò quản lý Nhà nước về an toàn thông tin số trong việc: tạo dựng 

lòng tin của cộng đồng người sử dụng Internet tại tỉnh Bắc Kạn về các ứng 
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dụng CNTT, tạo hành lang pháp lý, môi trường trao đổi thông tin số an toàn 

góp phần triển khai thành công các chương trình ứng dụng CNTT đã đề ra; 

 Là cơ sở để các sở/ban/ngành cũng như các doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh 

xây dựng kế hoạch, chính sách và tổ chức triển khai các chương trình, đề 

án, dự án… đảm bảo ATTT số một cách hiệu quả, phù hợp với định hướng 

chung của cả nước, định hướng phát triển kinh tế - xã hội và phát triển 

CNTT của tỉnh Bắc Kạn; 

 Tối ưu hoá việc phối hợp các nguồn lực sẵn có để nâng cao năng lực đảm 

bảo an toàn thông tin số của Tỉnh, phục vụ sự phát triển CNTT bền vững 

và góp phần đảm bảo an ninh không gian mạng; 

 Nâng cao nhận thức của người sử dụng về trách nhiệm đảm bảo an toàn 

thông tin số. 

Nhiệm vụ của Quy hoạch an toàn thông tin số tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020: 

 Xây dựng lộ trình chiến lược phát triển an toàn thông tin số đến năm 2020 

phù hợp với các quy hoạch, kế hoạch phát triển của tỉnh; 

 Xây dựng giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện và danh mục 

chương trình dự án được ưu tiên triển khai trong giai đoạn này để đạt 

được các mục tiêu đề ra 

1.3. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ XÂY DỰNG QUY HOẠCH 

Căn cứ xây dựng Quy hoạch phát triển an toàn thông tin số tỉnh Bắc Kạn đến 

năm 2020 dựa trên các văn bản của Đảng và Nhà nước từ Trung ương đến Tỉnh, 

bao gồm: 

Các văn bản chỉ đạo chung của Đảng và Nhà nước đối với sự phát triển 

CNTT trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội: 

 Chỉ thị số 58/CT-TW ngày 17/10/2000 của Bộ Chính trị (khoá VIII) về 

―Đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, phục vụ sự 

nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá‖; 

 Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Đề án ―Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT&TT‖; 

Các văn bản chỉ đạo cấp Trung ương về đảm bảo an toàn thông tin 

 Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006 có quy định nội 

dung quản lý nhà nước về công nghệ thông tin bao gồm cả ―quản lý an 

toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin‖; 

 Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005 có quy định trách 

nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động giao dịch điện tử như sau: ―Bộ Bưu 

chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) chịu trách 

nhiệm trước Chính phủ trong việc chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có 

liên quan thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động giao dịch điện tử‖; 
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 Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ 

quy định Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm ―trình Chính phủ 

ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền và hướng dẫn thực hiện các văn 

bản quy phạm pháp luật về cung cấp dịch vụ; kết nối; tiêu chuẩn, quy 

chuẩn kỹ thuật; chất lượng; giá cước; tài nguyên Internet; an toàn thông 

tin; cấp phép báo điện tử, xuất bản trên mạng Internet và các quy định 

quản lý thông tin điện tử trên Internet‖; 

 Nghị định số 26/2007/NĐ-CP  ngày 15 tháng 2 năm 2007 của Chính phủ Quy 

định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng 

thực chữ ký số; 

 Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ quy 

định về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; 

 Chỉ thị số 897/CT-TTg ngày 10 tháng 06 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc tăng cường triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn thông tin số; 

 Quyết định số 63/QĐ-TTg ngày 13 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển an toàn thông tin số quốc gia đến 

năm 2020; 

Các văn bản chỉ đạo cấp tỉnh về phát triển CNTT&TT  và đảm bảo an toàn 

thông tin số 

 Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ X nhiệm kỳ 2010 – 2015; 

 Nghị quyết số 23/2009/NQ-HĐND ngày 17 tháng 11 năm 2009 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã 

hội tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020; 

 Quyết định số 2619/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển CNTT tỉnh 

Bắc Kạn đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020; 

 Quyết định số 606/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2009 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Bưu chính, Viễn 

thông tỉnh Bắc Kạn đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020; 

 Quyết định số 115/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Báo chí – 

xuất bản tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020; 

 Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 21 tháng 7 năm 2011 Hội nghị lần thứ 

năm Ban chấp hành Đảng Bộ tỉnh (khóa X) về đẩy mạnh ứng dụng và 

phát triển  công nghệ  thông tin giai đoạn 2011 – 2015, định hướng đến 

năm 2020. 
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CHƯƠNG 2:  

ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI TỈNH BẮC KẠN 

2.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN 

2.1.1. Vị trí địa lý, địa hình 

Bắc Kạn là tỉnh thuộc vùng núi Đông Bắc, nằm trong khoảng tọa độ địa lý từ 

21
0
48‘22‘‘ đến 22

0
44‘17‘‘ vĩ độ Bắc và từ 105

0
25‘08‘‘ đến 106

0
24‘47‘‘ kinh độ 

Đông với tổng diện tích là 4.859,4 km
2
, chiếm 4,7% diện tích vùng Đông Bắc và 

khoảng 1,45% diện tích cả nước, phía Nam giáp Thái Nguyên, phía Bắc giáp Cao 

Bằng, phía Đông giáp Lạng Sơn, phía Tây giáp Tuyên Quang. 

Bắc Kạn là một tỉnh miền núi vùng cao, nằm sâu trong nội địa. Địa hình đa 

dạng, phức tạp, chủ yếu là đồi và núi cao, bị chi phối bởi những dãy núi vòng 

cung quay lưng về phía đông xen lẫn với những thung lũng. Bắc Kạn có thể phân 

thành 03 vùng như sau: 

 Vùng núi phía Bắc: Nằm ở phía Tây - Tây Bắc của Tỉnh gồm các huyện 

Chợ Đồn, Pác Nặm, Ba Bể được kiến tạo bởi vòng cung Sông Gâm có độ 

cao trung bình trên 1.000m. Đây là vùng cao nhất trong tỉnh, địa hình 

phức tạp, chia cắt mạnh, là đầu nguồn của hệ thống các sông Cầu, sông 

Gâm, Sông Năng; 

 Vùng núi Ngân Sơn, Yến Lạc: Nằm ở phía Đông - Đông Bắc của tỉnh, 

gồm huyện Ngân Sơn, Na Rì, Bạch Thông với hai cánh cung Ngân Sơn - 

Yến Lạc là khu vực phân thủy của sông Bắc Giang, sông Cầu. 

 Vùng phía Nam: Là vùng chuyển tiếp giữa trung du và miền núi bao gồm 

thị xã Bắc Kạn và huyện Chợ Mới với những dải đồi cao trên 200 m và 

những dãy núi thấp 400 - 500 m, là phần cuối cánh cung Ngân Sơn - Yến 

Lạc và cánh cung sông Gâm nhưng địa hình vẫn bị chia cắt.  

Toàn tỉnh có độ cao giảm dần từ Tây Bắc xuống Đông Nam, cao nhất có 

đỉnh 1.640 m thuộc dãy Năm Khiếu Thượng, là ranh giới tự nhiên giữa huyện Ba 

Bể và tỉnh Cao Bằng ở phía Tây Bắc. Độ cao bình quân toàn tỉnh từ 500-600 m, 

điểm cao nhất là dãy núi Nam Hoa Sơn (1.640 m) và điểm thấp nhất là xã Quảng 

Chu - huyện Chợ Mới (40 m).  

2.1.2. Điều kiện khí hậu 

Bắc Kạn có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa nhưng có sự phân hoá theo độ cao 

của địa hình và hướng núi. Với chế độ nhiệt đới gió mùa, một năm ở Bắc Kạn có 

hai mùa rõ rệt: Mùa mưa bắt đầu từ tháng 4 và kết thúc vào tháng 10 dương lịch, 

mùa khô bắt đầu từ tháng 11 và kết thúc vào tháng 3 năm sau.  

Nhiệt độ trung bình hàng năm từ 20 - 22
0
C, cao nhất 28

0
C, thấp nhất 10

0
C. 

Nhiệt độ cao tuyệt đối 38
0
C và thấp tuyệt đối -0,2

0
C. Tổng tích ôn trung bình năm 



 

12 
 

7.500 - 8.000
0
C. Tổng số giờ nắng bình quân hàng năm khoảng 1.300 - 1.400 giờ 

phân bố không đều giữa các tháng trong năm. Mùa hè có số giờ nằng nhiều, mùa 

đông có số giờ nắng thấp. 

Lượng mưa trung bình năm vào khoảng 1.600 - 2.100 mm phân bố không đều 

giữa các tháng và các khu vực. Lượng mưa vào các tháng mùa mưa chiếm tới 70 - 

80% lượng mưa cả năm, tập trung vào các tháng 6, 7, 8, 9. Mùa khô lượng mưa chỉ 

chiếm 20 - 30% thời kỳ khô hạn nhất là vào các tháng 12, 1, 2, 3. Mưa ít là một 

trong những nguyên nhân chủ yếu gây ra hạn hán, hỏa hoạn và các vụ cháy rừng 

của Bắc Kạn cũng nhiều hơn so với các địa phương khác trong vùng Đông Bắc. 

Bắc Kạn cũng có những hạn chế nhất định về khí hậu, các tháng mùa hạ mưa 

lớn, mưa tập trung dễ gây ra lũ ống, lũ quét, xói mòn đất đai, mùa đông lạnh, thời tiết 

khô hanh, gây hạn hán, đặc biết ở vùng núi đá vôi. Cùng với sự đa dạng của địa hình 

đã hình thành những tiểu vùng sản xuất nông, lâm nghiệp với các sản phẩm đặc trưng 

riêng. Mùa đông lạnh tạo ra lợi thế phát triển các tập đoàn cây trồng ôn đới chất lượng 

cao như rau thực phẩm, cây ăn quả, cây đặc sản tạo sản phẩm hàng hóa. 

2.1.3. Thuỷ văn 

Chế độ thủy văn của Bắc Kạn phụ thuộc chủ yếu vào chế độ mưa và khả 

năng điều tiết của lưu vực của các sông chính trên địa bàn tỉnh. 

 Sông Cầu chảy qua trên địa bàn tỉnh dài 103 km, diện tích lưu vực 510 

km
2
. Hàng năm lượng mưa bình quân 1.599 mm, lưu lượng dòng chảy 

bình quân năm 73 m
3
/s, mùa lũ 123 m

3
/s, mùa khô 8,05 m

3
/s. Độ dốc 

dòng chảy trung bình 1,750. Tổng lượng nước 798 triệu m
3
. Sông Cầu 

trên địa bàn Bắc Kạn thuộc đầu nguồn, đây là nguồn cung cấp nước chính 

cho sản xuất, sinh hoạt của nhân dân trong tỉnh và khu vực hạ lưu. 

 Sông Bắc Giang dài 28,6 km, chiều rộng lòng sông 40 - 60 m, độ chênh cao 

giữa dòng và mặt ruộng 4 - 5 m. Lưu lượng dòng chảy bình quân vào mùa 

lũ lên tới 2.100 m
3
/s (năm 1979). Tổng lượng nước khoảng 794 triệu m

3
. 

 Sông Na Rì dài 55,5 km chảy uốn khúc theo chân các dãy núi cao, thủy 

chế thất thường, lưu lượng thay đổi đột ngột, lòng sông hẹp. 

 Sông Năng dài 87 km. Tổng lượng nước khoảng 1,33 tỷ m
3
 là nguồn cung 

cấp nước chính cho hồ Ba Bể. 

 Sông Gâm dài 16 km với diện tích lưu vực 154 km
2
. 

 Sông Phó Đáy dài 36 km, diện tích lưu vực khoảng 250 km
2
. 

Nhìn chung Bắc Kạn có nhiều sông suối, nhưng là đầu nguồn lòng sông hẹp, 

độ dốc lớn, nhiều thác ghềnh. Do địa hình cao hơn các tỉnh xung quanh nên khả 

năng giữ nước hạn chế, không thuận lợi cho phát triển giao thông đường thủy. 
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Đánh giá các yếu tố về điều kiện tự nhiên  

Thuận lợi: 

- Nằm sâu trong nội địa lại có núi che chắn nên ít 

bị ảnh hưởng của bão hoặc bão thường gây ít tác hại. 

- Nằm trên trục quốc lộ quan trọng của vùng 

Đông Bắc (quốc lộ 3 đi từ Hà Nội lên Cao Bằng) và 

nằm giữa các tỉnh có tiềm năng kinh tế lớn nên việc 

giao lưu, đi lại và vận chuyển hàng hóa đến một số 

tỉnh như Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải 

Phòng và Hà Nội tương đối thuận lợi, 

Khó khăn: 

- Địa hình chủ yếu là đồi núi cao và hệ thống sông 

ngòi dày đặc, ngắn, dốc, lưu vực nhỏ, lòng hẹp kết hợp 

với những điều kiện bất lợi của thời tiết như hạn hán, 

mưa đá, lốc… Địa hình phức tạp dẫn đến kéo dài thời 

gian ứng cứu tại chỗ cá sự cố an toàn thông tin số. 

- Việc chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật 

cho đồng bào các dân tộc tỉnh Bắc Kạn gặp nhiều 

khó khăn do vị trí địa lý nằm chia cắt với nhiều tỉnh 

khác, hạ tầng giao thông chưa thuận lợi. 

Dựa trên mục tiêu phát 

triển hạ tầng TT&TT có thể 

thấy: 

- Hệ thống cáp quang sẽ 

được triển khai đến 100% số 

xã, cơ quan quản lý nhà nước, 

cơ quan Đảng trên địa bàn tỉnh  

- Hạ tầng cáp quang 

được sử dụng là nòng cốt để 

phát triển các dịch vụ viễn 

thông, ứng dụng CNTT, phát 

thanh truyền hình. Ngoài ra, 

mạng kết nối vệ tinh, mạng 

phát sóng analog cũng vẫn 

được sử dụng cho mục đích 

truyền dẫn phát sóng. 

- Yêu cầu về chất lượng 

dịch vụ được cung cấp trên hạ 

tầng mạng đòi hỏi tính ổn 

định, tốc độ cao, luôn sẵn sàng. 

Lưu ý đặt ra để bảo vệ hạ tầng thông tin: 

- Bảo vệ hạ tầng CNTT về mặt vật lý để tránh khỏi những tác động xấu, bất lợi của 

thời tiết, địa hình và có biện pháp giảm thời gian khôi phục hệ thống khi xảy ra sự cố 

- Xây dựng giải pháp từng bước nâng cao nhận thức về bảo vệ ATTT số đến 

những nơi có ứng dụng CNTT có tính đến yếu tố khó khăn về địa hình. 

2.2. ĐẶC ĐIỂM XÃ HỘI 

2.2.1. Dân số 

Hiện nay tỉnh Bắc Kạn có 07 huyện, 1 thị xã, gồm 112 xã, 4 phường và 7 thị trấn huyện 

lỵ, với số dân số khoảng 298.669 người (2011), mật độ dân số là 61,46 người/km
2
. 

Khu vực 
Diện tích 

(km
2
) 

Dân số 

(ngƣời) 

Mật độ dân số  

(ngƣời/km2) 

Thị xã Bắc Kạn 136,88 38.012 277,70 

Huyện Pác Nặm 475,39 30.413 63,97 

Huyện Ba Bể 684,12 47.249 69,07 

Huyện Ngân Sơn 645,87 28.804 44,60 

Huyện Bạch Thông 546,49 30.575 55,95 

Huyện Chợ Đồn 911,15 48.761 53,52 

Huyện Chợ Mới 606,51 37.187 61,31 

Huyện Na Rì 853,00 37.668 44,16 

Bảng 2-1: Thống kê diện tích, dân số theo đơn vị cấp huyện 

Nguồn: Tổng cục thống kê, 2012 
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Trong đó, tỷ lệ dân số theo giới tính tương đối đồng đều với 50,7% là nam và 49,3% 

là nữ, dân số tập trung chủ yếu ở khu vực nông thôn (chiếm 84% dân số toàn tỉnh). 

2.2.2. Nguồn nhân lực 

Tổng số lao động đang làm việc trong các ngành kinh tế hiện nay là 187.649 

người (62,83%)
1
. Trong đó, lao động chủ yếu làm việc trong lĩnh vực nông, lâm 

nghiệp với 73,94%, sau đó đến ngành thương nghiệp với 4,16% và quản lý nhà 

nước, đảm bảo an ninh quốc phòng là 3,62%, trong khi khoa học và công nghệ 

chiếm tỷ lệ lao động rất nhỏ với 0,53%. Khả năng tạo việc làm ở khu vực công 

nghiệp, dịch vụ còn chậm. Việc nắm bắt thông tin về lao động, việc làm còn hạn chế, 

công tác tư vấn giới thiệu việc làm chưa được quan tâm đúng mức. 

Số liệu thống kê cũng cho thấy lực lượng lao động có trình độ chuyên môn 

chiếm tỉ lệ thấp với 1,94% lao động có bằng cấp/chứng chỉ nghề nghiệp và 6,08% 

có trình độ cao đẳng và đại học trở lên. Hiện nay, phần lớn lao động làm việc 

trong khu vực kinh tế ngoài nhà nước với 90,39% trong khi số lượng lao động 

làm việc trong khu vực kinh tế Nhà nước chỉ chiếm khoảng 9,45%. 

2.2.3. Văn hóa  

Toàn bộ vùng Bắc Kạn theo đơn vị hành chính hiện nay vốn là trung tâm 

nguyên sơ bản địa của văn hóa Tày cổ. Tuy nhiên, do nằm ở trung tâm của vùng 

núi Đông Bắc nên Bắc Kạn cũng là điểm hội tụ, đan xen và gắn kết nền văn hóa 

đặc sắc của các dân tộc trong vùng. Hiện toàn tỉnh có 07 dân tộc cùng sinh sống 

trên địa bàn: người Tày (54%), người Dao (16,8%), người Kinh (14%), người 

Nùng: (09%), người Mông (5,5%), người Hoa (0,4%), người Sán Chay (0,3%). 

Do vậy, nền văn hóa Bắc Kạn mang nhiều sắc thái. Điều này đã tạo cho Bắc Kạn 

một nền văn hóa dân gian phong phú và đặc sắc.  

Phong tục tập quán ở một số vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng xâu, vùng 

xa còn lạc hậu, chưa quyết tâm vươn lên thoát nghèo. 

Đánh giá những thời cơ, thách thức về đặc điểm văn hóa xã hội tới đảm 

bảo an toàn thông tin số: 

Thời cơ 

 Dân số trong độ tuổi lao động chiếm tỷ lệ cao, đội ngũ nhân sự này đóng 

vai trò quan trọng và nòng cốt trong việc thúc đẩy các ứng dụng 

CNTT&TT và đảm bảo an toàn thông tin số của Tỉnh; 

Thách thức 

 Thiếu lao động có kỹ năng, trình độ chuyên môn, lao động chủ yếu tập trung 

trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp nên nguồn lực huy động đảm bảo an toàn  

thông tin còn thiếu cả về số lượng và chất lượng; 

                                              
1
 Niên giám thống kê năm 2011 
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 Nền văn hóa đa sắc thái với phong tục tập quán và hệ văn hóa tư tưởng 

khác nhau, đa ngôn ngữ (như ngữ hệ Tày – Thái của dân tộc Tày, Nùng, 

Sán Chay; ngữ hệ Hmông của dân tộc Mông, Dao; Ngữ hệ Hán của dân 

tộc Hoa và ngữ hệ Việt – Mường của dân tộc Kinh); 

 Chương trình giáo dục phổ cập gặp nhiều khó khăn hơn các tỉnh khác. 

Đến tháng 6/2011, Hà Giang, Cao bằng, Bắc Kạn, Gia Lai, Ninh Thuận, 

Bình Dương là những tỉnh chưa hoàn thành phổ cập tiểu học đúng độ tuổi. 

2.3. ĐĂC ĐIỂM KINH TẾ  

Trong giai đoạn từ năm 2007 đến nay, tình hình kinh tế - xã hội gặp nhiều khó 

khăn do phải hứng chịu những đợt thiên tai, dịch bệnh kéo dài và những diễn biến 

phức tạp của nền kinh tế trong nước, tuy nhiên nhờ sự nỗ lực cố gắng của các cấp, 

các ngành, các doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, nền kinh tế của tỉnh đã đạt được 

một số kết quả như sau: 

Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 05 năm gần đây (2007-2011) đạt 12,75%. 

 

Bảng 2-2: Tốc độ tăng trưởng kinh tế qua các năm 

Nguồn: tổng hợp từ các Báo cáo tình hình thực  hiện nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng từ năm 2007 đến năm 2011. 

Chỉ tính riêng trong năm 2011, tổng giá trị gia tăng (theo giá cố định đến 

năm 1994) ước đạt 1.461.543 triệu đồng, trong đó: 

 Khu vực kinh tế nông, lâm, ngư nghiệp đạt 537.675 triệu đồng, tăng 8,5% 

(kế hoạch 7,5%); khu vực kinh tế công nghiệp – xây dựng cơ bản đạt 

306.489 triệu đồng, tăng 5,41% (kế hoạch 23%); khu vực kinh tế các 

ngành dịch vụ đạt 615.815 triệu đồng, tăng 18,47% (kế hoạch 14%); 

 Cơ cấu kinh tế: Khu vực nông – lâm nghiệp chiếm 37,39%; khu vực công 

nghiệp – xây dựng cơ bản chiếm 18,27%; khu vực dịch vụ chiếm 44,34%. 

So với cùng kỳ năm 2010, khu vực kinh tế nông – lâm nghiệp tăng 3,5%, 

công nghiệp – xây dựng giảm 3%, dịch vụ tăng 0,4%; 

 Thu nhập bình quân đầu người năm 2011 đạt 14,44 triệu đồng, tăng hơn 4 

lần so với năm 2005; 
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Cụ thể trên từng lĩnh vực như sau: 

Nông lâm ngƣ nghiệp 

Chiếm tỷ trọng cao trong nền kinh tế, ngành kinh tế nông lâm ngư nghiệp đã 

và đang là ngành kinh tế chiếm ưu thế của Tỉnh với mức tăng trưởng luôn cao hơn 

so với kế hoạch, bình quân đạt khoảng 7,78% trong giai đoạn 2006-2010
2
, đến năm 

2011 có sự tăng trưởng mạnh với tổng giá trị gia tăng đạt 537.675 triệu đồng. 

Với mục tiêu đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông – lâm nghiệp theo 

hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích canh 

tác, sản xuất nông nghiệp năm 2011 đã có những bước tăng trưởng đột phá, một 

số chỉ tiêu như tốc độ tăng trưởng chung toàn ngành, năng suất lúa 47,48 tạ/ha và 

tổng sản lượng lương thực có hạt 169.527 tấn, diện tích trồng rừng mới 14.544 ha 

đạt cao nhất từ trước đến nay.  

Sự phát triển của ngành nông nghiệp Tỉnh đã góp phần quan trọng cho phát 

triển nông thôn và giảm tỷ lệ hộ nghèo, đóng góp vào việc cải thiện cơ sở hạ tầng 

nông thôn, tạo nhiều việc làm cho lao động. 

Công nghiệp và xây dựng cơ bản 

Tổng giá trị sản xuất công nghiệp trong giai đoạn 2007 – 2011 hầu như 

không đạt được chỉ tiêu đề ra, tăng trưởng bình quân trong giai đoạn 2006 – 2010 

là 13,5%/năm (mục tiêu trên 30%/năm)
3
, trong đó nguyên nhân chủ yếu là do sự 

sụt giảm mạnh của ngành công nghiệp khai thác, tiếp theo là ngành công nghiệp 

chế biến. Chỉ riêng năm 2010, tổng giá trị sản xuất công nghiệp đạt mức cao hơn 

so với kế hoạch do Tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ tái cấu trúc các doanh 

nghiệp, tìm kiếm nguồn nguyên liệu giúp các doanh nghiệp hoạt động ổn định, 

giảm mức thu phí môi trường đối với việc khai thác một số mỏ khoáng sản. Mặc 

dù đến năm 2011, sản xuất công nghiệp trong 06 tháng đầu năm đã tăng trưởng 

khá do một số nhà máy, cơ sở chế biến lớn (đặc biệt là Khu công nghiệp Thanh 

Bình) đã hoạt động trở lại hoặc đã bước đầu phát huy hiệu quả, tuy nhiên do giá 

nguyên, nhiên liệu đầu vào tăng, thị trường tiêu thụ sản phẩm khó khăn nên giá trị 

sản xuất công nghiệp tiếp tục sụt giảm mạnh trong 6 tháng cuối năm, đạt 306.489 

triệu đồng trong cả năm 2011. 

Tỉnh rất quyết liệt trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện các nguồn vốn đầu 

tư xây dựng cơ bản, yêu cầu các chủ đầu tư thực hiện đăng ký, cam kết tiến độ 

giải ngân các nguồn vốn được giao và nghiêm túc thực hiện theo tiến độ đã cam 

                                              
2
 
Báo cáo chính trị ngày 20/10/2010 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2010- 2015 do đồng chí Hoàng Ngọc Đường, Phó Bí thư 

Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày 

3
 
Báo cáo chính trị ng

.
ày 20/10/2010 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2010- 2015 do đồng chí Hoàng Ngọc Đường, Phó Bí thư 

Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày
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kết, đồng thời thực hiện cắt giảm các dự án khởi công mới để điều chuyển cho 

các dự án quan trọng, cấp bách, có khả năng hoàn thành trong năm. 

Một vấn đề đáng quan tâm là tỷ lệ sử dụng lưới điện quốc gia chưa đạt chỉ 

tiêu, kế hoạch đề ra. Đến nay còn khoảng 260 thôn, bản với gần 10.000 hộ chưa 

được sử dụng điện, lưới quốc gia. 

Thƣơng mại dịch vụ và du lịch 

Trong những năm qua ngành dịch vụ được xác định là ngành kinh tế mũi 

nhọn, chiếm 44,34% trong cơ cấu kinh tế của cả Tỉnh. Ngân sách đầu tư phát 

triển hạ tầng du lịch ngày càng tăng, kết quả là  tốc độ tăng trưởng ngành du lịch 

cao hơn so với các ngành khác và khá ổn định trong cơ cấu kinh tế với mức tăng 

bình quân đạt 16,57%/năm trong giai đoạn 2006 – 2010. Tổng mức bán lẻ hàng 

hóa và doanh thu dịch vụ tăng trưởng nhanh, bình quân 23%/năm, tính riêng 

trong năm 2011, tổng doanh thu hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội đã tăng 

trưởng cao và vượt mức kế hoạch đề ra.   

Tuy có bước phát triển khá nhưng tốc độ tăng trưởng ngành dịch vụ, kim ngạch 

xuất khẩu chưa đạt được mục tiêu đề ra và được đánh giá là tăng trưởng chậm hơn so 

với kỳ vọng.  

Tình hình xuất khẩu mặc chưa có nhiều chuyển biến tích cực, hàng hóa sản 

xuất chủ yếu được tiêu thụ tại địa phương, mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là khoáng 

sản và mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là máy móc, dây chuyền, sản xuất vật tư, 

nguyên liệu phục vụ sản xuất công nghiệp. Nguyên nhân chủ yếu là do thiếu thị 

trường và khó khăn về nguyên liệu. 

Thu - chi ngân sách nhà nƣớc 

Mặc dù nguồn thu ngân sách còn hạn chế nhưng về cơ bản thu ngân sách 

trong giai đoạn 2007 – 2011 luôn vượt mức dự toán. Chỉ tính riêng năm 2011, 

tổng thu ước đạt 285.870 triệu đồng, vượt 5,2% so với kế hoạch. Trong đó thu nội 

địa 285.870 triệu đồng, đạt 102,1%, thu từ xổ số kiến thiết quản lý qua ngân sách 

nhà nước là 7.500 triệu đồng, thu thuế xuất nhập khẩu là 14.376 triệu đồng. 

Tỉnh đã thực hiện chủ trương tiết kiệm 10% đối với các khoản chi thường 

xuyên của ngân sách trên địa bàn tỉnh để bổ sung cho dự phòng ngân sách. Các 

khoản chi thường xuyên được cân đối hợp lý đảm bảo hoạt động của bộ máy các 

cấp và tổ chức các sự kiện lớn của Tỉnh. 

Giáo dục - y tế 

Tỉnh đã triển khai các chương trình, các cuộc vận động nhằm nâng cao chất 

lượng giáo dục. Kết quả là, chất lượng giáo dục đào tạo đạt kết quả khá hơn, số 

lượng học sinh xếp loại khá giỏi của các cấp học phổ thông đều tăng dần qua các 

năm. Trong kỳ thi tuyển sinh năm 2011, toàn tỉnh có 1.614 lượt học đỗ vào các 
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trường đại học, cao đẳng chuyên nghiệp, tăng mạnh so với các năm trước. Bên 

cạnh đó, việc thực hiện kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn 

tỉnh cũng nhận được sự quan tâm thích đáng, đến nay toàn tỉnh đã có 34 trường 

đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ phổ cập giáo dục tiểu học đến năm 2010 đạt 99,52%, 

trong đó số trẻ em đi học đúng tuổi đạt 80%. Tuy nhiên, chất lượng giáo dục giữa 

khu vực thành thị với khu vực nông thôn, miền núi có sự chênh lệch khác lớn. 

Hoạt động y tế đã tạo ra được nhiều chuyển biến. Chất lượng công tác khám 

chữa bệnh từng bước được nâng lên, chú trọng nâng cao chất lượng trong điều trị, 

sử dụng các máy móc hiện đại trong chuẩn đoán và điều trị bệnh. Công tác phòng 

chống dịch bệnh cũng đã được chủ động triển khai. 

Thông tin truyền thông  

Công tác thông tin - truyền thông được đẩy mạnh. Đến năm 2010, đã có 101 

xã có điểm bưu điện văn hóa xã, đạt 83% tổng số xã, tỷ lệ số hộ xem được Đài 

truyền hình Việt Nam là 90%, tỷ lệ cán bộ, công chức sử dụng thường xuyên, 

thành thạo hệ thống thư điện tử đạt 45%. 

Đến năm 2011, Cổng thông tin điện tử của Tỉnh đã cung cấp hơn 1.800 dịch vụ 

công mức 2 và 6 dịch vụ công mức 3 phục vụ nhu cầu người dân và doanh nghiệp; Mở 

thêm các chuyên mục mới; Cập nhật đăng tải 4.320 tin, bài đạt 100% kế hoạch giao
4
. 

Cải cách hành chính 

Toàn Tỉnh đã hoàn thành đề án 30 về đơn giản hóa thủ tục hành chính trên 

các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 – 2010 của tỉnh. Bộ phận ―một 

cửa‖ của nhiều Sở, ngành, địa phương đã phát huy hiệu quả, rút ngắn thời gian, 

công khai, minh bạch các thủ tục hành chính. 

Đánh giá những đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh: 

 Dù gặp nhiều khó khăn về điều kiện tự nhiên và bị ảnh hưởng tác động 

của tình trạng sụt giảm kinh tế quốc gia, kinh tế Tỉnh liên tục tăng trưởng 

dương và khá cao. Tuy vậy, do xuất phát điểm của Tỉnh thấp, địa hình và 

điều kiện tự nhiên không thuận lợi so với nhiều tỉnh/thành trên cả nước 

nên thu nhập bình quân đầu người thấp, tỉ lệ hộ nghèo còn cao và công tác 

giảm nghèo chưa bền vững. 

 Trình độ dân trí không đồng đều, một số khu vực vẫn chưa hoàn thành 

việc phổ cập giáo  dục. Tuy nhiên, chất lượng đào tạo đang ngày càng 

được quan tâm, đẩy mạnh. 

 Lãnh đạo Tỉnh đang quyết tâm đưa ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ 

hiện đại để nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, hỗ trợ công tác quản lý 

                                              
4
 Không có đánh giá về chất lượng 
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nhà nước, nâng cao chất lượng giáo dục và y tế, quyết liệt trong việc chỉ đạo triển 

khai thực hiện các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản và thu chi ngân sách. 

 Cơ sở hạ tầng đã được Tỉnh đầu tư nâng cấp nhưng vẫn chưa đáp ứng 

được yêu cầu phát triển của Tỉnh. 

2.4. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG QUA LẠI CỦA KINH TẾ XÃ HỘI ĐẾN AN TOÀN 

THÔNG TIN SỐ   

Tác động của an toàn thông tin số đến sự phát triển kinh tế xã hội:  

Xây dựng mạng truyền thông tin cậy, được đảm bảo an toàn được coi là yếu 

tố then chốt thực hiện nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thúc đẩy sự phát 

triển chính phủ điện tử và kinh tế của Tỉnh.  

Những âm mưu phá hoại hệ thống thông tin trên Internet, sự gián đoạn do sự 

cố vật lý, lỗi phần mềm, phần cứng và những sai sót trong quá trình vận hành của 

con người là những yếu tố chính gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu quả chất 

lượng dịch vụ điện tử, sụt giảm lòng tin của người sử dụng vào những ứng dụng 

CNTT hay gây mất trật tự an ninh xã hội. Chính vì vậy, đảm bảo ATTT sẽ góp 

phần hỗ trợ Tỉnh đạt được những lợi ích sau: 

 Đối với các cơ quan nhà nước: đảm bảo an toàn thông tin số là yếu tố then 

chốt đảm bảo thành công và thúc đẩy nhanh việc ứng dụng CNTT trong việc 

nâng cao năng lực quản lý, điều hành, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà 

nước; đảm bảo dịch vụ công điện tử cung cấp cho người dân và doanh 

nghiệp được thuận lợi và liên tục, góp phần phòng ngừa và ngăn chặn việc 

lợi dụng CNTT&TT với mục đích gây mất trật tự an ninh xã hội. 

 Đối với doanh nghiệp: việc đảm bảo ATTT sẽ giúp các doanh nghiệp yên tâm 

đầu tư vào CNTT&TT để nâng cao hiệu quả kinh doanh, năng lực cạnh tranh, 

mở rộng thị trường, khắc phục các yếu tố bất lợi về điều kiện giao thông vận tải 

và thu hẹp dần khoảng cách phát triển với các tỉnh/thành phố khác. 

 Đối với người dân, đảm bảo ATTT giúp người dân được hưởng chất 

lượng dịch vụ điện tử tốt hơn và thông tin cá nhân được bảo mật. Nhờ đó, 

trình độ dân trí và hiểu biết xã hội sẽ ngày một được nâng lên, môi trường 

sống tiến bộ hơn, cơ hội việc làm tốt hơn. 

Tác động sự phát triển kinh tế xã hội đến an toàn thông tin số: 

 Sự phát triển kinh tế -xã hội chính là điều kiện cần thiết để thúc đẩy an 

toàn thông tin số phát triển. Khi GDP của Tỉnh tăng lên, nguồn thu ngân 

sách cao hơn và ổn định hơn, mức độ đầu tư để trang bị trang thiết bị, giải 

pháp phát triển CNTT&TT và ATTT cao hơn. 
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 Thêm vào đó, sự quyết tâm của các cấp lãnh đạo trong việc đưa ứng dụng 

khoa học kỹ thuật và công nghệ hiện đại để phục vụ mục tiêu phát triển chính 

là điểm mấu chốt để phát triển an toàn thông tin trong toàn Tỉnh. Sự quyết tâm 

của lãnh đạo Tỉnh cùng những kiến thức, kinh nghiệm triển khai trong thời 

gian qua, cũng như hiểu biết rõ đặc thù về tự nhiên –kinh tế - xã hội chính là 

lợi thế đưa công tác an toàn thông tin đi đúng hướng, phù hợp với yếu cầu 

thực tế, đáp ứng mục tiêu phát triển của Tỉnh, đảm bảo hiệu quả đầu tư cho 

phát triển CNTT&TT và an toàn thông tin. Điều này một phần thể hiện ở chỗ 

Tỉnh Bắc Kạn là đơn vị đầu tiên xây dựng Quy hoạch an toàn thông tin số sau 

khi Quy hoạch an toàn thông tin số quốc gia được ban hành. 

 Một điều hạn chế là khi tỷ lệ hộ nghèo của Tỉnh còn cao, thu nhập bình 

quân đầu người còn thấp, trình độ dân trí thấp và chưa đồng đều, mức độ 

quan tâm đến những ứng dụng CNTT&TT cũng như ATTT còn thấp, 

người dân chưa có đủ điều kiện để trang bị các thiết bị và giải pháp cần 

thiết để bảo vệ mình trước những âm mưu lợi dụng của tin tặc. 

 Hiện tượng mất điện thường xuyên xảy ra trên địa bàn Tỉnh là nguyên 

nhân dẫn đến những tổn thất về hạ tầng và dữ liệu nếu như không có giải 

pháp thích đáng. 
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CHƯƠNG 3:  

MÔ HÌNH ĐẢM BẢO AN TOÀN THÔNG TIN SỐ TỈNH BẮC KẠN 

Nhằm đảm bảo tính hệ thống xuyên suốt trong quá trình xây dựng Quy 

hoạch, Đơn vị tư vấn đã nghiên cứu, tổng hợp và đề xuất mô hình đảm bảo ATTT 

số phù hợp với điều kiện đặc thù của Bắc Kạn. 

Để đảm bảo ATTT, các yêu cầu về ATTT cần phải được đặt ra ngay trong 

giai đoạn lập kế hoạch và thiết kế hệ thống, đồng thời phải thích ứng với một mô 

hình ATTT nhằm đảm bảo rằng các công việc bình thường hoặc có liên quan đến 

ATTT được triển khai chính xác như yêu cầu. Các yêu cầu ATTT này phải được 

liên kết với các mục tiêu phát triển của tổ chức hoặc đơn vị.  

Quy hoạch ATTT của tỉnh Bắc Kạn được đề xuất sử dụng hai mô hình về ATTT gồm: 

 Mô hình phát triển về ATTT: mô hình này cung cấp phương pháp đánh 

giá mức độ phát triển trong lĩnh vực đảm bảo ATTT của một đơn vị/tổ 

chức. Mô hình phát triển về ATTT đảm bảo rằng các hoạt động ATTT 

luôn phục vụ mục tiêu phát triển của tổ chức. Dựa trên mô hình này, tổ 

chức/đơn vị có thể biết được mức độ đảm bảo ATTT đã đạt được trong 

quá trình phát triển về ATTT. 

 Mô hình đánh giá ATTT: Mô hình này cung cấp một tiêu chuẩn nhằm đảm 

bảo ATTT cho một đơn vị cụ thể. Mô hình này dựa trên tiêu chuẩn ISO/IEC 

27001:2005 và có thể áp dụng cho các đơn vị trong địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 

3.1. MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN AN TOÀN THÔNG TIN SỐ 

Mô hình phát triển ATTT số được đề xuất trong Quy hoạch này được xây 

dựng dựa trên bốn yếu tố được coi là ảnh hưởng đến ATTT trong một tổ chức cụ 

thể là: cấu trúc tổ chức, văn hóa của đơn vị, kiến trúc tổng thể của hệ thống và 

dịch vụ mà tổ chức đó cung cấp. Để xác định và đánh giá điểm mạnh và điểm yếu 

của công tác đảm bảo ATTT của một tổ chức, có khá nhiều mô hình trên thế giới 

đã được xây dựng. Dựa trên tham khảo từ những mô hình này, Đơn vị tư vấn đề 

xuất mô hình phát triển về ATTT này để giúp Tỉnh xác định được mức độ đảm 

bảo ATTT của Tỉnh mình. 

Đối với bất kỳ một hệ thống thông tin nào, các mục tiêu cần được đảm bảo 

ATTT bao gồm: tính bảo mật, tính toàn vẹn, tính sẵn sàng. Tuy nhiên đạt được ba 

mục tiêu trên không có nghĩa là hoàn thành công việc đảm bảo ATTT. Bên cạnh 

việc phòng chống các cuộc tấn công, công tác ATTT còn phải đảm bảo cho tổ 

chức hoàn thành các mục tiêu phát triển đã đề ra, bất chấp các rủi ro có thể xảy ra. 

Một tồn tại trong lĩnh vực ATTT tại hầu hết các đơn vị, tổ chức hiện nay là việc 

đảm bảo ATTT thường được coi là một công việc riêng rẽ và không có mối liên 

hệ chặt chẽ đến các mục tiêu phát triển chung. Một trong những nguyên nhân 
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chính đó là vấn đề chi phí đầu tư cho các hoạt động đảm bảo ATTT. Các biện 

pháp đảm bảo ATTT sẽ không được triển khai khi không có sự đầu tư đúng mức. 

Tình trạng phổ biến tại các dự án CNTT hiện nay là hầu hết các hạng mục đảm 

bảo ATTT bị gạt ra khỏi danh mục đầu tư hoặc bị chuyển sang giai đoạn hai của 

dự án và dần trôi vào quên lãng. Chỉ đến khi có sự cố xảy ra, hạng mục này mới 

được xem xét triển khai, khi đó chi phí bỏ ra sẽ bao gồm chi phí khắc phục sự cố 

và chi phí triển khai hạng mục này. 

Mô hình phát triển sẽ thu hẹp khoảng cách giữa lý thuyết và thực tế triển khai 

ATTT bằng việc đề xuất quy trình triển khai ATTT theo mô hình phát triển ATTT 

và xác định được các lợi ích từ việc tuân thủ tiêu chuẩn ATTT. Phương pháp tiếp 

cận của mô hình tuân theo bốn lĩnh vực như đã nêu. Nếu thiếu một trong bốn yếu 

tố sẽ dẫn đến việc đánh giá ATTT một cách lệch lạc, từ đó ảnh hưởng đến mục tiêu 

phát triển chung. Ví dụ: một mô hình ATTT có thể rất tốt, tuy nhiên nếu không xét 

đến yếu tố văn hóa, trình độ sử dụng của con người dễ gây trở ngại trong quá trình 

phát triển do phải tuân thủ những tiêu chuẩn quá chặt chẽ. 

 

Hình 3-1: Mô hình phát triển an toàn thông tin số 

Khái niệm về mô hình phát triển ngày càng được áp dụng trong lĩnh vực hệ 

thống thông tin như là một cách tiếp cận để phục vụ phát triển tổ chức hoặc là 

phương tiện đánh giá tổ chức. Bất kỳ một phương thức nào thực hiện để đo hiệu 

năng và cải thiện hiệu suất có thể được coi như là một mô hình và nếu nó có quá 

trình cải tiến liên tục, nó có thể được coi là một mô hình phát triển. Nói chung, sự 

phát triển của một hệ thống đồng nghĩa với việc hệ thống đó được định nghĩa rõ 

ràng, được quản lý và có phương pháp đánh giá và phương thức kiểm soát tốt. 

Dựa trên mô hình này, tổ chức có thể tự đánh giá mức độ sự phát triển của mình 

trong một lĩnh vực hoạt động. 

Mô hình phát triển về an toàn thông tin được đề xuất với hy vọng trở thành 

một công cụ để đánh giá khả năng đáp ứng các mục tiêu ATTT của các tổ chức, 

cụ thể bao gồm bảo mật, tính toàn vẹn, và tính sẵn sàng trong khi ngăn chặn các 

cuộc tấn công và đạt được mục tiêu của tổ chức bất chấp các rủi ro, sự cố có thể 
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xảy ra. Mô hình này xác định một quá trình để quản lý, xử lý, và kiểm soát tất cả 

các khía cạnh của vấn đề an toàn. Nó dựa trên bốn chỉ số chính để đánh giá và 

cũng là một biện pháp để hiểu được nhu cầu bảo mật trong tổ chức. Các chỉ số 

này hướng vào các mục tiêu để đạt được các yêu cầu an toàn. 

Mức độ tuân thủ 

Rất khó để những người thiết lập quy trình ATTT và các nhà hoạch định 

chính sách biết được mức độ an toàn mà họ đang đạt được từ những đầu tư cho an 

toàn thông tin. Thậm chí, điều này còn khó khăn hơn là việc ước lượng xem đầu 

tư của họ hiệu quả như thế nào trong việc đảm bảo ATTT của tổ chức trong tương 

lai, trong khi các chính sách an ninh, các quy định và các mối đe dọa từ môi 

trường vốn dĩ ẩn chứa rất nhiều biến động. Một hệ thống thông tin có thể chuyển 

dịch giữa một vài trạng thái khác nhau. Trạng thái đầu tiên là khi tất cả các vấn đề 

về ATTT đều được đảm bảo, các hoạt động đảm bảo ATTT được triển khai. 

Trạng thái tiếp theo khi có một số các vấn đề đảm bảo ATTT không được triển 

khai và có khả năng gây nguy hiểm. Trạng thái cuối cùng là hệ thống bị xâm 

nhập, khi đó, một số các nhược điểm, lỗ hổng đã bị lợi dụng. Quy trình tốt là quy 

trình chỉ ra được các hành động tương ứng của tổ chức đối với từng trạng thái, 

không chỉ đảm bảo cho hệ thống được an toàn mà còn phản ứng và hành động ra 

sao khi lỗ hổng được phát hiện và khi đã bị lợi dụng, xâm nhập. Thời gian lỗ 

hổng được phát hiện nhưng chưa kịp khắc phục càng dài thì khả năng bị xâm 

nhập càng lớn. Mức độ rủi ro sẽ được giảm thiểu nếu nhận thức về ATTT của tổ 

chức được nâng cao. Mô hình phát triển ATTT đề xuất năm mức độ tuân thủ. 

Mức độ ATTT của tổ chức sẽ được tăng cường theo các mức độ đề xuất 

 

Hình 3-2: Các mức độ tuân thủ các quy định an toàn thông tin 
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Mức 1: Không tuân thủ 

Đặc trưng của mức độ này là việc tổ chức/đơn vị không có bất kỳ chính sách 

hoặc quy trình nào để đảm bảo ATTT. Các cấp quản lý không xem xét đến việc 

đầu tư cho các vấn đề ATTT liên quan đến các hệ thống trọng yếu của đơn vị. 

Thêm vào đó, tổ chức không đánh giá ảnh hưởng của việc mất ATTT đối với các 

hệ thống trọng yếu và không nhận thức được các nguy cơ đi kèm những hệ thống 

trọng yếu đó. 

Mức 2: Bƣớc đầu tuân thủ  

Mức độ này là điểm khởi đầu cho bất kỳ tổ chức nào có ý thức về các mối đe 

dọa mà các hệ thống thông tin của họ phải đối mặt. Mức độ này được đặc trưng 

bởi sự hỗn loạn, không đồng bộ khi có vấn đề về ATTT. Các tổ chức nhận ra 

nguy cơ do các lỗ hổng gây ra nhưng không có chính sách hoặc quy trình cụ thể 

nào để bảo vệ. Ngoài ra, tổ chức có rất ít kinh nghiệm trong tổ chức an toàn thông 

tin. Hầu hết các biện pháp an toàn là bị động, không có trong kế hoạch. Các mục 

tiêu của tổ chức ở mức độ này thường tập trung vào các hoạt động chính của đơn 

vị, các hoạt động đảm bảo ATTT ít được chú ý triển khai. Mỗi khi có sự cố hoặc 

vấn đề về ATTT, tổ chức sẽ thực hiện một số các hoạt động nhằm đảm bảo 

ATTT, nhưng hoạt động này sẽ không được diễn ra liên tục.  

Kết quả đánh giá hiện trạng đảm bảo ATTT số tỉnh Bắc Kạn đã cho thấy đa 

số các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đang hoạt động 

ở mức độ này.  Phần lớn các đơn vị đã nhận thức được rủi ro có thể gặp phải nếu 

gặp phải các sự cố về ATTT, ví dụ như nhiễm virus gây mất mát dữ liệu. Tuy 

nhiên chỉ đến khi có sự cố hoặc có điều kiện thì mới triển khai các hoạt động đảm 

bảo ATTT, ví dụ: khi máy chậm, mất dữ liệu thì mới dùng phần mềm diệt virus 

để quét. Điều này được thể hiện chi tiết hơn tại Chương 4 của Quy hoạch. 

Mức 3: Tuân thủ cơ bản  

Mức độ này là điểm bắt đầu cho bất kỳ tổ chức nào muốn bảo vệ các thành 

quả công việc của họ và đảm bảo tính liên tục trong các hoạt động của đơn vị 

mình. An toàn ứng dụng và an toàn mạng đã bước đầu được thực hiện nhưng 

những sự thay đổi trong hệ thống không được quản lý chặt chẽ và những yêu cầu 

ATTT nhỏ lẻ vẫn còn phát sinh. Ở mức độ này, các hoạt động giữa người dùng và 

hệ thống được chưa được coi một rủi ro. Các chương trình nâng cao nhận thức về 

ATTT cũng được xem xét đối với một số tổ chức phụ thuộc nhiều vào các hoạt 

động trên máy tính và mạng. Các quy trình về ATTT được đề ra một cách không 

chính thức và đã có một số đánh giá các rủi ro được tiến hành. Bên cạnh đó, bộ 

phận chuyên trách về ATTT đã có nhưng các công tác đảm bảo được thi hành 

một cách không nhất quán. Một số thử nghiệm về phát hiện xâm nhập cũng có thể 

được tiến hành.  
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Hoạt động căn bản cho hầu hết các hệ thống thông tin chính là sự tương tác 

giữa hệ thống và người sử dụng. Chính sự tương tác này ẩn chứa những nguy cơ 

lớn nhất đối với hệ thống. Tuy nhiên, các tổ chức hoạt động ở mức độ này thường 

không coi người dùng là mối đe dọa đối với hệ thống của họ. Trên thực tế, người 

dùng không phải bao giờ cũng là nguyên nhân của một cuộc tấn công; thay vào 

đó, các hành động của người sử dụng có thể là điểm khởi đầu cho một số cuộc tấn 

công và trong một số trường hợp, người dùng có thể vô tình tự khởi động các 

cuộc tấn công đó. Mật khẩu yếu, việc không cài đặt bản vá bảo mật là một số ví 

dụ về lý do tại sao người sử dụng được phân loại là yếu điểm và sự tương tác của 

người sử dụng với các hệ thống lại tạo ra các nguy cơ đối với hệ thống. Các mục 

tiêu của tổ chức ở mức độ này thường tập trung vào các hoạt động chính và bảo 

vệ các hệ thống cốt lõi. Thông thường, một tổ chức sẽ xem xét sự an toàn của hệ 

thống sau khi xây dựng hệ thống đó.  

Hai hạn chế gặp phải ở giai đoạn này là: (i)Những hạn chế về tài chính và 

hạn chế khi đầu tư cho hệ thống mà không có lợi ích nào cho tổ chức; (ii) Các tổ 

chức cho rằng những đầu tư ban đầu của họ cho ATTT là đã đủ. Họ yên tâm rằng 

hệ thống của họ đã được bảo vệ và không nhận thức được những nguy cơ và các 

lỗ hổng của hệ thống.  

Trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, chỉ một số các đơn vị liên quan đến những hệ 

thống thông tin trọng yếu của Tỉnh đã đạt đến mức độ này. Các đơn vị này đã có 

một số quy trình nhất định, có phân quyền, phân cấp trên hệ thống, đã tiến hành 

sao lưu (backup) dữ liệu và có một số biện pháp bảo đảm ATTT cũng như xử lý 

tình huống. Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế trong đầu tư, đào tạo cũng như 

nhận thức về ATTT. 

Mức 4: Tuân thủ ở mức chấp nhận đƣợc  

Mức độ này được đặc trưng bởi sự quản lý tập trung của tất cả các vấn đề và 

chính sách liên quan đến việc đảm bảo ATTT. Người dùng được tin cậy nhưng 

mối tương tác của họ với các hệ thống được xem là có thể phát sinh rủi ro. Các 

yêu cầu về đảm bảo ATTT đều đã được đề ra, những yêu cầu phát sinh đột xuất 

gần như không xuất hiện. Các chính sách và quy trình đảm bảo ATTT được đặt ra 

và liên kết với nhau chặt chẽ và có cơ chế triển khai đủ mạnh để nâng cao nhận 

thức và đảm bảo tính tuân thủ. Các biện pháp đảm bảo ATTT đều có những phân 

tích ưu điểm/nhược điểm, chi phí đầu tư/ lợi ích mang lại và gắn chặt với mục 

tiêu phát triển của tổ chức. 

Đối với các tổ chức ở mức độ này, để đảm bảo ATTT trong quá trình sử 

dụng hệ thống, thường xuyên có sự trao đổi giữa các nhóm chuyên trách ATTT 

và người sử dụng nhằm thông báo cho người sử dụng những mối đe dọa có thể 
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xảy ra. Trong khi người sử dụng thường không nhận thức được các vấn đề an 

ninh thì đội ngũ an ninh lại không có hiểu biết đầy đủ về công việc và nhu cầu 

của người sử dụng. Theo đó, kết quả là đội ngũ đảm bảo ATTT thường coi người 

sử dụng là những mối đe dọa cần được kiểm soát, quản lý và tồi tệ nhất, coi 

những người sử dụng là kẻ thù bên trong (nguyên nhân gây ra mất an toàn từ bên 

trong). Người sử dụng, mặt khác, lại nhận thấy các cơ chế đảm bảo an toàn như là 

một công việc thừa thãi, gây mất thời gian. Các mục tiêu tại giai đoạn này thường 

tập trung vào người sử dụng, các hoạt động chính và việc giám sát các nguy cơ. 

Thông thường, các tổ chức tại giai đoạn này có ý thức về nhu cầu an toàn của họ 

và đầu tư vào các hệ thống để bảo vệ tổ chức. 

Mức 5: Nhận thức đầy đủ  

Đặc trưng của mức độ này là việc kiểm soát đối với các nhu cầu bảo mật của 

tổ chức, giám sát các hệ thống, nhận thức được các nguy cơ và đánh giá bằng 

cách so sánh bản thân tổ chức đó với các tổ chức tương tự khác và với các tiêu 

chuẩn quốc tế. Ngoài ra, một chức năng bảo mật toàn diện (đem lại cả hiệu quả về 

kinh tế và đem lại hiệu suất, chất lượng cao) được ban hành. Kế hoạch toàn diện 

này bao gồm cả các chính sách, thủ tục chính thức và không chính thức để ngăn 

ngừa, phát hiện, và sửa chữa các vấn đề nào có liên quan đến an toàn. Thêm vào 

đó, các quy trình về ATTT cũng được coi như là một phần trong quy trình quản 

trị tổ chức. Các công tác đảm bảo ATTT luôn được đánh giá nội bộ một cách độc 

lập và khách quan, quy trình đánh giá nội bộ này được thiết kế để tăng giá trị và 

cải thiện vấn đề an toàn của tổ chức. Kết quả của bất kỳ hoạt động đánh giá nội 

bộ nào cũng phải được công bố và cùng với các hành động biện pháp đi kèm. Đối 

với tổ chức thuộc mức độ này, việc xác định những mối quan tâm về ATTT và sự 

cố an ninh phải được quản lý, theo dõi một cách có hệ thống. Tổ chức phải có 

chính sách thích hợp đối với ATTT một cách chính thức và các kế hoạch công tác 

phải bao gồm các danh mục để đảm bảo ATTT. Việc sử dụng các công nghệ cụ 

thể trong toàn bộ tổ chức được thực hiện một cách thống nhất. 

Mức độ ―Tuân thủ hoàn toàn‖ còn xem xét đến kiến trúc ATTT trong tổ 

chức. Chính sách ATTT được tạo ra để đáp ứng nhu cầu của người sử dụng 

nhưng thông tin của tổ chức phải được kiểm soát. Mọi luồng thông tin lưu chuyển 

trong hệ thống cần được giám sát để đảm bảo khi cần thiết, có thể tìm được 

nguyên nhân và nhanh chóng khắc phục.  

Đối với việc quản lý an ninh, các chính sách trong giai đoạn này đều có phải 

có cơ chế dự phòng, phát hiện và khắc phục. Các tổ chức phải có một hệ thống 

báo cáo sự cố an ninh và theo dõi tình trạng của mỗi sự cố. Việc cài đặt phần 

mềm chống virus và tường lửa là không đủ để kiểm soát các nguy cơ mà tổ chức 

phải đối mặt. Bộ lọc email và các hệ thống phát hiện xâm nhập nên được sử dụng 

để ngăn ngừa nhiều loại sự cố. 
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3.2. MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ AN TOÀN THÔNG TIN SỐ 

Việc phát triển mô hình này dựa trên bộ chuẩn ISO/IEC 27001
5
. ISO/IEC 

27001 là Bộ tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý an toàn thông tin (ISMS), được 

Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế (ISO) và Ủy ban kỹ thuật điện quốc tế (IEC) ban hành 

tháng 10/2005.Tiêu chuẩn này quy định rõ yêu cầu cần thiết về con người, quy trình 

hay hệ thống CNTT mà mọi loại hình tổ chức (doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, các 

tổ chức phi lợi nhuận) cần thực hiện dựa trên phương pháp tiếp cận theo quy trình 

toàn diện, từ việc thiết lập, triển khai, vận hành, giám sát, rà soát, duy trì đến cải tiến 

ISMS có xét đến nhu cầu, đặc thù riêng của từng đơn vị áp dụng. 

Bộ chuẩn này được ra đời thay thế cho chuẩn BS7799 đã được Bộ thương mại 

và Công nghiệp Anh phát triển và xuất bản dưới dạng Quy tắc thực tiễn về hệ thống 

quản lý an toàn thông tin, được thiết kế đảm bảo tính phù hợp với các bộ chuẩn khác 

như ISO 9001:2008, ISO 140001: 2004, ISO 20000 và các chuẩn về tích hợp hệ 

thống quản lý hiệu quả, phản ánh đầy đủ các nguyên tắc được quy định tại hướng 

dẫn của OECD về an toàn mạng và hệ thống thông tin nhằm hỗ trợ việc thực hiện, 

vận hành thống nhất và tích hợp với các tiêu chuẩn quản lý liên quan. 

Việc triển khai và thiết lập một hệ thống quản lý an toàn thông tin là rất 

phức tạp và đòi hỏi đơn vị triển khai cần có những quyết tâm từ cấp lãnh đạo đến 

từng cán bộ, đồng thời cũng phụ thuộc rất nhiều vào các hoàn cảnh khách quan 

như ngân sách đầu tư, chính sách của đơn vị cấp trên,… Tuy nhiên các quy trình, 

tiêu chuẩn được đề ra trong ISO/IEC 27001 là hoàn toàn phù hợp cho việc đảm 

bảo ATTT tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Mô hình này được 

khuyến cáo áp dụng trên toàn Tỉnh và tùy theo đặc thù của mình, các đơn vị lựa 

chọn các tiêu chí, quy trình để triển khai. 

Thiết lập và quản lý Hệ thống ISMS 

 

Hình 3-3: Mô hình lập kế hoạch – thực hiện – kiểm tra – hành động 

                                              
5
 Chi tiết của Bộ chuẩn ISO/IEC 270001 được trình bày trong phần Phụ lục của Quy hoạch 
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Việc triển khai bộ chuẩn ISO/IEC 27001 được chia làm 04 giai đoạn căn cứ 

trên quy trình lập kế hoạch – thực hiện – kiểm tra – hành động (gọi tắt là PDCA). 

Tại giai đoạn đầu tiên, đơn vị cần thiết lập quy trình ISMS đặt trong bối 

cảnh nhu cầu, đặc thù riêng của đơn vị. Giai đoạn này bao gồm các công việc sau:  

 Xác định phạm vi, giới hạn của ISMS: về mặt các đặc thù của công việc, tổ chức, 

vị trí, tài sản và công nghệ và bao gồm các nội dung chi tiết, giải thích những ngoại lệ; 

 Xác định chính sách ISMS: về mặt các đặc thù của công việc, tổ chức, vị 

trí, tài sản và công nghệ mà: 

 Bao gồm khuôn khổ cho việc thiết lập các mục tiêu và thiết lập toàn bộ định 

hướng và nguyên tắc hành động liên quan đến an toàn bảo mật thông tin; 

 Có tính đến các yêu cầu công việc, luật pháp và chế định và các nghĩa 

vụ an toàn bảo mật theo hợp đồng; 

 Liên kết với bối cảnh quản lý rủi ro mang tính chiến lược của tổ chức 

trong đó việc thiết lập và duy trì ISMS sẽ được thực hiện; 

 Thiết lập các tiêu chí đánh giá rủi ro;  

 Được lãnh đạo phê duyệt. 

 Xác định cách thức đánh giá rủi ro của tổ chức 

 Nhận biết phương pháp đánh giá rủi ro phù hợp với ISMS và các yêu cầu 

đã xác định về an toàn bảo mật thông tin kinh doanh, qui chế, luật định; 

 Xây dựng các tiêu chí chấp nhận rủi ro và nhận biết các mức rủi ro có 

thể chấp nhận được; 

 Phương pháp đánh giá rủi ro được chọn phải đảm bảo rằng các đánh giá 

rủi ro tạo ra các kết quả có thể so sánh và làm lại được. 

 Nhận diện rủi ro: 

 Nhận biết tài sản trong phạm vi của ISMS và chủ sở hữu của các tài sản đó; 

 Nhận biết các mối đe doạ với các tài sản đó; 

 Nhận biết các điểm yếu có thể bị các mối đe doạ khai thác; 

 Nhận biết các tác động làm mất độ tin cậy, tính toàn vẹn và tính sẵn 

sàng có thể xảy ra với các tài sản. 

 Phân tích và định lượng rủi ro: 

 Đánh giá các tác động kinh doanh đến tổ chức mà có thể là kết quả từ 

các sai lỗi về an toàn bảo mật, tính đến hậu quả của việc mất độ tin cậy, 

tính toàn vẹn và tính sẵn có của các tài sản; 

 Đánh giá khả năng có thể xảy ra trên thực tế của các sai lỗi về an toàn 

bảo mật diễn ra trong các mối đe doạ phổ biến và các điểm yếu, và các 



 

29 
 

tác động liên quan tới các tài sản này, các phương pháp kiểm soát được 

thực hiện gần đây; 

 Ước lượng mức độ rủi ro; 

 Xác định rõ các rủi ro có thể chấp nhận hoặc yêu cầu xử lý theo các tiêu 

chí chấp nhận rủi ro đã thiết lập. 

 Nhận biết và đánh giá phương án lựa chọn để xử lý rủi ro, các hành động 

có thể thực hiện bao gồm: 

 Áp dụng các kiểm soát thích hợp 

 Chấp nhận rủi ro một cách có nhận thức và mục đích, thể hiện chúng 

thoả mãn các chính sách của tổ chức và cá tiêu chí để chấp nhận rủi ro; 

 Tránh rủi ro; 

 Chuyển những rủi ro liên quan sang tổ chức khác, ví dụ nhà bảo hiểm, 

nhà cung cấp. 

 Lựa chọn các mục tiêu kiểm soát và biện pháp kiểm soát quản lý rủi ro 

 Các mục tiêu kiểm soát và phương pháp kiểm soát phải được lựa chọn 

và thực hiện nhằm đáp ứng các yêu cầu đã được xác định thông qua quá 

trình đánh giá rủi ro và xử lý rủi ro. Sự lựa chọn này phải tính đến các 

tiêu chí chấp nhận rủi ro cũng như các yêu cầu về qui chế và luật định. 

 Các mục tiêu kiểm soát và phương pháp kiểm soát trong phụ lục A 

không đề cập hết được mọi khía cạnh và các mục tiêu kiểm soát và 

phương pháp kiểm soát khác nữa có thể được lựa chọn. 

 Trình lãnh đạo phê duyệt về các rủi ro đã được nhận diện. 

 Triển khai và vận hành hệ thống ISMS dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị  

 Chuẩn bị tuyên bố áp dụng. 

Giai đoạn tiếp theo, đơn vị thực hiện và vận hành hệ thống ISMS qua các 

hoạt động:  

 Xây dựng kế hoạch xử lý rủi ro nhằm nhận biết các hoạt động quản lý phù 

hợp, các nguồn lực, trách nhiệm và các ưu tiên cho việc quản lý các rủi ro an toàn 

thông tin; 

 Thực hiện kế hoạch xử lý rủi ro nhằm đạt được các mục tiêu kiểm soát đã 

được xác định, bao gồm cả việc cân đối ngân quỹ và xác định các vai trò và trách 

nhiệm các đơn vị liên quan; 

 Thực hiện các biện pháp kiểm soát đã được lựa chọn để đạt được các mục 

tiêu kiểm soát; 

 Xác định cách thức đo lường tính hiệu lực của các biện pháp đó hay nhóm 

các phương pháp kiểm soát được lựa chọn và chỉ rõ cách thức đo được sử dụng  
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đánh giá tính hiệu lực của phương pháp kiểm soát để tạo ra các kết quả có thể so 

sánh và làm lại. 

 Thực hiện các chương trình đào tạo nâng cao nhận thức;  

 Quản lý tác nghiệp ISMS;  

 Quản lý nguồn lực ISMS;  

 Thực hiện các thủ tục và các biên pháp kiểm soát có khả năng khác nhằm 

phát hiện nhanh chóng các sự kiện về an toàn bảo mật và đối phó với các sự cố về 

an toàn bảo  mật. 

Giai đoạn giám sát và rà soát sự vận hành của hệ thống ISMS được thực 

hiện qua các công việc:  

 Tiến hành giám sát và rà soát các thủ tục và các biện pháp kiểm soát khác nhằm: 

 Phát hiện kịp thời các sai sót trong kết quả xử lý; 

 Nhận biết nhanh chóng sự xâm phạm, các xâm phạm thành công và các 

sự cố an toàn bảo mật thông tin; 

 Cho phép nhà quản lý xác định xem các hoạt động đảm bảo an toàn 

thực hiện bởi nguồn nhân lực hay bằng các công cụ CNTT có được 

hiệu quả như mong đợi; 

 Giúp phát hiện các sự kiện an toàn và qua đó phòng ngừa những sự cố 

an toàn bằng cách sử dụng các tiêu chí đánh giá; 

 Xác định xem những hành động được tiến hành để xử lý các vi phạm an 

toàn thông tin có hiệu quả không. 

 Xem xét, đánh giá định kỳ về tính hiệu lực của ISMS (bao gồm việc đáp ứng 

các chính sách và mục tiêu của ISMS và xem xét các phương pháp kiểm soát an toàn) 

có chú ý tới kết quả của các đánh giá về an toàn, các sự cố, các kết quả của những đo 

lường tính hiệu lực, những kiến nghị và phản hồi từ tất cả các bên quan tâm; 

 Đo lường tính hiệu quả của các các biện pháp kiểm soát nhằm kiểm tra 

xác nhận xem những yêu cầu bảo mật có được đáp ứng hay không; 

  Xem xét các đánh giá rủi ro tại các giai đoạn đã lập kế hoạch, xem xét 

những rủi ro còn tồn tại và các mức độ rủi ro có thể chấp nhận được đã được nhận 

biết; Chú ý tới những sự thay đổi đối với: 

 Tổ chức; 

 Kỹ thuật; 

 Các mục tiêu và quá trình công việc; 

 Các nguy cơ đã được xác định; 

 Hiệu lực của các phương thức kiểm soát đã thực hiện; 
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 Các sự kiện bên ngoài, như sự thay đổi đối với môi trường luật pháp 

hay các chế định, các điều khoản thay đổi của hợp đồng, hay những sự 

thay đổi trong môi trường xã hội. 

 Tiến hành xem xét đánh giá ISMS nội bộ… 

Cuối cùng là duy trì và cải tiến ISMS thông qua các hoạt động cải tiến 

ISMS theo những nội dung đã phát hiện; Thực hiện các hành động khắc phục và 

phòng ngừa, trao đổi với các bên liên quan, đảm bảo công tác cải tiến phù hợp với 

mục tiêu đề ra. 

Việc triển khai hệ thống đảm bảo an toàn thông tin hiệu quả sẽ giúp các đơn vị 

nhận diện và giảm thiểu rủi ro, cũng như tập trung nỗ lực của đơn vị để bảo vệ an 

toàn mạng và hệ thống thông tin. Một số lợi ích thiết thực đơn vị có thể đạt  được khi 

tuân thủ các quy định của ISO/IEC 27001 và được chứng nhận bao gồm: 

 Nhận diện được một cách hệ thống các rủi ro về an toàn thông tin và có 

các biện pháp phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro một cách kịp thời; 

 Đảm bảo hệ thống kiểm soát nội bộ luôn sẵn sàng nhằm đáp ứng tốt hơn 

các yêu cầu nghiệp vụ liên quan đến tính liên tục của hệ thống thông tin trước 

nguy cơ đe dọa của con người và thiên tai.; 

 Bảo vệ tốt hơn các dữ liệu bí mật và giảm thiểu rủi ro từ các đợt tấn công 

của tội phạm mạng; 

 Khả năng phục hồi nhanh hơn và dễ dàng hơn từ các cuộc tấn công và 

nâng cao năng lực vận hành hệ thống; 

 Cung cấp bằng chứng cho các bên liên quan để chứng minh rằng khả năng 

quản lý an toàn thông tin của hệ thống rất tốt; 

 Các thông tin liên quan luôn được nhân viên cập nhật thường xuyên và 

đơn vị có khả năng kiểm soát được chi phí đầu tư cho an toàn thông tin; 

 Nâng cao niềm tin, mức độ hài lòng của khách hàng. 

Trách nhiệm của Lãnh đạo trong việc triển khai ISMS 

Cam kết của lãnh đạo: Lãnh đạo phải cung cấp bằng chứng về sự cam kết 

của mình đối với việc thiết lập, thực hiện, tác nghiệp, giám sát, xem xét, duy trì 

và phát triển hệ thống ISMS bằng cách: 

a) Thiết lập chính sách ISMS; 

b) Đảm bảo việc thiết lập mục tiêu  và các kế hoạch ISMS; 

c) Thiết lập các vai trò và trách nhiệm đối với an toàn thông tin; 

d) Truyền đạt cho tổ chức tầm quan trọng của việc đáp ứng các mục tiêu an 

toàn thông tin và sự phù hợp với chính sách an toàn thông tin, trách nhiệm 

đối với luật pháp và sự cần thiết phải cải tiến thường xuyên; 
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e) Cung cấp các nguồn lực cần thiết cho việc thiết lập, thực hiện, tác nghiệp, 

giám sát, xem xét, duy trì và cải tiến hệ thống ISMS; 

f) Quyết định các tiêu chí chấp nhận rủi ro và các mức độ rủi ro có thể chấp nhận được; 

g) Đảm bảo tiến hành các đánh giá ISMS nội bộ; 

h) Tiến hành các xem xét của lãnh đạo hệ thống ISMS. 

Quản lý nguồn lực 

 Cung cấp nguồn lực: Tổ chức phải xác định và cung cấp các nguồn lực 

cần thiết nhằm: 

a) Thiết lập, thực hiện, tác nghiệp, giám sát, xem xét, duy trì và cải tiến hệ 

thống ISMS; 

b) Đảm bảo các thủ tục an toàn thông tin hỗ trợ cho thực hiện yêu cầu công việc; 

c) Xác định và chỉ rõ các yêu cầu pháp luật và chế định, các điều khoản an 

toàn trong hợp đồng; 

d) Duy trì tính an toàn một cách đẩy đủ thông qua việc áp dụng đúng các 

phương tiện kiểm soát được thực hiện; 

e) Tiến hành các xem xét khi cần thiết và tác động trở lại một cách thích hợp 

với các kết quả xem xét đó; 

f) Cải tiến tính hiệu lực của ISMS khi được yêu cầu; 

 Đào tạo, nhận thức, và năng lực: Tổ chức phải đảm bảo rằng tất cả nhân 

viên có trách nhiệm được phân công trong hệ thống ISMS có năng lực để thực 

hiện các công việc được yêu cầu, thông qua: 

a) Xác định năng lực cần thiết của những người thực hiện những công việc 

ảnh hưởng tới hệ thống ISMS ; 

b) Tiến hành đào tạo hay các hoạt động khác (Ví dụ: tuyển dụng lao động có 

năng lực) nhằm đáp ứng những nhu cầu này; 

c) Đánh giá hiệu lực của các hoạt động được thực hiện; 

d) Duy trì hồ sơ về giáo dục, đào tạo, kỹ năng, kinh nghiệp chuyên môn và trình độ. 

Tổ chức cũng phải đảm bảo rằng tất cả người lao động liên quan phải nhận 

thức được mối liên quan và tầm quan trọng của các hoạt động an toàn thông tin 

của họ và việc họ đóng góp như thế nào đối với việc đạt được những mục tiêu hệ 

thống ISMS. 

Các đánh giá ISMS nội bộ 

Tổ chức phải tiến hành các đánh giá nội bộ định kỳ theo kế hoạch để xác định 

xem các mục tiêu kiểm soát, phương pháp kiểm soát, các quá trình và thủ tục của hệ 

thống ISMS: 

a) Phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn này và các chế định hay luật pháp liên quan; 
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b) Phù hợp với các yêu cầu an toàn thông tin đã xác định; 

c) Được thực hiện và duy trì một cách hiệu quả; 

d) Được tiến hành như đã mong đợi 

Tổ chức phải hoạch định chương trình đánh giá, có chú ý tới hiện trạng và 

tầm quan trọng của các quá trình và các phạm vi đánh giá, cũng như kết quả của 

các cuộc đánh giá trước. Chuẩn mực, phạm vi, tần suất và phương pháp đánh giá 

phải được xác định. Việc lựa chọn các chuyên gia đánh giá và tiến hành đánh giá 

phải đảm bảo được tính khách quan và tính công bằng trong quá trình đánh giá. 

Các chuyên gia đánh giá không được đánh giá công việc của mình. 

Trách nhiệm và các yêu cầu đối với việc hoạch định và tiến hành các đánh 

giá, việc báo cáo kết quả và duy trì hồ sơ phải được xác định trong một thủ tục 

dạng văn bản. 

Lãnh đạo chịu trách nhiệm về khu vực được đánh giá phải đảm bảo tiến 

hành không chậm trễ các hành động để loại bỏ sự không phù hợp được phát hiện 

trong quá trình đánh giá nguyên nhân của chúng. Các hành động tiếp theo phải 

bao gồm việc kiểm tra xác nhận các hoạt động được tiến hành và báo cáo kết quả 

kiểm tra xác nhận. 

Chú thích: ISO 19011: 2002, Hướng dẫn về đánh giá các hệ thống quản lý 

môi trường và chất lượng, có thể cung cấp những hướng dẫn có ích đối với việc 

thực hiện các đánh giá ISMS nội bộ. 

Cải tiến hệ thống ISMS 

Cải tiến thường xuyên: Tổ chức phải thường xuyên nâng cao tính hiệu lực 

của hệ thống ISMS thông qua việc sử dụng chính sách an toàn thông tin, các mục 

tiêu an toàn thông tin, kết quả đánh giá, việc phân tích các sự kiện được giám sát, 

các hoạt động ngăn ngừa và khắc phục cùng với sự xem xét của lãnh đạo 

Hành động khắc phục: Tổ chức phải thực hiện hành động nhằm loại bỏ 

nguyên nhân của sự không phù hợp với các yêu cầu của ISMS để ngăn ngừa sự 

tái diễn. Thủ tục dạng văn bản đối với hành động khắc phục phải xác định những 

yêu cầu về: 

a) Nhận biết tính không phù hợp; 

b) Xác định nguyên nhân của sự không phù hợp; 

c) Đánh giá sự cần thiết của các hành động nhằm đảm bảo không tái diễn 

những tính không phù hợp đó; 

d) Xác định và thực hiện các hành động khắc phục cần thiết; 

e) Việc lưu giữ hồ sơ các kết quả của các hành động đã tiến hành; 

f) Việc xem xét các hành động khắc phục đã thực hiện. 
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Hành động phòng ngừa: Tổ chức phải xác định các hành động nhằm loại 

trừ nguyên nhân của sự không phù hợp tiềm ẩn đối với các yêu cầu của hệ thống 

ISMS để ngăn chặn sự xuất hiện của chúng. Các hành động phòng ngừa được tiến 

hành phải thích hợp với tác động của các vấn đề tiềm ẩn. Thủ tục dạng văn bản 

cho việc phòng ngừa phải chỉ rõ các yêu cầu đối với: 

a) Xác định sự không phù hợp tiềm ẩn và các nguyên nhân gây ra; 

b) Đánh giá nhu cầu thực hiện các hành động phòng ngừa khi xảy ra sự 

không phù hợp; 

c) Xác định và thực hiện các hành động phòng ngừa cần thiết; 

d) Lưu hồ sơ các kết quả của hành động được thực hiện; 

e) Xem xét các hành động phòng ngừa được thực hiện. 

Tổ chức phải xác định những rủi ro đã thay đổi và nhận biết những yêu cầu 

của hành động phòng ngừa có chú ý tới những rủi ro thay đổi quan trọng. 

Sự ưu tiên của các hành động phòng ngừa phải được xác định dựa trên các 

kết quả của việc đánh giá rủi ro. 
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CHƯƠNG 4:  

HIỆN TRẠNG ĐẢM BẢO AN TOÀN THÔNG TIN SỐ TỈNH BẮC KẠN 

 

4.1. HIỆN TRẠNG ĐẢM BẢO AN TOÀN THÔNG TIN SỐ TỈNH BẮC KẠN  

Trong những năm qua, việc ứng dụng và phát triển CNTT ở tỉnh Bắc Kạn đã 

có những tiến bộ rõ rệt, đóng góp bước đầu cho sự nghiệp Công nghiệp hóa - 

Hiện đại hóa, cải cách hành chính, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao chất 

lượng và hiệu quả phục vụ của các ngành và lĩnh vực. Công tác đảm bảo an toàn 

thông tin cho các hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin và truyền 

thông trong mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh cũng được quan tâm, 

chú trọng. Thực hiện Quyết định số 63/QĐ-TTg ngày 13/01/2010 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt phát triển an toàn thông tin số quốc gia đến năm 2020, ngày 

14/10/2010 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2196/2010/QĐ-UBND về ―Quy 

chế đảm bảo an toàn thông tin trong các cơ quan nhà nước, các tổ chức đoàn thể 

trên tỉnh Bắc Kạn‖. Việc áp dụng quy chế này nhằm giảm thiểu các nguy cơ gây 

mất an toàn thông tin và đảm bảo an toàn thông tin của các tổ chức cá nhân trong 

quá trình tham gia hoạt động trên mạng Internet. 

Tuy nhiên, nhìn chung, việc đảm bảo an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin 

trên địa bàn tỉnh chưa theo kịp với sự phát triển của công nghệ thông tin. Kết quả điều 

tra, khảo sát của Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông và Sở thông tin và Truyền 

thông tỉnh Bắc Kạn về việc trang bị hệ thống an toàn an ninh mạng trên địa bàn tỉnh cho 

thấy các đơn vị hầu như chưa quan tâm đến đầu tư trang thiết bị bảo vệ hệ thống mạng, 

Trên địa bàn tỉnh chỉ có 14,4% đơn vị đã trang bị thiết bị tường lửa, 17,37% đơn vị đã 

trang bị phần mềm tường lửa. Một điều đáng mừng là tỷ lệ các đơn vị đã trang bị phần 

mềm virus có bản quyền cho máy chủ và máy tính cá nhân tương đối cao 79,31%. Các 

phần mềm chủ yếu được sử dụng là BKAV/BKAV pro, Kaspersky. Một số ít đơn vị sử 

dụng các phần mềm như: untreat antivirut 2011, CMC antivirus cho máy chủ  và trend 

micro 2007, macafee, CMC antivirus cho máy tính cá nhân). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4-1: Tình hình trang bị thiết bị bảo vệ hệ thống mạng của các đơn vị tại tỉnh Bắc Kạn  

 Nguồn – Số liệu điều tra của NIICS năm 2012 
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Bên cạnh đó, công tác sao lưu dữ liệu của các đơn vị vẫn chưa được quan 

tâm một cách đúng mức. 60% đơn vị được điều tra áp dụng hình thức sao lưu dữ 

liệu qua USB, 28,57% đơn vị áp dụng qua hình thức CD-Rom, 11,43% sao lưu 

bằng hệ thống Type backup và 8,57% sao lưu trên hệ thống máy chủ SAN. 

Trong khi đó, tình hình ATTT trên Internet trên địa bàn tỉnh trong thời gian 

qua có những diễn biến phức tạp. Đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng trang thông tin 

điện tử bị tấn công, bị thay đổi nội dung. Các hình thức tấn công mạng như DDoS, 

đột nhập website, thâm nhập mạng, spam, cài đặt virút… vẫn phổ biến và cần phải 

được các cơ quan bảo vệ an toàn mạng và bảo vệ pháp luật quan tâm xử lý. 

Theo số liệu điều tra của Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông, các 

hình thức tấn công phổ biến đối với các hệ thống thông tin trên địa bàn tỉnh bao 

gồm Xâm nhập hệ thống từ bên ngoài (2,86%), Thay đổi diện mạo, nội dung 

website (8,57%), DDOS (2,86%), Hệ thống bị nhiễm virus hay worm (22,86%), 

Hệ thống bị nhiễm Trojan hay rootkit (11,43%). 

 

Hình 4-2: Các hình thức tấn công đối với các hệ thống thông tin trên tỉnh Bắc Kạn  

Nguồn – Số liệu điều tra NIICS năm 2012 

Các vụ tấn công xảy ra có phần nguyên nhân từ nhận thức của lãnh đạo các 

cơ quan, doanh nghiệp về tầm quan trọng của an ninh mạng, dẫn đến sự đầu tư 

dàn trải, thiếu một giải pháp tổng thể cho an toàn an ninh hệ thống, thiếu các biện 

pháp nhằm nâng cao hiểu biết, nhận thức cho người sử dụng về ATTT mạng. 

Kết quả điều tra của Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông cho thấy, các 

thách thức chủ yếu đối với việc bảo đảm ATTT trên địa bàn tỉnh chủ yếu là do thiếu 

hiểu biết về an toàn thông tin trong tổ chức (45,71%), ý thức của người sử dụng về 

bảo mật máy tính chưa cao (42,86%), chưa cập nhật kịp thời những thách thức tấn 

công hay những điểm yếu mới xuất hiện (22,86%), chưa kịp thời phản ứng khi xảy 

ra những vụ tấn công máy tính (22,86%), hệ thống máy tính không được quản lý tốt 

(17,14%), lãnh đạo chưa hỗ trợ đúng mức cần thiết cho ATTT (5,71%). 
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Hình 4-3: Các thách thức đối với việc bảo đảm ATTT trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn  

Nguồn – Số liệu điều tra NIICS năm 2012 

4.1.1. Hiện trạng bảo vệ hạ tầng  

Được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự hưởng ứng tích 

cực của nhân dân nên hoạt động ứng dụng, phát triển Công nghệ thông tin và 

truyền thông (CNTT&TT) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã có những bước chuyển 

biến rõ rệt. Hạ tầng kỹ thuật CNTT&TT từng bước được đầu tư, phát triển cả về 

chiều rộng và chiều sâu. Đến nay, 100% các sở, ban, ngành và các huyện, thị 

trong tỉnh có mạng LAN, tỷ lệ máy tính kết nối Internet đạt trên 86,5%. 122/122 

xã, phường được đầu tư máy tính hỗ trợ công việc, có 80/122 xã, phường có kết 

nối Internet, đạt trên 65,6%. Toàn tỉnh hiện có 38 máy chủ. Tổng số máy tính 

trang bị cho cán bộ công nhân viên chức trên toàn tỉnh là 1.317/1.705, đạt trên 

77,2%. Mạng truyền số liệu chuyên dùng từ trung ương đến tỉnh pha II đã được 

lắp đặt, đưa vào sử dụng tại các cơ quan, đơn vị trong tỉnh (Theo báo cáo hoạt 

động ngành thông tin và truyền thông tỉnh Bắc Kạn tháng 4 năm 2012). 

4.1.1.1. Hiện trạng bảo vệ hạ tầng Internet 

Tại Bắc Kạn, mạng lưới Bưu chính Viễn thông đã được đầu tư xây dựng và 

phát triển với hệ thống truyền dẫn và thiết bị chuyển mạch tiên tiến, hiện đại, đa 

dịch vụ. Đến thời điểm hiện tại đã triển khai mạng hệ thống mạng diện rộng đô 

thị MAN đến tất cả các huyện, thị với băng thông 10Gbps, cáp quang triển khai 

đến 100% các xã. 

Toàn tỉnh Bắc Kạn hiện nay có 98 điểm Bưu điện văn hóa xã. Trong đó, 

100% điểm bưu điện văn hóa xã được trang bị máy tính và kết nối Internet. Đối 

với khu vực thị xã, số lượng thiết bị và mức độ truy nhập Internet có khá hơn, 
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nhưng vẫn chưa cao. Toàn tỉnh có 8.739 thuê bao Internet, có .1770 thuê bao 

MyTV. Để phát triển Internet còn nhiều khó khăn, vì mạng ADSL mới vươn tới 

các khu vực huyện/thị. Việc kết nối, sử dụng Internet còn là một yêu cầu cao so với 

khả năng kinh tế và trình độ tin học của nhiều người dân, đặc biệt là đồng bào vùng 

cao, vùng sâu, vùng xa của tỉnh. 

Nằm trong tình hình chung của cả nước, việc phát triển các giải pháp bảo vệ 

mạng Internet, thiết bị và các ứng dụng mạng ở Bắc Kạn luôn trong tình trạng tụt 

hậu so với thực tế. Các sự cố lớn gần đây với mạng Internet toàn cầu nói chung 

và Việt Nam hay Bắc Kạn nói riêng như sự cố phân giải tên miền, lan truyền mã 

độc, tấn công từ chối dịch vụ, tấn công website là các điểm nhấn về vấn đề an 

toàn thông tin. Về mặt kỹ thuật, việc bảo vệ mạng Internet hiện nay đang được 

thực hiện bởi chính các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet (ISP, IXP). Các 

doanh nghiệp này đang phải đối mặt với rất nhiều vấn đề mà không tự giải quyết 

được như spam, hacker, phishing… Với sự xuất hiện của một số đơn vị chuyên 

trách về an toàn mạng thuộc Bộ thông tin và Truyền thông, Bộ Công an và Bộ 

Quốc phòng, ở các tỉnh và thành phố trách nhiệm này thuộc về các sở thông tin và 

truyền thông, việc bảo vệ hạ tầng cũng như xử lý tội phạm đã được quan tâm hơn 

với việc sửa đổi luật, ban hành nghị định, thông tư, hướng dẫn.  

4.1.1.2.  Hiện trạng bảo vệ hạ tầng mạng máy tính và các ứng dụng 

* Tại các cơ quan Đảng, nhà nước 

Theo báo cáo kết quả khảo sát tình trạng thiết bị tin học tại các cơ quan 

Đảng tỉnh Bắc Kạn năm 2012, về xây dựng hạ tầng CNTT, đến nay, hệ thống 

mạng LAN trong cơ quan Tỉnh uỷ (trụ sở Văn phòng và trụ sở các ban Xây dựng 

Đảng Tỉnh ủy), mạng LAN của 8/8 huyện, thị uỷ và Đảng ủy các cơ quan tỉnh đã 

được xây dựng hoàn chỉnh. Các huyện, thị uỷ đã được trang bị máy chủ, máy 

trạm cơ bản đáp ứng được nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt 

động của đơn vị, trang bị máy tính đến 96/122 đảng ủy xã, phường, thị trấn (tỷ lệ 

trang bị máy tính trên đầu người tại các cơ quan đảng chưa cao, trung bình của cả 

cấp tỉnh và cấp huyện khoảng 0,5 máy/người). Hệ thống mạng LAN của các 

huyện, thị ủy đã kết nối vào mạng diện rộng Tỉnh uỷ thông qua đường truyền 

MegaWan 128 Kbps. Thực trạng thiết bị tin học tại các cơ quan Đảng cấp tỉnh và 

cấp huyện hiện nay đa số đã cũ, thông số kỹ thuật thấp, đặc biệt hệ thống máy chủ 

tại trung tâm tích hợp dữ liệu Tỉnh ủy và các huyện, thị ủy do được trang bị từ 

những năm 2003 đến năm 2005 so với thời điểm hiện tại đã lạc hậu về công nghệ. 

Đến nay, mới chỉ cung cấp thiết bị firewall phần cứng cho các cơ quan đảng ủy 

cấp tỉnh, cấp huyện mới chỉ sử dụng firewall tích hợp sẵn trong các máy. 
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Tên đơn vị hành chính 
Tổng số 

máy 

Có kết 

nối WAN 

Có mạng 

LAN 

Có kết 

nối 

Internet 

Văn phòng tỉnh uỷ 38 Có Có Có 

Ban tổ chức tỉnh uỷ 25 Có Có Có 

Uỷ Ban kiểm tra tỉnh uỷ 16 Có Có Có 

Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ 14 Có Có Có 

Ban Dân vận tỉnh uỷ 14 Có Có Có 

Thị uỷ Bắc Kạn  19 Có Có Có 

Huyện uỷ Ba Bể  24 0 Có Có 

Huyện uỷ Bạch Thông  20 Có Có Có 

Huyện uỷ Chợ Đồn  27 Có Có Có 

Huyện uỷ Chợ Mới  22 Có Có 0 

Huyện uỷ Na Rì  31 Có Có Có 

Huyện uỷ Ngân Sơn  25 0 Có Có 

Huyện uỷ Pác Nặm 19 Có Có Có 

Tổng 294 11 13 12 

Bảng 4-1: Hạ tầng phần cứng công nghệ thông tin tại các cơ quan Đảng (12/2011) 

Nguồn: Số liệu Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn cấp 

UBND tỉnh đã tiến hành đầu tư hệ thống CNTT phục vụ các hội nghị truyền hình 

trực tuyến tại UBND tỉnh và UBND 07 huyện trong tỉnh nhằm phục vụ các cuộc họp trực 

tuyến giữa tỉnh với các huyện/thị xã, giữa tỉnh với Trung ương đảm bảo thông suốt giúp, 

qua đó tiết kiệm được thời gian, chi phí, nâng cao chất lượng quản lý Nhà nước ở các cấp. 

Năm 2009, UBND tỉnh đã quyết định thành lập trung tâm CNTT và truyền thông 

của tỉnh với việc trang bị 7 máy chủ, 8 máy trạm, 1 Switch, 5 ổ cứng và các thiết bị 

mạng, các thiết bị truyền thông và hệ thống mạng được kết nối với Văn phòng UBND 

tỉnh và HĐND tỉnh.  

Tuy nhiên, hiện tại, hệ thống mạng WAN tại tỉnh Bắc Kạn chưa được xây dựng 

hoàn chỉnh đến tất cả các đơn vị, vẫn còn hai đơn vị chưa được kết nối mạng WAN 

(UBND huyện Ngân Sơn, UBND huyện Ba Bể). Còn lại, các đơn vị cấp sở, huyện đều 

có kết nối mạng WAN đến trung tâm CNTT và truyển thông của tỉnh. Về kết nối mạng 

LAN, vẫn còn 1 đơn vị quản lý Nhà nước chưa có mạng LAN (UBND huyện Ngân 

Sơn). Tất cả các đơn vị đều có kết nối Internet. Nhiều cơ quan, đơn vị chưa đầu tư hệ 

thống máy chủ để tập trung nguồn dữ liệu và khai thác cơ sở dữ liệu dùng chung. Trong 

khi đó, một số máy chủ của các cơ quan, đơn vị quá cũ và lạc hậu về công nghệ, không 

phù hợp với yêu cầu hiện nay (Trung tâm CNTT và truyền thông của tỉnh hiện có 4/8 

máy chủ cấu có hình cũ, đầu tư từ năm 2003). Các cơ quan, đơn vị chưa trang bị đầy đủ 

máy tính cho cán bộ, công chức làm công tác chuyên môn. Các máy tính hiện đang sử 

dụng tại các cơ quan đơn vị có cấu hình khác nhau, đa số mới chỉ đáp ứng được yêu cầu 

tin học hoá trước mắt cho các cơ quan Đảng, Nhà nước, doanh nghiệp.  
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Tên đơn vị hành chính 
Tổng số 

máy 

Có kết 

nối WAN 

Có mạng 

LAN 

Có kết nối 

Internet 

Các Huyện/thị 445 1 6 6 

Thị xã Bắc Kạn  69 Có Có Có 

Huyện Ba Bể  78 Không Có Có 

Huyện Bạch Thông  63 Có Có Có 

Huyện Chợ Đồn  40 Có Có Có 

Huyện Chợ Mới  46 Có Có Có 

Huyện Na Rì  64 Có Có Có 

Huyện Ngân Sơn  42 Không Không Có 

Huyện Pắc Nặm 43 Có Có Có 

Các Sở Ban Ngành 1.101 4 37 41 

Tổng 1.546 5 43 47 

Bảng 4-2: Hạ tầng phần cứng CNTT tại các cơ quan quản lý Nhà nước đến tháng 12/2011  

Nguồn: Số liệu Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn  cung cấp 

Về tình hình đảm bảo ATTT cho hạ tầng mạng máy tính và các ứng dụng  thì nhìn chung, 

các cơ quan, đơn vị chưa đầu tư đủ các thiết bị bảo đảm các yêu cầu về an ninh mạng và bảo 

mật thông tin. Đầu tư cho an toàn thông tin còn chiếm tỷ trọng thấp (1%) trong tổng đầu tư 

cho công nghệ thông tin. 

 

Hình 4-4: Tỷ lệ đầu tư cho CNTT trong khối CQNN tại Bắc Kạn 2009-2011 

Nguồn – Số liệu điều tra NIICS năm 2012 

Về Firewall và phần mềm diệt virus: Tính đến thời điểm điều tra, hầu hết cơ 

quan nhà nước đều sử dụng phần mềm chống virus (gần 80%), một số rất ít đơn 
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vị trang bị thiết bị (4%) và phần mềm tường lửa (8%), chưa có đơn vị nào quan 

tâm đến việc trang bị hệ thống cảnh báo truy nhập trái phép hay các thiết bị 

chuyên dụng khác. 

 

Hình 4-5: Tình hình trang bị tường lửa và phần mềm diệt virus trong khối CQNN tại tỉnh Bắc Kạn  

Nguồn – Số liệu điều tra NIICS năm 2012 

Về hệ thống sao lưu dự phòng: Hình thức sao lưu dữ liệu phổ biến nhất hiện 

nay trong khối cơ quan nhà nước tỉnh Bắc Kạn là sao lưu qua USB với 61,60% số 

đơn vị được điều tra áp dụng hình thức này, theo sau đó là hình thức sao lưu dữ 

liệu qua CD-Room với 28%. Hiện nay mới chỉ có Sở Tài chính và Sở Kế hoạch 

đầu tư tỉnh Bắc Kạn áp dụng thêm hình thức sao lưu dữ liệu qua hệ thống type 

backup và UBND huyện Chợ Mới, Sở Tài nguyên và môi trường áp dụng hình 

thức lưu trữ trên máy chủ. Nhìn chung, hầu hết CQNN không được trang bị thiết 

bị sao lưu băng từ. Dịch vụ sao lưu dự phòng hiện tại mới ở mức người dùng tự 

tạo ra các bản sao nội dung của CSDL. Còn lại, gần như toàn bộ các cơ quan nhà 

nước hiện nay chưa sử dụng thiết bị và giải pháp sao lưu dự phòng và các giải 

pháp khôi phục dữ liệu khi có sự cố. 

* Tại các doanh nghiệp 

Tổng số doanh nghiệp các loại của tỉnh Bắc Kạn là 445, trong đó có 33 

doanh nghiệp kinh doanh công nghệ thông tin (chiếm 7,41%). Một số doanh 

nghiệp đã xây dựng được mạng LAN, WAN và có kết nối Internet (ADSL). Nhìn 

chung, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin của các doanh nghiệp tại Bắc Kạn rất 

thấp. Các doanh nghiệp có mạng nội bộ và kết nối Internet băng thông rộng 

chiếm tỷ lệ rất ít; chưa chú ý đến việc ứng dụng công nghệ thông tin trong điều 

hành, tổ chức sản xuất kinh doanh. 
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Tên doanh nghiệp 
Tổng số 

máy 

Có kết 

nối 

WAN 

Có 

mạng 

LAN 

Có kết 

nối 

Internet 

Ngân hàng đầu tư và phát triển Bắc Kạn 50 Có Có Có 

Chi nhánh viễn thông quân đội Bắc Kạn 54 Có Có Có 

Điện lực Bắc Kạn 108 Có Có Có 

Trung tâm VMS Mobifone Bắc Kạn 5 Có Có Có 

Bưu điện tỉnh Bắc Kạn 207 Có Có Có 

Ngân hàng nông nghiệp và phát triển 

nông thôn tỉnh Bắc Kạn 
209 Có Có Có 

Viễn thông Bắc Kạn 104 Có Có Có 

Tổng 737 7 7 7 

Bảng 4-3: Hạ tầng phần cứng tại một số các doanh nghiệp đến 2011 

Nguồn: Số liệu Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn cấp  

Nguyên nhân cũng chủ yếu do cơ sở hạ tầng, nhận thức của chủ doanh 

nghiệp và môi trường phát triển công nghệ thông tin, Internet chưa cao. Vì vậy, 

công nghệ thông tin chưa trở thành động lực để phát triển doanh nghiệp. 

Về đảm bảo an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin, cũng tương tự như 

khối cơ quan nhà nước, khối doanh nghiệp cũng chủ yếu sử dụng các phần mềm 

chống virus cho máy tính cá nhân. Các doanh nghiệp trang bị thiết bị và phần 

mềm tường lửa chủ yếu là các ngân hàng thương mại và doanh nghiệp hoạt động 

trong lĩnh vực viễn thông và CNTT đóng trên địa bàn tỉnh. 

 

Hình 4-6: Tình hình trang bị tường lửa và phần mềm diệt virus trong các DN tại Bắc Kạn  

Nguồn – Số liệu điều tra NIICS năm 2012. 

Việc các doanh nghiệp thiếu quan tâm và chưa dành mức đầu tư thích đáng 

cho đảm bảo ATTT đã làm ảnh hưởng rất lớn đến phát triển thương mại điện tử 

nói chung và các doanh nghiệp nói riêng. Đến thời điểm hiện tại, đa số người tiêu 

dùng vẫn thiếu niềm tin với các dịch vụ thanh toán, giao dịch trực tuyến. Để giải 

quyết được vấn đề này cần có sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị, và 
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ban ngành liên quan cũng như sự quan tâm đầu tư của các doanh nghiệp về vấn 

đề bảo vệ cơ sở hạ tầng thông tin của mình. 

4.1.1.3. Hiện trạng bảo vệ cơ sở hạ tầng thông tin  

Cùng với sự phát triển của CNTT&TT, tính phụ thuộc của con người vào 

CNTT sẽ ngày càng tăng, do đó việc bảo vệ cơ sở hạ tầng thông tin luôn được 

xem là một thành phần quan trọng trong chính sách ATTT. Nhiều quốc gia trên 

thế giới như Mỹ, Châu Âu, Nhật, Singapore đã thành lập các đơn vị đặc biệt để 

bảo vệ cơ sở hạ tầng thông tin quốc gia nhằm xây dựng các chương trình và kế 

hoạch đánh giá các vấn đề liên quan đến bảo vệ hạ tầng thông tin của quốc gia, 

giảm các nguy cơ và chống lại tội phạm mạng cũng như khủng bố mạng. Kể từ 

khi Việt Nam hội nhập vào các tổ chức quốc tế như Hiệp hội các quốc gia Đông 

Nam Á (ASEAN), Diễn đàn hợp tác Á-Âu (ASEM), Diễn đàn Hợp tác Kinh tế 

châu Á-Thái Bình Dương (APEC), chính phủ đã rất quan tâm đến bảo vệ các cơ 

sở hạ tầng thông tin quốc gia nói chung và bảo vệ cơ sở hạ tầng thông tin trọng 

yếu (tài chính, ngân hàng…) nói riêng. Việt Nam đã ký kết các hiệp ước với 

nhiều tổ chức và quốc gia trong việc hợp tác và chia sẻ thông tin về bảo vệ không 

gian mạng và chống khủng bố. Nhiều tổ chức mới liên quan đến bảo vệ cơ sở hạ 

tầng thông tin quốc gia đã được hình thành và phát triển như Trung tâm Ứng cứu 

khẩn cấp Máy tính Việt Nam thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục phòng 

chống tội phạm công nghệ cao thuộc Bộ Công an và Đơn vị phụ trách đảm bảo an 

ninh mạng và ứng cứu sự cố máy tính của Bộ Quốc phòng.  

Do tính chất đặc thù cũng như như trình độ phát triển CNTT của mỗi quốc 

gia dẫn đến sự khác nhau trong mô hình bảo vệ cơ sở hạ tầng thông tin. Tuy 

nhiên, mô hình chung của hệ thống bảo vệ cơ sở hạ tầng thông tin quan trọng cấp 

quốc gia hay cấp tỉnh vẫn phải bao gồm các yếu tố chính sau: 

- Ngăn chặn và cảnh bảo sớm: Ngăn chặn và cảnh báo sớm là một yếu tố 

không thể thiếu trong bảo vệ hạ tầng thông tin. Mục tiêu của ngăn chặn và cảnh 

bảo sớm là đảm bảo giảm thiểu nguy cơ bị tấn công của hạ tầng thông tin, trong 

trường hợp xảy ra sự cố đảm bảo giảm thiểu thời gian, quy mô thiệt hại và phục 

hồi nhanh chóng hoạt động của hạ tầng thông tin. Tại Việt Nam, việc bảo vệ hạ 

tầng thông tin luôn rất được quan tâm. Tuy nhiên hiện tại, việc bảo vệ hạ tầng 

thông tin chủ yếu do các đơn vị quản lý các hạ tầng thực hiện. Chúng ta đang 

thiếu một hệ thống giám sát ở mức quốc gia và một tổ chức cũng như mô hình để 

điều phối việc quản lý tập trung, hợp tác, hỗ trợ, chia sẻ thông tin ở mức quốc gia 

cho tất cả các cơ sở hạ tầng thông tin. 

- Phát hiện: Để đảm bảo ATTT, chống lại điểm yếu của hạ tầng thông tin, 

các nguy cơ (điểm yếu) mới cần phải được phát hiên sớm nhất có thể. Việc này 

chỉ có thể thực hiện được thông qua sự hợp tác chặt chẽ giữa các chuyên gia của 

các tổ chức ứng cứu khẩn cấp máy tính trong nước và quốc tế. Tại Việt Nam, mô 
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hình tổ chức mạng lưới các tổ chức ứng cứu khẩn cấp máy tính đang được xây 

dựng bởi Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp Máy tính Việt Nam. Vấn đề quan trọng là 

làm sao tập hợp được đội ngũ các chuyên gia nghiên cứu về ATTT và tổ chức 

chia sẻ thông tin cảnh báo sớm một cách nhanh chóng nhất. 

- Phản ứng: Phản ứng bao gồm việc xác định và sửa chữa các nguồn gốc 

gây ra sự cố. Việc này phải được thực hiện bởi chính các tổ chức bị sự cố, dưới sự 

hỗ trợ về mặt kỹ thuật của đơn vị bảo vệ hạ tầng thông tin. Ngoài ra phản ứng 

không chỉ được xem xét bởi vấn đề kỹ thuật mà còn cả vấn đề về mặt pháp lý, 

việc xử lý tội phạm tấn công là một vấn đề rất quan trọng trong phản ứng, nó 

không giúp xử lý vấn đề hiện tại nhưng giúp các hệ thống khác giảm các nguy cơ. 

Hiện tại VNCERT đã xây dựng được hệ thống báo cáo sự cố có khả năng nhận 

các báo cáo sự cố 24/7 thông qua web, điện thoại hoặc fax. Ngoài ra có các tổ 

chức của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng tham gia việc xử lý loại tội phạm này. Tuy 

vậy trong tương lai, hệ thống này cần phải đầu tư rất nhiều về nhân lực, kỹ thuật 

cũng như tổ chức sao cho có thể hoạt động thực sự hiệu quả. 

- Quản lý khủng hoảng: Việc giảm thiểu các thiệt hại khi sự cố xảy ra luôn 

là một ưu tiên chính của hệ thống bảo vệ hạ tầng thông tin. Khi xảy ra sự cố tầm 

quốc gia, đơn vị bảo vệ thông tin quốc gia cần phải có sự hỗ trợ trực tiếp từ Chính 

phủ. Hiện tại ở Việt Nam, việc nhận thức của các tổ chức về nguy cơ và mức độ 

thiệt hại do mất ATTT với các hạ tầng thông tin của mình chưa thực sự cao, đa 

phần không có hoặc có phương án rất đơn giản trong việc phục hồi thảm họa, sự 

cố và các vấn đề liên quan đến hạ tầng thông tin. 

4.1.2. Hiện trạng bảo vệ ứng dụng công nghệ thông tin 

4.1.2.1. Hiện trạng bảo vệ các ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà Đảng, Nhà nước 

Theo báo cáo kết quả ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin giai đoạn 

2006-2010 tỉnh Bắc Kạn, việc ứng dụng CNTT trong các cơ quan đảng được tiến 

hành thường xuyên, hiệu quả ngày càng cao. Các ban xây dựng đảng Tỉnh ủy đã 

chú trọng xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung như gửi, nhận văn bản, xử lý công 

văn đi đến, quản lý đảng viên, thông tin phục vụ lãnh đạo, chương trình công tác, 

phần mềm đặc thù chuyên ngành kiểm tra đảng… Riêng Văn phòng Tỉnh ủy đã 

thực hiện tốt việc gửi, nhận và chỉnh sửa văn bản qua mạng. Các huyện, thị ủy 

đang từng bước thực hiện triển khai thực hiện việc gửi, nhận và chỉnh sửa văn 

bản qua mạng. 

Các phần mềm dùng chung được triển khai và bước đầu đem lại hiệu quả 

như: xây dựng cổng thông tin của UBND tỉnh; các cơ quan cấp sở và UBND cấp 

huyện đã và đang xây dựng trang thông tin điện tử; hệ thống thư điện tử, phần 

mềm quản lý và điều hành công việc được cài đặt, đưa vào sử dụng trong các cơ 

quan nhà nước… 
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Hầu hết các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh đã ứng dụng tốt các phần mềm quản lý 

chuyên ngành phục vụ công tác chuyên môn như phần mềm Kế toán, phần mềm Hồ 

sơ công việc. Sở Giao thông Vận tải ứng dụng hiệu quả phần mềm thi sát hạch lý 

thuyết giao thông đường bộ; Sở Giáo dục & Đào tạo ứng dụng phần mềm quản lý cán 

bộ, giáo viên, quản lý trường học, quản lý thi, phầm mềm chấm thi trắc nghiệm … 

Ngoài ra, sở Thông tin và Truyền thông tỉn Bắc kạn còn hỗ trợ khai thác, sử 

dụng hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc, luân chuyển văn bản 

mạng cho các đơn vị QLNN trên địa bàn tỉnh. Triển khai đưa vào sử dụng mới tại Ban 

Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tỉnh, Đài PT-TH tỉnh và Chi cục Quản lý thị trường 

tỉnh Bắc Kạn. Rà soát, hoàn thiện cấu trúc và cập nhật dữ liệu danh bạ thư điện tử cho 

các đơn vị trên Cổng TTDT tỉnh. Cập nhật, tạo mới dữ liệu thư điện tử cho các sở: Sở 

Khoa học & Công nghệ, Sở NN&PTNT, Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng, Sở 

Công thương và các đơn vị: Hội LHPN, Hội Khuyến học, Hội Chữ thập đỏ, Trường 

Chính trị tỉnh, Báo Bắc Kạn, Huyện ủy và Khối đoàn thể huyện Bạch Thông, phòng 

VH-TT và Hội LHPN huyện Pác Nặm, UBND huyện, Huyện ủy và các cơ quan 

huyện Chợ Mới… Triển khai thực hiện dự án Nhân rộng hệ thống Chính quyền điện 

tử UBND thị xã, UBND huyện Bạch Thông, Chợ Mới, Na Rì, Pác Nặm 

Việc đưa vào vận hành chương trình Quản lý văn bản và hồ sơ công việc tại các 

đơn vị đã góp phần nâng cao trình độ ứng dụng và sử dụng các công cụ CNTT, từng 

bước tạo ra thói quen làm việc trong môi trường mạng và sử dụng thông tin điện tử. 

Sở Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo Trung tâm Công nghệ thông tin và 

Truyền thông xây dựng dự án ―Nâng cấp phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ 

công việc‖ triển khai tại tất cả các đơn vị cấp sở, huyện trên địa bàn toàn tỉnh. 

Đến nay đã hoàn thành xong phần mềm quản lý văn bản ở các đơn vị cấp sở và 

cấp huyện, tuy mức độ sử dụng có khác nhau. 

 

Hình 4-7: Tình hình sử dụng các phần mềm ứng dụng trong CQNN tỉnh Bắc Kạn  

Nguồn số liệu điều tra NIICS 2012 
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Cổng thông tin điện tử của tỉnh có địa chỉ internet http://www.backan.gov.vn 

khai trương ngày 9/2/2010. Cổng thông tin điện tử của tỉnh đã thực sự trở thành 

cầu nối thông tin giữa người dân và doanh nghiệp với các cơ quan nhà nước. 

Thông qua Cổng thông tin điện tử, các thông tin hoạt động chỉ đạo, điều hành của 

chính quyền các cấp; các văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh; Cơ chế, 

chính sách của Đảng, nhà nước, của địa phương đã đến được với người dân nhanh 

chóng, hiệu quả, đem lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp; người 

dân và doanh nghiệp có thể trao đổi, gửi ý kiến tới các cơ quan nhà nước. Đồng 

thời Cổng thông tin điện tử còn cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức 2 và 

mức 3 phục vụ việc thực hiện các thủ tục hành chính, giúp công dân và doanh 

nghiệp giảm thời gian và công sức khi thực hiện các thủ tục hành chính. 

Cổng thông tin điện tử của tỉnh còn tích hợp 2 Website của Sở Công thương, 

Sở Khoa học và Công nghệ; xây dựng thêm 5 Website thành viên bao gồm Văn 

phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở kế hoạch và Đầu tư, Sở tài 

nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, đang hoàn thiện 

12 website thành viên  khác. Sở Thông in và Truyền thông tỉnh Bắc kạn thường 

xuyên hỗ trợ các đơn vị, các bộ phận liên quan khai thác hệ thống Cổng TTĐT, 

Chính quyền điện tử, Hồ sơ công việc, hệ thống thiết bị Firewall và mạng VPN 

tại các đơn vị; Quản lý, vận hành hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật  đảm bảo cho 

Cổng TTĐT tỉnh hoạt động ổn định trên mạng Internet. 

Đồng thời, với mục tiêu: Tăng cường ứng dụng CNTT trong hoạt động của 

cơ quan nhà nước, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhằm nâng cao năng 

lực, chất lượng hoạt động của cán bộ, công chức, chuyên viên trong công tác 

chuyên môn nghiệp vụ, Nâng cao chất lượng điều hành, quản lý, đồng thời giúp 

lãnh đạo cơ quan, lãnh đạo các đơn vị theo dõi quá trình giải quyết các công việc 

liên quan đến lĩnh vực mình quản lý, hỗ trợ lãnh đạo trong việc ra quyết định 

bằng các thông tin số liệu chính xác, kịp thời, đầy đủ, hệ thống chính quyền điện 

tử tại UBND thị xã Bắc kạn và huyện Bạch Thông đã được xây dựng và đưa vào 

vận hành. 

Hệ thống Chính quyền điện tử bao gồm các phần mềm ứng dụng được triển 

khai cho các phòng ban liên quan tại UBND cấp huyện: 

 Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế một cửa; 

 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể trong lĩnh vực thương 

mại, văn hóa; 

 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể trong lĩnh vực dịch vụ, y tế; 

 Cấp Giấy phép xây dựng, hợp thức hóa nhà; 

 Quản lý biến động và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 

 Phần mềm tổng hợp thông tin phục vụ lãnh đạo. 

http://www.backan.gov.vn/
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Đồng thời kết nối liên thông các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cho 

UBND cấp huyện trên cổng thông tin điện tử của tỉnh tại Trung tâm Công nghệ 

thông tin và Truyền thông. Bao gồm: 

 Cấp giấy đăng ký kinh doanh 

 Cấp giấy phép xây dựng 

 Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất 

Hệ thống Chính quyền điện tử đi vào vận hành đã mang lại hiệu quả thiết thực: 

 Đối với lãnh đạo: Tất cả hoạt động của các phòng ban đều được phản ánh 

trung thực qua hệ thống phần mềm, lãnh đạo có thể theo dõi được quá 

trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ thủ tục hành chính, nắm được thông tin kịp 

thời về khối lượng công việc đã hòan thành đúng hạn và những công việc 

còn tồn đọng của các phòng ban, nắm rõ được số lượng các giao dịch thực 

tế giữa công dân và chính quyền dựa trên kết quả thống kê được tổng hợp 

từ hệ thống phần mềm để từ đó ban hành các quyết định phù hợp 

 Đối với cán bộ nghiệp vụ: Dễ dàng tác nghiệp dựa trên quy trình nghiệp vụ 

được chuẩn hóa, kiểm soát được tiến độ, ước tính được khối lượng công việc 

để có kế hoạch làm việc phù hợp, nhờ đó áp lực công việc được giảm dần; 

 Đối với công dân: Được cung cấp các thông tin hướng dẫn thực hiện thủ 

tục hành chính và trạng thái xử lý hồ sơ hành chính một cách công khai, 

minh bạch; và đặc biệt hơn là người dân có thể tự tra cứu thông tin về 

trạng thái xử lý hồ sơ của mình trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh theo 

số biên nhận hồ sơ đã được cấp mà ko cần phải trực tiếp đến bộ phận một 

cửa để nhờ sự trợ giúp của cán bộ tiếp nhận, nhờ ứng dụng này, giúp công 

dân giảm thời gian và công sức khi thực hiện các thủ tục hành chính 

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị đã quan tâm triển khai thực hiện việc lưu chuyển các 

văn bản qua mạng nhưng hoạt động này mới chỉ được thực hiện trong nội bộ cơ quan. 

Từ cuối năm 2009, trên địa bàn tỉnh đã tiến hành nhiều cuộc họp giao ban 

trực tuyến giữa UBND tỉnh với Chính phủ; UBND tỉnh với các huyện; các phòng, 

ban cấp huyện với các sở, ngành; các sở, ngành với cơ quan cấp Bộ (như Sở 

Thông tin và Truyền thông, Y tế, Giáo dục, Nông nghiệp & PTNT ...) thông qua 

hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến. Hoạt động này đã giúp tiết kiệm về thời 

gian, chi phí đi lại cho các cán bộ tham dự cuộc họp, đồng thời nâng cao năng lực 

quản lý của các cơ quan chức năng. 

Việc triển khai sử dụng hộp thư điện tử đượ ộ công 

chức, viên chức của UBND tỉnh và UBND các huyện/ thị được cung cấp hộp thư 

điện tử là 1.615/1.624, đạt tỷ lệ 99,4%  và có khoảng 90% cán bộ công chức sử 

dụng thành thạo hộp thư, 30%  cán bộ công chức, viên chức thường xuyên sử 

dụng thư điện tử phục vụ công việc. 
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Năm 2010, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Thông tin truyền thông thực hiện chương 

trình ―thúc đẩy phát triển phần mềm mã nguồn mở‖ đến tất cả các cơ quan, ban, 

ngành của tỉnh. Trong năm 2010, tỉnh đã đầu tư cho dự án 260 triệu đồng từ nguồn 

vốn ngân sách nhà nước và năm 2011 dự án đang được tiếp tục triển khai. 

Tuy nhiên, các chương trình, dự án về CNTT tại tỉnh Bắc Kạn tổ chức triển 

khai chưa đồng bộ. Việc triển khai các phần mềm dùng chung chưa đạt hiệu quả. 

Cơ sở dữ liệu của tỉnh còn nhỏ lẻ, phân tán, nên  quá trình tổng hợp số liệu hoặc 

trao đổi thông tin nghiệp vụ giữa các đơn vị chưa đạt hiệu quả cao. Việc ứng 

dụng hệ thống mạng để trao đổi thông tin, văn bản và phối hợp trong hoạt động 

giữa các cơ quan, đơn vị còn hạn chế. Tỷ lệ cán bộ, công chức sử dụng thường 

xuyên hộp thư điện tử trong trao đổi công việc còn thấp. Các dịch vụ công qua 

mạng triển khai còn chậm, số lượng dịch vụ công đạt mức độ 3 còn ít.  

Trong những năm vừa qua, theo báo cáo của các trung tâm an ninh mạng như 

VNCERT, Trung tâm Phần mềm và Giải pháp An ninh mạng (BKIS).., sự lây lan 

virus và các loại mã độc trên mạng máy tính tại các cơ quan đơn vị là rất lớn và gần 

như không thể diệt hoàn toàn. Đến nay, chưa có thống kê chính thức về các thiệt hại 

kinh tế, chính trị và xã hội liên quan đến vấn đề này mặc dù cũng đã có một số công 

văn nhắc nhở của Chính phủ cho các bộ, ban ngành để cảnh báo.  

Hiện tại vẫn chưa có các hướng dẫn cụ thể để xây dựng các hệ thống đảm 

bảo ATTT cho phát triển ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước, do đó các đơn 

vị đầu tư có tính chất tự phát và không hề có hệ thống đánh giá mức độ ATTT 

cho các hệ thống CNTT của mình. Việc thiếu vắng các chính sách ATTT (khuyến 

nghị và bắt buộc) cho các cơ quan nhà nước cũng như chuẩn hóa nguồn nhân lực 

đảm bảo ATTT cũng là một vấn đề chưa giải quyết được. 

Việc cung cấp các dịch vụ công trên mạng (phục vụ mục tiêu xây dựng 

chính phủ điện tử) bắt đầu được triển khai ở một số website và cổng điện tử 

của Chính phủ, Bộ ngành và các tỉnh thành. Tuy nhiên, hầu hết các dịch vụ 

công trực tuyến đều mới chỉ ở mức độ cung cấp thông tin về dịch vụ, một số 

ít có cung cấp các biểu mẫu điện tử cho phép doanh nghiệp và người dân tải 

về sử dụng. Việc chậm triển khai các ứng dụng này một phần do năng lực 

triển khai, khả năng đầu tư cũng như nhận thức của người sử dụng. Tuy nhiên 

một rào cản khá lớn không thể phủ nhận là lo lắng về mất ATTT không chỉ từ 

phía người dân mà còn cả từ phía các cơ quan, đơn vị này. Theo nhiều báo 

cáo về an toàn mạng trong một số năm gần đây, các chuyên gia đều chỉ ra các 

vấn đề nghiêm trọng gây mất ATTT với các website và cổng điện tử, nhiều 

báo cáo còn chỉ ra có rất nhiều các website và cổng thông tin điện tử của các 

cơ quan chính phủ có các lỗ hổng chưa được vá lỗi mà có thể dẫn đến bị 

hacker kiểm soát và gây mất ATTT. 
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4.1.2.2. Vấn đề bảo vệ an toàn CNTT trong doanh nghiệp 

Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong các doanh nghiệp ở Bắc Kạn 

đang ở những mức độ khác nhau. Một số doanh nghiệp đã chú ý đến khai thác 

hiệu quả máy tính trong công việc hàng ngày. Tại những đơn vị này đã thiết lập 

mạng nội bộ và xây dựng những kho dữ liệu điện tử để quản lý hoạt động sản 

xuất quan trọng. Tuy nhiên, các doanh nghiệp ngoài quốc doanh và hộ kinh doanh 

chưa phát huy ứng dụng công nghệ thông tin. Mức độ sử dụng Internet trong kinh 

doanh chưa được quan tâm đúng mức.  

công nghệ , kinh doanh, hỗ

ệ thông tin (trong tổng số 445 doanh 

nghiệp trên địa bàn tỉ

ệ thông tin.  

Theo báo cáo Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin tỉnh Bắc Kạn đến năm 

2015 và định hướng đến năm 2020,  Bắc Kạn đang chuẩn bị cho phát triển thương mại 

điện tử. Một số các doanh nghiệp đã có Website riêng. Mặc dù đã có một số doanh 

nghiệp tham gia tích cực hoạt động thương mại điện tử, nhưng mức độ ứng dụng 

Internet để giao dịch của các doanh nghiệp là thấp: Chưa chú trọng khai thác thông tin 

trên mạng Internet, chưa chú trọng đến quảng bá thương hiệu cũng như sản phẩm 

thông qua Internet, chưa có giao dịch điện tử giữa các doanh nghiệp (B2B). 

Theo điều tra của Viện Chiến lược, rất ít doanh nghiệp hiểu biết thật sự về 

việc đảm bảo an toàn của mạng nội bộ cũng như ATTT cho các dữ liệu của mình. 

Kết quả điều tra của Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông cho thấy, các 

thách thức chủ yếu đối với việc bảo đảm ATTT cho các doanh nghiệp trên địa 

bàn tỉnh chủ yếu là do thiếu hiểu biết về an toàn thông tin trong tổ chức, ý thức 

của người sử dụng về bảo mật máy tính chưa cao, chưa cập nhật kịp thời những 

thách thức tấn công hay những điểm yếu mới xuất hiện. 

 

Hình 4-8: Các thách thức đối với việc bảo đảm ATTT đối với các doanh nghiệp tỉnh Bắc Kạn  

Nguồn – Số liệu điều tra NIICS năm 2012 
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Các doanh nghiệp chậm ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của 

mình, chưa quan tâm và đầu tư đúng mức cho ATTT cho các hệ thống thông tin 

của mình chủ yếu do hạ tầng công nghệ thông tin còn yếu, đặc biệt sử dụng 

Internet tốc độ cao phục vụ cho việc kinh doanh. Ngoài ra quy mô các doanh 

nghiệp phần lớn là nhỏ. Bên cạnh đó, nhận thức về những thách thức gặp phải khi 

Việt Nam vào WTO, vấn đề mở cửa và toàn cầu hoá của các doanh nghiệp còn 

chưa rõ. Một khi những vấn đề này được quan tâm, các doanh nghiệp không còn 

cách nào khác là phải tìm mọi biện pháp để nâng cao hiệu quả sản xuất và kinh 

doanh và một biện pháp cơ bản là phát triển và đảm bảo an toàn cho ứng dụng 

công nghệ thông tin. 

4.1.3. Hiện trạng nguồn nhân lực an toàn thông tin tại Bắc Kạn 

Để đảm bảo được ATTT, ngoài đầu tư cơ sở vật chất, việc đầu tư phát triển 

nguồn lực con người đóng vai trò nòng cốt. Các nghiên cứu và báo cáo gần đây 

đều chỉ rõ một trong các nguyên nhân chính gây mất ATTT là yếu tố con người. 

Có báo cáo còn chỉ ra lỗi do con người chiếm tới 62% (52% lỗi do con người nói 

chung + 10% do người không trung thực làm việc trong các tổ chức). Trong khi 

đó vấn đề kỹ thuật cũng chỉ chiếm 10%. Điều đó cho thấy vấn đề nguồn nhân lực 

trong đảm bảo ATTT không chỉ là các chuyên gia về an toàn thông tin mà còn 

bao gồm cả người dùng. 

4.1.3.1. Tình hình nhân lực trong đảm bảo an toàn thông tin tại các cơ quan 

Đảng, nhà nước tại tỉnh Bắc Kạn 

Theo Báo cáo Đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết số 64/2007/NĐ-CP 

ngày 10/04/2007 của Chính phủ về ứng dụng CNTT tronghoạt động cơ quan nhà 

nước số 63/BC-STTTT của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn, tổng số 

các bộ chuyên trách về an toàn thông tin trong các cơ quan nhà nước của tỉnh là 

26 người. H u h ơ quan ân l c công nghệ thông tin, công nghệ 

thông tin từng bước đã được ứng dụng trong điều hành quản lý ở các cơ quan 

Đảng và Nhà nước đem lại hiệu quả ban đầu, tạo nền tảng cho việc hình thành cơ 

quan điện tử để có thể thực hiện Chính phủ điện tử trong thời gian tới; đội ngũ 

cán bộ bắt đầu làm việc qua hệ thống máy tính.  

Tuy nhiên, nhìn chung, nguồn nhân lực công nghệ thông tin của tỉnh còn 

thiếu về số lượng, chất lượng thấp. Chưa có nhiều cán bộ lãnh đạo và cán bộ 

chuyên trách về công nghệ thông tin. Phần lớn cán bộ, công chức mới chỉ được 

đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; hầu hết cán bộ cấp xã chưa được đào tạo về công 

nghệ thông tin. Trong các cơ quan Đảng, Nhà nước của tỉnh hiện mới có khoảng 

30 cán bộ có trình độ đại học/cao đẳng CNTT.  



 

51 
 

4.1.3.2. Tình hình nhân lực đảm bảo an toàn thông tin trong các tổ 

chức/doanh nghiệp  

Một số tổ chức/doanh nghiệp lớn trong nhóm này đã xây dựng bộ phận 

chuyên trách về ATTT. Tuy nhiên, số lượng cán bộ vẫn còn ít. Đa số các doanh 

nghiệp nhỏ và vừa chưa có cán bộ chuyên trách về ATTT mà chủ yếu là cán bộ 

CNTT, quản trị mạng kiêm nhiệm chức năng ATTT.  

4.1.3.3. Tình hình đào tạo nguồn nhân lực về An toàn thông tin hiện nay 

i s ng công nghệ thông tin - Truyền thông, ngu n 

nhân l c công nghệ  chuy n bi c. Th c hi

58-CT/TW nh n th c v  công nghệ c c ự 

phát triể t. Cô đ , b i d ng ngu n nhân l c v  công nghệ

c quan tâm. Cô i d ng, đào tạ  theo D

n trong hai 112 đ c tri n khai:  

 Công tác đào tạo, nâng cao kiến thức về tin học cơ bản, mạng cục bộ 

(LAN) và các ứng dụng chuyên ngành cho cán bộ, công chức, viên chức được các 

cơ quan, đơn vị thường xuyên quan tâm. Trong giai đoạn 2006-2010, các cơ 

quan, đơn vị trong tỉnh đã tổ chức nhiều lớp tập huấn (cả cơ bản và chuyên sâu) 

nhằm không ngừng nâng cao trình độ khai thác, sử dụng các ứng dụng CNTT cho 

đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cụ thể: Hội Nông dân tỉnh mở 2 lớp tập 

huấn kỹ năng khai thác, sử dụng Internet cho 100 cán bộ hội các cấp. Công an 

tỉnh Bắc Kạn mở lớp đào tạo tin học cơ bản, mạng cơ bản cho 324 cán bộ. Cục 

thuế tỉnh  mở lớp tin học cơ bản cho 100% cán bộ. Bảo hiểm xã hội tỉnh ngoài 

việc trang bị kiến thức cơ bản về CNTT cho cán bộ còn mở lớp 1 bồi dưỡng 

nghiệp vụ CNTT cho 24 cán bộ phụ trách công tác chuyên môn nghiệp vụ. 

Công tác đào tạo, nâng cao kiến thức về tin học cơ bản, mạng cục bộ (LAN) 

và các ứng dụng dùng chung trên Lotus Notes cho cán bộ, chuyên viên các cơ 

quan đảng được quan tâm. Năm 2008 đã mở 3 lớp với tổng số 65 người, năm 

2009 mở 11 lớp với tổng số 223 học viên, mở 01 lớp tập huấn cho cán bộ quản trị 

mạng cấp huyện và cán bộ nghiệp vụ nâng cấp phần mềm quản lý đảng viên 2.6,  

01 lớp tập huấn sử dụng phần mềm đặc thù chuyên ngành kiểm tra Đảng cho cán 

bộ quản trị mạng và cán bộ nghiệp vụ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm 

tra các huyện, thị ủy. Năm 2010 mở 01 lớp tập huấn sử dụng phần mềm thông tin 

đại biểu dự đại hội và kiểm phiếu bầu cử. Hình thức đào tạo đa dạng, linh hoạt, có 

lớp mở tại tỉnh hoặc tại các đơn vị nên đã tạo điều kiện cho các đối tượng tham 

gia lớp tập huấn và chất lượng đào tạo đạt kết quả tốt. 

, huy n/thị và ơ quan Đ  

được đào tạo tạ âm, b i d ng đ  s ô

p , s  l ng ng  v  công nghệ thông tin 
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t ơ  A, B. Các khóa đào tạo mới 

chủ yếu tập trung vào đào tạo cơ bản, chưa có đào tạo chuyên ngành về công nghệ 

thông tin. Trong thời gian t i  s đ ng c nhu c u chung trong cải cách 

hành chính Nhà nước và Chính phủ điện tử thì việc đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân 

lực công nghệ thông tin phải vừa có tính cấp bách, vừa có tính lâu dài; việc tạo ra đội 

ngũ kế thừa trong quá trình hội nhập và phát triển rất cần thiết. 

4.1.4. Hiện trạng về các vấn đề chính sách, tổ chức liên quan đến an toàn 

thông tin 

4.1.4.1. Hiện trạng khung pháp lý 

Trong những năm qua, Đảng và Chính phủ đã có sự quan tâm đặc biệt về 

vấn đề đảm bảo ATTT. Lãnh đạo Đảng và Chính phủ đã có những chỉ đạo sát sao 

về vấn đề này, thể hiện qua các các Luật, Nghị định và các văn bản quy phạm 

pháp luật, chính sách được ban hành trong những năm gần đây: 

 Chỉ thị 58-CT/TW ngày 17/10/2000 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng 

dụng và phát triển Công nghệ Thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp 

hóa và hiện đại hóa. 

 Pháp lệnh số 43/2002/PL-UBTVQH10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 

25/5/2002 về Bưu chính viễn thông có một số nội dung chính về an toàn an thông tin  

 Bộ luật hình sự số 15/1999/QH10 ngày của Quốc hội nước cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam.  

 Luật công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc 

hội nước cộng hòa xã hội  chủ nghĩa Việt Nam.  

 Pháp lệnh Bưu chính Viễn thông số 43/2002/PL-UBTVQH10 ngày 7/6/2002.  

 Luật giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.  

 Nghị định số 55/2001/NĐ-CP ngày 23/08/2001 của Thủ tướng chính phủ 

về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet.   

 Nghị định 160/2004/NĐ-CP ngày 03/9/2004 của Thủ tướng Chính phủ 

về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh  Bưu chính, Viễn 

thông về viễn thông.  

 Nghị định 57/2006/NĐ-CP ngày  09/ 6/ 2006 của Thủ tướng Chính phủ 

về Thương mại điện tử. 

 Nghị định 64/2007/NĐ-CP ngày  10/4/2007 của Thủ tướng chính phủ về 

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước. 

 Nghị định 90/2008/NĐ-CP ngày 13/08/2008 của Thủ tướng Chính phủ 

về chống thư rác. 

 Nghị định 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ về 

quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet. 
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 Tại Hội nghị cấp cao APEC 10, các nhà lãnh đạo đã thông qua Tuyên bố 

chung chống khủng bố trong đó có khủng bố trên mạng. Việt Nam đã có 

cam kết quốc tế về đảm bảo an toàn mạng và chống khủng bố trên mạng. 

 Theo Quyết định số 339/2005/QĐ-TTg ngày 20/12/2005 của Thủ tướng 

Chính phủ và Quyết định số 13/2006/QĐ-BBCVT ngày 28/4/2006 của 

Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền 

thông), Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp Máy tính Việt Nam đã được thành 

lập với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn như  một Trung tâm kỹ thuật 

quốc gia về đảm bảo an toàn mạng. 

Nhìn chung hệ thống luật pháp đã cho phép ngăn chặn và xử lý các hành vi 

phá hoại ATTT. Tuy nhiên việc xác định tính pháp lý của chứng cứ điện tử còn gặp 

nhiều khó khăn,  đồng thời chế tài đối với các loại tội phạm mới này còn chưa đủ 

mạnh để răn đe. Các chính sách và văn bản pháp luật hầu hết tập trung hỗ trợ phát 

triển CNTT&TT mặc dù cũng có đề cập đến vấn đề đảm bảo ATTT nhưng chưa đủ 

chi tiết để có thể đáp ứng được đúng nhu cầu đảm bảo ATTT hiện nay. 

Bên cạnh đó, các văn bản quy phạm pháp luật khác đã được Bộ, Ngành ban 

hành trong lĩnh vực đảm bảo an toàn thông tin: 

 Chỉ thị số 03/2007/CT-BBCVT của Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông 

(nay là bộ Thông tin và Truyền thông) ngày 23/02/2007 về việc tăng 

cường đảm bảo an toàn thông tin trên mạng Internet. 

 Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT-BTTTT-BCA về bảo đảm an toàn 

cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính, viễn thông 

và công nghệ thông tin. 

 Thông tư số 07 /2008/TT-BTTTT  của Bộ Thông tin và Truyền thông về 

―Hướng dẫn một số nội dung về hoạt động cung cấp thông tin trên trang 

thông tin điện tử cá nhân trong Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 

tháng 08 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ 

Internet và thông tin điện tử trên Internet. 

 Quyết định số 59/2008/QĐ-BTTTT ngày 31/12/2008 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông về ―Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký 

số và dịch vụ chứng thực chữ ký số‖. 

 Thông tư số 12/2008/TT-BTTTT ngày 31/12/2008 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông về ―Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị 

định số 90/2008/NĐ-CP ngày 13 tháng 08 năm 2008 của Chính phủ 

về chống thư rác‖. 

 Công văn số 2967/BTTTT-TTra ngày 17 tháng 9 năm 2008 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông về việc ―Tăng cường ngăn chặn hack Online 

game và nhắn tin lừa đảo. 

http://mic.gov.vn/VBQPPL/details_law.asp?LawDoc_ID=5131456
http://mic.gov.vn/VBQPPL/details_law.asp?LawDoc_ID=6137515
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Bên cạnh đó, UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạoliên 

quan đến  đảm bảo an toàn thông tin: 

 Đã xây dựng và ban hành Quyết định số 2196/2010/QĐ-UBND ngày 

14/10/2010 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế đàm bảo an toàn 

thông tin trong các cơ quan nhà nước, các tổ chức Đoàn thể trên địa bàn 

tỉnh Bắc Kạn. 

 Quyết định số 2619/QĐ-UBND ngày 25/8/2009 về việc phê duyệt Quy 

hoạch phát triển công nghệ thông tin tỉnh Bắc Kạn đến năm 2015 và định 

hướng đến năm 2020. 

 Chỉ thị số 15/2009/CT-UBND ngày 28/9/2009 của UBND tỉnh Bắc Kạn 

về việc tăng cường ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan 

nhà nước trên địa bàn tỉnh. 

 Quyết định số 307/2010/QĐ-UBND ngày 08/02/2010 của UBND tỉnh về 

việc ban hành Quy chế hoạt động cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn. 

 Quyết định số 1352/2010/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành 

Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ 

quan nhà nước, các đoàn thể trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 

  Quyết định số 1402/QĐ-UBND ngày 13/07/2010 của UBND tỉnh về 

việc ban hành quy chế tổ chức hội nghị trên hệ thống hội nghị truyền 

hình trực tuyến tỉnh Bắc Kạn. 

 Quyết định số 2343/2010/QĐ-UBND ngày 03/11/2010 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt Kế hoạch Phát triển thương mại điện tử tỉnh Bắc Kạn giai 

đoạn 2011-2015. 

 Quyết định số 1173/2011/QĐ-UBND ngày 04/07/2011 của UBND tỉnh 

về việc ban hành Quy định về Quản lý, đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng 

nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 

 Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 21/7/2011 Nghị quyết hội nghị lần thứ 

năm BCH Đảng Bộ tỉnh khóa X về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển 

CNTT giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020. 

 Quyết định số 886/QĐ-UBND ngày 11/6/2012 về việc chương trình 

hành động thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 21/7/2011 của Tỉnh 

ủy Bắc Kạn về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT giai đoạn 2011-

2015, định hướng đến 2020. 

 Kế hoạch số 144/KH-UBND về ứng dụng CNTT tỉnh Bắc kạn giai đoạn 

2011-2015. 
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 Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 03/06/2011 triển khai đề án ―Đưa 

Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền 

thông tại tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2011-2015‖. 

 Kế hoạch số 206/KH-UBND ngày 26/8/2011 về ứng dụng CNTT tỉnh 

Bắc Kạn năm 2012. 

Tuy các văn bản pháp lý chưa đầy đủ và bao trùm toàn diện lĩnh vực an toàn 

thông tin, song những văn bản pháp lý đó đã tạo một hành lang pháp lý cơ sở cho 

việc thực thi quản lý nhà nước về lĩnh vực này và vẫn đang tiếp tục được hoàn 

thiện dần. 

4.1.4.2. Mô hình tổ chức đảm bảo an toàn thông tin tại Việt Nam 

Xét trên lĩnh vực quản lý nhà nước, đảm bảo ATTT quốc gia cũng như 

phòng chống tin tặc có thể chia làm ba khía cạnh chính bao gồm:  

 Đảm bảo an toàn mạng quốc gia; giám sát và quản lý kỹ thuật an toàn 

mạng quốc gia; kiểm soát, phòng chống và cảnh báo các cuộc tấn công 

mạng quốc gia; điều phối ứng cứu phản công để bảo vệ mạng quốc gia; 

đảm bảo an toàn mạng thông tin cho cộng đồng, khối cơ quan nhà nước, 

doanh nghiệp và các tổ chức xã hội. 

 Điều tra xử lý tội phạm mạng, chống tội phạm công nghệ cao, đảm bảo an 

ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, chống các âm mưu tin tặc gây rối, phá 

hoại và những tác động tiêu cực đến các hoạt động kinh tế chính trị xã hội. 

 Đảm bảo an ninh mạng trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh quốc gia, 

chống khủng bố trên mạng và chiến tranh trên mạng, chống các âm mưu gián 

điệp tình báo xâm phạm đến an ninh quốc gia, bảo vệ các bí mật quốc gia. 

Như vậy tham gia vào việc đảm bảo an toàn mạng, theo chức năng, nhiệm vụ cũng 

như vai trò trách nhiệm của các bộ ngành liên quan làm đầu mối quốc gia bao gồm: 

Nhóm cơ quan Trung ƣơng 

 Văn phòng chính phủ 

Bảo đảm và cung cấp thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều 

hành của Chính phủ; Cung cấp thông tin cho công chúng về các hoạt động quan 

trọng của Chính phủ; Quản lý và duy trì hoạt động liên tục mạng tin học diện 

rộng và Cổng Thông tin điện tử Chính phủ của Chính phủ. 

 Các Bộ ngành 

 Bộ Công an 

Trong Bộ Công an có hai cơ quan chịu trách nhiệm quản lý nhà nước và thực thi 

an ninh, an toàn thông tin là Tổng cục An ninh và Tổng cục Cảnh sát, trong đó: 

Tổng cục An ninh chủ trì công tác đấu tranh với các hoạt động phá hoại cơ 

sở hạ tầng, an ninh thông tin của các thế lực thù địch và các laoị tội phạm. 
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Tổng cục Cảnh sát chủ trì công tác phòng, chống tội phạm lợi dụng hệ thống 

thông tin xâm hại trật tự an toàn xã hội, xâm hại cơ sở hạ tầng thông tin. 

 Bộ Quốc phòng 

Bộ Quốc phòng có trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thông tin trong 

lĩnh vực quốc phòng. Để thực thi, Bộ Quốc phòng có Phòng thí nghiệm trọng 

điểm an toàn thông tin thuộc Trung tâm Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ quân 

sự bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh Thông tin liên lạc. 

Ban Cơ yếu Chính phủ - Bộ Quốc phòng là cơ quan chức năng của Chính 

phủ, có trách nhiệm cung cấp các giải pháp bảo mật, mã hoá nội dung thông tin, 

bảo đảm cung cấp và duy trì hệ thống chứng thực điện tử và chữ ký số cho các cơ 

quan thuộc hệ thống chính trị và được Chính phủ giao quản lý nhà nước về mật 

mã để bảo vệ thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước.  

 Bộ Thông tin và Truyền thông 

Theo Nghị định 187/2007/NĐ-CP, Bộ Thông tin và Truyền thông được giao 

nhiệm vụ quản lý lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin, là Bộ 

quản lý nhà nước trực tiếp về mạng thông tin và truyền thông, nên cũng trực tiếp 

thực hiện quản lý nhà nước và thực thi về an toàn thông tin trên mạng. 

Ngoài ra, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng thực hiện nhiệm vụ quản lý 

nội dung thông tin thông qua Cục Báo chí, Cục Phát thanh truyền hình và Thông 

tin điện tử, Cục Thông tin đối ngoại và Cục Xuất bản. 

Thủ tướng Chính phủ đã cho phép Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ 

Thông tin và Truyền thông) thành lập Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt 

Nam – VNCERT (Quyết định 339/2005/TTg ngày 20/12/2005). VNCERT là một 

đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ với chức năng điều phối các hoạt động ứng cứu sự 

cố máy tính trong toàn quốc; cảnh báo kịp thời các vấn đề về an toàn mạng máy 

tính; Xây dựng, phối hợp xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật về an toàn mạng máy 

tính; Thúc đẩy hình thành hệ thống các trung tâm Phản Ứng Nhanh Sự Cố Mạng 

Máy Tính (CERT) trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; Là đầu mối quốc 

gia thực hiện hợp tác với các tổ chức CERT trong và ngoài nước; Cung cấp dịch 

vụ đào tạo, bồi dưỡng kỹ thuật xây dựng mạng và an toàn mạng máy tính, kiểm 

tra sát hạch, cấp chứng chỉ về trình độ quản trị mạng và đảm bảo an toàn mạng 

máy tính theo các quy định hiện hành của Nhà nước, đánh giá về kỹ thuật an toàn 

mạng và các dịch vụ khác trong các lĩnh vực tư vấn, nghiên cứu, triển khai, sản 

xuất, lưu trữ và cung cấp thông tin phục vụ an toàn mạng máy tính.  

 Nhóm cơ quan quản lý tại địa phƣơng 

Tại các Tỉnh và Thành phố trực thuộc Trung Ương, cơ quan quản lý nhà 

nước về an toàn thông tin là Sở Thông tin và Truyền thông. Sở Thông tin và 
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Truyền thông là cơ quan chuyên ngành chịu trách nhiệm thanh tra, kiểm tra, xây 

dựng và phổ biến chính sách về đảm bảo an toàn thông tin tại địa phương.   

Tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo công nghệ thông tin trong đó Sở Bưu chính 

viễn thông (nay là Sở Thông tin và Truyền thông) đóng vai trò thường trực ban 

chỉ đạo. Công tác chỉ đạo phát triển công nghệ thông tin của Tỉnh đã đi vào nền 

nếp và phát huy tác dụng. 

Sở Bưu chính viễn thông (nay là Sở Thông tin và Truyền thông) được thành lập 

đã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Bưu chính viễn thông và công nghệ 

thông tin. Sở Thông tin và Truyền thông có nhiệm vụ tham mưu, giúp Uỷ ban nhân 

dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh, về Bưu chính, Viễn 

Thông, công nghệ thông tin, điện tử, Internet, truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến 

điện và cơ sở hạ tầng thông tin, quản lý các dịch vụ công về Bưu chính, Viễn thông và 

công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh, thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự 

uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

Về mặt quản lý nhà nước và cơ cấu tổ chức, Ban chỉ đạo công nghệ thông tin 

tỉnh đã giao nhiệm vụ cho phòng Quản lý công nghệ thông tin, Trung tâm công 

nghệ thông tin và truyền thông (đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở), Trung tâm Công 

nghệ thông tin cơ quan Đảng (thuộc văn phòng tỉnh ủy) có trách nhiệm tư vấn, 

hướng dẫn hỗ trợ các cơ quan đơn vị trong tỉnh về an toàn thông tin trong hoạt 

động ứng dụng công nghệ thông tin. 

Hiện trạng hoạt động của các nhóm ứng cứu sự cố máy tính CSIRT tại 

Việt Nam 

Các nhóm Ứng cứu sự cố khẩn cấp máy tính là các mắt xích quan trọng trong hệ 

thống mạng lưới ứng cứu khẩn cấp sự cố máy tính khẩn cấp của mối quốc gia và được 

tổ chức hoạt động dưới sự điều phối của CERT Quốc gia - VNCERT. Hiện nay, nhiều 

tổ chức đã hình thành các phòng an toàn mạng, còn đa phần là các cán bộ không 

chuyên trách về CNTT. Việc thành lập các CSIRT vấn chưa được xem là vấn đề cần 

thiết tại các cơ quan đơn vị do tính kết nối và chia sẻ giữa các đơn vị chưa cao, tuy 

nhiên theo xu hướng phát triển của thế giới, trong tương lai, các cơ quan tổ chức có hệ 

thống CNTT lớn sẽ phải có một nhóm CSIRT của riêng mình. Một trong nhóm 

CSIRT đầu tiên và lớn nhất Việt Nam hiện này là Nhóm CSIRT nằm trong Trường 

Đại học Bách khoa Hà Nội có tên là Trung tâm An ninh mạng Bách Khoa (BKIS) và 

còn một số nhóm lớn khác thuộc về các Phòng an toàn thông tin của các đơn vị cung 

cấp dịch vụ Internet như VDC, FPT… nhưng ngoài trung tâm BKIS, các nhóm khác 

mới chỉ tập trung vào việc phục vụ khách hàng nội bộ. 

 Trung tâm BKIS  

Trung  tâm BKIS  trực  thuộc  trường  đại  học Bách Khoa Hà Nội được 

thành  lập ngày 28 tháng 12 năm 2001, chuyên nghiên cứu, triển khai phần mềm 
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và các giải pháp  an ninh mạng  tại Việt Nam. Hoạt động cụ  thể của BKIS gồm 

có: Nghiên cứu, triển khai phần mềm và giải pháp trong lĩnh vực an ninh mạng, 

phòng  chống virus máy  tính. Cung cấp  các dịch vụ tư vấn an ninh mạng. Tham 

gia công tác đào tạo nguồn nhân lực có  trình độ cao về an ninh mạng. Hỗ  trợ 

chuyên môn  trong công tác phòng chống, truy  tìm  tội phạm mạng.  Hợp tác với 

các tổ chức An ninh mạng trong và ngoài nước  trong việc khắc phục  sự cố máy  

tính, chia sẻ thông tin về an ninh mạng.  

 Các tổ chức xã hội 

VNISA  

Cùng với sự bùng nổ của ngành công nghệ thông tin thì vấn đề bảo mật và 

an toàn thông tin đã trở thành yếu tố hết sức quan trọng và cấp thiết. Nhận thấy 

thực tế đó,  Hiệp hội An toàn  thông  tin Việt Nam (viết tắt là VNISA) đã ra đời 

năm 2007 và là tổ chức xã hội nghề nghiệp phi lợi nhuận đầu  tiên hoạt động 

trong lĩnh vực bảo mật thông tin được nhà nước Việt Nam công nhận. VNISA tập 

hợp các cá nhân, tổ chức làm công tác nghiên cứu giảng dạy, ứng dụng và phát 

triển an toàn thông tin nhằm hướng dẫn thực hiện các chủ trương đường lối của  

nhà nước trong việc ứng dụng và phát triển kỹ thuật, công nghệ, an  toàn thông 

tin, đưa ra đề xuất, khuyến nghị với cơ quan quản lý nhà nước trong việc xây 

dựng cơ chế chính sách phát triển ngành.  

4.1.5. Thực trạng các vấn đề về tiêu chuẩn liên quan đến an toàn thông tin 

Chuẩn hóa công tác đảm bảo ATTT là một trong các biện pháp rất hiệu quả 

và kinh tế cho giảm thiểu các rủi ro ATTT. Khi tổ chức càng lớn, càng phức tạp 

thì yêu cầu áp dụng các tiêu chuẩn, quy trình và ban hành các qui định một cách 

chi tiết, rõ ràng sẽ là nhân tố quyết định đảm bảo ATTT bền vững và lâu dài.  

Tiêu chuẩn hóa công tác đảm bảo ATTT bao gồm hai vấn đề: Tiêu chuẩn về 

khía cạnh kỹ thuật và tiêu chuẩn về khía cạnh quản lý. Đối với tiêu chuẩn về khía 

cạnh kỹ thuật là áp dụng yêu cầu đảm bảo chất lượng đối với thiết kế, thiết bị và 

sản phẩm. Tiêu chuẩn về khía cạnh quản lý là các tiêu chuẩn cần áp dụng đối với 

con người trong quá trình vận hành như các quy trình, quy định và sử dụng v.v…. 

Việc áp dụng các tiêu chuẩn quản lý hoàn toàn không dễ thực hiện và cần 

đầu tư lâu dài và tốn kém. Tiêu chuẩn đang được áp dụng rộng rãi nhất trên thế 

giới là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý an toàn thông tin của tổ chức quốc tế ISO 

có mã số ISO 27001:2005. Tương tự và hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn quản lý 

chất lượng ISO 9001, ISO 27001:2005 đưa ra các yêu cầu trong quản lý an toàn 

hệ thống thông tin cần đáp ứng.  

Tại các quốc gia phát triển đều có các hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn và 

khuyến nghị kỹ thuật về ATTT. Các tiêu chuẩn thường có tính kế thừa và tương 

thích với nhau để đảm bảo khả năng áp dụng hiệu quả đồng thời nhiều tiêu chuẩn. 
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Nhiều nước không sử dụng các ngôn ngữ thông dụng như Anh hoặc Pháp, thì họ 

thường dịch nguyên vẹn các tiêu chuẩn quốc tế sang tiếng bản địa để áp dụng như 

Nhật bản, Hàn Quốc v.v… Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn trên cũng 

chính là những tài liệu quan trọng hướng cho các tổ chức ứng dụng đảm bảo 

ATTT theo đúng định hướng của chính phủ. Tại nhiều quốc gia, các cơ quan quản 

lý nhà nước phải bắt buộc áp dụng một số tiêu chuẩn riêng của quốc gia. Thông 

thường các tiêu chuẩn bắt buộc này cũng được xây dựng từ một tiêu chuẩn thông 

dụng nào đó nhưng có sửa đổi cho phù hợp hơn. 

Cho đến nay, nước ta mới ban hành hai tiêu chuẩn kỹ thuật quốc qua về an 

toàn thông tin là tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý an toàn thông tin TCVN 

ISO/IEC 27001:2009 tương đương với ISO/IEC 27001:2005 và Tiêu chuẩn an 

toàn thông tin TCVN ISO/IEC 17799:2005 tương đương với ISO 17799:2005. 

Các tiêu chuẩn đã có dự thảo bao gồm: 

 Quản lý rủi ro an toàn thông tin- tương đương tiêu chuẩn ISO 27005:2008 

 Phương pháp đánh giá an toàn CNTT – tương đương ISO 18045:2005 

 Bộ tiêu chuẩn ―Tiêu chí đánh giá an toàn CNTT‖ – tương đương ISO 

15408:2005 (bao gồm 03 phần) 

Các tiêu chuẩn dự kiến xây dựng mới 

 Hướng dẫn triển khai hệ thống quản lý an toàn thông tin ISO/IEC 27003 

 Đánh giá quản lý an toàn thông tin ISO/IEC 27004 

 Hướng dẫn cho dịch vụ khôi phục thông tin sau thảm học của công nghệ 

thông tin và viễn thông ISO/IEC 27006 

 Thuật ngữ trong hệ thống quản lý an toàn thông tin - ISO 27000 

Mặc dù lợi ích khi áp dụng các tiêu chuẩn quản lý có thể đem lại là rất rõ 

ràng nhưng quá trình áp dụng thực tế sẽ gặp nhiều khó khăn như: 

 Chi phí tư vấn và áp dụng tiêu chuẩn cao, 

 Ảnh hưởng tới các hoạt động nghiệp vụ khác đang áp dụng, 

 Hệ thống tiêu chuẩn chưa đồng bộ và đặc biệt thiếu các tài liệu hướng dẫn, 

 Thiếu nhân lực có đủ trình độ. 

Tuy nhiên áp dụng tiêu chuẩn ATTT một cách khoa học sẽ không chỉ đem 

lại lợi ích cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp phát triển mà còn tạo cho quốc 

gia sự phát triển bền vững và lâu dài.  

Các quy trình đảm bảo ATTT cũng là biện pháp quan trọng và hiệu quả. Các 

quy trình giúp giảm thiểu các sai sót của con người. Trong đảm bảoATTT cần có 

rất nhiều quy trình liên quan trực tiếp cũng như gián tiếp đến đảm bảo ATTT. Các 

quy trình có ảnh hưởng trực tiếp cần có như: Quy trình quản lý ATTT, quy trình 



 

60 
 

bảo vệ các hệ thống trang thiết bị, quy trình kiểm tra định kỳ, quy trình khắc phục 

sự cố v.v… Bên cạnh đó, các quy trình có ảnh hưởng gián tiếp đến ATTT cần kể 

đến: quy trình quản lý chất lượng phần mềm, quy trình quản lý vật tư, quy trình 

quản lý nhân sự v.v... 

Một trong các quy trình cơ bản nhất mọi tổ chức cần có là quy trình xử lý khi 

gặp sự cố ATTT. Tuy nhiên, theo kết quả điều tra của Viện Chiến lược năm 2012 chỉ 

có 8% cơ quan nhà nước có quy trình chuẩn để phản hồi lại các cuộc tấn công mạng, 

xử lý sự cố và 12% đơn vị đã xây dựng quy chế về ATTT được lãnh đạo phê duyệt. 

Đây là con số rất thấp trên thực tế và điều này sẽ gây ảnh hưởng đến kết quản bảo đảm 

ATTT trong khối CQNN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4-9: Tỷ lệ các đơn vị CQNN có quy trình chuẩn để phản hồi lại các cuộc tấn công 

mạng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (Nguồn: Số liệu điều tra của Viện chiến lược TT&TT 

năm 2012) 

 

Hình 4-10: Tỷ lệ đơn vị xây dựng quy chế về ATTT được lãnh đạo phê duyệt  

Nguồn số liệu điều tra của NIICS về ATTT tỉnh Bắc Kạn 2012 
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4.2. NHỮNG VẤN ĐỀ NÓNG VỀ AN TOÀN THÔNG TIN VIỆT NAM TRONG 

MỐI TƢƠNG QUAN VỚI BẮC KẠN.  

4.2.1. Sự gia tăng các hình thức tấn công, lừa đảo trên mạng 

Trong thời gian vừa qua, tình hình ATTT trên Internet diễn biến phức tạp. 

Nhiều trang thông tin điện tử bị tấn công, bị thay đổi nội dung. Không ít trang 

thông tin điện tử của Việt Nam sử dụng tên miền quốc tế bị mất hoặc bị chuyển 

hướng, vi rút, thư rác phát tán mạnh. Một số mạng mang địa chỉ IP của Việt Nam 

do phát tán vi rút, thư rác đã bị cấm kết nối quốc tế, các hacker Việt Nam sử dụng 

các tài khoản ăn cắp để mua hàng trên mạng dẫn đến việc cấm các IP từ Việt 

Nam thực hiện các giao dịch điện tử (mua bán hàng hóa) qua các trang bán hàng 

qua mạng lớn trên thế giới…  

64,2 triệu lượt máy tính tại Việt Nam bị nhiễm virus là tổng kết năm 2011 

từ Hệ thống giám sát virus của Bkav. Trung bình một ngày đã có hơn 175 nghìn 

máy tính bị nhiễm virus. Năm 2011, đã có 38.961 dòng virus xuất hiện mới, lây 

lan nhiều nhất là virus W32.Sality.PE. Virus này đã lây nhiễm trên 4,2 triệu lượt 

máy tính. Cũng trong năm 2011, đã có 2.245 website của các cơ quan, doanh 

nghiệp tại Việt Nam bị tấn công. Trung bình mỗi tháng có 187 website bị tấn 

công. 

 

 Hình 4-11: Năm 2011 có 2.245 website của các cơ quan, doanh nghiệp tại Việt Nam bị 

tấn công. Trung bình mỗi tháng có 187 website bị tấn công  

Nguồn: Theo Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam 

Theo khảo sát sơ bộ của VNCERT, có tới 80% các trang tin điện tử còn 

nhiều sơ hở trong đảm bảo ATTT, nhiều hệ thống thông tin còn có khiếm khuyết 

chưa được cập nhật và quan tâm đúng mức nên đã gây ra những sự cố đáng tiếc 

ảnh hưởng tới các dịch vụ hành chính điện tử, thương mại điện tử và các hình 

thức ứng dụng CNTT khác. Trong khi đó, nhận thức về nguy cơ mất ATTT và 

thiệt hại khi xảy ra sự cố mạng của nhiều cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp còn 

nhiều hạn chế. 
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Hình 4-12: Lỗi bảo mật của cổng thông tin điện tử Việt Nam 

Nguồn:  VNCERT 2010 

Tội phạm tin học sau hai năm im ắng có dấu hiệu quay trở lại. Cụ thể là các 

vụ cướp tên miền của Công ty P.A Vietnam, vụ hack website Techcombank hay 

vụ tấn công DdoS vào các trang web hay thương mại điện tử... Theo báo cáo của 

Bộ Công an, trong năm 2008 đã có khoảng 161 website bị tấn công , trong đó 2/3 

số kẻ tấn công là từ nước ngoài. Lợi dụng điểm yếu an ninh chưa được quản trị 

cập nhật và vá lỗi, hacker đã đánh sập rất nhiều trang thông tin điện tử nổi tiếng. 

Trong 72 website về chứng khoán đang hoạt động trên cả nước thì có đến 38% 

vẫn tồn tại những lỗi nguy hiểm trong hệ thống và có nguy cơ bị tấn công bất cứ 

lúc nào. Trong khi đó hiện tượng bắt tay giữa hacker và các tay chơi chứng khoán 

đang ngấm ngầm xuất hiện tại Việt Nam. 

4.2.2. Sự gia tăng mức độ thiệt hại và ảnh hƣởng 

Theo Hệ thống giám sát virus của Bkav, trong tháng 4/2012 hơn 6 triệu lượt máy 

tính (6.912.000) tại Việt Nam đã bị nhiễm virus. Như vậy, thiệt hại gây ra bởi virus vẫn 

luôn ở mức cao.  

Trong nghiên cứu mới đây của Bkav được thực hiện vào cuối năm 2011, mức 

thiệt hại do virus gây ra lên đến 559 tỷ VNĐ mỗi tháng, tương ứng với 6.700 tỷ 

VNĐ mỗi năm. Con số thiệt hại này được tính dựa trên mức thu nhập của người sử 

dụng máy tính và thời gian mà công việc của họ bị gián đoạn do các trục trặc gây 
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ra bởi virus máy tính. Kết quả của nghiên cứu cho thấy mỗi người sử dụng máy 

tính tại Việt Nam đã bị thiệt hại trung bình 1.342.000 VNĐ trong một năm. 

Đáng chú ý trong năm 2011 là sự việc hơn 85.000 máy tính tại Việt Nam bị 

cài virus Ramnit để lấy cắp dữ liệu quan trọng. Điều này cho thấy các cuộc tấn 

công còn có thể gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Không chỉ tại Việt Nam, hệ 

thống botnet này còn được hacker điều khiển thông qua nhiều máy chủ đặt ở Mỹ, 

Nga, Đức và Trung Quốc để lấy cắp thông tin trên toàn cầu. Đây là tình trạng phổ 

biến trên thế giới trong năm 2011. 

Năm 2011 là năm của các cuộc tấn công mạng. Liên tiếp xảy ra các cuộc tấn 

công với các hình thức khác nhau vào hệ thống của các tổ chức, doanh nghiệp tại 

Việt Nam. Có những cuộc tấn công xâm nhập trái phép phá hoại cơ sở dữ liệu 

hoặc deface các website. Cũng có những cuộc tấn công DDoS làm tê liệt hệ thống 

trong thời gian dài. Tấn công cướp tên miền của các doanh nghiệp cũng đã diễn ra 

liên tiếp. Nguy hiểm hơn, đã xuất hiện nhiều cuộc tấn công âm thầm, cài đặt các 

virus gián điệp đánh cắp tài liệu của các cơ quan quan trọng. 

Các hình thức tấn công mạng như DDoS, đột nhập website, thâm nhập 

mạng, spam…vẫn phổ biến và một số trường hợp đã được các cơ quan bảo vệ an 

toàn mạng và bảo vệ pháp luật quan tâm xử lý. 

 

Hình 4-13: Biểu đồ thống kê các kiểu tấn công mà các cơ quan/tổ chức gặp phải (2010) 

Nguồn: VNISA 

Các vụ tấn công xảy ra phần lớn có nguyên nhân từ nhận thức của lãnh đạo 

các cơ quan, doanh nghiệp về tầm quan trọng của an ninh mạng, dẫn đến sự đầu 

tư dàn trải, thiếu một giải pháp tổng thể cho an toàn an ninh hệ thống. 
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4.2.3. Sự gia tăng các lỗ hổng an ninh 

Hàng triệu máy tính bị nhiễm virus ―nội‖ chỉ trong một tuần, hàng trăm 

trang web bị hacker trong nước và nước ngoài tấn công. Đây là vài con số về tình 

trạng an ninh mạng ở Việt Nam cho thấy còn quá nhiều lỗ hổng về bảo mật.  

Theo các chuyên gia an ninh mạng và bảo mật, tội phạm máy tính ở Việt 

Nam đã chuyên nghiệp hơn, gần hơn với tội phạm quốc tế. Nếu trước đây, tin tặc 

tấn công chỉ để chứng minh khả năng thì từ vài năm trở lại đây đã xuất hiện 

những cuộc tấn công hoặc xâm nhập có chủ đích. 

4.2.4. Sự gia tăng của virus và các mã độc hại có xuất xứ từ Việt Nam 

Hơn 4,2 triệu lượt máy tính tại Việt Nam đã bị nhiễm virus siêu đa hình 

W32.Sality.PE trong năm 2011, như vậy trung bình mỗi ngày có thêm 11.000 máy 

tính bị nhiễm loại virus này. Virus Sality đã len lỏi vào mọi ngóc ngách trong các hệ 

thống mạng máy tính tại Việt Nam. Không chỉ là virus lây lan nhiều nhất năm 2011, 

đây thực sự là quả ―bom nổ chậm‖, sẵn sàng phát nổ gây ảnh hưởng đến hàng triệu 

máy tính trong thời gian tới. 

Không chỉ Yahoo mà giờ đây Facebook, mạng xã hội lớn nhất thế giới đã trở 

thành phương tiện để tin tặc lợi dụng. Mặc dù về bản chất, thủ đoạn của những 

virus này không mới so với virus phát tán qua Yahoo Messenger, nhưng với 

lượng người sử dụng đông đảo của Facebook, virus có tốc độ lây lan chóng mặt. 

Không những thế, trên môi trường mạng xã hội như Facebook hay Twitter, năm 

2011 còn xuất hiện hàng loạt vụ giả mạo người nổi tiếng để lừa đảo. 

Nguyên nhân bùng phát các vấn đề liên quan đến mất ATTT gần đây ngoài 

các yếu tố gián tiếp liên quan đến việc thiếu hụt các khung pháp lý và năng lực 

điều tra phát hiện tội phạm mạng còn có yếu tố trực tiếp liên quan đến việc thiếu 

đầu tư cho các thiết bị và phần mềm bảo vệ của các đơn vị. Thêm vào đó, việc 

chưa đánh giá cao vai trò của chính sách đảm bảo ATTT trong doanh nghiệp dẫn 

đến việc đầu tư trang thiết bị bảo vệ ATTT không đi kèm với việc đầu tư xây 

dựng các chính sách ATTT cho đơn vị mình. 

4.2.5. Trình độ sử dụng CNTT yếu và thiếu ý thức đảm bảo ATTT 

 Hiện nay đa số các cán bộ công chức nhà nước đều đã sử dụng máy tính và 

có hòm thư điện tử, tuy nhiên có một thực trạng là mật khẩu của các hòm thứ này 

rất ―yếu‖, rất nhiều cán bộ công chức sử dụng mật khẩu là 123456 hoặc 

abc123,hoặc sử dụng luôn thông tin cá nhân của người dùng. Tất cả các mật khẩu 

này đều dễ dàng bị tin tắc phát hiện bằng phương pháp thử-sai. 

Việc sử dụng các phần mềm trôi nổi, không rõ xuất xứ vào các mục đích 

khác nhau cũng dễ dẫn đến việc bị nhiễm các mã độc, từ đó gây mất an toàn 

thông tin của toàn bộ hệ thống. Thậm chí một số quản trị mạng tải về máy chủ 

một số phần mềm trò chơi hoặc bẻ khóa để sử dụng, từ đó nhiễm mã độc một 

cách hoàn toàn tự nhiên. 
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Ngoài ra, ý thức đảm bảo ATTT còn khá yếu, không cảnh giác dẫn đến dễ 

dàng bị lừa đảo bằng các thứ điện tử giả mạo. Quản trị viên không kịp cập nhật 

các bản vá lỗi kịp thời. Cơ quan không có quy định hoặc con người không tuân 

thủ các quy định về ATTT 

4.3. ĐANH GIÁ TỔNG THỂ THỰC TRẠNG ĐẢM BẢO AN TOÀN THÔNG TIN 

SỐ TỈNH BẮC KẠN 

 Về môi trƣờng pháp lý: Cơ sở pháp lý về ATTT đã được triển khai từng 

phần qua các văn bản pháp quy, song vẫn chưa khái quát và đầy đủ. Một số cơ chế, 

chính sách của Nhà nước về xây dựng và phát triển ATTT còn bất cập, không đồng 

bộ nhưng chậm được tháo gỡ, sửa đổi.  Hệ thống cơ chế, chính sách, các quy định về 

triển khai ATTT của tỉnh chưa đầy đủ và chưa thống nhất. Chưa có cơ chế, chính 

sách khuyến khích việc thúc đẩy ATTT trên địa bàn tỉnh. Mặc dù tỉnh đã ban hành 

Quy chế đảm bảo an toàn thông tin theo Quyết định số 2196/2010/QĐ-UBND ngày 

14/10/2010 của UBND tỉnh tuy nhiên nôi dung bản quy chế chưa bao trùm được 

toàn bộ các hoạt động cần thiết để đảm bảo ATTT cho các hệ thống thông tin điện tử 

và quan trọng hơn là bản quy chế chưa được thực thi một cách đầy đủ ngay cả trong 

nội bộ các cơ quan nhà nước và quy chế cũng không được cập nhật liên tục để thích 

ứng với những thách thức mới trong việc đảm bảo ATTT. 

 Về mặt công nghệ: CNTT phát triển rất nhanh nên phần mềm bao gồm 

cả cả phần mềm độc hại, các kẽ hở hệ thống ngày càng nhiều, tấn công mạng 

ngày càng đa dạng, tinh vi và chuyên nghiệp hơn. Trong khi đó, cơ sở vật chất 

phục vụ hoạt động đảm bảo ATTT còn thiếu và yếu; Mức độ đầu tư về ATTT còn 

thấp so với tình hình chungcủa cả nước. Chủ yếu các hoạt động đảm bảo ATTT 

trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đều tập trung vào việc nâng cao năng lực công nghệ 

thông qua đầu tư các thiết bị, phần mềm phòng chống Virus, tường lửa v.v… tuy 

nhiên việc đầu tư thường chưa tuân thủ theo tiêu chuẩn, chưa có quy trình vận 

hành, cập nhật liên tục nên hiệu quả đầu tư còn nhiều hạn chế. 

 Về mặt quản lý Nhà nƣớc: Công tác bảo đảm an toàn thông tin trên môi 

trường mạng đã được quan tâm, song cần tăng cường và mở rộng hơn. Về mặt 

quản lý nhà nước và cơ cấu tổ chức, Ban chỉ đạo công nghệ thông tin tỉnh đã giao 

nhiệm vụ cho phòng Quản lý công nghệ thông tin, Trung tâm công nghệ thông tin 

và truyền thông (đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở), Trung tâm Công nghệ thông tin 

cơ quan Đảng (thuộc văn phòng tỉnh ủy) có trách nhiệm tư vấn, hướng dẫn hỗ trợ 

các cơ quan đơn vị trong tỉnh về an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công 

nghệ thông tin. Tuy nhiên đội ngũ nhân lực ở các đơn vị này còn mỏng. Còn thiếu 

các tiêu chuẩn, quy trình quy phạm kỹ thuật về ATTT. Tổ chức ISO thế giới có 

trên 100 chuẩn về ATTT, trong khi đó Việt Nam mới ban hành 2 tiêu chuẩn và 

đang nghiên cứu 12 tiêu chuẩn để chuẩn bị ban hành. 
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 Về nhận thức, đào tạo nhân lực: Cấp ủy, chính quyền ở một số địa 

phương, đơn vị chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, vị trí của ATTT trong quá trình 

thúc đẩy và phát triển ứng dụng công nghệ thông tin cũng như công nghiệp hoá, 

hiện đại hoá nên chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đặc biệt là có những cơ 

chế, chính sách phù hợp để khuyến khích việc ứng dụng và đầu tư phát triển cho 

ATTT. Nhận thức về nguy cơ mất ATTT có tăng nhưng cần đẩy mạnh hơn nữa 

với mọi đối tượng: người quản lý, quản trị mạng, người dùng. Còn nhiều cơ quan, 

tổ chức, doanh nghiệp chưa đánh giá đầy đủ nguy cơ mất ATTT và sự cần thiết 

của các biện pháp phòng chống, chưa có đầu tư đúng mức cho đảm bảo ATTT về 

mặt trang thiết bị kỹ thuật và đội ngũ. 

Tóm lại, tại Bắc Kạn, tuy CNTT phát triển, song ứng dụng CNTT ở Bắc Kạn 

hiện nay vẫn còn ở mức thấp so với tình hình chung cả nước. Các dịch vụ hành 

chính công trên mạng, chính phủ điện tử còn chưa triển khai. Thương mại điện tử 

còn chưa thực sự phát triển. Chính vì vậy, Bắc Kạn chưa bị ảnh hưởng nặng nề về 

mất ATTT, hậu quả chưa lớn, song sự hiện diện của các hành vi tấn công mạng 

và tội phạm mạng đang có nguy cơ phổ biến và đáng lo ngại. 

Để phát triển kinh tế chính trị xã hội bền vững, thúc đẩy phát triển ứng dụng 

công nghệ thông tin, chính phủ điện tử và thương mại điện tử, cần quyết liệt hơn 

trong công tác đảm bảo ATTT mạng với những chính sách ATTT quốc gia cũng 

như chính sách tại địa phương. 

Đánh giá theo mô hình phát triển ATTT đề xuất trong chương III, có thể xếp 

mức độ phát triển của ATTT tỉnh Bắc Kạn ở giữa cấp độ 1 (không tuân thủ) và 

cấp độ 2 (bước đầu tuân thủ).  

 

Với mức độ ứng dụng CNTT hiện tại trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn còn ở mức 

độ thấp, thì việc đảm bảo ATTT mới ở mức độ 2 cũng chưa đem lại những tác 

động xấu. Tuy nhiên trong tương lai khi mức độ ứng dụng CNTT trên địa bàn 

tỉnh ở mức độ cao hơn thì yêu cầu đảm bảo ATTT cũng cần phải đạt được mức 

độ phát triển tương ứng để đảm bảo một môi trường an toàn cho các ứng dụng 

CNTT. 
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CHƯƠNG 5:  

DỰ BÁO NHU CẦU ĐẢM BẢO AN TOÀN THÔNG TIN SỐ  

TỈNH BẮC KẠN ĐẾN NĂM 2020 

5.1. VỊ TRÍ, VAI TRÕ CỦA QUY HOẠCH ATTT SỐ TỈNH BẮC KẠN  

Quy hoạch ATTT Số Bắc Kạn được đặt trong bối cảnh phát triển chung của 

Kinh tế xã hội, Công nghệ thống tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh và có xét tới các 

ảnh hưởng từ các định hướng phát triển chung của quốc gia và các địa phương lân 

cận. Vị trí của Quy hoạch ATTT Số Bắc Kạn được mô tả vắn tắt trong hình dưới đây 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong xã hội ngày nay vai trò của CNTT ngày càng trở nên quan trọng và hiện 

hữu trong mọi hoạt động hàng ngày mỗi tổ chức, cá nhân. Thông tin được trao đổi trên 

môi trường trực tuyến ngày càng nhiều, thế giới ảo trên mạng ngày càng tiệm cận tới 

thế giới thực. Chính vì vậy vai trò của các thể chế, chính sách đảm bảo ATTT số cũng 

gần tương đồng với vai trò của lực lượng giữ gìn trật tự, trị an mà chúng ta vẫn có trong 

cuộc sống thực. Việc đảm bảo ATTT số cũng phải thỏa mãn được các yêu cầu sau: 

 Phát hiện rủi ro 

 Phòng chống 

 Kế hoạch hành động đối phó với thảm họa 

Quy hoạch ATTT số Bắc Kạn phải được đặt trong vị trí là công cụ hỗ trợ sự 

phát triển của CNTT trên địa bản tỉnh qua đó đem lại những lợi ích thiết thực thúc 

đẩy sự phát triển của toàn bộ nền kinh tế xã hội của tỉnh Bắc Kạn. 

 

 

 

Tầm nhìn & Chiến lược 
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5.2. CĂN CỨ DỰ BÁO 

5.2.1. Định hƣớng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020 

Một số định hướng phát triển kinh tế-xã hội được xem là có ảnh hưởng lớn 

tới công tác bảo đảm an toàn, an ninh của Tỉnh được trích ra từ Quyết định phê 

duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội số 1890/QĐ-TTg ngày 

14/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ: 

 Tăng dần tỷ trọng ngành công nghiệp và dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp. 

Trong đó ngành nông nghiệp được phát triển trên nền nông nghiệp sạch, 

công nghệ tiên tiến, ngành dịch vụ phát triển với tỷ trọng giá trị gia tăng cao. 

 Cơ sở hạ tầng thông tin phát triển, điện năng đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt 

và sản xuất. 

 Quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; 

 Tập trung phát triển các ngành thương mại, dịch vụ, du lịch để nhanh chóng 

trở thành ngành kinh tế quan trọng của Tỉnh, ưu tiên phát triển như: thương 

mại, vận tải, kho bãi, bưu chính viễn thông, ngân hàng, tài chính tín dụng, 

bảo hiểm, bất động sản và du lịch; 

 Phát triển nguồn nhân lực có trình độ, bao gồm đội ngũ cán bộ quản lý nhà 

nước có đủ năng lực trong hoạch định, quản lý và điều hành; 

 Tăng trưởng kinh tế đi đôi với phát triển văn hoá xã hội; đảm bảo cho mọi 

người dân có cơ hội tham gia vào công việc chung và hưởng thụ các thành 

quả của sự phát triển; 

Xét trên từng giai đoạn, mục tiêu phát triển kinh tế cụ thể như sau: 

Giai đoạn 2011 – 2015: 

 Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đạt trên 15% 

 Bình quân GDP/người theo giá thực tế năm 2015 đạt 26,5 triệu đồng (bằng 

59% bình quân cả nước) 

 Giá trị kim ngạch xuất khẩu năm 2015 đạt 10 triệu USD 

 Tỷ lệ huy động GDP vào ngân sách đạt 11 -12% năm 2015 

 Tổng nhu cầu đầu tư xã hội theo giá thực tế đạt khoảng 22 nghìn tỉ đồng 

Giai đoạn 2016 – 2020 

 Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đạt trên 14% (bằng 75% bình quân cả 

nước) 

 Bình quân GDP/người theo giá thực tế năm 2020 đạt 65-66 triệu đồng 

 Giá trị kim ngạch xuất khẩu năm 2020 đạt 30 triệu USD 

 Tỷ lệ huy động GDP vào ngân sách đạt 12 -12,5% năm 2020 

 Tổng nhu cầu đầu tư xã hội theo giá thực tế đạt khoảng 50 nghìn tỉ đồng 
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5.2.2. Quy hoạch phát triển an toàn thông tin số quốc gia đến năm 2020 

Mục tiêu phát triển an toàn thông tin số giai đoạn 2011 – 2015 

 Mạng nội bộ và thiết bị đầu cuối trong cơ quan nhà nước đều được trang bị 

giải pháp kỹ thuật cần thiết và vận hành theo các quy chế, quy trình tiêu 

chuẩn hóa để đảm bảo an toàn thông tin; các mạng nội bộ của doanh 

nghiệp và tổ chức đều được thiết kế giải pháp đồng bộ, thích hợp đảm bảo 

an toàn thông tin cho hệ thống của mình 

 Các hệ thống thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước được kiểm tra định 

kỳ, đánh giá, kiểm định hàng năm về mức độ đảm bảo an toàn thông tin theo 

tiêu chuẩn do nhà nước quy định; 100% trang thông tin điện tử của Tỉnh, ngành 

có giải pháp hiệu quả chống lại các tấn công gây mất an toàn thông tin và có 

phương án dự phòng khắc phục sự cố đảm bảo hoạt động liên tục ở mức tối đa; 

Các dự án ứng dụng CNTT sử dụng ngân sách phải lập luận chứng về an toàn 

và bảo mật ngay từ khi lập kế hoạch, thiết kế hệ thống thông tin. Các hệ thống 

thông tin của các cơ quan nhà nước phải trang bị giải pháp kỹ thuật an toàn và 

bảo mật cùng với quy chế quản lý kèm theo đối với cơ quan và người sử dụng 

 Xây dựng tiêu chuẩn, kỹ năng cần thiết cho các chuyên gia trong lĩnh vực 

an toàn thông tin; Đào tạo chuyên gia an toàn thông tin; Người sử dụng và 

phương tiện dịch vụ thường xuyên được thông báo, cập nhật về những rủi 

ro mất an toàn thông tin mới phát sinh. 

Mục tiêu phát triển an toàn thông tin số giai đoạn 2016 – 2020 

 Đến năm 2020, an toàn mạng và hạ tầng thông tin được đảm bảo ở mức độ 

đáp ứng được nhu cầu phát triển của ngành CNTT 

 Các ứng dụng về chính phủ điện tử và thương mại điện tử đều được đảm 

bảo an toàn thông tin ở mức cao nhất trong quá trình cung cấp dịch vụ trực 

tuyến cho người dân. 

 Hầu hết các ứng dụng công nghệ thông tin và trao đổi dữ liệu đều tương 

thích về chuẩn an toàn thông tin. 

 Nhân lực công nghệ thông tin được đào tạo về an toàn thông tin; Nhận thức 

xã hội về an toàn thông tin được phổ cập và ngày một nâng cao. Người sử 

dụng đều được trang bị hiểu biết cần thiết về cách khai thác các chức năng 

an toàn thông tin có sẵn trong hệ thống. 

 Môi trường an toàn thông tin được hoàn thiện. 

5.2.3. Định hƣớng phát triển ngành Công nghệ thông tin tỉnh Bắc Kạn 

Mục tiêu đến năm 2015 

 Công nghệ thông tin Bắc Kạn đạt hơn mức bình quân chung cả nước. 
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 Hệ thống thư điện tử được mở rộng cho hầu hết cán bộ công chức đảm bảo 

tốt quá trình trao đổi thông tin qua mạng. 

 Xây dựng hệ thống quản lý văn bản điện tử được thực hiện đến cấp xã; Xây 

dựng hệ thống giao ban trực tuyến truyền hình kết nối giữa UBND tỉnh với 

các huyện, thị. 

 Cổng thông tin điện tử được tích hợp với hầu hết hệ thống dịch vụ công 

phục vụ người dân và doanh nghiệp. 

 Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin cho các đơn vị, nâng cấp và xây dựng 

mạng LAN cho cấp xã. 

 Xây dựng cơ sở dữ liệu về thống kê, địa chính, doanh nghiệp và người dân. 

 Đào tạo được đội ngũ cán bộ về công nghệ thông tin đủ các trình độ. 

Mục tiêu đến năm 2020: 

 Ứng dụng công nghệ thông tin rộng rãi trong tất cả các lĩnh vực kinh tế, 

văn hóa, xã hội, khoa học - công nghệ, an ninh, quốc phòng và đối ngoại. 

 Hầu hết cán bộ công chức đều có hòm thư điện tử. Hệ thống thư điện tử 

phục vụ công tác chỉ đạo điều hành tới các cấp xã. 

 Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin đảm bảo hiện đại, 

đồng bộ, đáp ứng đủ mọi yêu cầu đời sống kinh tế xã hội. Thực hiện cung 

cấp các dịch vụ công cho người dân với chất lượng và hiệu quả cao. 

 Phát triển công nghiệp công nghệ thông tin, đặc biệt là công nghiệp nội 

dung và dịch vụ trở thành động lực phát triển kinh tế. 

5.2.4. Xu thế phát triển ngành an toàn thông tin  

5.2.4.1 Xu thế phát triển ngành an toàn thông tin trên thế giới 

a.  Sự phát triển của ngành an toàn thông tin dưới tác động của xu thế hội tụ 

Xu thế hội tụ viễn thông, CNTT, truyền hình, các dịch vụ IPTV, Wimax và 3G 

với khả năng kết nối Internet mọi nơi, mọi lúc ngày càng phát triển mạnh mẽ trên thế 

giới. Với một thiết bị đầu cuối, người sử dụng có thể được cung cấp cả dịch vụ viễn 

thông, công nghệ thông tin và truyền thông quảng bá. Nhờ đó, thông tin được cung 

cấp tới người sử dụng một cách đơn giản, thuận tiện với mức độ sẵn sàng cao. 

Tuy nhiên, sự phát triển CNTT&TT dưới tác động của xu thế hội tụ cũng làm 

nảy sinh ngày càng nhiều các phương thức, công cụ tấn công trực tuyến tinh vi hơn và 

khả năng gây thiệt hại cao hơn. Trong tương lai, những vụ tấn công qua mạng Internet 

gây tổn thất về kinh tế sẽ ngày càng phát triển, phổ biến với chi phí ―sản xuất‖ thấp. 

b.  Sự phát triển của ngành an toàn thông tin dưới tác động của các vấn đề kinh tế 

Những tổn thất về mặt kinh tế do mất an toàn thông tin trong những năm vừa 

qua đã đặt ra các thách thức lớn cho các nhà quản lý của các tổ chức/đơn vị/doanh 
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nghiệp trên toàn thế giới. Theo điều tra sơ bộ cho thấy, việc mất an toàn thông tin đã 

gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy tín, doanh thu của các tổ chức/doanh nghiệp. 

 

Hình 5-1: Hậu quả của việc mất an toàn thông tin 

Nguồn: Information security moving beyond compliance, Ernst & Young, 12/2008 

 Do vậy, mặc dù theo dự báo của các nhà kinh tế, tốc độ tăng trưởng kinh tế thế 

giới bị sụt giảm nghiêm trọng do khủng hoảng kinh tế, tuy nhiên xu hướng chung các 

doanh nghiệp/tổ chức vẫn tiếp tục tăng mức đầu tư cho an toàn thông tin để hạn chế tối 

đa thiệt hại có thể xảy ra. Các tổ chức/doanh nghiệp sẽ đầu tư nhiều hơn vào an toàn 

thông tin để bảo vệ hệ thống thông tin của họ. An toàn thông tin được coi là một trong 

những lĩnh vực trọng yếu cần được bảo vệ và đầu tư thích đáng. 

 

Hình 5-2: Nhu cầu đầu tư trong các doanh nghiệp  

Nguồn: Information security moving beyond compliance, Ernst & Young, 12/2008 

c.  Sự phát triển của an toàn thông tin dưới tác động của công nghệ mới 

CNTT&TT trên thế giới sẽ ngày càng phát triển với sự ra đời của mạng lưới 

băng thông rộng quốc tế được xây dựng trên hệ thống cáp quang, vệ tinh và công 

nghệ nano… Phương thức giao tiếp mặt đối mặt, chat qua giọng nói, người với dữ 

liệu và dữ liệu với dữ liệu có thể được thực hiện tại bất cứ nơi đâu, vào bất cứ thời 

điểm nào. Thêm vào đó, sự phát triển máy tính cá nhân trên toàn thế giới sẽ tạo môi 

trường thuận lợi cho việc tấn công và kiểm soát máy tính qua mạng của các hacker. 
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Lõi mạng sẽ ngày càng được thiết kế đơn giản hơn trong tương lai tuy nhiên 

mạng lưới máy chủ, máy tính sẽ ngày càng phức tạp hơn do ảnh hưởng của xu thế 

hội tụ giữa viễn thông, CNTT và phát thanh truyền hình, giữa cố định và di động, 

giữa các thiết bị đầu cuối, xu thế phát triển các công nghệ mới và yêu cầu về tính 

liên thông giữa các công nghệ kết nối trước đây với các công nghệ mới như 

UTRAN, WLAN, WiMax. Điều này có nghĩa rằng hạ tầng thông tin và truyền 

thông trong tương lại sẽ chịu nhiều rủi ro bị tấn công hơn hiện tại. 

5.2.4.2. Xu thế an toàn thông tin tại Việt Nam 

Để bắt kịp xu hướng phát triển chung của ngành CNTT&TT và tận dụng lợi 

thế phát triển công nghệ thế giới, Chính phủ Việt Nam luôn nỗ lực, ưu tiên và 

khuyến khích phát triển CNTT&TT trên nhiều phương diện: hạ tầng, ứng dụng, 

công nghiệp và nguồn nhân lực theo quan điểm Công nghệ thông tin và truyền 

thông Việt Nam là công cụ quan trọng hàng đầu để thực hiện mục tiêu thiên niên 

kỷ, hình thành xã hội thông tin, rút ngắn quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

đất nước. Với đà phát triển CNTT và TT hiện nay, nguy cơ mất an toàn thông tin 

sẽ gia tăng nhanh chóng và gây thiệt hại, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát 

triển kinh tế xã hội nếu công tác đảm bảo an toàn thông tin không được triển khai 

ở đúng mức độ và qui mô cần thiết. Dự báo Việt Nam cũng sẽ qua thời kỳ phát 

triển CNTT giống như các nước khác trên thế giới. Các loại hình tội phạm mạng 

mới, các thủ đoạn tấn công vào mạng Việt Nam cũng sẽ tương tự và tăng theo qui 

luật cấp số nhân như đã xảy ra ở các nước phát triển khác. Do vậy,  

Thêm vào đó, khi Việt Nam gia nhập WTO và hội nhập quốc tế, Việt Nam 

cũng sẽ có nguy cơ bị các tin tặc nước ngoài nhòm ngó nhiều hơn. Các cơ sở nền 

tảng cho chính phủ điện tử sẽ được tăng cường xây dựng. Các dịch vụ hành chính 

công cùng nhiều ứng dụng mạng khác sẽ được đẩy mạnh. Khi mạng càng phát 

triển mở rộng, số lượng thuê bao càng lớn, tốc độ truy nhập càng cao thì nguy cơ 

mất an toàn thông tin và mức độ tàn phá do tin tặc càng lớn.  

a. Xu thế an toàn thông tin tại Việt Nam đến năm 2015 

 Xu hướng xuất hiện nhiều tội phạm máy tính chuyên nghiệp: Tội phạm 

máy tính của Việt Nam hình thành với các hoạt động gần giống giới tội 

phạm quốc tế, bao gồm: 

 Lừa đảo quốc tế qua mail (phishing). 

 Các hoạt động liên quan đến làm giả, mua hàng, rửa tiền bằng thẻ tín dụng. 

 Phát triển các mạng máy tính ma (bots network) để tổ chức tấn công từ 

chối dịch vụ, gửi thư rác, quảng cáo dạng popup,… 

 Bảo kê, tấn công các hệ thông thương mại điện tử vì lý do kinh tế và cạnh tranh. 
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 Gửi thư rác vào không gian mạng Việt Nam với quy mô lớn. 

 Đa dạng hình thức tấn công, đặc biệt là xu hướng tấn công từ chối dịch 

vụ, spam, spyware. 

 Xu hướng tấn công gia tăng vào các dịch vụ trực tuyến: Hàng loạt các 

website cung cấp các dịch vụ trực tuyến có độ bảo mật kém của Việt Nam 

sẽ bị tấn công nghiêm trọng. 

 Nhu cầu phối hợp giữa lực lượng kỹ thuật và luật pháp: Lực lượng bảo vệ luật 

pháp sẽ phối hợp với các đơn vị kỹ thuật để khống chế tội phạm trên mạng. 

 Xu hướng tấn công vào các hạ tầng, dịch vụ viễn thông:  Các dịch vụ viễn 

thông kể cả điện thoại di động với nền tảng công nghệ tích hợp với mạng 

máy tính và các thiết bị sử dụng hệ điều hành sẽ nằm trong tầm ngắm của 

hacher và chịu sự tác động của các hình thái tấn công mạng. 

b) Xu thế phát triển đến năm 2020 

Để đảm bảo an ninh cho các hệ thống thông tin như CPĐT, TMĐT, các hệ 

thống quản lý điều hành của chính phủ chính phủ, các vấn đề an ninh cá nhân của 

hàng trăm triệu người sử dụng, lĩnh vực an toàn thông tin Việt Nam sẽ ngày càng 

phát triển đảm bảo: 

 Hệ thống hạ tầng cảnh báo, phản ứng và khắc phục sự cố tiên tiến 

 Có các chính sách, qui định vận hành, quản lý, khai thác các hệ thống 

thông tin phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế 

 Các tổ chức đảm bảo an toàn thông tin thuộc chính phủ và các thành phần 

kinh tế khác đủ mạnh để cung cấp dịch vụ cho thị trường trong nước 

 Có đội ngũ chuyên gia trong lĩnh vực với đầy đủ trình độ kỹ thuật, quản lý 

và hoạch định chiến lược an toàn thông tin theo tiêu chuẩn quốc tế. 

c) Sự phát triển và phổ biến của mạng xã hội 

Không phải đến bây giờ người ta mới biết đến sự phát triển một cách mạnh mẽ 

của các mạng xã hội đi kèm cùng các thiết bị điện thoại thông minh và không ít 

chính phủ các nước đã tận dụng thế mạnh truyền thông của mạng xã hội để phục vụ 

cho các công việc của mình.  

Với sự hỗ trợ của phương tiện truyền thông mới, các cuộc bầu cử trở thành 

thời cơ cho công cuộc đổi mới và việc tham gia thế giới trực tuyến có thể tạo ra 

tầm ảnh hưởng to lớn. Chúng ta đã biết tại Mỹ khi tổng thống Obama chạy đua 

vào nhà lần đầu năm 2008 ông đã thuê thiết kế một trang My.BarackObama.com 

để vận động tranh của nhưng mạng xã hội mới là tâm điển của chiến dịch thu hút 

phiếu ủng hộ. Ông là một trong những chính trị gia đầu tiên đã biết tận dụng 
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mạng xã hội như một phương tiện truyền thông thu hút phiếu ủng hộ cho mình và 

facebook của ông từng được 19.000 người yêu thích. Trong chiến dịch tái tranh 

cử vào năm 2012 ông đã khởi động chiến dịch tranh cử qua mạng để thu hút sự 

hậu thuẫn của cử tri và kết nối với những người trẻ tuổi. Gần đây nhất, tại cuộc 

tổng tuyển cử ở Anh, cuộc tranh luận cuối cũng giữa Đảng bảo thủ, Đảng dân chủ 

tự do và Công đảng đã thu hút 154.342 bình luận trên Twitter – tức là mỗi giây lại 

có tới 2.677 bình luận từ 33.095 người khác nhau. Năm 2011 cũng là một cột mốc 

quan trọng đối với nền chính trị Singapore, không chỉ vì cuộc tổng tuyển cử và 

bầu cứ tổng thống diễn ra trong cùng 1 năm mà vì sự phổ biến nổi bật của truyền 

thông xã hội. Các mạng xã hội như facebook, twitter và youtube đều được sử 

dụng để đề cập đến các vấn đề về chính sách quốc gia và những bất bình trong 

công đồng, thậm chí thủ tướng Lý Hiển Long đã tổ chức một cuộc trò chuyện trên 

facebook để thu hút các cử tri lần đầu tiên bỏ phiếu là thế hệ trẻ có hiểu biết về 

Internet và không thuộc vào thế hệ cử tri truyền thông như cha mẹ họ.  

Tại Trung Quốc, thông tin trên mạng xã hội đang làm thay đổi cách thức 

chính phủ Trung Quốc quản lý thông tin. Tiêu biểu là trên các báo chí và trong 

thông tin chính thống của Trung Quốc hiện có hai luồng quan điểm trái chiều về 

vấn đề này. Một số bài báo được viết ra với thông điệp cho rằng thông tin trên 

mạng xã hội có ảnh hưởng tích cực vì nó kéo người dân tới gần chính phủ hơn 

cũng như cung cấp thông tin cho chính phủ và giúp quản chế được tình hình diễn 

ra tại các địa phương nhưng bên cạnh đó cũng có những ý kiến cho rằng mạng xã 

hội cần phải được kiểm duyệt chặt chẽ vì đây là mầm mống gây rối loạn xã hội 

Trung Quốc. Tuy nhiên, gần đây những thông tin trên web ở một mạng xã hội lớn 

của Trung Quốc với hơn 200 triệu người dùng đã có những tác động tích cực đến 

các vấn đề văn hóa – xã hội của nước này điển hình là vụ việc một bé gái 2 tuổi 

của Trung Quốc bị chết do sự thờ ơ nhẫn tâm của nhiều người đã dấy lên làn sóng 

phẫn nộ của người dân Trung Quốc và nó trở thành một chủ đề nóng với 4,4 triệu 

lượt bình luận trên web, và trước đó mạng xã hội cũng là nơi để người Trung 

Quốc trút cơn thịnh nộ của họ về vụ tai nạn tàu cao tốc cướp đi sinh mạng của 40 

người, và mạng xã hội trở thành phương tiện đầu tiên loan báo thông tin vụ việc 

và họ cũng giữ vai trò quan trọng trong các nỗ lực giải cứu nạn nhân, đã có tới 

hàng triệu tin nhắn chỉ trích phản ứng của chính quyền đối với thảm họa và buộc 

chính phủ phải trả lời mối quan tâm hoặc bức xúc của dân chúng nhờ vào sức lan 

tỏa thông tin một cách nhanh chóng.  

Trong thời gian gần đây, sự phát triển mạng xã hội trên thế giới cũng đặc 

biệt được chính quyền các nước trên thế giới quan tâm và đưa vào tầm ngắm 

kiểm soát thông tin. Với những hiệu ứng khủng hoảng chính trị dây chuyền diễn 

ra tại một loạt các nước Bắc Phi và Trung Đông, thế giới giật mình nhận ra sức 

mạnh thực sự của các mạng xã hội và điện thoại di động vốn rất thịnh hành trong 

một thập niên trở lại đây. Khởi nguồn từ Tunisia, các cuộc bạo động chính trị đã 
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bùng phát mạnh mẽ ở hàng chục quốc gia thuộc Trung Đông và Bắc Phi và chưa 

có dấu hiệu dừng lại. Tại Ai Cập, cuộc biểu tình với khẩu hiệu ―Một ngày nổi 

dậy‖ được truyền đi qua mạng xã hội facebook đã lôi kéo được hàng chục ngìn 

người xuống đường tại thủ độ Cairo và các thành phố khác. Tổng thống Ai Cập 

đã phải từ chức kết thúc 32 năm cầm quyền liên tục. Tiếp đó tại Lybia và Syria, 

các cuộc biểu tình đã biến thành cuộc nội chiến cũng khởi nguồn từ việc kêu gọi, 

kích đồng và phần lớn là từ các mạng xã hội. Trên trang Facebook và Twitter, các 

ký giả liên tục đưa lên các bài tường thuật tại chỗ. Những người biểu tình phối 

hợp và kết nối những bước kế tiếp. Người dân thuộc đủ mọi tầng lớp, tuổi tác đã 

chia sẻ với nhau những hy vọng cũng như những nỗi lo sợ trong cái thời khắc 

quan trọng này của lịch sử nước họ. Các hình ảnh, đoạn phim được tải lên và chia 

sẻ trên mạng xã hội đã tạo nên làn sóng ủng hộ hoặc phản kháng mạng mẽ. 

Các cuộc bạo loạn tại Anh trong tháng 8 năm 2011 vừa qua đã lan rộng 

không chỉ ở riêng thủ đô London và đã gây ra những tổn thất không nhỏ. Mạng xã 

hội cùng với điện thoại thông minh bị cáo buộc là công cụ đắc lực trợ giúp những 

người bạo loạn liên lạc với nhau và tổ chức cướp phá. Đất nước phát triển thường 

xuyên kêu gọi về sự tự do ngôn luận này đã phải nhóm họp và bàn về các biện 

pháp cấm truy cập mạng xã hội và mạng di động để dập tắt cuộc bạo loạn này. 

Các nhà cung cấp dịch vụ Facebook và Twitter đã nhóm họp cùng chính quyền 

London vào cuối tháng 8 để bàn về các vấn đề kiểm soát và cảnh báo bạo loạn nói 

riêng và kiểm soát thông tin nói chung.  

Trong thời gian gần đây đã xảy ra phong trào ―chiếm phố Wall‖ với mục 

tiêu phản đối sự tham lam của các công ty và bất bình đẳng trong kinh tế khi 99% 

tài sản nằm trong túi của 1% người Mỹ. Phong trào này đã khởi đầu tại NewYork 

và đã lan rộng sang Washington, London, Roma, Maldrid cùng hàng trăm các 

thành phố khác trên thế giới. Riêng tại Ý, phong trào đã biến thành các cuộc bạo 

động lớn. Ban đầu của phong trào chỉ là các cuộc biểu tình nhỏ tuy nhiên một số 

người đã sử dụng các mạng xã hội trong đó có Twitter và Facebook để truyền bá 

rộng rãi thông điệp của mình. Lấy cảm hứng từ những khẩu hiệu của phong trào 

đánh chiếm phố Wall, hơn 200 trang Facebook và Twitter đã được mở ra trên 

hàng chục thành phố lớn nhỏ của nước Mỹ, thảo luận một cách sôi nổi về những 

gì diễn ra. Trang blog với tên gọi "Chúng ta là 99%" đã đưa lên mạng những bức 

ảnh người biểu tình để phản đối thực trạng bất công của nền kinh tế Mỹ. Cách 

làm này đã tỏ ra vô cùng hiệu quả khi đã gợi được sự tò mò của các phương tiện 

truyền thông, cũng như thu hút đông đảo báo chí và truyền hình vào cuộc. Nhờ 

đó, ngày càng có nhiều người theo dõi và tham gia vào phong trào này hơn. Theo 

thống kê của Trendrr, một công ty nghiên cứu điều tra về mạng xã hội, số lượng 

post lên mạng xã hội có nội dung về ―chiếm phố Wall‖ tăng 25% chỉ trong ngày 

thứ 6 ngày 14/10; ngày 15/10 tăng lên 47%; từ 17/9 tính đến đầu tháng 10 đã có 
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khoảng 1,2 triệu trang FB đã được tạo ra để post nội dung, hình ảnh, dữ liệu về 

phong trào này.  

Tại Việt Nam, tuy chưa có những hoạt động cụ thể của các nhà lãnh đạo các 

cấp trên mạng xã hội nhưng cũng có những hoạt động của những nhóm đối tượng 

khi họ muốn tỏ ý kiến về một quyết định hay một chính sách nào đó của nhà nước 

như gần đây nhất trên facebook xuất hiện ―Hội những người ủng hộ Bộ trưởng 

GTVT‖ cũng thu hút được hàng ngàn ý kiến về các quyết định mà tân Bộ trưởng Bộ 

GTVT này đưa ra và cũng có những người đóng góp và bày tỏ quan điển riêng của 

mình. Chưa có những thống kê cũng như chưa biết nhưng Hội như vậy có tác động 

thế nào tới việc ra quyết định của các nhà lãnh đạo nhưng rõ ràng nó đã thu hút được 

số đông cộng đồng người trên mạng tham gia và có nhiều ý kiến tích cực cho xã hội.  

Trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn cũng đã xuất hiện khá nhiều cộng đồng người sử 

dụng facebook cùng nhau lập nên các nhóm với những mục tiêu quảng bá hình 

ảnh Bắc Kạn và gắn kết làm quen. Có những cộng đồng có số lượng người tham 

gia khá lớn như cộng đồng ―Tuổi trẻ Bắc Kạn‖ với gần một nghìn người tham 

gia. Đa số các cộng đồng đều có những chủ trương, mục tiêu lành mạnh, thiết lập 

bởi một số cá nhân tâm huyết. 

Tuy nhiên, mặt tiêu cực của mạng xã hội cũng là vấn đề đáng phải quan tâm 

và có những biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời khi mà có rất nhiều phần 

tử phản động đã lợi dụng sự tự do thông tin trong môi trường mạng để đưa những 

thông tin tuyên truyền chống phá Đảng và nhà nước, lôi kéo các phần tử xấu tham 

gia vào các cuộc bạo động, gây hấn với chính quyền nhà nước. Ở Việt Nam, các 

mạng xã hội tuy chưa thực sự trở thành phương tiện tuyên truyền, kích động của 

các phần từ phản động nhưng cũng đã manh nha một số nguy cơ tiềm ẩn khi mà 

không có một chế tài kiểm soát có hiệu quả thông tin trên các mạng xã hội. Một 

số mạng xã hội của nước ngoài cung cấp dịch vụ tại Việt nam như facebook, 

twitter,.. đã được các phần tử lợi dụng, đưa các thông tin không đúng sự thật 

nhằm lôi kéo, tuyên truyền chống phá chính quyền. Đối với các mạng xã hội của 

Việt Nam, các đối tượng này có thể lợi dụng để thu thập thông tin cá nhân, làm 

quen, tiếp cận qua đó phục vụ cho mục tiêu tuyên truyền, lôi kéo của chúng. 

Thời gian đầu khi mạng xã hội xuất hiện người ta luôn nghi ngờ về khả năng 

tồn tại của nó bởi các giá trị thông tin xuất phát từ mạng xã hội hoàn toàn không 

chứng thực được, nhưng trải qua một thời gian biến đổi từ hình thức này sang 

hình thức khác nó đã khẳng định được sự tồn tại của mình và từ đó đã phát triển 

một cách nhanh chóng và mạnh mẽ đồng thời cũng đem lại nhiều tác động tích 

cực cho xã hội. Nhưng do ảnh hưởng của những biến động chính trị trong thời 

gian gần đây khiến nhiều nước trên thế giới bắt đầu có những biện pháp nhằm 

kiểm soát các mạng xã hội. Tuy nhiên, không thể phủ nhận vai trò tích cực của 

mạng xã hội trong xã hội ngày nay, bởi nó đã mở ra một thời đại truyền thông 
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mới với nhiều phương thức và cơ hội hợp tác cho đại đa số công đồng. Mạng xã 

hội cũng mở ra nhiều cơ hội kết nối toàn cầu và mở ra một thời đại toàn cầu hóa 

của mạng xã hội. Bản thân mạng xã hội cũng như điện thoại thông minh chỉ là 

những công cụ hữu ích, đóng góp rất lớn cho sự tiến bộ của loài người, tuy nhiên 

nếu quản lý không hiệu quả, chính những công cụ này sẽ đem lại những tác động 

tiêu cực cho xã hội. Những biến động về đời sống sống kinh tế, chính trị, xã hội 

đều được nhận định có ảnh hưởng không nhỏ từ mạng xã hội đã khiến cho chúng 

ta phải nhìn lại và có thái độ đúng mực đối với sự phát triển một cách nhanh 

chóng và khó kiểm soát của mạng xã hội. 

5.3. TỔNG HỢP CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN ĐẾN NĂM 2020 CỦA TỈNH 

BẮC KẠN QUA CÁC QUY HOẠCH ĐÃ ĐƢỢC PHÊ DUYỆT 

Mục tiêu đảm bảo an toàn thông tin số chỉ mang tính hiệu quả và khả thi khi 

được gắn kết chặt chẽ với sự phát triển kinh tế xã hội và kế hoạch phát triển 

không gian mạng của Tỉnh. Kinh nghiệm triển khai thực tế các Quy hoạch cho 

thấy sự thiếu liên kết giữa các mục tiêu là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại hay 

kém hiệu quả trong quá trình triển khai do thiếu tính đồng bộ và khập khiễng. Do 

đó, trước khi tiến hành dự báo xu hướng an toàn thông tin tỉnh Bắc Kạn, nhóm 

nghiên cứu nhận thấy rất cần thiết phải khái quát lại định hướng và mục tiêu phát 

triển CNTT&TT thông qua những quy hoạch đã được phê duyệt, các văn bản 

pháp lý được ban hành để có cách nhìn khái quát, tổng thể, từ đó xác định phạm 

vi của Quy hoạch và làm cơ sở xây dựng mục tiêu phát triển an toàn thông tin 

trong phần tiếp theo của Quy hoạch. 

Một số quy hoạch được sử dụng làm căn cứ phân tích gồm: 

 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020 

theo Nghị Quyết số 23/2009/NQ-HĐND ngày 17/11/2009 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa XII, kỳ họp chuyên đề tháng 9 năm 2009; 

 Quy hoạch phát triển Công nghệ thông tin tỉnh Bắc Kạn đến năm 2015 và 

định hướng đến năm 2020 theo Quyết định số 2619/QĐ-UBND của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bắc Kạn ngày 25/8/2009; 

 Quy hoạch phát triển Bưu chính, viễn thông tỉnh Bắc Kạn đến năm 2015 và 

định hướng đến năm 2020 theo Quyết định số 606/QĐ-UBND của Ủy ban 

nhân dân ngày 26/3/2009; 

 Quy hoạch phát triển báo chí - xuất bản tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020 theo 

Quyết định số 115/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ngày 

26/01/2011 

a. Mục tiêu phát triển hạ tầng TT&TT 

Theo quy hoạch phát triển CNTT tỉnh Bắc Kạn, mục tiêu đến năm 2020 là xây 

dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin hiện đại, đồng bộ và đáp ứng đủ mọi yêu cầu 
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đời sống xã hội. Đây là mục tiêu khái quát nhất, bao hàm các mục tiêu được đề ra tại 

quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội, quy hoạch BCVT, quy hoạch BCXB & PTTH với 

những nội dung liên quan đến CNTT&TT. Tính hiện đại thể hiện ở những mục tiêu cụ 

thể như: 100% xã được kết nối Internet băng rộng, hướng tới truy nhập mạng NGN đa 

dịch vụ, tốc độ cao, chất lượng tốt; các trạm truyền thanh cấp xã phường được nâng cấp 

sử dụng kỹ thuật số, thôn, bản có truyền hình cáp; hạ tầng viễn thông đáp ứng 100% 

nhu cầu dịch vụ viễn thông; 100% cơ quan Đảng, hành chính cấp xã phường có mạng 

cục bộ và 100% cơ quan cấp xã phường trở lên có mạng chuyên dụng. 

Mặc dù mục tiêu phát triển hạ tầng thiết bị phần cứng và hạ tầng kỹ thuật điều 

hành hệ thống (hạ tầng kỹ thuật đầu cuối, hạ tầng kỹ thuật máy chủ, hạ tầng kỹ thuật 

đảm bảo cung cấp nguồn an toàn điện, hạ tầng kỹ thuật đảm bảo lưu trữ phục hồi, hạ 

tầng kỹ thuật đảm bảo an toàn thông tin và mạng, hạ tầng kỹ thuật đảo quản lý và 

điều hành hệ thống…) chưa được đề cập cụ thể trong các bản quy hoạch: 100% 

trường THCS và PTTH, 50% trường tiểu học được trang bị đủ phòng máy; 100% 

cán bộ công chức cơ quan Đảng, nhà nước có điều kiện sử dụng thư điện tử và khai 

thác CNTT&TT trên mạng; hệ thống y tế hiện đại và phát triển. Tuy nhiên, với sự 

phát triển của hạ tầng mạng (viễn thông và internet) như đề cập ở trên, có thể thấy 

Bắc Kạn đang rất nỗ lực trong việc thúc đẩy ứng dụng CNTT trong mọi hoạt động, 

trên mọi lĩnh vực, trong toàn tỉnh (kể cả cấp thôn, bản). 

 

 

Hình 5-3. Tóm tắt mục tiêu phát triển hạ tầng CNTT&TT quy định trong các bản Quy 

hoạch đã được phê duyệt của Bắc Kạn  
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b. Mục tiêu phát triển ứng dụng CNTT 

Ứng dụng CNTT được thúc đẩy trên tất cả các lĩnh vực: nông nghiệp, lâm 

nghiệp, thủy sản, giáo dục, y tế, khoa học kỹ công nghệ, quốc phòng, thương mại 

– dịch vụ… Điều này đã được thể hiện rõ thông qua Quy hoạch phát triển kinh tế 

xã hội và phát triển CNTT đến năm 2020. 

Hầu hết mục tiêu ứng dụng CNTT trong kinh tế phát triển xã hội đến năm 2020 

đều được thể hiện trong mục tiêu phát triển CNTT, BCVT, XBQC và PTTH. Trong 

đó, các mục tiêu đặc biệt nhấn mạnh đến các ứng dụng CNTT (thư điện tử, giao ban 

trực tuyến, quản lý văn bản, cổng thông tin điện tử cung cấp dịch vụ trực tuyến) 

trong khối cơ quan nhà nước, đẩy mạnh phát thanh, truyền hình trên Internet. Các 

ứng dụng khác trong y tế, giáo dục, nông lâm thủy sản, quốc phòng an ninh đề ra 

trong quy hoạch phát triển kinh tế xã hội chưa được thể hiện rõ ràng tại Quy hoạch 

CNTT & BCVT, đặc biệt đối với ngành nông, lâm, thủy sản. 

 

Hình 5-4: Tóm tắt mục tiêu phát triển ứng dụng CNTT&TT quy định trong các bản 

Quy hoạch đã được phê duyệt của Bắc Kạn  



 

80 
 

c. Mục tiêu phát triển công nghiệp công nghệ thông tin 

Đẩy mạnh ngành Công nghiệp CNTT, đặc biệt công nghiệp nội dung số, trở 

thành động lực tăng trưởng kinh tế toàn tỉnh. Mục tiêu này đồng thời được thể 

hiện trên cả 03 quy hoạch. 

 

Hình 5-5: Tóm tắt mục tiêu phát triển ngành công nghiệp CNTT quy định trong các bản 

Quy hoạch đã được phê duyệt của Bắc Kạn (Nguồn: tài liệu này) 

d. Mục tiêu phát triển nhân lực 

Đào tạo đội ngũ cán bộ CNTT được xem là nòng cốt cho thúc đẩy CNTT 

trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, các mục tiêu mới chỉ tập trung đến việc đào tạo, phổ 

cập kiến thức về Công nghệ thông tin cho các đối tượng là cán bộ nhà nước, sinh 

viên CNTT, học sinh, cán bộ công tác tại sở y tế, người sử dụng tại các điểm bưu 

cục, bưu điện văn hóa xã. Mục tiêu về nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển 

giáo dục gắn với kinh tế xã hội và tiến bộ xã hội, đào tạo chuyên sâu về công 

nghệ trên từng lĩnh vực là những mục tiêu quan trọng để phát triển đội ngũ nhân 

sự CNTT có kiến thức, kỹ năng tốt, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội đã 

thể hiện tại Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội nhưng chưa đề cập tại quy hoạch 

phát triển CNTT của tỉnh đến 2020. Ngoài ra, các mục tiêu chưa đề cập đến việc 

phát triển đội ngũ nhân lực an toàn thông tin và nâng cao nhận thức về an toàn 

thông tin của doanh nghiệp cũng như người sử dụng cuối về an toàn thông tin. 
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Hình 5-6: Tóm tắt mục tiêu phát triển nhân lực  CNTT&TT quy định trong các bản 

Quy hoạch đã được phê duyệt của Bắc Kạn  

Qua quá trình rà soát mục tiêu đặt ra tại các bản Quy hoạch đã được phê 

duyệt của Tỉnh Bắc Kạn, nhóm tư vấn nhận thấy rằng các Quy hoạch chủ yếu tập 

trung vào phát triển CNTT&TT trong hoạt động quản lý hành chính của khối cơ 

quan Đảng và Nhà nước, giáo dục và y tế. Các chương trình phát triển CNTT đề 

ra chưa hỗ trợ thiết thực cho việc thúc đẩy việc hoàn thành các mục tiêu phát triển 

kinh tế xã hội nói chung của tỉnh. Ví dụ: 

 Chưa có kế hoạch ứng dụng CNTT phục vụ công tác hiện đại hóa các hoạt 

động nông, lâm nghiệp – một trong những mũi nhọn kinh tế của tỉnh. 

 Các chương trình ứng dụng CNTT mới chỉ tập trnug nhiều vào việc trang 

bị cơ sở hạ tầng thiết bị mà chưa chú trọng vào việc nâng cao hiệu quả 

quản lý, hoạt động của các cơ quan thông qua việc chia sẻ và khai thác 

thông tin dùng chung một cách hiệu quả 

 Các lĩnh vực khác như nông lâm nghiệp, thương mại… chưa được đề cập 

cụ thể, rõ nét  trong Quy hoạch phát triển CNTT 

Để đảm bảo tính nhất quán và hiệu quả trong công tác triển khai ứng dụng 

CNTT, đơn vị tư vấn đề xuất Sở TT&TT xem xét, điều chỉnh Quy hoạch phát 

triển CNTT của Tỉnh.  
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Trong phạm vi Quy hoạch ATTT lần này, nhóm tư vấn chưa có căn cứ để 

đảm bảo ATTT cho những lĩnh vực này. 

5.4. DỰ BÁO NHU CẦU PHÁT TRIỂN AN TOÀN THÔNG TIN SỐ TỈNH BẮC KẠN  

5.4.1. Dự báo nhu cầu đảm bảo ATTT đến năm 2015 

Căn cứ theo quy hoạch phát triển CNTT tỉnh Bắc Kạn đến năm 2015 và định 

hướng đến năm 2020. 

Các hệ thống thông 

tin trên địa bàn 

tỉnh Bắc Kạn 

Kỳ triển khai 

Tác động của việc 

mất an toàn thông 

tin trên hệ thống 

Các hình thức đảm bảo 

An toàn thông tin 

Hệ thống thư điện tử 2009-2015 – Hệ 

thống đang vận 

hành 

Tác động sâu tới 

các hoạt động quản 

lý nhà nước trên 

toàn tỉnh 

Quy chế quản lý, vận hành 

Các hệ thống công nghệ 

Các quy trình giám sát 

Đội ngũ nhân lực 

Hệ thống quản lý 

văn bản điện tử 

2009-2015 – Hệ 

thống đang vận 

hành 

Tác động sâu tới 

các hoạt động quản 

lý nhà nước trên 

toàn tỉnh 

Quy chế quản lý, vận hành 

Các hệ thống công nghệ 

Các quy trình giám sát 

Đội ngũ nhân lực 

Hệ thống giao ban 

trực tuyến 

2009-2015 – Hệ 

thống đang vận 

hành 

Tác động sâu tới 

các hoạt động quản 

lý nhà nước trên 

toàn tỉnh 

Quy chế quản lý, vận hành 

Các hệ thống công nghệ 

Các quy trình giám sát 

Đội ngũ nhân lực 

Hệ thống cung cấp 

các dịch vụ công 

trực tuyến 

2009-2015 – Hệ 

thống đang vận 

hành cho một số 

dịch vụ ở cấp độ 

đơn giản 

Tác động tới mọi 

đối tượng trên địa 

bàn tỉnh từ chính 

quyền, doanh 

nghiệp tới người 

dân 

Quy chế quản lý, vận hành 

Các hệ thống công nghệ 

Các quy trình giám sát 

Đội ngũ nhân lực 

Tuyên truyền nâng cao nhận 

thức người sử dụng dịch vụ 

Hệ thống các CSDL 

trọng điểm 

2011-2015 Tác động sâu tới 

các hoạt động quản 

lý nhà nước trên 

toàn tỉnh 

Quy chế quản lý, vận hành 

Các hệ thống công nghệ 

Các quy trình giám sát 

Đội ngũ nhân lực 

Cổng thông tin điện 

tử 

Hệ thống đang vận 

hành 

Tác động tới mọi 

đối tượng trên địa 

bàn tỉnh từ chính 

quyền, doanh 

nghiệp tới người 

dân 

Quy chế quản lý, vận hành 

Các hệ thống công nghệ 

Các quy trình giám sát 

Đội ngũ nhân lực 

Tuyên truyền nâng cao nhận 

thức người sử dụng dịch vụ 

Các sàn giao dịch 

TMĐT 

2009-2015 Tác động tới khối 

doanh nghiệp 

Tiêu chuẩn, quy chế đảm 

bảo an toàn thông tin 

Các chế tài kiểm tra, giám sát 

Tuyên truyền nâng cao 

nhận thức người sử dụng 

Các hệ thống viễn 

thông 

Đang vận hành Tác động tới mọi đối 

tượng trên địa bàn 

tỉnh từ chính quyền, 

doanh nghiệp tới 

người dân 

Tiêu chuẩn, quy chế đảm 

bảo an toàn thông tin 

Các chế tài kiểm tra, giám sát 

Tuyên truyền nâng cao 

nhận thức người sử dụng 

Các hệ thống ngân 

hàng, tài chính 

Đang vận hành Tác động tới mọi đối 

tượng trên địa bàn 

Tiêu chuẩn, quy chế đảm 

bảo an toàn thông tin 
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Các hệ thống thông 

tin trên địa bàn 

tỉnh Bắc Kạn 

Kỳ triển khai 

Tác động của việc 

mất an toàn thông 

tin trên hệ thống 

Các hình thức đảm bảo 

An toàn thông tin 

tỉnh từ chính quyền, 

doanh nghiệp tới 

người dân 

Các chế tài kiểm tra, giám sát 

Tuyên truyền nâng cao 

nhận thức người sử dụng 

Các hệ thống y tế, 

giáo dục 

 Tác động tới mọi đối 

tượng trên địa bàn 

tỉnh từ chính quyền, 

doanh nghiệp tới 

người dân 

Tiêu chuẩn, quy chế đảm 

bảo an toàn thông tin 

Các chế tài kiểm tra, giám sát 

Tuyên truyền nâng cao 

nhận thức người sử dụng 

Các hệ thống Nông, 

lâm nghiệp 

 Tác động tới các  

đối tượng hoạt 

động trong lĩnh vực 

nông, lâm nghiệp  

Tiêu chuẩn, quy chế đảm 

bảo an toàn thông tin 

Các chế tài kiểm tra, giám sát 

Tuyên truyền nâng cao 

nhận thức người sử dụng 

Các hệ thống công 

nghiệp, dịch vụ 

 Tác động tới các 

đối tượng hoạt 

động trong lĩnh vực 

công nghiệp, dịch 

vụ 

Tiêu chuẩn, quy chế đảm 

bảo an toàn thông tin 

Các chế tài kiểm tra, giám sát 

Tuyên truyền nâng cao 

nhận thức người sử dụng 

Các hệ thống bảo 

hiểm, phúc lợi xã 

hội 

 Tác động sâu rộng 

tới mọi đối tượng 

người lao động 

Tiêu chuẩn, quy chế đảm 

bảo an toàn thông tin 

Các chế tài kiểm tra, giám sát 

Tuyên truyền nâng cao 

nhận thức người sử dụng 

Các hệ thống thương 

mại điện tử 

 Từng bước tác động 

sâu rộng tới mọi 

người dân 

Tiêu chuẩn, quy chế đảm 

bảo an toàn thông tin 

Các chế tài kiểm tra, giám sát 

Tuyên truyền nâng cao 

nhận thức người sử dụng 

Căn cứ theo xu thế phát triển chung của CNTT thế giới và Việt Nam 

Bên cạnh những nhu cầu đảm bảo an toàn thông tin cho các hệ thống thông 

tin đang vận hành và sẽ được phát triển như trong bảng nêu trên, việc đảm bảo an 

toàn thông tin còn phải tính tới những xu thế phát triển chung của CNTT&TT 

trên thế giới cũng như tại Việt Nam cụ thể như sau: 

 Sự phát triển của mạng xã hội có nguy cơ gây rò rỉ thông tin cá nhân 

 Sự phát triển của các thiết bị cầm tay thông minh như điện thoại, máy tính bảng dẫn 

tới nguy cơ rò rỉ thông tin cá nhân, hoặc bị lợi dụng vào những mục đích xấu. 

 Xu thế hội tụ của CNTT với truyền hình cho phép người sử dụng có thể 

truy nhập, tham gia môi trường mạng từ nhiều thiết bị khác nhau. 

Nhìn vào những phân tích, dự báo trên ta có thể nhận thấy đến những năm 

2015 khi CNTT được ứng dụng sâu rộng vào mọi hoạt động của kinh tế xã hội thì 

việc mất ATTT số có thể ảnh hưởng tới mọi đối tượng từ cơ quan quản lý nhà 

nước tới từng người dân. Với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị bảo 

đảm ATTT số tại tỉnh Bắc Kạn đôi khi không có đủ nguồn lực và thẩm quyền để 
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can thiệp trực tiếp vào việc đảm bảo ATTT của các hệ thống thông tin thuộc sở 

hữu của các đơn vị ngoài nhà nước, mà chỉ có thể thực thi được vai trò giám sát, 

áp đặt các tiêu chuẩn, quy trình kỹ thuật. 

Với những thách thức như trên, để tạo ra một môi trường mạng an toàn trên địa bàn 

tỉnh Bắc Kạn, các cơ quan quản lý nhà nước cần tập trung vào hoàn thiện các yêu cầu sau: 

 Xây dựng, ban hành và liên tục cập nhật các quy trình, tiêu chuẩn, chính 

sách đảm bảo ATTT 

 Giám sát chặt chẽ công tác đầu tư cho ứng dụng CNTT nói chung và đảm 

bảo ATTT nói riêng từ các thiết bị cho tới quy trình phát triển, vận hành 

 Đào tạo, bỗi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ đảm bảo ATTT 

 Liên tục tuyên truyền, phổ biến tới mọi tâng lớp người sử dụng về những 

rủi ro mất ATTT và những tác động xấu đem lại do việc mất ATTT. 

5.4.2. Dự báo nhu cầu đảm bảo ATTT đến năm 2020 

Các hệ thống thông tin trên 

địa bàn tỉnh Bắc Kạn 

Tác động của việc mất an 

toàn thông tin trên hệ thống 

Các hình thức đảm bảo An 

toàn thông tin 

Hệ thống ngân hàng, tài 

chính, thương mại điện tử, 

viễn thông 

Gây thiệt hại về kinh tế; 

Cản trở sự phát triển kinh tế 

của Tỉnh; 

Làm tổn hại đến lòng tin của 

toàn bộ đối tượng phục vụ 

của hệ thống như người dân, 

doanh nghiệp, các tổ chức, 

cơ quan trên địa bàn Tỉnh; 

Dữ liệu cá nhân có nguy cơ 

bị đánh cắp làm mất ổn định 

trật tự xã hội; 

Hạ tầng kỹ thuật đảm bảo ATTT và 

sao lưu dữ liệu chuyên dụng; 

Đội ngũ nhân sự chuyên trách đủ về 

số lượng, có kiến thức và năng lực 

đảm bảo ATTT; 

Tiêu chuẩn, quy trình, quy chế về đảm 

bảo ATTT thường xuyên được cập 

nhật; 

Các chế tài kiểm tra, giám sát; 

Hệ thống cảnh báo, phân tích, ứng cứu 

sự cố luôn sẵn sàng và hoạt động có 

hiệu quả; 

Hệ thống thông tin phục vụ 

phát triển văn hóa xã hội 

Ảnh hưởng đến mục tiêu 

nâng cao đời sống nhân dân 

trên toàn Tỉnh; 

Gây bất ổn đến chính trị và 

an ninh quốc phòng; 

Tiêu chuẩn, quy chế đảm bảo an toàn 

thông tin được thực hiện nghiêm túc, 

thường xuyên được cập nhật; 

Các chế tài kiểm tra, giám sát; 

Tuyên truyền nâng cao nhận 

thức người sử dụng; 

Cơ chế phối hợp khắc phục sự 

cố khẩn cấp; 

Hệ thống thông tin phục vụ 

phát triển khoa học – công 

nghệ 

 Tiêu chuẩn, quy chế đảm bảo 

an toàn thông tin; 

Tuyên truyền nâng cao nhận 

thức người sử dụng; 

Hệ thống thông tin phục vụ 

an ninh, quốc phòng và đối 

ngoại 

Đối tượng ảnh hưởng: toàn 

bộ người dân, doanh nghiệp, 

cơ quan, tổ chức trên địa bàn 

Tỉnh và trong cả nước 

Trang thiết bị và phân mềm 

chuyên dụng về bảo vệ ATTT; 

Nhân sự chuyên trách, có trình độ đảm 

bảo ATTT đạt tiêu chuẩn quốc gia; 

Hệ thống theo dõi, giám sát, 

cảnh báo và ứng cứu khẩn cấp 

các sự cố; 
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Thư điện tử Đối tượng tác động: toàn thể 

cán bộ công chức, viên chức, 

nhân viên trong cơ quan 

Đảng và nhà nước từ cấp xã 

trở lên 

Tuyên truyền và đào tạo người 

sử dụng về ý thức và kỹ năng 

đảm bảo ATTT; 

Cơ chế sao lưu dữ liệu; 

Hệ thống ngăn chặn, theo dõi 

và khắc phục sự cố; 

Quy chế đảm bảo ATTT 

Hệ thống cung cấp dịch vụ 

công 

Giảm hiệu quả làm việc của 

toàn bộ cán bộ, công chức 

trong các cơ quan nhà nước; 

Chất lượng đời sống người 

dân được cải thiện; 

Lòng tin của người dân, 

doanh nghiệp, cơ quan, tổ 

chức trên địa bàn Tỉnh vào 

hiệu quả hoạt động của bộ 

máy Chính quyền Tỉnh; 

Nâng cao hiệu quả chi phí 

Hệ thống trang thiết bị và phần 

mềm bảo mật; 

Tiêu chuẩn, quy chế đảm bảo 

an toàn thông tin; 
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CHƯƠNG 6:  

QUY HOẠCH AN TOÀN THÔNG TIN SỐ  

TỈNH BẮC KẠN ĐẾN NĂM 2020  

6.1. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG QUY HOẠCH  

Quy hoạch phát triển an toàn thông tin số tỉnh Bắc Kạn là kế hoạch tổng thể 

và toàn diện nhằm đảm bảo sự an toàn tối đa đối với thông tin được trao đổi trên 

các phương tiện điện tử và các hệ thống thông tin điện tử trong phạm vi toàn Tỉnh 

góp phần vào sự phát triển chung của kinh tế xã hội và tạo ra một môi trường 

mạng an toàn và lành mạnh phục vụ các ứng dụng công nghệ thông tin. 

Quy hoạch phát triển an toàn thông tin số tỉnh Bắc Kạn là kim chỉ nam định 

hướng cho các đơn vị sử dụng thông tin điện tử trên toàn Tỉnh tổ chức các giải pháp 

đảm bảo an toàn thông tin số cho riêng mình, có kế hoạch sẵn sàng ứng phó với 

những rủi ro trong suốt quá trình vận hành, khai thác các hệ thống thông tin điện tử. 

Quy hoạch an toàn thông tin số tỉnh Bắc Kạn phải đáp ứng được những đặc 

thù kinh tế, xã hội của địa phương, đảm bảo tối ưu hóa nguồn lực đầu tư qua từng 

giai đoạn phát triển cụ thể. 

6.2. ĐỊNH HƢỚNG ĐẢM BẢO AN TOÀN THÔNG TIN SỐ ĐẾN NĂM 2020  

Mục tiêu tổng quát của ATTT số tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020 là đạt cấp độ 

đảm bảo ATTT cao nhất của mô hình phát triển ATTT  đã nêu tại Chương 3 của 

Quy hoạch. Cụ thể, ở mức độ này các hoạt động đảm bảo ATTT trên địa bàn Tỉnh 

phải đạt được các tiêu chí sau: 

 Về mặt tổng thể: với mỗi đơn vị, tổ chức hoạt động trên địa bàn Tỉnh phải 

xây dựng và thực thi được một kế hoạch toàn diện đảm bảo ATTT cho đơn 

vị mình bao gồm các chính sách, thủ tục chính thức và không chính thức để 

ngăn ngừa, phát hiện, và sửa chữa các vấn đề có liên quan đến an toàn thông 

tin số. Thêm vào đó, các quy trình về ATTT cũng được coi như là một phần 

trong quy trình quản trị tổ chức. Các công tác đảm bảo ATTT luôn được 

đánh giá nội bộ một cách độc lập và khách quan. Kết quả của bất kỳ hoạt 

động đánh giá nội bộ nào cũng phải được công bố và được ban hành kèm 

các hành động biện pháp phòng ngừa, khắc phục. Việc xác định những mối 

quan tâm về ATTT và sự cố an ninh phải được quản lý, theo dõi một cách có 

hệ thống. Tổ chức phải có chính sách thích hợp đối với công tác đảm bảo 

ATTT một cách chính thức và các kế hoạch công tác phải bao gồm các danh 

mục để đảm bảo ATTT. Việc sử dụng các công nghệ cụ thể trong toàn bộ tổ 

chức được thực hiện một cách thống nhất. 

 Mức độ ―Tuân thủ hoàn toàn‖ còn xem xét đến kiến trúc ATTT trong tổ 

chức. Chính sách ATTT được tạo ra để đáp ứng nhu cầu của người sử 
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dụng nhưng thông tin của tổ chức phải được kiểm soát. Mọi luồng thông 

tin lưu chuyển trong hệ thống cần được giám sát để đảm bảo khi cần thiết, 

có thể tìm được nguyên nhân và nhanh chóng khắc phục.  

 Đối với việc quản lý an toàn cho hệ thống, các chính sách trong giai đoạn 

này đều có phải có cơ chế dự phòng, phát hiện và khắc phục. Các tổ chức 

phải có một hệ thống báo cáo sự cố an ninh và theo dõi tình trạng của mỗi sự 

cố. Việc chỉ cài đặt các giải pháp công nghệ như phần mềm chống virus và 

tường lửa là không đủ để kiểm soát các nguy cơ mà tổ chức phải đối mặt.  

Khi đạt được nhưng tiêu chí như trên, các đơn vị, tổ chức trên địa bàn tỉnh 

Bắc Kạn có thể đảm bảo sẽ đạt được các tiêu chí sau về ATTT. 

6.2.1. Đảm bảo an toàn mạng và hạ tầng thông tin 

100% hệ thống thông tin của các cơ quan Đảng, Nhà nước và các doanh 

nghiệp có mức độ ứng dụng CNTT cao (ngân hàng, doanh nghiệp viễn thông…) 

được trang bị thiết bị và phần mềm chuyên dùng, có độ tin cậy cao 

Hệ thống theo dõi, giám sát, cảnh báo sớm những rủi ro và khắc phục sự cố 

về an toàn thông tin được triển khai và vận hành hiệu quả theo quy trình, quy chế 

được tiêu chuẩn hóa, phù hợp với các chuẩn do Nhà nước ban hành. 

Hệ thống máy chủ và các thiết bị đầu cuối đều được trang bị giải pháp đảm 

bảo an toàn thông tin phù hợp. 

Hệ thống lưới điện của Tỉnh được nâng cấp, đáp ứng với yêu cầu phát triển 

của ngành CNTT&TT tỉnh Bắc Kạn. 

6.2.2. Đảm bảo cho dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin 

100% hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các cơ quan/tổ chức/doanh 

nghiệp (đặc biệt là hệ thống thông tin và hệ thống cơ sở dữ liệu của khối cơ quan 

Đảng, Nhà nước và hệ thống cơ sở dữ liệu trọng yếu như ngân hàng, viễn thông, 

quản lý tài nguyên… ) trên địa bàn Tỉnh được sao lưu và đảm bảo an toàn ở mức 

cao nhất góp phần vào công tác giữ gìn trật tự, an ninh của Tỉnh và đảm bảo tính 

tin cậy, tính bảo mật của thông tin nhà nước và mức độ tin cậy cao đối với những 

dịch vụ công được cung cấp trực tuyến, góp phần thúc đẩy sự phát triển của 

những ngành, lĩnh vực trọng yếu. 

100% ứng dụng công nghệ thông tin và trao đổi dữ liệu điện tử đều tương thích 

về chuẩn an toàn thông tin. Các hệ thống CNTT có thể nhận biết được những rủi ro 

xảy ra trong quá trình vận hành hệ thống và kịp thời đưa ra các biện pháp phòng ngừa 

bên cạnh việc luôn có những kế hoạch khắc phục rủi ro khi có sự cố xảy ra. 

Việc đảm bảo ATTT không chỉ hạn chế trong các hoạt động của cơ quan 

quản lý nhà nước mà còn tạo ra môi trường ứng dụng CNTT lành mạnh cho toàn 

bộ các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân ứng dụng CNTT trên địa bàn Tỉnh. 
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6.2.3. Phát triển nguồn nhân lực và nâng cao nhận thức về an toàn số 

Nhân lực đảm bảo an toàn thông tin có đủ trình độ và năng lực đảm bảo an 

toàn thông tin cho hệ thống mà đơn vị mình quản lý, vận hành và được đào tạo 

thường xuyên những kiến thức nền tảng nhất, mới nhất, cũng như kiến thức 

chuyên sâu về đảm bảo an toàn thông tin. 

Nhận thức xã hội về an toàn thông tin được phổ cập và không ngừng được 

nâng cao. Người sử dụng có ý thức bảo vệ an toàn thông tin và được trang bị kiến 

thức, thông tin cần thiết về cách sử dụng các tính năng đảm bảo an toàn đã được 

tích hợp sẵn trong thiết bị và thường xuyên được cảnh báo về những rủi ro mất an 

toàn thông tin. 

6.2.4. Môi trƣờng pháp lý về an toàn thông tin số 

100% các đơn vị có ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh duy trì được các quy 

chế, chính sách riêng tuân thủ theo tiêu chuẩn chung về đảm bảo ATTT cho hệ 

thống CNTT của đơn vị mình. 

Các quy chế, chính sách này được đánh giá thường kỳ của đơn vị đánh giá 

độc lập đảm bảo sự tuân thủ tối đa với các yêu cầu về ATTT. 

c) 100% cán bộ quản trị hệ thống thông tin trọng yếu được đào tạo và cấp 

chứng chỉ quốc gia về an toàn thông tin. 

6.3. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN AN TOÀN THÔNG TIN SỐ ĐÊN 2015  

Mục tiêu phát triển ATTT số Bắc Kạn đến năm 2015 là đạt cấp độ phát triển 

thứ 3 (cơ bản tuân thủ) theo mô hình phát triển ATTT đã đề ra trong Chương 3 

của quy hoạch này. Khi đạt tới mức độ này, tỉnh Bắc Kạn phải đảm bảo thực hiện 

được các tiêu chí sau: 

 An toàn ứng dụng và an toàn mạng bước đầu được tổ chức và thực hiện 

một cách có hệ thống tuy nhiên các thay đổi trong hệ thống chưa nhất 

thiết phải được quản lý chặt chẽ và những yêu cầu ATTT nhỏ lẻ đôi khi 

vẫn còn phát sinh. 

 Các chương trình nâng cao nhận thức về ATTT cũng được tổ chức thường 

xuyên nhằm liên tục nâng cao nhận thức về đảm bảo ATTT cho mọi đối 

tượng người sử dụng. 

 Các quy chế, chính sách ATTT của các đơn vị được đề ra một cách không 

chính thức và đã có một số đánh giá các rủi ro được tiến hành. Bên cạnh 

đó, bộ phận chuyên trách về ATTT phải được thành lập và có nhưng các 

hoạt động tích cực trong việc đảm bảo ATTT trong đơn vị mình.  

Khi đạt được mức độ này, việc đảm bảo ATTT cho các đối tượng khác nhau 

sẽ đạt được tối thiểu các tiêu chí như sau: 
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6.3.1. Đảm bảo an toàn cho cơ sở hạ tầng thông tin 

Hệ thống thư điện tử, hệ thống quản lý văn bản điện tử, hệ thống giao ban 

trực tuyến, cổng thông tin điện tử đều được trang bị các giải pháp thiết bị và phần 

mềm đảm bảo an toàn thông tin phù hợp, đồng bộ, trung lập về nhà cung cấp, có 

khả năng nâng cấp và được kiểm tra định kỳ, đánh giá và kiểm định hàng năm về 

mức độ đảm bảo an toàn thông tin theo các tiêu chuẩn do nhà nước quy định 

Hệ thống theo dõi, giám sát, cảnh báo sớm những rủi ro và khắc phục sự cố 

về an toàn thông tin được xây dựng và đưa vào triển khai. 

Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông và internet (ISP) cam kết 

đảm bảo an toàn dữ liệu trên đường truyền với chuẩn chất lượng đã công bố, khắc 

phục kịp thời các sự cố về đường truyền kết nối. 

6.3.2. Đảm bảo an toàn dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin cho cơ quan 

nhà nƣớc trên địa bàn 

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ công điện tử, các 

giao dịch điện tử xây dựng được quy chế, quy trình đảm bảo an toàn thông tin 

phù hợp với các tiêu chuẩn do Nhà Nước ban hành. 

Cơ sở dữ liệu về thống kê, địa chính, doanh nghiệp và người dân được trang 

bị giải pháp bảo mật và sao lưu dữ liệu cần thiết, được quản lý theo quy trình 

chuẩn hóa về đảm bảo an toàn thông tin. 

Toàn bộ các dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà 

nước phải lập luận chứng về việc đảm bảo an toàn thông tin. 

6.3.3. Phát triển nhân lực và nâng cao nhận thức về an toàn thông tin số 

100% cán bộ quản lý CNTT, kỹ sư hệ thống, quản trị mạng, lập trình viên 

được đào tạo, nâng cao kiến thức, được thường xuyên cập nhật thông tin mới nhất 

về an toàn thông tin. 

Đội ngũ cán bộ đảm bảo ATTT tại các Trung tâm tích hợp dữ liệu của Tỉnh được 

trang bị các kỹ năng, kiến thức chuyên sâu và tuân thủ theo quy chế, chính sách đảm 

bảo ATTT của đơn vị. 

Chương trình đào tạo đảm bảo an toàn thông tin số được lồng ghép với các 

chương trình đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ năng ứng dụng và khai thác 

công nghệ thông tin và phổ cập CNTT cho cộng đồng người sử dụng tại Tỉnh. 

Người sử dụng Internet và các dịch vụ trực tuyến thường xuyên được cảnh 

báo, thông báo và cập nhập mới về những rủi ro mất an toàn thông tin. 

6.3.4. Môi trƣờng pháp lý về an toàn thông tin số 

UBND Tỉnh thành lập đơn vị chuyên trách đảm bảo cấp Tỉnh, đơn vị này 

chịu trách nhiệm nghiên cứu, ban hành các tiêu chuẩn, quy chế, chính sách đảm 

bảo ATTT cho các hệ thống ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh. 
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Các cơ quan nhà nước có ứng dụng CNTT phải có quy chế, chính sách đảm bảo 

ATTT cho đơn vị mình và thường xuyên cập nhật các quy chế này. Quy chế đảm bảo 

ATTT phải được giám sát bởi cơ quan chuyên trách đảm bảo ATTT cấp tỉnh. 

Các đơn vị ứng dụng CNTT ngoài nhà nước, nhận thức được tầm quan trọng 

của quy chế, chính sách đảm bảo ATTT của đơn vị mình và có kế hoạch xây 

dựng và triển khai quy chế này. 

6.4. CÁC GIẢI PHÁP  

6.4.1. Nhóm giải pháp về nâng cao nhận thức và phát triển nguồn nhân lực 

an toàn thông tin số 

Cam kết của đội ngũ quản lý cấp tỉnh, huyện và xã về an toàn thông tin là rất 

cần thiết để thúc đẩy đảm bảo an toàn thông tin tại tỉnh Bắc Kạn. Do vậy, cần tập 

trung đào tạo, nâng cao kiến thức quản lý an toàn thông tin cho Lãnh đạo các cấp. 

Mục đích của giải pháp: 

 Tạo ra sự đồng thuận và quyết tâm của các cấp lãnh đạo  

 Đảm bảo việc triển khai thống nhất và đồng bộ Quy hoạch an toàn thông 

tin số từ cấp Tỉnh, cấp huyện, đến cấp xã/phường/thị trấn 

 Khuyến khích những người quản lý, sử dụng hệ thống thông tin có ý thức 

về đảm bảo an toàn, giúp họ biết được yêu cầu cần thiết phải đảm bảo an 

toàn, có hiểu biết và có tinh thần trách nhiệm về bảo vệ hệ thống thông tin 

cũng như hỗ trợ doanh nghiệp, cá nhân bảo vệ hệ thống này. 

Tuyên truyền cho cộng đồng về sự cần thiết phải đảm bảo an toàn thông tin 

số; Đào tạo cho người sử dụng biết cách khai thác thông tin từ những nguồn 

thông tin tin cậy, tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu, sử dụng các giải pháp 

kỹ thuật sẵn có hay các phương án lựa chọn khác để bảo mật thông tin cá nhân, 

tạo, nhận, lưu trữ và truyền dữ liệu trong môi trường mạng. 

Mục đích của giải pháp: 

 Người sử dụng và cung cấp hệ thống thông tin (người dân, doanh nghiệp, 

các tổ chức, cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh) nhận thức được tầm quan 

trọng, những rủi ro an toàn thông tin số và vai trò, trách nhiệm của họ trong 

việc phòng ngừa và khắc phục những rủi ro này. 

 Kỹ năng đảm bảo an toàn thông tin của cộng đồng người sử dụng sẽ góp phần 

tăng hiệu quả lợi ích - chi phí từ những dự án công nghệ thông tin tại Tỉnh Bắc 

Kạn do các chức năng vận hành hệ thống được chính người sử dụng bảo vệ. 

 Hạn chế những hành động vô tình phát tán hay tải mã độc, phần mềm mã độc. 

 Nâng cao năng lực sử dụng và phát triển các quy trình, sản phẩm, dịch vụ 

đảm bảo an toàn thông tin số. 

 Tự bảo vệ thông tin cá nhân. 

Phát triển đội ngũ nhân sự chuyên sâu về an toàn thông tin cả về mặt số lượng, chất lượng. 
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Mục đích của giải pháp: 

 Chuyên gia an toàn thông tin đủ năng lực, được đào đúng chuyên môn, có tinh 

thần trách nhiệm trong công tác quản trị hệ thống thông tin, phòng ngừa và 

khắc phục các sự cố mất an toàn thông tin cho những hệ thống thông tin của 

đơn vị mình quản lý. 

 Bố trí đủ nhân sự cho các tổ chức cung cấp hoặc sử dụng các ứng dụng 

CNTT, đặc biệt  là các tổ chức quản lý nhà nước chung về CNTT và các tổ 

chức ứng dụng CNTT mức độ cao. 

6.4.2. Nhóm giải pháp về xây dựng các thiết chế và tăng cƣờng hoạt động 

đảm bảo an toàn thông tin số 

Xây dựng kế hoạch triển khai hàng năm, hoặc theo giai đoạn về đảm bảo an 

toàn thông tin số phù hợp với nội dung Quy hoạch, kế hoạch phát triển 

CNTT&TT và nguồn ngân sách của Tỉnh. 

Mục đích của giải pháp: 

 Đảm bảo sự tham gia và trách nhiệm của nhiều cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp và cá nhân trên địa bàn Tỉnh trong việc thực hiện các mục tiêu phát 

triển an toàn thông tin chung của Tỉnh 

 Phân bổ các nguồn lực sẵn có một cách hợp lý 

 Dễ dàng và thuận tiện hơn trong công tác theo dõi, giám sát tình hình triển 

khai thực hiện Quy hoạch 

 Tránh sự chồng chéo, trùng lắp trong quá trình triển khai 

Hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước cấp Tỉnh về an toàn thông tin, trong đó 

thành lập một đơn vị chuyên trách thực hiện các hoạt động kiểm soát, dự báo, 

phát hiện tấn công, cảnh báo sớm, ngăn chặn và kịp thời khắc phục các sự cố mất 

an toàn thông tin số xảy ra trên địa bàn Tỉnh. 

 Kịp thời nhận diện rủi ro an toàn thông tin  

 Cảnh báo người sử dụng về những rủi ro an toàn thông tin  

 Triển khai các biện pháp ngăn chặn và khắc phục khi xảy ra sự cố mất an 

toàn thông tin trên địa bàn Tỉnh 

 Giám sát hiệu quả quan lý rủi ro an toàn thông tin 

Thiết lập các kênh thông tin để tổng hợp dữ liệu về tình hình đảm bảo an toàn 

thông tin số, thu thập yêu cầu, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, trao đổi thông tin 

với các đơn vị/tổ chức an toàn thông tin quốc gia như VNCERT hay các chuyên 

gia an toàn thông tin trong nước hoặc quốc tế. 

Mục đích của giải pháp: 

 Công tác theo dõi, giám sát quá trình thực hiện đảm bảo an toàn thông tin 

được tiến hành liên tục, thường xuyên, từ đó có những biện pháp điều 
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chỉnh kịp thời để phù hợp với mục tiêu đề ra và kiểm soát được hiệu quả 

triển khai công tác đảm bảo an toàn thông tin số 

 Cập nhật những chính sách, quy định, chuẩn mới nhất hiện hành về an toàn 

thông tin. 

 Huy động tri thức của toàn Tỉnh, toàn xã hội tham gia đảm bảo an toàn thông tin 

số của Tỉnh 

6.4.3. Nhóm giải pháp nâng cao năng lực công nghệ đảm bảo ATTT 

 Thiết lập hệ thống giám sát, cảnh báo và phản ứng nhanh với các sự cố ATTT 

cấp tỉnh với nhiệm vụ giám sát chặt chẽ các rủi ro tiềm ẩn trên môi trường mạng đối 

với các đơn vị ứng dụng CNTT trên địa bàn Tỉnh và phản ứng nhanh khi xảy ra sự cố 

Mục đích của giải pháp: 

 Trang bị hệ thống trang thiết bị và các giải pháp đảm bảo ATTT tiên tiến, 

cho phép cơ quan chuyên trách về ATTT tỉnh có được công cụ theo dõi, 

giám sát, đảm bảo an toàn cho các hoạt động ứng dụng CNTT cho các đơn 

vị trên địa bàn tỉnh. 

 Triển khai các chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực công nghệ đảm bảo ATTT 

cho các đơn vị ứng dụng CNTT trong khối cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. 

 Đưa ra những hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật cần thiết cho các đơn vị ứng dụng 

CNTT ngoài nhà nước trong việc nâng cao năng lực kỹ thuật đảm bảo ATTT.  

Khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức nghiên cứu, người sử dụng nghiên cứu, 

phát triển công nghệ đảm bảo ATTT tiên tiến, phù hợp với các tiêu chuẩn hiện hành 

Mục đích của giải pháp 

 Phát triển ngành công nghiệp công nghệ thông tin của Tỉnh 

 Huy động sự đóng góp của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong nỗ lực 

đảm bảo ATTT của Tỉnh 

6.5. CÁC NHIỆM VỤ  

Giai đoạn 2012 – 2015: Tập trung nâng cao nhận thức của cộng đồng về an toàn 

thông tin và bước đầu xây dựng chính sách, quy trình đảm bảo ATTT cho tổ chức 

Tổ chức các khóa đào tạo, hội nghị, hội thảo nâng cao nhận thức về sự cần 

thiết phải đảm bảo ATTT, kỹ năng quản lý rủi ro, cập nhật hiện trạng và xu 

hướng an toàn thông tin trong nước và tại Tỉnh cho đội ngũ lãnh đạo các cấp, 

giám đốc CNTT khối cơ quan nhà nước, lãnh đạo các doanh nghiệp, các ngân 

hàng, tổ chức tài chính trên địa bàn Tỉnh. 

Tuyên truyền, phổ biến cho cộng đồng về những rủi ro do mất an toàn thông tin, 

kỹ năng cơ bản về đảm bảo an toàn thông tin dưới nhiều hình thức, khuyến khích các 

doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kịp thời thông báo cho đơn vị phụ trách an toàn thông 
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tin của Tỉnh khi phát hiện ra những rủi ro về mất an toàn thông tin số đối với những hệ 

thống thông tin, cơ sở dữ liệu hay trong quá trình tải, nhận, lưu trữ dữ liệu. 

Thành lập Phòng an toàn thông tin trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông 

đóng vai trò là Đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin trong toàn Tỉnh dưới sự 

chỉ đạo của Ban chỉ đạo CNTT có trách nhiệm: 

 Xây dựng kế hoạch triển khai an toàn thông tin trên toàn Tỉnh theo từng 

giai đoạn, trong đó quy định sự phối hợp của các đơn vị, ban ngành có 

liên quan, khuyến khích sự tham gia của các doanh nghiệp, tổ chức trên 

địa bàn Tỉnh để trình Ban chỉ đạo CNTT rà soát, thẩm định, điều chỉnh và 

UBND Tỉnh phê duyệt; 

 Tách chức năng ―Quản trị an toàn cho mạng chuyên dụng của Tỉnh, 

nghiên cứu, cung cấp giải pháp và dịch vụ đảm bảo an toàn mạng cho 

Tỉnh‖ của Trung tâm thông tin như đã quy định tại ―Quy hoạch phát triển 

CNTT đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020‖ giao cho Phòng an 

toàn thông tin thực hiện; 

 Xây dựng các hướng dẫn, tiêu chuẩn, quy chế đảm bảo ATTT được áp 

dụng chung cho các đơn vị ứng dụng CNTT trong toàn tỉnh. Hướng dẫn, 

giám sát việc triển khai áp dụng các tiêu chuẩn, quy chế này; 

 Thu thập thông tin để xây dựng báo cáo định kỳ về an toàn thông tin trình 

Ban chỉ đạo CNTT và UBND Tỉnh; 

 Thực hiện công tác dự báo về tình hình an toàn thông tin, nhận phản hồi, 

thông báo từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân để tham mưu tư vấn cho Sở 

TT&TT, Ban chỉ đạo CNTT về các biện pháp quản lý an toàn thông tin, 

gửi cảnh báo cho người sử dụng về những nguy cơ, rủi ro có khả năng xảy 

ra và kiến nghị những biện pháp phòng ngừa và khắc phục; 

 Là đầu mối khắc phục sự cố mất an toàn thông tin trên địa bàn Tỉnh; 

 Tham mưu, đề xuất cho Sở TT&TT và Ban chỉ đạo CNTT quy trình quản 

lý rủi ro áp dụng cho các cơ quan/tổ chức phù hợp với các tiêu chuẩn an 

toàn thông tin do nước ban hành; 

 Hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp về thiết lập, duy trì, vận 

hành, cải tiến quy trình đảm bảo an toàn thông tin; 

 Tổ chức đào tạo, tuyên truyền nâng cao nhận thức về an toàn thông tin 

cho cộng đồng người sử dụng tại Bắc Kạn; 

 Thẩm định các nội dung an toàn thông tin trong các dự án CNTT 

Xây dựng và đưa vào triển khai quy trình đảm bảo an toàn thông tin cho các hệ 

thống Hệ thống thư điện tử, hệ thống quản lý văn bản điện tử, hệ thống giao ban trực 

tuyến, cổng thông tin điện tử, Cơ sở dữ liệu về thống kê, cơ sở dữ liệu địa chính. 
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Xây dựng kế hoạch triển khai giai đoạn 2012 – 2014 cho toàn Tỉnh, tập 

trung vào công tác đào tạo, nâng cao nhận thức cho mọi đối tượng, dưới nhiều 

hình thức và trang bị các phần mềm, thiết bị đảm bảo an toàn thông tin, lưu trữ và 

sao lưu dữ liệu thiết yếu cho các cơ quan nhà nước cung cấp dịch vụ công, Trung 

tâm tích hợp dữ liệu, Trung tâm thông tin. 

Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp tăng cường hợp tác giữa cơ quan nhà 

nước, doanh nghiệp, cá nhân về an toàn thông tin trên địa bàn Tỉnh; 

Tập trung phát triển lực lượng chuyên gia đảm bảo an toàn thông tin làm việc 

trong các cơ quan nhà nước, đặc biệt cơ quan tham gia cung cấp dịch vụ công, Trung 

tâm tích hợp dữ liệu, Trung tâm công nghệ thông tin, các ngân hàng và tổ chức tài 

chính dưới nhiều hình thức. 

Xây dựng và bắt đầu đưa vào triển khai Hệ thống theo dõi, giám sát, cảnh 

báo sớm những rủi ro và khắc phục sự cố về an toàn thông tin số. 

Giai đoạn 2015 – 2020: tăng cường năng lực quản lý an toàn thông tin  

Rà soát, đánh giá kết quả triển khai giai đoạn 2012 – 2014, đánh giá những rủi ro 

và tác động của những rủi ro này đến tình hình phát triển kinh tế, xã hội trên toàn Tỉnh. 

Đẩy mạnh công tác dự báo, cảnh báo sớm về nguy cơ mất an toàn thông tin số 

cho cộng đồng dưới nhiều hình thức, xây dựng trang thông tin điện tử để thường 

xuyên cung cấp và thu thập thông tin trực tuyến về tình hình mất an toàn thông tin. 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, nâng cao nhận thức của người sử dụng 

về an toàn thông tin; 

Nghiên cứu, xây dựng và ban hành các chính sách khuyến khích đầu tư, phát 

triển các sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin trong Tỉnh 

Tăng cường đầu tư trang bị các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin cho các 

thiết bị, hệ thống CNTT, đặc biệt là các thiết bị, phần mềm chuyên dụng cho Trung 

tâm tích hợp dữ liệu, các cơ sở dữ liệu của Tỉnh và các ngân hàng, tổ chức tài chính. 

Xây dựng và ban hành hướng dẫn áp dụng các chuẩn CNTT do Nhà nước 

ban hành và cơ chế giám sát, theo dõi tình hình áp dụng chuẩn và quy trình quản 

lý an toàn thông tin trong các cơ quan, tổ chức. 

6.6. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

6.6.1. Vai trò của Nhà nƣớc, doanh nghiệp và ngƣời sử dụng 

Để thực hiện thành công Quy hoạch này, rất cần phải có sự quyết tâm, chung 

tay phối hợp của nhà nước, doanh nghiệp và người dân. 

Về phía các đơn vị quản lý nhà nước, sự quyết tâm của lãnh đạo Tỉnh và Lãnh 

đạo các sở/ban ngành, các đơn vị cấp quận, huyện… đóng vai trò rất quan trọng. Sau 

khi Quy hoạch này được phê duyệt, Lãnh đạo Tỉnh và lãnh đạo các đơn vị cần huy 
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động mọi nguồn lực có thể  và phù hợp để đảm bảo đạt được mục tiêu quy hoạch; 

truyền đạt để toàn thể cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân thấy được tầm 

quan trọng của việc đáp ứng các mục tiêu an toàn thông tin đề ra tại Quy hoạch này 

và trách nhiệm đảm bảo an toàn thông tin đối với hệ thống thông tin đơn vị/doanh 

nghiệp mình đang quản lý, vận hành; đảm bảo rằng tất cả các nhân viên được phân 

công đảm bảo an toàn thông tin số có năng lực để thực hiện các công việc được yêu 

cầu; thường xuyên tiến hành đánh giá việc áp dụng chính sách, việc thực hiện mục 

tiêu đề ra và những rủi ro an toàn thông tin số đang và sẽ gặp phải để có những biện 

pháp phòng ngừa, khắc phục và cải tiến kịp thời. 

Về phía các doanh nghiệp, rõ ràng là những nỗ lực của khối cơ quan nhà 

nước là chưa đủ, các doanh nghiệp cũng cần chủ động tự trang bị giải pháp an 

toàn thông tin cho hệ thống thông tin doanh nghiệp mình quản lý; hỗ trợ các cơ 

quan quản lý đảm bảo an toàn thông tin bằng cách thường xuyên gửi các báo cáo 

định kỳ về tình hình triển khai của đơn vị và thông báo ngay cho cơ quan quản lý 

khi xảy ra sự cố mất an toàn thông tin để có những biện pháp khắc phục sự cố kịp 

thời và hiệu quả; xác định mức độ quan trọng của hệ thống thông tin doanh 

nghiệp mình quản lý để bố trí nhân sự đủ năng lực và phù hợp; Tuân thủ các quy 

định, chính sách nhà nước, của Tỉnh, của ngành nhằm đảm bảo thực hiện đúng 

mục tiêu đã đề ra của Quy hoạch; Đảm bảo an toàn dữ liệu trên đường truyền với 

chuẩn chất lượng đã công bố, khắc phục kịp thời các sự cố về đường truyền kết 

nối; Phối hợp với cơ quan chuyên trách trong việc truy tìm tội phạm mạng. 

Về phía người dân, với vai trò là người sử dụng hệ thống thông tin do cơ 

quan nhà nước hay doanh nghiệp cung cấp, người dân cần tự trang bị cho mình 

kiến thức, kỹ năng bảo vệ mình trước những âm mưu, diễn biến phá hoại gây mất 

an toàn, an ninh thông tin; Tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến đảm 

bảo an toàn thông tin, tuyệt đối không có hành vi phá hoại hệ thống thông tin dù 

có chủ đích hay không có chủ đích 

6.6.2. Phân công trách nhiệm 

Uỷ ban nhân dân tỉnh là đơn vị chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức, triển khai 

thực hiện Quy hoạch an toàn thông tin số tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020 trên toàn 

địa bàn Tỉnh. 

Ban chỉ đạo công nghệ thông tin Tỉnh là đơn vị đầu mối quản lý các vấn đề 

về an toàn thông tin số trên địa bàn Tỉnh. 

Các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện/thị, các doanh nghiệp có 

trách nhiệm triển khai quy hoạch như sau: 

a) Sở Thông tin và Truyền thông  
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Với vai trò là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo công nghệ thông tin của tỉnh, 

Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm: 

 Chủ trì xây dựng cơ chế, kế hoạch, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện Quy 

hoạch an toàn thông tin số tỉnh Bắc Kạn theo từng năm phù hợp với nội 

dung Quy hoạch trình Ban chỉ đạo CNTT phê duyệt 

 Giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các sở, ban, ngành, Uỷ ban 

nhân dân các huyện, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng và triển 

khai thực hiện các kế hoạch, chương trình phát triển an toàn thông tin bảo 

đảm phù hợp với kế hoạch phát triển CNTT và nội dung bản quy hoạch này.  

 Thành lập bộ phận chuyên trách về An toàn thông tin để thường xuyên theo 

dõi, hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch 

định kỳ hàng năm của các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan theo yêu 

cầu của Uỷ ban nhân dân tỉnh và đề xuất những kế hoạch, giải pháp thực 

hiện Quy hoạch hiệu quả, căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế - xã hội 

của tỉnh trình Uỷ ban nhân dân tỉnh những nội dung cập nhật mới và điều 

chỉnh Quy hoạch cho phù hợp theo từng thời kỳ; Chủ động phối hợp với đơn 

vị chuyên môn kịp thời tổ chức ứng cứu khắc phục sự cố an toàn mạng xảy ra 

trên địa bàn Tỉnh. 

 Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các cơ quan hành chính 

sự nghiệp, doanh nghiệp xây dựng kế hoạch phát triển an toàn thông tin hàng năm 

phù hợp với Quy hoạch trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt để thực hiện. 

 Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính xây dựng dự toán kinh 

phí thực hiện các chương trình, dự án đảm bảo an toàn thông tin trình Ủy 

ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt. 

 Phối hợp với các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện/thị, các doanh 

nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông thực hiện thống kê số liệu 

thống kê hàng năm. 

 Phối hợp với các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện/thị, các doanh 

nghiệp công nghệ thông tin, viễn thông trong việc tổ chức triển khai thực 

hiện các chương trình đầu tư hạ tầng viễn thông phục vụ mục tiêu phát 

triển công nghệ thông tin theo nội dung Quy hoạch. 

 Phối hợp với Sở Nội vụ trong việc phát triển nguồn nhân lực an toàn thông 

tin. Nghiên cứu đề xuất các tiêu chuẩn tuyển dụng, bố trí sử dụng đội ngũ 

chuyên gia, cán bộ có trình độ an toàn thông tin về công tác ở các đơn vị 

nhà nước trên địa bàn Tỉnh 

 Triển khai các hoạt động đào tạo cho các chuyên gia CNTT kiến thức 

chuyên sâu về an toàn thông tin, tuyên truyền phổ biến nâng cao ý thức của 

người sử dụng về bảo đảm an toàn thông tin. 
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b) Công an Tỉnh 

 Chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn thông tin trong các hoạt động quản lý, 

kiểm soát, phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh chống hành vi lợi 

dụng công nghệ thông tin để xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã 

hội và lợi ích của người dân. 

 Phối hợp với Sở Thông tin, Truyền thông tổ chức hướng dẫn, giám sát các hoạt 

động đảm bảo ATTT đối với các hệ thống ứng dụng CNTT trên địa bàn Tỉnh. 

c) Sở Kế hoạch và Đầu tư 

 Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch triển khai Quy hoạch này 

 Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính cân đối và bố trí  

nguồn vốn để đảm bảo kinh phí thực hiện kế hoạch, đặc biệt là nguồn vốn 

từ ngân sách nhà nước cho các dự án, chương trình và kế phát triển an toàn 

thông tin của tỉnh; tổ chức triển khai các biện pháp nhằm tập trung các 

nguồn lực phát triển an toàn thông tin 

d) Sở Khoa học công nghệ 

 Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông đề xuất các chương trình, đề tài 

nghiên cứu khoa học phục vụ công tác đảm bảo an toàn thông tin của Tỉnh. 

 Tham mưu, đề xuất các sáng kiến đảm bảo an toàn thông tin số cho Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bắc Kạn và Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin 

e) Sở Tài chính 

 Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông xây 

dựng cơ chế, chính sách, tạo điều kiện đảm bảo ưu tiên bố trí kinh phí cho 

các chương trình, đề án, dự án đảm bảo an toàn thông tin bằng ngân sách 

của tỉnh, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh theo Quy hoạch được phê duyệt. 

f) Ngân hàng nhà nước tỉnh 

 Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các ngân hàng 

thương mại xây dựng cơ chế, quy trình đảm bảo an toàn cho cơ sở dữ liệu của ngân 

hàng và các giao dịch ngân hàng trực tuyến phù hợp với các quy định của Pháp luật. 

g) Uỷ ban nhân dân các huyện/thị 

 Có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông và các Sở, 

ban, ngành liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện các chương trình, dự án 

trên địa bàn, đảm bảo tính thống nhất giữa ngành với địa phương và của tỉnh. 

Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan để xây dựng, thực hiện các dự 

án đảm bảo an toàn  thông tin trên địa bàn theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh. 

 Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện 

đảm bảo an toàn thông tin cấp cơ sở nhằm đảm bảo tính đồng bộ, thống 

nhất và đạt hiệu quả cao. 
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l) Các Sở ban ngành khác 

 Căn cứ Quy hoạch này bổ sung các nội dung về an toàn thông tin trong kế 

hoạch giai đoạn 2011 – 2015, giai đoạn 2016 – 2020  và kế hoạch hàng 

năm về ứng dụng công nghệ thông tin. 

 Xây dựng và ban hành quy chế đảm bảo an toàn thông tin số cho các hệ 

thống thông tin của đơn vị mình quản lý 

 Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở tài 

chính dự toán một phần kinh phí thích đáng để trang bị các giải pháp đảm 

bảo an toàn thông tin trong các dự án ứng dụng công nghệ thông tin đang 

và sẽ triển khai của đơn vị. 

 Quản lý, giám sát, đảm bảo hiệu quả, tiến độ của các dự án được cấp có 

thẩm quyền giao triển khai. 

 Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai các hoạt động nâng cao nhận 

thức cho cán bộ, công chức, viên chức do đơn vị mình quản lý về an toàn thông tin số. 

k) Các doanh nghiệp/ đơn vị khác 

 Xây dựng quy chế, trang bị các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin cho hệ 

thống thông  tin và giải pháp sao lưu dữ liệu phù hợp với đặc thù đơn vị mình 

 Thực hiện báo cáo định kỳ hoặc đột xuất cho Ủy ban nhân dân Tỉnh (thông qua 

Sở Thông tin và Truyền thông) về các hoạt động đảm bảo an toàn thông tin. 

 Kịp thời thông báo và phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông khắc 

phục các sự cố mất an toàn thông tin tại đơn vị mình  
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7. DANH MỤC CHƢƠNG TRÌNH DỰ ÁN SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC  

(Ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày         của UBND Tỉnh Bắc Kạn) 

 

STT Tên dự án Đơn vị chủ trì TG thực hiện 

1 Dự án thành lập trung tâm an toàn 

thông tin của tỉnh 

Sở Thông tin và 

Truyền thông tỉnh 

Bắc Kạn 

2012-2020 

2 Dự án xây dựng tiêu chuẩn, quy 

trình, chính sách đảm bảo an toàn 

thông tin cho các hệ thống ứng 

dụng CNTT trên địa bàn tỉnh 

Sở Thông tin và 

Truyền thông tỉnh 

Bắc Kạn 
2012-2020 

3 Dự  án xây dựng hệ thống đánh 

giá, kiểm định an toàn thông tin 

tỉnh 

Sở Thông tin và 

Truyền thông tỉnh 

Bắc Kạn 

2012-2016 

4 Xây dựng hệ thống giám sát, cảnh 

báo và phản ứng nhanh với các sự 

cố ATTT 

Sở Thông tin và 

Truyền thông tỉnh 

Bắc Kạn 

2012-2016 

5 Nâng cao năng lực đào tạo về an 

toàn thông tin cho Trung tâm đào 

tạo Công nghệ thông tin 

Trung tâm đào tạo 

Công nghệ thông tin 2012-2020 

6 Đề án đào tạo chuyên gia an toàn 

thông tin trong địa bàn tỉnh 

Trung tâm đào tạo 

Công nghệ thông tin 
2012-2020 

7 Đề án áp dụng các tiêu chuẩn đảm 

bảo ATTT cho các cơ quan quản 

lý nhà nước 

Sở Thông tin và 

Truyền thông tỉnh 

Bắc Kạn 

2012-2020 

8 Đề án tuyên truyền nâng cao nhận 

thức về ATTT tới các đối tượng sử 

dụng thông tin trên toàn tỉnh 

Sở Thông tin và 

Truyền thông tỉnh 

Bắc Kạn 

2012-2020 
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THUYẾT MINH DỰ ÁN 

1. Dự án thành lập trung tâm an toàn thông tin của tỉnh 

1.1. Sơ lƣợc về cần thiết và mục tiêu của dự án 

Việc thực hiện những mục tiêu đã đặt ra của Quy hoạch trên cả ba khía cạnh 

là môi trường pháp lý, an toàn mạng và hạ tầng thông tin, an toàn cho dữ liệu và 

ứng dụng công nghệ thông tin phải được coi là trách nhiệm của toàn bộ các đơn 

vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân sở hữu, quản lý, vận hành, khai thác hệ thống 

thông tin của Tỉnh. Tuy nhiên, trong điều kiện nguồn lực, chức năng của các đơn 

vị này về đảm bảo ATTT là có hạn và nhằm đảm bảo tính hiệu quả, tránh trùng 

lắp khi xây dựng và triển khai các giải pháp ATTT, Tỉnh cần xây dựng một đơn 

vị chuyên trách về ATTT để điều phối chung những nỗ lực này, đơn vị này sẽ 

đóng vai trò là đầu mối kỹ thuật để triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn 

thông tin mạng trên địa bàn toàn Tỉnh từ việc phát hiện, cảnh báo, phòng ngừa, 

ngăn chặn và khắc phục các sự cố mất an toàn thông tin. 

Đơn vị này có chức năng nhiệm vụ như sau: 

 Thường xuyên thu thập thông tin về  các nguy cơ và sự cố an toàn thông tin; 

 Tiến hành phân tích, nhận dạng, cảnh báo sớm các nguy cơ mất an toàn 

thông tin thông qua hệ thống thư điện tử, trang thông tin điện tử và các 

hình thức khác dựa trên những thông tin thu thập được; 

 Giảm thiểu rủi ro và đảm bảo các nghiệp vụ của khối cơ quan nhà nước 

được vận hành liên tục thông qua quy trình quản lý rõ ràng theo các tiêu 

chuẩn ATTT của Nhà nước, của Tỉnh 

 Ứng cứu khẩn cấp các sự cố mất an toàn thông tin trên địa bàn Tỉnh 

 Là đầu mối tư vấn, hỗ trợ, cung cấp tri thức đảm bảo an toàn thông tin số 

cho các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp của Tỉnh 

 Tư vấn xây dựng chính sách, quy trình, chuẩn đảm bảo ATTT cho Sở 

TT&TT và các cơ quan, đơn vị khác; 

 Hỗ trợ các cơ quan, đơn vị phát triển các hệ thống, trang thiết bị CNTT phù 

hợp với Quy hoạch đảm bảo an toàn thông tin số đến năm 2010 tỉnh Bắc Kạn  

 Tư vấn xây dựng khung kiến trúc CNTT an toàn cho Tỉnh với các quy 

trình nghiệp vụ được thiết kế đảm bảo tính an toàn. 

 Phối hợp đào tạo, nâng cao nhận thức về an toàn thông tin cho các đơn vị, 

cá nhân trên địa bàn Tỉnh 

1.2. Thời gian thực hiện:  

1.3. Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn 
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2. Dự án xây dựng tiêu chuẩn, quy trình, chính sách đảm bảo an toàn thông 

tin cho các hệ thống ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh 

2.1. Sơ lược về cần thiết và mục tiêu của dự án 

Theo định hướng phát triển CNTT&TT tỉnh Bắc Kạn đến năm 2010, nhiều 

hệ thống ứng dụng CNTT đã và sẽ được xây dựng, tuy nhiên theo kết quả điều tra 

khảo sát đã được thực hiện năm 2012, hầu hết hệ thống CNTT đã được đưa vào 

triển khai đều chưa trang bị giải pháp ATTT hoặc mới chỉ trang bị phần mềm 

chống vi-rút. Điều này sẽ tạo ra kẽ hở để tin tặc lợi dụng tấn công. Để xây dựng 

hành lang pháp lý đủ mạnh làm cơ sở đảm bảo ATTT cho các hệ thống ứng dụng 

CNTT trên địa bàn, Tỉnh cần xây dựng và ban hành tiêu chuẩn, quy trình, chính 

sách đảm bảo ATTT nhằm đảm bảo những mục tiêu sau: 

Xây dựng và ban hành quy trình, tiêu chuẩn về đảm bảo an toàn thông tin làm quy 

chiếu để các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh xây dựng hệ thống ứng dụng CNTT. 

Đảm bảo tính phù hợp giữa các tiểu chuẩn, quy trình về an toàn thông tin tại 

Tỉnh phù hợp với các tiêu chuẩn, quy trình ATTT của cả nước và của quốc tế 

Đảm bảo các tiêu chuẩn, quy trình, chính sách theo kịp với sự phát triển của công nghệ. 

2.2. Thời gian thực hiện: 2012- 2020 

2.3. Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn 

Đơn vị giám sát: Trung tâm Công nghệ thông tin 

3. Dự  án xây dựng hệ thống đánh giá, kiểm định an toàn thông tin tỉnh 

3.1. Sơ lược về sự cần thiết và mục tiêu của dự án 

Các hệ thống thông tin, đặc biệt các hệ thống thông tin trong khối cơ quan 

nhà nước, ngoài việc phải áp dụng các tiêu chuẩn, quy trình đảm bảo ATTT và 

được trang bị giải pháp ATTT, rất cần phải được đánh giá, thử nghiệm mức độ 

đảm bảo ATTT trong môi trường giả định trước khi đưa vào ứng dụng.  

Mục tiêu của dự án này là đầu tư xây dựng một hệ thống kỹ thuật thực hiện 

nhiệm vụ kiểm định, đánh giá năng lực an toàn thông tin của các hệ thống thông tin 

của các cơ quan chính phủ và các hệ thống thông tin quan trọng khác. Hệ thống sau 

khi được đầu tư ngoài việc cung cấp công cụ để kiểm định và đánh giá hệ thống nó 

còn hỗ trợ công tác đào tạo đội ngũ kiểm định an toàn thông tin cho các hệ thống 

thông tin. Dự án đầu tư sẽ bao gồm việc mua sắm các  trang thiết bị cho phòng thí 

nghiệm và mô phỏng, đầu tư xây dựng các bài kiểm tra đánh giá an toàn hệ thống, 

đào tạo nhân lực và chi phí triển khai kiểm định đánh giá hệ thống hàng năm phù 

hợp với hệ thống đánh giá, kiểm định an toàn thông tin của quốc gia. 

3.2. Thời gian thực hiện: 2012- 2016 

3.3. Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn 
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4. Xây dựng hệ thống giám sát, cảnh báo và phản ứng nhanh với các sự cố ATTT 

4.1. Sơ lược về sự cần thiết và mục tiêu của dự án 

Trước tình hình các hình thức phạm tội sử dụng công nghệ cao đặc biệt là 

mạng máy tính phát triển nhanh chóng với con số thiệt hại ngày càng gia tăng và 

gây ra những ảnh hướng tiêu cực tới nhiều lĩnh vực như kinh tế, chính trị, xã hội, 

quốc phòng… hệ thống giám sát, cảnh báo, phản ứng nhanh với các sự cố ATTT 

đóng vai trò nòng cốt trong việc phòng ngừa, phát hiện và khắc phục kịp thời các 

sự cố gây mất ATTT, giảm thiểu những thiệt hại lớn có thể xảy ra. Dự án này 

nhằm mục tiêu xây dựng một hệ thống hạ tầng kỹ thuật có khả năng phát hiện, 

theo dõi dấu hiệu tấn công, phân tích các thông tin thu thập được và đưa ra cảnh 

báo cho hệ thống  hoặc cho người quản trị mạng, là công cụ cho phép Trung tâm 

ATTT, Sở Công giám sát chặt chẽ hơn các diễn biến về tội phạm trên mạng và 

triển khai các  nghiệp vụ trấn áp tội phạm trên mạng Internet cũng như các hình 

thức tội phạm sử dụng công nghệ cao khác. 

4.2. Thời gian thực hiện: 2012- 2016 

4.3. Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn 

5. Nâng cao năng lực đào tạo về an toàn thông tin cho Trung tâm Công nghệ 

thông tin và Truyền thông 

5.1. Sơ lược về sự cần thiết và mục tiêu của dự án 

Các chương trình đào tạo và nâng cao nhận thức về an toàn thông tin được xem 

là một trong những nội dung quan trọng nhất để thực hiện mục tiêu của Quy hoạch. 

Việc cung cấp cho các chuyên gia CNTT, chuyên gia quản trị hệ thống và dữ liệu, 

người sử dụng… kỹ năng, kiến thức, thông tin về bảo đảm an toàn cho hệ thống và 

dữ liệu để đảm bảo rằng họ hiểu và có khả năng  đáp ứng các yêu cầu bảo mật của 

đơn vị chính là yếu tố đem lại thành công cho các đơn vị. Nếu đội ngũ nhân sự về 

CNTT, người sử dụng không biết hoặc không hiểu được làm cách nào để đảm bảo 

tính tin cậy, tính toàn vẹn, tính xác thực của thông tin, đơn vị đó không chỉ phải đối 

mặt với nguy cơ nguồn tài sản thông tin quý giá bị đánh cắp, bị sử dụng vào những 

mục đích bất hợp pháp  mà còn đối mặt với nguy cơ uy tín, danh dự, mất ổn định 

chính trị… và một loạt những hệ lụy khác liên quan. Chính vì vậy, nâng cao kiến 

thức, kỹ năng và nhận thức về đảm bảo an toàn thông tin chính là việc gia tăng nội 

lực, sức mạnh của tổ chức, của hệ thống trước những nguy cơ đe dọa ngày càng gia 

tăng từ không gian mạng. Dự án này được thực hiện nhằm mục tiêu: 

 Xây dựng Trung tâm CNTT và Truyền thông là đầu mối phát triển nhân 

lực đảm bảo ATTT số cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh 

 Đảm bảo phát triển nhân lực ATTT được lồng ghép và phù hợp với định 

hướng chung của các chương trình phát triển công nghệ thông tin – truyền thông. 

5.2. Thời gian thực hiện: 2012- 2020 

5.3. Đơn vị chủ trì: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông 
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6. Đề án đào tạo chuyên gia an toàn thông tin trong địa bàn tỉnh 

6.1. Sơ lược về sự cần thiết và mục tiêu của dự án 

Tương tự như nội dung đã đề cập tại mục 4.1 về sự cần thiết phải đào tạo, 

nâng cao nhận thức về ATTT, việc bảo vệ ATTT cho các hệ thống trong kỷ 

nguyên thông tin phụ thuộc vào năng lực của đội ngũ nhân sự đảm bảo ATTT. 

Các chuyên gia, các nhà nghiên cứu ATTT chịu trách nhiệm thiết kế hệ thống, 

tìm ra lỗ hổng của hệ thống đơn vị quản lý hoặc những hệ thống có liên quan, bảo 

vệ hệ thống trước những mục tiêu tấn công của tin tặc trong khi đó, bọn tội phạm 

mạng, siêu trộm ―tài sản ảo‖ nhắm vào hệ thống máy tính và người sử dụng ngày 

càng tinh vi hơn. Chính vì vậy, đào tạo chuyên sâu về ATTT cho đội ngũ nhân sự 

CNTT, các nhà nghiên cứu là giải pháp tốt nhất trong cuộc chiến chống lại tin tặc, 

vi-rút và các phần mềm gián điệp. Dự án được triển khai nhằm mục tiêu phát 

triển về mặt số lượng, cũng như chất lượng đội ngũ nhân sự chuyên sâu về đảm 

bảo ATTT công tác tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đặc biệt là những cơ 

quan cung cấp dịch vụ công, trung tâm dữ liệu, các tổ chức tài chính, viễn thông. 

6.2. Thời gian thực hiện: 2012- 2020 

6.3. Đơn vị chủ trì: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông. 

7. Đề án áp dụng các tiêu chuẩn đảm bảo ATTT cho các cơ quan quản lý nhà nƣớc 

7.1. Sơ lược về sự cần thiết và mục tiêu của dự án 

Không một giải pháp nào có thể đảm bảo an toàn 100% cho hệ thống, do đó bên 

cạnh việc đào tạo nhân lực ATTT, Tỉnh cần đẩy mạnh việc áp dụng các chuẩn ATTT  

cho các hệ thống CNTT trong khối cơ quan nhà nước. Mục tiêu của Đề án là thiết lập 

môi trường vận hành hệ thống được quản lý tốt khi các rủi ro an toàn của hệ thống 

được kiểm soát chặt chẽ; Nâng cao niềm tin của người dùng hệ thống CNTT của khối 

cơ quan nhà nước bằng cách giúp họ tin rằng thông tin của hệ thống được bảo đảo an 

toàn thông qua các quy trình, tiêu chuẩn quản lý rõ ràng, đồng bộ và theo cách chuyên 

nghiệp; giảm thiểu khả năng, nguy cơ đổ vỡ hệ thống từ những sự cố mất an toàn 

thông tin; chống lại các nguy cơ ngày càng gia tăng về tội phạm mạng trong việc bảo 

vệ an toàn cho các hệ thống thông tin quan trọng trong khối cơ quan chính phủ; tuân 

thủ các yêu cầu pháp lý và các quy định về ATTT của nhà nước. 

7.2. Thời gian thực hiện: 2012- 2020 

7.3. Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn. 
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8. Đề án tuyên truyền nâng cao nhận thức về ATTT tới các đối tƣợng sử 

dụng thông tin trên toàn tỉnh 

8.1. Sơ lược về sự cần thiết và mục tiêu của dự án 

Quy hoạch an toàn thông tin số tỉnh Bắc Kạn sẽ không thể thành công nếu 

thiếu việc triển khai nâng cao nhận thức về ATTT cho cộng đồng người sử dụng. 

Theo khảo sát cho thấy, phần lớn các sự cố an toàn thông tin xuất phát từ vấn đề 

về con người hơn là xuất phát từ các lỗi kỹ thuật trong khi đó các đơn vị thường 

quan tâm nhiều. 

Có thể thấy, việc xây dựng các chính sách, chuẩn, quy trình đảm bảo ATTT 

cho hệ thống mới chỉ là bước đầu trong nỗ lực đảm bảo ATTT.  Khung kiến trúc 

đảm bảo ATTT sẽ trở nên kém hiệu quả khi không có một đề án, dự án được triển 

khai nhằm mục đích hỗ trợ người sử dụng hệ thống hiểu được quyền và trách 

nhiệm của mình liên quan đến tài sản thông tin đang sử dụng.  

8.2. Thời gian thực hiện: 2012- 2020 

8.3. Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn 
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PHỤ LỤC 
Bộ tiêu chuẩn ISO 27001 

0. Giới thiệu 

0.1 Tổng quan 

Tiêu chuẩn này đã được chuẩn bị nhằm cung cấp một mô hình để thiết lập, 

thực hiện, vận hành, theo dõi, xem xét, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý an 

toàn bảo mật thông tin (ISMS). Việc chấp nhận  ISMS phải là quyết định mang 

tính chiến lược của một tổ chức. Việc thiết kế và thực hiện ISMS của tổ chức chịu 

ảnh hưởng bới các cần thiết và các mục tiêu,  các yêu cầu an toàn bảo mật, các 

quá trình tuyển dụng và qui mô và cấu trúc của tổ chức. Các yếu tố này cùng với 

các hệ thống hỗ trợ của chúng có thể xảy ra thay đổi theo thời gian. Nó có thể xảy 

ra  này đó làm việc thực hiện ISMS  sẽ được tuỳ biến  phù hợp với như cầu của tổ 

chức, ví dụ, một tình huống đơn giản yêu cầu một giải pháp ISMS đơn giản. 

Các bên liên quan có thể sử dụng tiêu chuẩn này để đánh giá sự phù hợp bởi 

nội bộ quan tâm hoặc các bên ngoài. 

0.2 Tiếp cận theo quá trình 

Tiêu chuẩn này sử dụng cách tiếp cận theo quá trình để thiết lập, thực hiện, 

vận hành, theo dõi, xem xét, duy trì và cải tiến ISMS của một tổ chức.  

Tổ chức cần nhận biết và quản lý nhiều hoạt động nhằm thực hiện chức 

năng một cách hiệu quả. Bất kỳ hoạt động nào sử dụng các nguồn lực và được 

quản lý nhằm biến các đầu vào thành các đầu ra được coi như một quá trình. 

Thông thường các đầu ra của một quá trình hình thành đầu vào trực tiếp cho quá 

trình tiếp theo. 

Việc áp dụng một hệ thống các quá trình của một tổ chức, đồng thời với 

việc nhận biết và tương tác giữa các quá trình đó, và việc quản lý chúng được 

xem như một cách tiếp cận theo quá trình. 

Tiếp cận theo quá trình của việc quản lý an toàn và bảo mật thông tin thể 

hiện trong tiêu chuẩn này khuyến khích người sử dụng nhằm nhấn mạnh tầm 

quan trọng của việc: 

a) Thấu hiểu được nhu cầu và các yêu cầu về quản lý an toàn bảo mật thông 

tin của tổ chức và sự cần thiết thiết lập chính sách và các mục tiêu an toàn bảo 

mật thông tin; 

b) Các kiểm soát thực hiện và vận hành để quản lý các rủi ro an toàn bảo mật 

thông tin của tổ chức trong bối cảnh toàn bộ các rủi ro kinh doanh của tổ chức; 

c) Theo dõi và xem xét tính thực hiện và hiệu lực của ISMS; và 

d) Cải tiến liên tục trên cơ sở đo lường mục tiêu.  
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Tiêu chuẩn này tuân theo mô hình "Plan-Do-Check-Act" (PDCA), mô hình 

này được áp dụng cho cấu trúc của mọi quá trình ISMS. Hình 1 thể hiện cách 

tiếp nhận yêu cầu an toàn bảo mật thông tin, và mong đợi của các bên quan và 

thông qua các hành động và quá trình cần thiết nhằm tạo ra các kết quả an toàn 

bảo mật thông tin đáp ứng các yêu cầu và mong đợi đó. Hình 1 cũng thể hiện các 

liên kết trong các quá trình được trình bày trong chương 4,5,6,7 và 8. 

Việc sử dụng mô hình PDCA cũng phản ánh các nguyên tắc trình bày trong 

hướng dẫn OECD 2002
6
 quản trị an toàn bảo mật các hệ thống thông tin và 

mạng. Tiêu chuẩn này cung cấp một mô hình thiết thực để thực hiện các nguyên 

tắc trong các hướng dẫn này về đánh giá rủi ro, thiết kế và thực hiện an toàn bảo 

mật, quản lý an toàn bảo mật và đánh giá lại. 

VÍ DỤ 1: 

Một yêu cầu có thể là sự vi phạm an toàn và bảo mật thông tin sẽ không là 

nguyên nhân gây thiệt hại nghiêm trọng về tài chính và/hoặc gây nên tình trạng 

rắc rối của tổ chức. 

VÍ DỤ 2:  

Trong trường hợp một sự cố nghiêm trọng xảy ra -  ví dụ như hoạt động phá 

hoại trang kinh doanh điện tử của tổ chức – cần có những người được đào tạo 

thoả đáng về các thủ tục thích hợp nhằm giảm thiểu tác động. 

Plan (thiết lập ISMS) lập chính sách, mục tiêu, các quá trình và thủ tục 

của ISMS phù hợp với việc quản lý rủi ro và cải tiến an toàn bảo mật thông tin 

nhằm đạt được kết quả tuân theo các chính sách và mục tiêu của tổ chức. 

Do (Thực hiện và điều hành ISMS) Thực hiện và vận hành chính sách, 

các kiểm soát, các quá trình và thủ tục của ISMS. 

Check (Theo dõi và xem xét ISMS) Đánh giá và khi thích hợp, đo lường 

thực hiện quá trình so với chính sách, mục tiêu và kinh nghiệm triển khai áp 

dụng ISMS, báo cáo kết quả để lãnh đạo xem xét. 

Act (Duy trì và cải tiến ISMS) Thực hiện các hành động khắc phục phòng 

ngừa dựa trên kết quả đánh giá nội bộ ISMS và xem xét của lãnh đạo cũng như 

các thông tin liên quan đển thực hiện cải tiến liên tục hệ thống ISMS. 

                                              
6
 Hướng dẫn OECD về các mạng và hệ thống an toàn thông tin -  thiên về văn hoá an toàn. Paris: OECD, 

July 2002. www.oecd.org 

 

http://www.oecd.org/
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0.3 Tƣơng thích với các hệ thống quản lý khác 

Tiêu chuẩn này có mối liên kết với ISO 9001:2000 và ISO 14001:2004 

nhằm hỗ trợ việc thực hiện và vận hành thống nhất và tích hợp với các tiêu chuẩn 

quản lý liên quan. Một hệ thống quả lý được thiết kế phù hợp có thể đáp ứng các 

yêu cầu của tất cả các tiêu chuẩn. Bảng C.1 thể hiện mối quan hệ giữa các điều 

khoản của tiêu chuẩn này, ISO 9001:2000 và ISO 14001:2004  

Tiêu chuẩn này được thiết kế cho phép một tổ chức liên kết hoặc tích hợp 

ISMS với các yêu cầu hệ thống quản lý liên quan. 

Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Hệ thống quản lý an toàn 

thông tin - Các yêu cầu 

CHÚ Ý — Ấn bản này không có mục đích bao gồm tất cả các cung cấp cần 

thiết của một hợp đồng. Người sử dụng có trách nhiệm về việc áp dụng đúng đắn 

của nó. Việc phù hợp với Tiêu chuẩn quốc tế không miễn trừ đối với các nghĩa vụ 

về luật pháp.  

1 Phạm vi 

1.1 Tổng quan (General) 

Tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho tất cả các loại hình tổ chức (như các 

doanh nghiệp, các cơ quan chính phủ, tổ chức phi lợi nhuận). Tiêu chuẩn này chỉ 

định rõ các yêu cầu để thiết lập, thực hiện, vận hành, theo dõi, xem xét, duy trì và 

cải tiến ISMS dạng văn bản trong bối cảnh toàn bộ các rủi ro trong công việc của 

tổ chức. Nó chỉ định rõ các yêu cầu thực hiện các kiểm soát an toàn bảo mật  tuỳ 

biến cho các cần thiết của từng tổ chức hay các bộ phận riêng rẽ. 

ISMS được thiết kế nhằm đảm bảo rằng sự lựa chọn các kiểm soát an toàn 

bảo mật thích hợp và tương xứng nhằm bảo vệ các tài sản thông tin và đưa bằng 

chứng tin cho các bên quan tâm. 

LƯU Ý 1: Thuật ngữ ‗công việc - business‘ trong tiêu chuẩn này được diễn 

giải với nghĩa rộng là các hoạt động cơ bản cho mục đích tồn tại của tổ chức. 
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LƯU Ý 2: ISO/IEC 17799 cung cấp hướng dẫn thực hiện có thể sử dụng khi 

thiết lập các kiểm soát. 

1.2 Áp dụng  

Các yêu cầu trình bày trong tiêu chuẩn này mang tính tổng quan và dự định 

để có thể áp dụng cho tất cả các tổ chức, bất kể loại hình, qui mô, bản chất.  Việc 

loại trừ bất kỳ yêu cầu nào trong điều 4, 5, 6, 7, và 8 đều không được chấp nhận 

khi tổ chức tuyên bố phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế này. 

Bất cứ sự loại trừ các kiểm soát nào được phát hiện thấy là cần thiết để thoả 

mãn các tiêu chí chấp nhận rủi ro cẩn phải được điều chỉnh lại và bằng chứng cần 

phải được cung cấp rằng các rủi ro liên quan đã được chấp nhận bởi người có 

trách nhiệm. Khi bất kỳ phương pháp kiểm soát nào được loại trừ thì việc tuyên 

bố sự phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế này đều không được chấp nhận trừ khi việc 

loại trừ này không ảnh hưởng tới năng lực và/ hoặc trách nhiệm của tổ chức trong 

việc đảm bảo an toàn thông tin đáp ứng các yêu cầu về an toàn được xác định 

thông qua đánh giá rủi ro và các yêu cầu chế định hoặc luật pháp được áp dụng. 

GHICHÚ: Nếu một tổ chức có sẵn một hệ thống quản lý quá trình làm việc 

đang có hiệu lực (ví dụ phù hợp với ISO 9001 hoặc ISO 14001), thì trong hầu hết 

các trường hợp nên đưa việc thoả mãn các yêu cầu theo tiêu chuẩn này vào hệ 

thống quản lý hiện có. 

2 Tiêu chuẩn trích dẫn 

Các tài liệu tham khảo dưới đây là cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn này. Với 

các trích dẫn ghi ngày tháng, chỉ có các trích dẫn in ra mới áp dụng. Các trích 

dẫn không ghi ngày tháng, bản mới nhất của tài liệu trích dẫn ( bao gồm cả bổ 

sung) được áp dung. 

ISO/IEC 17799:2005, Công nghệ thông tin — Các kỹ thuật an toàn — Tập 

hợp phương pháp quản lý an toàn thông tin 

3 Thuật ngữ và định nghĩa  

Các thuật ngữ và định nghĩa sau được áp dụng trong tài liệu này 

3.1 Tài sản 

Tất cả mọi thứ có giá trị của tổ chức 

[ISO/IEC 13335-1:2004] 

3.2 Tính sẵn sàng 

Thuộc tính sẵn có cho nhu cầu truy cập và sử dụng bởi thực thể được 

cho phép 

[ISO/IEC 13335-1:2004] 

3.3 Tính bảo mật 

Thuộc tính mà thông tin không làm cho có sẵn hoặc không lộ ra cho các cá 

nhân, các thực thể hoặc các quá trình không được phép. 

[ISO/IEC 13335-1:2004] 
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3.4 An toàn bảo mật thông tin 

Sự duy trì tính cẩn mật, tính toàn vẹn và tính sẵn sàng của thông tin; thêm 

vào đó là các đặc tính khác như tính xác thực, tính giải trình, tính thừa nhận và 

độ tin cậy có thể cúng được bao gồm.   

[ISO/IEC 17799:2005] 

3.5 Sự kiện an toàn bảo mật  thông tin 

Một hiện tượng được xác định của hệ thống, dịch vụ hoặc mạng cho thấy 

một sự vi phạm có thể với chính sách an toàn thông tin hoặc sai phạm về công 

tác bảo vệ thông tin hoặc một tình trạng chưa được biết trước có thể liên quan 

đến an toàn thông tin. 

[ISO/IEC TR 18044:2004] 

3.6 Sự cố an toàn thông tin 

Một hoặc một loạt những sự kiện về an toàn thông tin không mong muốn 

hoặc không chờ đợi có tác động xấu tới các hoạt động hoặc đe doạ tới an toàn 

thông tin. 

[ISO/IEC TR 18044:2004] 

3.7 Hệ thống quản lý an toàn thông tin ISMS 

Là một phần của hệ thống quản lý chung, dựa trên cách tiếp cận rủi ro trong 

công việc, nhằm thiết lập, thực hiện, vận hành, giám sát, xem xét, duy trì và cải 

tiến việc an toàn thông tin. 

GHI CHÚ: Hệ thống quản lý bao gồm: cơ cấu tổ chức, chính sách, các 

hoạt động hoạch định, các trách nhiệm, các phương pháp, thủ tục, quá trình và 

nguồn lực. 

3.8 Tính toàn vẹn 

Thuộc tính bảo đảm tính đấy đủ và hoàn thiện của tài sản 

[ISO/IEC 13335-1:2004] 

3.9 Rủi ro còn sót lại 

Rủi ro còn lại sau khi đã thực hiện xử lý rủi ro 

[ISO/IEC Guide 73:2002] 

3.10 Chấp nhận rủi ro 

Quyết định để chấp nhận một rủi ro 

[ISO/IEC Guide 73:2002] 

3.11 Phân tích rủi ro 

Việc sử dụng một cách có hệ thống các thông tin để xác định nguồn và dự 

tính rủi ro 

[ISO/IEC Guide 73:2002] 

3.12 Đánh giá rủi ro 

quá trình tổng thể phân tích và định lượng rủi ro [ISO/IEC Guide 73:2002] 
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3.13 Định lƣợng rủi ro 

Quá trình so sánh giữa mức rủi ro dự tính với tiêu chí rủi ro để xác định 

mức ý nghĩa của rủi ro [ISO/IEC Guide 73:2002] 

3.14 Quản lý rủi ro 

Các hoạt động phối hợp nhằm định hướng và kiểm soát rủi ro của một tổ chức  

[ISO/IEC Guide 73:2002]. 

3.15 Xử lý rủi ro 

Quá trình lựa chọn và thực hiện các biện pháp giảm bớt rủi ro  

[ISO/IEC Guide 73:2002] 

3.16 Tuyên bố áp dụng 

Thông báo bằng tài liệu mô tả mục tiêu kiểm soát và phương pháp kiểm 

soát thích hợp và có khả năng áp dụng đối với ISMS của tổ chức. 

GHI CHÚ: Các mục tiêu kiểm soát được dựa trên kết quả và kết luận của 

đánh giá rủi ro và các quá trình xử lý rủi ro, các yêu cầu luật pháp và chế định, 

các nghĩa vụ hợp đồng và các yêu cầu công việc của tổ chức đối với an toàn 

thông tin. 

4 Hệ thống quản lý an toàn thông tin  

4.1 Yêu cầu chung  

Tổ chức phải thiết lập, thực hiện, điều hành, theo dõi, xem xét, duy trì và 

cải tiến ISMS dạng văn bản trong bối cảnh toàn bộ các hoạt động và các rủi ro 

của tổ chức gặp phải. Trong phạm vi tiêu chuẩn này, quá trình được sử dụng trên 

nền tảng mô hình PDCA được trình bày ở Hình 1 

4.2 Thiết lập và quản lý ISMS 

4.2.1 Thiết lập ISMS 

Tổ chức cần thực hiện các công việc sau: 

a) Xác định phạm vi, giới hạn của ISMS về mặt các đặc thù của công việc, 

tổ chức, vị trí, tài sản và công nghệ, và bao gồm các nội dung chi tiết và giải 

thích cho những ngoại lệ (xem 1.2). 

b) Xác định chính sách ISMS về mặt các đặc thù của công việc, tổ chức, vị 

trí, tài sản và công nghệ mà: 

1) Bao gồm khuôn khổ cho việc thiết lập các mục tiêu và thiết lập toàn bộ 

định hướng và nguyên tắc hành động liên quan đến an toàn bảo mật thông tin. 

2) Có tính đến các yêu cầu công việc, luật pháp và chế định và các nghĩa 

vụ an toàn bảo mật theo hợp đồng. 

3) Liên kết với bối cảnh quản lý rủi ro mang tính chiến lược của tổ chức 

trong đó việc thiết lập và duy trì ISMS sẽ được thực hiện. 

4) Thiết lập các tiêu chí đánh giá rủi ro (xem 4.2.1c); và  

5) Được lãnh đạo phê duyệt 
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Ghi chú: Với mục đích của tiêu chuẩn này, chính sách ISMS được xem xét 

như một tập hợp của chính sách an toàn bảo mật thông tin. Các chính sách này 

có thể được mô tả trong một tài liệu. 

c) Xác định cách thức đánh giá rủi ro của tổ chức 

1) Nhận biết phương pháp đánh giá rủi ro phù hợp với ISMS, và các yêu 

cầu đã xác định về an toàn bảo mật thông tin kinh doanh, qui chế, luật định. 

2) Xây dựng các tiêu chí chấp nhận rủi ro và nhận biết các mức rủi ro có 

thể chấp nhận được (xem 5.1f).  

Phương pháp đánh giá rủi ro được chọn phải đảm bảo rằng các đánh giá rủi 

ro tạo ra các kết quả có thể so sánh và làm lại được. 

Ghi chú: Có nhiều phương pháp khác nhau để đánh giá rủi ro. Ví dụ như 

phương pháp đánh giá rủi ro được trình bày trong ISO/IEC TR 13335-3, Công 

nghệ thông tin - Các hướng dẫn quản lý an toàn thông tin – Các kỹ thuật 

quản lý an toàn thông tin. 

d) Nhận biết rủi ro 

1) Nhận biết tài sản trong phạm vi của ISMS, và người sở hữu
7
 của các tài sản đó. 

2) Nhận biết các mối đe doạ với các tài sản đó. 

3) Nhận biết các điểm yếu có thể bị các mối đe doạ khai thác. 

4) Nhận biết các tác động làm mất độ tin cậy, tính toàn vẹn và tính sẵn 

sàng có thể xảy ra với các tài sản. 

e) Phân tích và định lượng rủi ro. 

1) Đánh giá các tác động kinh doanh đến tổ chức mà có thể là kết quả từ 

các sai lỗi về an toàn bảo mật, tính đến hậu quả của việc mất độ tin cậy, tính toàn 

vẹn và tính sẵn có của các tài sản. 

2) Đánh giá khả năng có thể xảy ra trên thực tế của các sai lỗi về an toàn 

bảo mật diễn ra trong các mối đe doạ phổ biến và các điểm yếu, và các tác động 

liên quan tới các tài sản này, các phương pháp kiểm soát được thực hiện gần đây 

3) Ước lượng mức độ rủi ro. 

4) Xác định rõ các rủi ro có thể chấp nhận hoặc yêu cầu xử lý theo các tiêu 

chí chấp nhận rủi ro đã thiết lập trong 4.2.1c 

f) Nhận biết và đánh giá các phương án lựa chọn để xử lý rủi ro.  

Các hành động có thể thực hiện bao gồm: 

1) Áp dụng các kiểm soát thích hợp 

2) Chấp nhận rủi ro một cách có nhận thức và mục đích, thể hiện chúng thoả 

mãn các chính sách của tổ chức và cá tiêu chí để chấp nhận rủi ro (xem 4.2.1c)2)); 

3) Tránh rủi ro; và 

                                              
7 Thuật ngữ  “người sở hữu” là một cá nhân hoặc tập thể có trách nhiệm quản lý đã được phê duyệt nhằm kiểm soát sản 

xuất, phát triển, duy trì, sử dụng và bảo toàn tài sản. Thuật ngữ “người sở hữu” không có nghĩa là người thực sự có quyền sở 
hữu đối với tài sản. 
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4) Chuyển những rủi ro công việc liên quan sang tổ chức khác, ví dụ nhà 

bảo hiểm, nhà cung cấp. 

g) Lựa chọn các mục tiêu kiểm soát và phương pháp kiểm soát để xử lý 

rủi ro 

Các mục tiêu kiểm soát và phương pháp kiểm soát phải được lựa chọn và 

thực hiện nhằm đáp ứng các yêu cầu đã được xác định thông qua quá trình đánh 

giá rủi ro và xử lý rủi ro. Sự lựa chọn này phải tính đến các tiêu chí chấp nhận 

rủi ro cũng như các yêu cầu về qui chế và luật định. 

Các mục tiêu kiểm soát và phương pháp kiểm soát trong phụ lục A sẽ được lựa 

chọn như một phần của quá trình này phù hợp với các yêu cầu đã được xác định. 

Các mục tiêu kiểm soát và phương pháp kiểm soát trong phụ lục A không 

đề cập hết được mọi khía cạnh và các mục tiêu kiểm soát và phương pháp kiểm 

soát khác nữa có thể được lựa chọn. 

Ghi chú: Phụ lục A bao gồm một danh mục tương đối đầy đủ về các mục 

tiêu kiểm soát và phương pháp kiểm soát được nhận thấy có liên quan phổ biến 

trong các tổ chức. Tiêu chuẩn này sử dụng phục lục A làm điểm bắt đầu cho việc 

lựa chọn phương pháp kiểm soát để bảo đảm rằng không có phương pháp kiểm 

soát quan trọng nào bị bỏ qua. 

h) Có được sự phê duyệt của lãnh đạo đối với các rủi ro còn sót lại được 

phát hiện. 

i) Có được quyền hạn của lãnh đạo để thực hiện và vận hành ISMS. 

j) Chuẩn bị tuyên bố áp dụng. 

Bản tuyên bố áp dụng phải được chuẩn bị bao gồm: 

1) Mục tiêu kiểm soát và các phương pháp kiểm soát được lựa chọn trong 

4.2.1g) và các lý do lựa chọn nó; 

2) Các mục tiêu kiểm soát và các phương pháp kiểm soát hiện đang được 

thực hiện (xem 4.2.1e)2)); và 

3) Sự ngoại trừ đối với bất kỳ mục tiêu kiểm soát và phương pháp kiểm 

soát nào trong phụ lục A và lý do cho sự loại trừ này. 

GHI CHÚ: Tuyên bố áp dụng là một bản tóm tắt các quyết định liên quan 

đến xử lý rủi ro. Giải thích các loại trừ thông qua một bảng kiểm tra chéo đảm 

bảo không phương pháp kiểm soát nào bị bỏ qua một cách vô tình. 

 

4.2.2 Thực hiện và vận hành hệ thống ISMS   

Tổ chức phải tiến hành các hoạt động sau 

a) Xây dựng kế hoạch xử lý rủi ro nhằm nhận biết các hoạt động quản lý 

phù hợp, các nguồn lực, trách nhiệm và các ưu tiên cho việc quản lý các rủi ro an 

toàn thông tin (xem 5). 

b) Thực hiện kế hoạch xử lý rủi ro nhằm đạt được các mục tiêu kiểm soát đã 
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được xác định, bao gồm cả việc xem xét ngân quỹ và xác định các vai trò và 

trách nhiệm. 

c) Thực hiện các phương pháp kiểm soát đã được lựa chọn (xem 4.2) để đạt 

được các mục tiêu kiểm soát. 

d) Xác định cách thức đo lường tính hiệu lực của các phương pháp kiểm 

soát hay nhóm các phương pháp kiểm soát được lựa chọn và chỉ rõ cách thức đo 

được sử dụng  đánh giá tính hiệu lực của phương pháp kiểm soát để tạo ra các 

kết quả có thể so sánh và làm lại (xem 4.2.3c). 

Chú thích: Đo lường tính hiệu lực của phương pháp kiểm soát cho phép các 

nhà quản lý và nhân viên xác định được cách thức kiểm soát tốt nhất nhằm đạt 

được các mục tiêu kiểm soát đã định. 

e) Thực hiện các chương đào tạo và nhận thức ( xem 5.2.2) 

f) Quản lý tác nghiệp của ISMS 

g) Quản lý các nguồn lực của ISMS (xem 5.2). 

h) Thực hiện các thủ tục và các phương pháp kiểm soát có khả năng khác 

nhằm phát hiện nhanh chóng các sự kiện về an toàn bảo mật và đối phó với các 

sự cố về an toàn bảo  mật (xem 4.2.3a). 

4.2.3. Theo dõi và xem xét ISMS 

Tổ chức phải thực hiện các công việc sau: 

a) Tiến hành theo dõi và xem xét các thủ tục cũng như các kiểm soát khác nhằm: 

1) Phát hiện kịp thời các sai sót trong kết quả xử lý. 

2) nhận biết nhanh chóng các cố gắng vi phạm và các vi phạm thành công, 

và các sự cố an toàn bảo mật thông tin. 

3) Cho phép nhà quản lý xác định xem các hoạt động an toàn đã được giao 

phó cho mọi người hoặc được thực hiện bằng công nghệ thông tin có được hiệu 

quả như mong đợi. 

4) Giúp phát hiện các sự kiện an toàn và qua đó phòng ngừa những sự cố an 

toàn bằng cách sử dụng các tiêu chí; và 

5) Xác định xem những hành động được tiến hành để xử lý các vi phạm an 

toàn thông tin có hiệu quả không. 

b) Tiến hành các xem xét định kỳ về tính hiệu lực của ISMS ( bao gồm 

việc đáp ứng các chính sách và mục tiêu của ISMS và xem xét các phương pháp 

kiểm soát an toàn) có chú ý tới kết quả của các đánh giá về an toàn, các sự cố, 

các kết quả của những đo lường tính hiệu lực, những kiến nghị và phản hồi từ tất 

cả các bên quan tâm. 

c) Đo lường tính hiệu quả của các kiểm soát nhằm kiểm tra xác nhận 

xem những yêu cầu bảo mật có được đáp ứng hay không. 

d) Xem xét các đánh giá rủi ro tại các giai đoạn đã hoạch định và xem 

xét những rủi ro còn lại và các mức độ rủi ro có thể chấp nhận được đã được 
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nhận biết; chú ý tới những sự thay đổi đối với: 

1) Tổ chức; 

2) Kỹ thuật 

3) Các mục tiêu và quá trình công việc 

4) Các nguy cơ đã được xác định 

5) Hiệu lực của các phương thức kiểm soát đã thực hiện, và 

6) Các sự kiện bên ngoài, như sự thay đổi đối với môi trường luật pháp 

hay các chế định, các điều khoản thay đổi của hợp đồng, hay những sự thay đổi 

trong môi trường xã hội. 

e) Tiến hành đánh giá, xem xét ISMS nội bộ tại các giai đoạn đã được 

hoạch định (xem 6) 

Chú thích: Các đánh giá nội bộ đôi khi được gọi là các đánh giá của bên thứ 

nhất được thực hiện bởi, hoặc đại diện cho bản thân tổ chức cho các mục đích 

nội bộ. 

f) Tiến hành định kỳ việc xem xét của lãnh đạo ISMS nhằm đảm bảo rằng 

phạm vi vẫn duy trì một cách đầy đủ và các cải tiến trong quá trình ISMS được 

xác định (xem 7.1) 

g) Cập nhật các kế hoạch an toàn bảo mật nhằm xem xét tới các các phát 

hiện từ các hoạt động giám sát và xem xét. 

h) Lưu hồ sơ những hành động và các sự kiện có tác động tới hiệu quả hay 

hiệu lực của ISMS ( xem 4.3.3) 

4.2.4 Duy trì và cải tiến hệ thống ISMS 

Tổ chức phải tuân thủ các hoạt động sau: 

a) Tiến hành các cải tiến đã xác định trong ISMS 

b) Thực hiện các hành động khắc phục và phòng ngừa theo như đã trình 

bày trong 8.2 và 8.3. Áp dụng các bài học từ kinh nghiệm an toàn của các tổ 

chức khác và của chính tổ chức mình. 

c) Trao đổi các hành động và các cải tiến cho tất cả các bên quan tâm với 

mức độ chi tiết thích hợp cho từng hoàn cảnh, và khi thích hợp, thống nhất các 

hoạt động tiếp theo. 

d) Đảm  bảo các cải tiến đạt được những mục tiêu đã dự định. 

4.3 Các yêu cầu về tài liệu. 

4.3.1 Khái quát 

Hệ thống tài liệu phải bao gồm hồ sơ các quyết định của lãnh đạo, đảm bảo 

các hành động có thể truy tìm tới các quyết định và chính sách của lãnh đạo, và 

đảm bảo rằng các kết quả được lưu hồ sơ có thể tái sử dụng. 

Điều quan trọng là có thể thể hiện mối quan hệ giữa những phương thức 

kiểm soát đã chọn đối với kết quả của việc đánh giá rủi ro và quá trình xử lý rủi 
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ro, và tiếp đó là đến các mục tiêu và chính sách của ISMS. 

Hệ thống văn bản của ISMS phải bao gồm: 

a) Các văn bản công bố mục tiêu và chính sách của ISMS (xem 4.2.1b); 

b) Phạm vi của ISMS ( xem 4.2.1a) 

c) Các thủ tục và phương pháp kiểm soát hỗ trợ trong ISMS 

d) Mô tả các phương pháp đánh giá rủi ro ( xem 4.2.1c); 

e) Báo cáo đánh giá rủi ro ( xem 4.2.1c) tới 4.2.1g) 

f) Kế hoạch xử lý rủi ro ( xem 4.2.2b); 

g) Các thủ tục dạng văn bản cần thiết của tổ chức phải bảo đảm việc 

hoạch định, tác nghiệp và kiểm soát có hiệu quả các quá trình an toàn thông tin 

của tổ chức đó và mô tả phương thức đo lường tính hiệu lực của các phương 

pháp kiểm soát đó (xem 4.2.3c) 

h) Các hồ sơ theo yêu cầu của tiêu chuẩn này (xem 4.3.3); 

i) Bản tuyên bố áp dụng  

Chú thích 1: Khi thuật ngữ ― thủ tục dạng văn bản‖ xuất hiện trong tiêu 

chuẩn này thì có nghĩa là thủ tục đó phải được xây dựng, lập thành văn bản, thực 

hiện và duy trì. 

Chú thích 2: Mức độ của hệ thống văn bản ISMS đối với mỗi tổ chức có thể 

khác nhau tuỳ thuộc vào: 

a) Quy mô của tổ chức và loại hình hoạt động, và 

b) Phạm vi và tính phức tạp của các yêu cầu về an toàn và hệ thống được 

quản lý 

Chú thích 3: Hệ thống tài liệu có thể ở bất kỳ dạng hoặc loại phương tiện 

truyền thông nào. 

4.3.2 Kiểm soát tài liệu 

Các tài liệu theo yêu cầu của hệ thống ISMS phải được bảo quản và kiểm 

soát. Phải thiết lập một thủ tục dạng văn bản để xác định các hoạt động quản lý 

cần thiết nhằm: 

a) Phê duyệt tài liệu về sự thoả đáng trước khi ban hành. 

b) Xem xét, cập nhật khi cần thiết và phê duyệt lại tài liệu 

c) Đảm bảo nhận biết được các thay đổi và tình trạng sửa đổi hiện hành 

của tài liệu 

d) Đảm bảo các bản tài liệu thích hợp và sẵn có ở nơi sử dụng 

e) Đảm bảo các tài liệu luôn rõ ràng và dễ nhận biết 

f) Đảm bảo các tài liệu đó luôn sẵn có đối với những người có nhu cầu, 

được chuyển giao, lưu giữ và có sẵn theo như thủ tục phân loại được áp dụng 

g) Đảm  bảo các tài liệu có nguồn gốc bên ngoài được nhận biết 

h) Đảm bảo việc phân phối các tài liệu được kiểm soát 
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i) Ngăn ngừa việc sử dụng vô tình các tài liệu lỗi thời; và 

j) Áp dụng các dấu hiệu nhận biết thích hợp nếu chúng được giữ lại vì 

mục đích nào đó. 

4.3.3 Kiểm soát hồ sơ 

Phải thiết lập và duy trì các hồ sơ để cung cấp bằng chứng về sự phù hợp với các 

yêu cầu và hoạt động tác nghiệp có hiệu quả của ISMS. Chúng phải được bảo vệ và 

kiểm soát. Hệ thống ISMS phải tính đến các yêu cầu chế định luật pháp hay các điều 

khoản bắt buộc của hợp đồng. Các hồ sơ phải luôn rõ ràng, dễ nhận biết và dễ sử dụng. 

Các kiểm soát cẩn thiết với việc nhận  biết, bảo quản, bảo vệ, sử dụng, xác định thời 

gian lưu giữ và huỷ bỏ các hồ sơ phải được lập thành văn bản và thực hiện. 

Các hồ sơ phải được duy trì về hiệu quả thực hiện các quá trình như đã trình bày 

trong 4.2 và tất cả các sự kiện về an toàn quan trọng xảy ra liên quan đến ISMS. 

Ví dụ: Các ví dụ về hồ sơ như sổ tham quan, báo cáo đánh giá và các biểu 

mẫu thẩm quyền truy cập đã hoàn thành. 

5. Trách nhiệm của lãnh đạo 

5.1 Cam kết của lãnh đạo 

Lãnh đạo phải cung cấp bằng chứng về sự cam kết của mình đối với việc thiết lập, 

thực hiện, tác nghiệp, giám sát, xem xét, duy trì và phát triển hệ thống ISMS bằng cách: 

a) Thiết lập chính sách ISMS. 

b) Đảm bảo việc thiết lập mục tiêu  và các kế hoạch ISMS 

c) Thiết lập các vai trò và trách nhiệm đối với an toàn thông tin 

d) Truyền đạt cho tổ chức tầm quan trọng của việc đáp ứng các mục tiêu an 

toàn thông tin và sự phù hợp với chính sách an toàn thông tin, trách nhiệm đối 

với luật pháp và sự cần thiết phải cải tiến thường xuyên.  

e) Cung cấp các nguồn lực cần thiết cho việc thiết lập, thực hiện, tác 

nghiệp, giám sát, xem xét, duy trì và cải tiến hệ thống ISMS ( xem 5.2.1). 

f) Quyết định các tiêu chí chấp nhận rủi ro và các mức độ rủi ro có thể chấp nhận được; 

g) Đảm bảo tiến hành các đánh giá ISMS nội bộ (xem 6), và 

h) Tiến hành các xem xét của lãnh đạo hệ thống ISMS ( xem 7). 

5.2 Quản lý nguồn lực 

5.2.1 Cung cấp nguồn lực 

Tổ chức phải xác định và cung cấp các nguồn lực cần thiết nhằm: 

a) Thiết lập, thực hiện, tác nghiệp, giám sát, xem xét, duy trì và cải tiến hệ 

thống ISMS; 

b) Đảm bảo các thủ tục an toàn thông tin hỗ trợ cho những yêu cầu công việc. 

c) Xác định và chỉ rõ các yêu cầu pháp luật và chế định, các điều khoản an 

toàn trong hợp đồng. 

d) Duy trì tính an toàn một cách đẩy đủ thông qua việc áp dụng đúng các 
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phương tiện kiểm soát được thực hiện. 

e) Tiến hành các xem xét khi cần thiết và tác động trở lại một cách thích 

hợp với các kết quả xem xét đó; và 

f) Cải tiến tính hiệu lực của ISMS khi được yêu cầu 

5.2.2 Đào tạo, nhận thức, và năng lực 

Tổ chức phải đảm bảo rằng tất cả nhân viên có trách nhiệm được phân công trong 

hệ thống ISMS có năng lực để thực hiện các công việc được yêu cầu, thông qua: 

a) Xác định năng lực cần thiết của những người thực hiện những công việc 

ảnh hưởng tới hệ thống ISMS  

b) Tiến hành đào tạo hay các hoạt động khác ( ví dụ tuyển dụng lao động 

có năng lực) nhằm đáp ứng những nhu cầu này 

c) Đánh giá hiệu lực của các hoạt động được thực hiện 

d) Duy trì hồ sơ về giáo dục, đào tạo, kỹ năng, kinh nghiệp chuyên môn và 

trình độ (xem 4.3.3) 

Tổ chức cũng phải đảm bảo rằng tất cả người lao động liên quan phải nhận 

thức được mối liên quan và tầm quan trọng của các hoạt động an toàn thông tin 

của họ và việc họ đóng góp như thế nào đối với việc đạt được những mục tiêu hệ 

thống ISMS. 

6. Các đánh giá ISMS nội bộ 

Tổ chức phải tiến hành các đánh giá nội bộ định kỳ theo kế hoạch để xác 

định xem các mục tiêu kiểm soát, phương pháp kiểm soát, các quá trình và thủ 

tục của hệ thống ISMS: 

a) Có phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn này và các chế định hay luật 

pháp liên quan. 

b) Có phù hợp với các yêu cầu an toàn thông tin đã xác định 

c) Có được thực hiện và duy trì một cách hiệu quả; và 

d) Có được tiến hành như đã mong đợi 

Tổ chức phải hoạch định chương trình đánh giá, có chú ý tới tình trạng và 

tầm quan trọng của các quá trình và các khu vực được đánh giá, cũng như kết 

quả của các cuộc đánh giá trước. Chuẩn mực, phạm vi, tần suất và phương pháp 

đánh giá phải được xác định. Việc lựa chọn các chuyên gia đánh giá và tiến hành 

đánh giá phải đảm bảo được tính khách quan và tính công bằng trong quá trình 

đánh giá. Các chuyên gia đánh giá không được đánh giá công việc của mình. 

Trách nhiệm và các yêu cầu đối với việc hoạch định và tiến hành các đánh 

giá, việc báo cáo kết quả và duy trì hồ sơ ( xem 4.3.3) phải được xác định trong 

một thủ tục dạng văn bản. 

Lãnh đạo chịu trách nhiệm về khu vực được đánh giá phải đảm bảo tiến 

hành không chậm trễ các hành động để loại bỏ sự không phù hợp được phát hiện 

trong quá trình đánh giá nguyên nhân của chúng. Các hành động tiếp theo phải 
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bao gồm việc kiểm tra xác nhận các hoạt động được tiến hành và báo cáo kết quả 

kiểm tra xác nhận (xem 8). 

Chú thích: ISO 19011: 2002. Hướng dẫn về đánh giá các hệ thống quản lý 

môi trường và chất lượng, có thể cung cấp những hướng dẫn có ích đối với việc 

thực hiện các đánh giá ISMS nội bộ. 

7. Xem xét của lãnh đạo về hệ thống ISMS 

7.1 Khái quát 

Lãnh đạo phải xem xét định kỳ theo kế hoạch ( ít nhất 1năm một lần) hệ 

thống ISMS của tổ chức để đảm bảo nó luôn phù hợp, thoả đáng và có hiệu lực. 

Việc xem xét này phải bao gồm việc đánh giá được cơ hội cải tiến và nhu cầu 

thay đổi đối với hệ thống ISMS, kể cả chính sách an toàn thông tin và các mục 

tiêu an toàn thông tin. Các kết quả của những xem xét này phải được lập văn bản 

rõ ràng và các hồ sơ phải được duy trì ( xem 4.3.3). 

7.2 Đầu vào của việc xem xét 

Đầu vào của việc xem xét của lãnh đạo phải bao gồm: 

a) Kết quả của các xem xét và đánh giá ISMS 

b) Thông tin phản hồi từ các đối tượng quan tâm 

c) Các kỹ thuật, sản phẩm hay thủ tục được sử dụng để cải tiến việc thực 

hiện và tính hiệu lực của hệ thống ISMS trong tổ chức. 

d) Tình trạng của các hành động khắc phục và phòng ngừa. 

e) Tình trạng không được bảo vệ và những mối đe doạ không được nêu 

đầy đủ trong đánh giá rủi ro trước đó. 

f) Kết quả của các đo lường tính hiệu lực 

g) Các hoạt động tiếp theo từ các cuộc xem xét của lãnh đạo lần trước.  

h) Bất kỳ những thay đổi nào có thể ảnh hưởng tới hệ thống ISMS; và 

i) Các khuyến nghị về cải tiến 

7.3 Đầu ra của việc xem xét 

Đầu ra công việc xem xét của lãnh đạo phải bao gồm những quyết định và 

hành động liên quan đến những vấn đề sau: 

a) Việc nâng cao tính hiệu lực của hệ thống ISMS 

b) Cập nhật các đánh giá rủi ro cũng như các kế hoạch xử lý rủi ro 

c) Sự sửa đổi các thủ tục và phương pháp kiểm soát ảnh hưởng tới an toàn 

thông tin khi cần thiết, phản ứng lại với các sự kiện nội bộ hay bên ngoài có thể 

tác động lên hệ thống ISMS, bảo gồm các thay đổi đối với: 

1) Các yêu cầu của công việc; 

2) Các yêu cầu về an toàn; 

3) Các quá trình làm việc ảnh hưởng đến các yêu cầu công việc hiện có 

4) Các yêu cầu của chế định và pháp luật 
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5) Các điều kiện hợp đồng; và 

6) Các mức độ rủi ro và/hoặc tiêu chí chấp nhận rủi ro 

d) Các nhu cầu về nguồn lực  

e) Việc cải tiến cách thức đo lường tính hiệu lực của các phương pháp kiểm soát 

8. Cải tiến hệ thống ISMS 

8.1 Cải tiến thƣờng xuyên 

Tổ chức phải thường xuyên nâng cao tính hiệu lực của hệ thống ISMS 

thông qua việc sử dụng chính sách an toàn thông tin, các mục tiêu an toàn thông 

tin, kết quả đánh giá, việc phân tích các sự kiện được giám sát, các hoạt động 

ngăn ngừa và khắc phục cùng với sự xem xét của lãnh đạo (xem 7)  

8.2 Hành động khắc phục 

Tổ chức phải thực hiện hành động nhằm loại bỏ nguyên nhân của sự không 

phù hợp với các yêu cầu của ISMS để ngăn ngừa sự tái diễn. Thủ tục dạng văn 

bản đối với hành động khắc phục phải xác định những yêu cầu về: 

a) Việc nhận biết sự không phù hợp 

b) Xác định nguyên nhân của sự không phù hợp 

c) Đánh giá sự cần thiết của các hành động nhằm đảm bảo không tái diễn 

những sự không phù hợp đó 

d) Xác định và thực hiện các hành động khắc phục cần thiết 

e) Việc lưu giữ hồ sơ các kết quả của các hành động đã tiến hành (xem 4.3.3)  

f) Việc xem xét các hành động khắc phục đã thực hiện. 

8.3 Hành động phòng ngừa 

Tổ chức phải xác định các hành động nhằm loại trừ nguyên nhân của sự 

không phù hợp tiềm ẩn đối với các yêu cầu của hệ thống ISMS để ngăn chặn sự 

xuất hiện của chúng. Các hành động phòng ngừa được tiến hành phải thích hợp 

với tác động của các vấn đề tiềm ẩn. Thủ tục dạng văn bản cho việc phòng 

ngừa phải chỉ rõ các yêu cầu đối với: 

a) Việc xác định sự không phù hợp tiềm ẩn và các nguyên nhân của chúng 

b) Việc đánh giá nhu cầu thực hiện các hành động phòng ngừa việc xuất 

hiện sự không phù hợp 

c) Việc xác định và thực hiện các hành động phòng ngừa cần thiết. 

d) Lưu hồ sơ các kết quả của hành động được thực hiện. 

e) Xem xét các hành động phòng ngừa được thực hiện. 

Tổ chức phải xác định những rủi ro đã thay đổi và nhận biết những yêu cầu 

của hành động phòng ngừa có chú ý tới những rủi ro thay đổi quan trọng. 

Sự ưu tiên của các hành động phòng ngừa phải được xác định dựa trên các 

kết quả của việc đánh giá rủi ro. 

Chú thích. Hoạt động nhằm ngăn ngừa sự không phù hợp thường có hiệu 

quả chi phí hơn hành động khắc phục. 
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PHỤ LỤC A 

( Tham khảo) 

Mục tiêu kiểm soát & các phương pháp kiểm soát 

Các mục tiêu kiểm soát và phương pháp kiểm soát được liệt kê trong bảng 

A.1 bắt nguồn trực tiếp và có liên kết với các mục từ mục 5- 15 đã được liệt kê 

trong ISO/IEC 17799: 2005. Bảng liệt kê A.1 không hoàn toàn bao quát và đầy 

đủ, tổ chức có thể xem như là các mục tiêu và phương pháp kiểm soát hỗ trợ khi 

cần thiết. Các mục tiêu kiểm soát và các phương pháp kiểm soát từ những bảng 

này phải được lựa chọn như bộ phận của quá trình cụ thể của ISMS trong 4.2.1.  

Các điều khoản từ 5-15 của ISO/IEC 17799. 2005 cung cấp các lời khuyên 

và hướng dẫn bổ sung cho việc thực hành tốt nhất trong việc hỗ trợ các mục tiêu 

cụ thể ở A.5 – A.15 

Bảng A.1- Các mục tiêu kiểm soát và các phƣơng pháp kiểm soát 

A.5  Chính sách an toàn 

A.5.1 Chính sách an toàn thông tin 

Mục tiêu: Nhằm cung cấp định hướng cho lãnh đạo và hỗ trợ an toàn thông tin theo 

những yêu cầu công việc, yêu cầu chế định và pháp lý liên quan 

A.5.1.1 Văn bản chính sách 

an toàn thông tin 

Kiểm soát 

Một văn bản chính sách an toàn thông tin phải được lãnh đạo 

phê duyệt, và được công bố và truyền đạt tới tất cả người lao 

động cũng như những đối tượng bên ngoài có liên quan. 

A.5.1.2 Xem xét chính sách 

an toàn thông tin. 

Chính sách an toàn thông tin sẽ được xem xét theo kế hoạch 

hay nếu có bất kỳ sự thay đổi lớn nào diễn ra để đảm bảo tính 

phù hợp, thích hợp và hiểu quả  

 

A.6 Tổ chức an toàn thông tin 

A.6.1 Tổ chức nội bộ 

Mục tiêu: Nhằm quản lý an toàn thông tin trong tổ chức. 

A.6.1.1 Cam kết của lãnh đạo 

đối với an toàn thông 

tin 

Kiểm soát 

Lãnh đạo phải hỗ trợ tích cực việc an toàn  trong tổ chức thông qua 

định hướng rõ ràng,  bằng các cam kết được chứng minh, phân công 

công việc cụ thể và nhận thức trách nhiệm an toàn thông tin. 

A.6.1.2 Sự điều phối an toàn 

thông tin  

 

Kiểm soát 

Các hoạt động an toàn thông tin phải được điều phối bởi các 

đại diện của các bên khác nhau với vai trò và chức năng công 

việc thích hợp. 

A.6.1.3 Phân công trách 

nhiệm an toàn thông 

tin 

Kiểm soát 

Tất cả các trách nhiệm an toàn thông tin phải được xác định 

một cách rõ ràng 
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A.6.1.4 Phân quyền đối với 

những phương tiện 

xử lý thông tin 

Kiểm soát 

Phân quyền quản lý đối với các phương tiện xử lý thông tin 

mới phải được xác định và thực hiện 

A.6.1.5 Các thoả thuận bảo 

mật 

 

 

Kiểm soát 

Yêu cầu đối với các thoả thuận bảo mật hoặc không thể tiết 

lộ phản ánh nhu cầu của tổ chức đối với việc bảo vệ thông tin 

phải được xác định và xem xét định kỳ 

A.6.1.6 Tiếp xúc với người 

có thẩm quyền 

 

Kiểm soát 

Duy trì thích hợp việc tiếp xúc với các quyền hạn tương ứng 

A.6.1.7 Tiếp xúc với những 

nhóm quan tâm đặc 

biệt 

Kiểm soát 

Duy trì thích hợp việc tiếp xúc với các nhóm quan tâm đặc 

biệt hay những diễn đàn bảo mật thông tin, các hiệp hội 

chuyên ngành. 

A.6.1.8 Việc xem xét độc lập 

về an toàn thông tin 

 

Kiểm soát 

Phương pháp của tổ chức về quản lý an toàn thông tin và việc 

thực hiện chúng (ví dụ: các mục tiêu kiểm soát, các kiểm 

soát, chính sách, quá trình và thủ tục đối với an toàn thông 

tin) phải xem xét một cách độc lập tại các giai đoạn theo kế 

hoạch hoặc khi có những thay đổi có ý nghĩa khi thực hiện 

A.6.2  Các đối tƣợng bên ngoài 

Mục đích: Nhằm duy trì tính an toàn của tổ chức và các phương tiện xử lý thông tin 

được truy cập, xử lý, trao đổi hoặc quản lý của bên thứ ba 

A.6.2.1 Nhận biết các rủi ro 

có liên quan tới các 

đối tượng bên ngoài 

Kiểm soát 

Các rủi ro đối với thông tin và các phương tiện xử lý thông 

tin của tổ chức nảy sinh từ các quá trình làm việc liên quan 

tới đối tác bên ngoài phải được xác định và kiểm soát thích 

hợp trước khi cấp quyền truy cập 

A.6.2.2 Đưa ra yêu cầu an 

toàn khi làm việc với 

khách hàng 

 

Kiểm soát 

Tất cả các yêu cầu an toàn đã xác định phải được nêu rõ 

trước khi trao quyền truy cập tới khách hàng đối với thông 

tin hoặc tài sản của tổ chức 

A.6.2.3 Đưa ra yêu cầu an 

toàn đối với các thoả 

thuận với bên thứ ba 

 

Kiểm soát 

Các thoả thuận với bên thứ ba bao gồm truy cập, xử lý, trao 

đổi thông tin hoặc quản lý thông tin hoặc các phương tiện xử 

lý thông tin của tổ chức hoặc thêm sản phẩm hoặc dịch vụ 

vào các phương tiện xử lý thông tin phải được để cập đến 

trong các yêu cầu an toàn thông tin liên quan 

A.7 Quản lý tài sản 

A.7.1 Trách nhiệm đối với tài sản 

Mục tiêu: Nhằm hoàn thành và duy trì việc bảo vệ thích hợp các tài sản của tổ chức 
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A.7.1.1 Kiểm kê tài sản Kiểm soát 

Tất cả các tài sản phẩm được nhận biết rõ và phải thực hiện 

và duy trì việc kiểm kê các tài sản quan trọng. 

A.7.1.2 Quyền sở hữu tài sản 

 

Kiểm soát 

Tất cả các thông tin và tài sản liên quan tới phương tiện 

thông tin phải có ―sở hữu‖
8
 bởi một bộ phận được chỉ định 

trong tổ chức. 

A.7.1.3 Sử dụng được phép 

đối với tài sản 

Kiểm soát 

Các nguyên tắc cho việc sử dụng được phép đối với thông tin 

và tài sản liên quan tới các phương tiện xử lý thông tin phải 

được xác định, lập thành văn bản và thực hiện. 

A.7.2 Sự phân loại thông tin 

Mục đích: Nhằm đảm bảo thông tin được bảo vệ với mức độ thích hợp 

A.7.2.1 Các hướng dẫn phân 

loại 

 

Kiểm soát 

Thông tin phải được phân loại theo giá trị của nó, theo các 

yêu cầu chế định, tính nhạy cảm đối với tổ chức và tình trạng 

cấp thiết. 

A.7.2.2 Xếp loại và xử lý 

thông tin 

 

Kiểm soát 

Thiết lập các thủ tục thích hợp đối với xếp loại và xử lý 

thông tin phải được phát triển và thực hiện theo như kế hoạch 

phân loại đã được tổ chức thực hiện. 

A.8 An toàn về nguồn nhân lực 

A.8.1 - Trƣớc khi tuyển lao động 
9
 

Mục đích: nhằm đảm bảo mọi người lao động, các nhà thầu và các bên sử dụng thứ 

ba phải hiểu trách nhiệm của họ và phải phù hợp với vai trò đã được phân công và 

nhằm giảm thiểu rủi ro của những sự trộm cắp, gian lận hay lạm dụng các điều kiện 

thuận lợi 

 

A.8.1.1 Vai trò và trách nhiệm 

 

Kiểm soát 

Vai trò và trách nhiệm với việc an toàn thông tin của người 

lao động, các nhà thầu và các bên sử dụng thứ ba phải được 

xác định, và lập thành văn bản phù hợp với chính sách an 

toàn thông tin của tổ chức 

A.8.1.2 Sàng lọc Kiểm soát 

Các kiểm tra xác nhận trình độ cơ bản của tất cả các ứng cử 

                                              
8 Giải thích: Thuật ngữ “ sở hữu” ở đây được coi như các cá nhân hay thực thể có trách nhiệm quản lý đã được phê duyệt 

đối với việc kiểm soát quá trình sản xuất, phát triển duy trì, sử dụng và  bảo mật các tài sản. Thuật ngữ “sở hữu” không có nghĩa 

là người đó có thực quyền sở hữu đối với tài sản đó 

9 Từ “tuyển lao động” ở đây bao hàm tất cả các trường hợp khác nhau sau: việc làm của người lao động( tạm thời cũng 

như lâu dài), chức vụ bổ nhiệm của vai trò công việc, sự thay đổi của vai trò công việc, ký kết hợp đồng và giới hạn của các công 

việc phân giao đó. 
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viên tuyển dụng, các nhà thầu và người sử dụng bên thứ ba 

phải được thực hiện theo luật pháp, qui chế và đạo đức và 

tương ứng với các yêu cầu công việc, việc phân loại thông tin 

được truy cập và các rủi ro được nhận biết 

A.8.1.3 Các điều khoản và 

điều kiện tuyển dụng 

Kiểm soát 

Là một phần trong nghĩa vụ hợp đồng, người lao động, nhà 

thầu và người sử dụng bên thứ ba phải đồng ý và ký vào các 

điều khoản, điều kiện của hợp đồng lao động, trong đó thông 

báo trách nhiệm của họ và của tổ chức đối với an toàn thông 

tin. 

A.8.2 Trong thời gian thuê ngƣời làm việc 

Mục đích: Để đảm bảo cho tất cả người làm công, nhà thầu và người sử dụng bên 

thứ ba nhận thức được các mối đe doạ và các vấn đề liên quan đến an toàn thông 

tin, các trách nhiệm và nghĩa vụ pháp lý của họ, và được trang bị để hỗ trợ thực hiện 

chính sách an toàn của tổ chức trong công việc hàng ngày và giảm thiểu các rủi ro 

do sai lỗi của con người 

A.8.2.1 

 

Trách nhiệm của lãnh 

đạo 

Kiểm soát 

Lãnh đạo phải yêu cầu người lao động, nhà thầu và người sử 

dụng bên thứ ba thực hiện an toàn theo đúng chính sách và 

các thủ tục đã được thiết lập của tổ chức 

A.8.2.2 Nhận thức, giáo dục 

và đào tạo về an toàn 

thông tin 

Kiểm soát 

Tất cả người lao động trong một tổ chức, khi thích hợp, cả 

các nhàc thầu và người sử dụng bên thứ ba phải được đào tạo 

nhận thức một cách thích hợp và cập nhật định kỳ các chính 

sách thủ tục của tổ chức thích ứng với chức năng công việc 

của họ 

A.8.2.3 Quá trình có kỷ luật Kiểm soát 

Phải có quá trình kỷ luật chính thức đối với người lao động 

nếu vi phạm qui định về an toàn. 

A.8.3 Chấm dứt hợp đồng hoặc chuyển đổi nhân sự 

Mục đích: Bảo đảm người lao động, nhà thầu và người sử dụng bên thứ ba ra khỏi 

tổ chức hoặc thay đổi nhân sự theo một trình tự nhất định. 

A.8.3.1 Trách nhiệm chấm 

dứt hợp đồng 

 Kiểm soát 

Trách nhiệm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc thay đổi nhân 

sự phải được xác định và chỉ định rõ 

A.8.3.2 Hoàn trả tài sản Kiểm soát 

Tất cả nhân viên, nhà thầu và người sử dụng bên thứ ba phải 

hoàn trả lại tất cả tài sản họ đang sử dụng của tổ chức khi 

chấm dứt hợp đồng hoặc thoả thuận lao động. 

A.8.3.3 Xoá bỏ quyền sở hữu Kiểm soát 

Quyền sở hữu của các nhân viên, nhà thầu hoặp bên thứ ba 

về các phương tiện xử lý thông tin phải được xoá bỏ khi 
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chấm dứt hợp đồng hoặc thoả thuận lao động hoặc được điều 

chỉnh khi có thay đổi. 

A.9 An toàn về vật chất và môi trƣờng 

A.9.1 An toàn các khu vực 

Mục đích: Để phòng ngừa sở hữu vật chất không thuộc thẩm quyền, làm hư hỏng và 

can thiệp vào tài sản và thông tin của tổ chức. 

A.9.1.1 Vành đai an toàn vật 

chất 

Kiểm soát 

Vành đai an toàn (các rào chắn như tường, thẻ kiểm soát khi 

vào cổng hoặc các bàn tiếp đón) phải được sử dụng để bảo vệ 

các khu vực có chứa thông tin và các phương tiện xử lý thông 

tin. 

A.9.1.2 Kiểm soát xâm nhập 

vào cơ sở vật chất 

Kiểm soát 

Đảm bảo an toàn các khu vực được bảo vệ bằng các phương 

tiện kiểm soát thích hợp để đảm bảo chỉ người có thẩm quyền 

mới được phép truy cập. 

A.9.1.3 An toàn các phòng 

ban và các phương 

tiện 

Kiểm soát 

Đảm bảo an toàn vật chất cho các văn phòng và phương tiên 

phải được thiết kế và áp dụng 

A.9.1.4 Phòng chống những 

đe doạ về môi trường 

và đe doạ từ bên 

ngoài 

Kiểm soát 

Việc phòng vệ về vật chất để chống lại nhữ hư hỏng từ cháy, 

nổ, bão lụt, động đất, bạo động và các hình thức thảm hoạ tự 

nhiên hoặc do con người phải được thiết kế và áp dụng 

A.9.1.5 Làm việc trong các 

lĩnh vực an toàn  

 

Kiểm soát 

Bảo vệ và những hướng dẫn vật lý để làm việc trong các lĩnh 

vực an toàn sẽ được thiết kế và áp dụng. 

A.9.1.6 Các khu vực truy cập 

công cộng, phân phối 

và đăng tải 

Kiểm soát 

Các điểm truy cập như các khu vực phân phối và đăng tải và 

các điểm khác mà người không có thẩm quyền có thể vào 

được phải được kiểm soát, và nếu có thể, cô lập khỏi các 

phương tiện xử lý thông tin để tránh người không có thẩm 

quyền truy cập. 

A.9.2 An toàn thiết bị 

Mục đích: Để phòng ngừa mất mát, hư hỏng, mất trộm hoặc tổn thất  đối với các 

hoạt động của tổ chức. 

A.9.2.1 Chọn địa điểm và bảo 

vệ thiết bị 

Kiểm soát 

Thiết bị phải được chọn địa điểm lắp đặt hoặc bảo vệ nhằm 

giảm những rủi ro từ những mối nguy hại và đe doạ của môi 

trường và các cơ hội truy cập của những người không có 

thẩm quyền. 

A.9.2.2 Các phương tiện hỗ 

trợ 

Kiểm soát 

Thiết bị phải được bảo vệ khỏi những sự cố do thiếu năng 

lượng hoặc những hỏng hóc do sự không thích hợp của các 
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phương tiện hỗ trợ. 

A.9.2.3 An toàn dây cáp Kiểm soát 

Năng lượng và cáp viễn thông có chứa các dữ liệu hoặc các 

dịch vụ thông tin hỗ trợ phải được bảo vệ khỏi sự đứt đoạn 

hoặc hư hỏng. 

A.9.2.4 Bảo dưỡng thiết bị Kiểm soát 

Thiết bị phải được bảo dưỡng đầy đủ để bảo tính luôn sẵn 

sàng và nguyên vẹn. 

A.9.2.5 An toàn thiết bị lắp 

đặt bên ngoài 

Kiểm soát 

Việc đảm bảo an toàn phải được áp dụng cho các thiết bị lắp 

đặt bên ngoài có tính đến các rủi ro khác nhau khi làm việc ở 

bên ngoài khu vực của tổ chức 

A.9.2.6 An toàn trong loại bỏ 

hoặc tái sử dụng thiết 

bị 

Kiểm soát 

Tất cả các hạng mục thiết bị chứa đựng môi trường lưu trữ 

phải được kiểm tra để bảo đảm các dữ liệu dễ nhạy cảm và 

các phần mềm đã đăng ký được loại bỏ một cách an toàn 

hoặc được viết đè lên trước khi loại bỏ. 

A.9.2.7 Di chuyển tài sản Kiểm soát 

Thiết bị, thông tin hoặc phần mềm không được bỏ ra bên 

ngoài khu vực nếu không được người có thẩm quyền cho 

phép 

A.10 Quản lý trao đổi thông tin và vận hành 

A.10.1 Các thủ tục và trách nhiệm vận hành 

Mục đích: Để đảm bảo đúng và vận hành an toàn các phương tiện xử lý thông tin 

A.10.1.1 Các thủ tục vận hành 

được văn bản hoá 

Kiểm soát 

Các thủ tục vận hành phải được lập thành văn bản, được duy trì 

và luôn sẵn có cho tất cả những người sử dụng khi họ cần đến. 

A.10.1.2 Quản lý sự thay đổi Kiểm soát 

Những thay đổi về các phương tiện và hệ thống xử lý thông 

tin phải được kiểm soát 

A.10.1.3 Phân quyền 

 

Kiểm soát 

Nhiệm vụ và các khu vực chịu trách nhiệm phải được phân 

công để giảm những cơ hội thay đổi mà không có thẩm 

quyền hoặc hoặc dự định hoặc sử dụng sai tài sản 

A.10.1.4 Tách các thiết bị phát 

triển, thử nghiệm và 

vận hành 

 

Kiểm soát 

Các phương tiện phát triển, thử nghiệm và vận hành phải 

được ngăn cách để giảm các rủi ro truy cập hoặc thay đổi 

không đúng thẩm quyền đối với hệ thống vận hành. 

A.10.2 Quản lý chuyển giao dịch vụ bên thứ ba 

Mục đích: Nhằm thực hiện và duy trì mức độ thích hợp của an toàn thông tin và 

chuyển giao dịch vụ theo thoả thuận chuyển giao dịch vụ với bên thứ ba. 
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A.10.2.1 Chuyển giao dịch vụ Kiểm soát 

Cần phải đảm bảo rằng việc kiểm soát an toàn, xác định dịch 

vụ và các cấp chuyển giao trong thoả thuận chuyển giao dịch 

vụ bên thứ ba được thực hiện, vận hành và duy trì bởi bên 

thứ ba 

A.10.2.2 Giám sát và xem xét 

dịch vụ bên thứ ba 

Kiểm soát 

Các dịch vụ, các báo cáo và các hồ sơ được cung cấp bởi bên 

thứ ba phải được giám sát và xem xét trong các giai đoạn 

thích hợp và thực hiện các cuộc đánh giá định kỳ 

A.10.2.3 Quản lý các thay đổi 

đối với dịch vụ của 

bên thứ ba 

Kiểm soát 

Các thay đổi đối với việc cung cấp dịch vụ, bao gồm duy trì 

và cải tiến các chính sách, thủ tục và phương pháp kiểm soát 

an toàn thông tin hiện có phải được quản lý, có xét đến tình 

trạng ảnh hưởng của hệ thống và các quá trình kinh doanh và 

đánh giá lại các rủi ro. 

A.10.3 Hoạch định và chấp nhận hệ thống 

Mục đích: Giảm thiểu rủi ro về các sai hỏng hệ thống 

A.10.3.1 Quản lý năng lực Kiểm soát 

Việc sử dụng các nguồn lực phải được kiểm soát, được thông 

báo và dự đoán có các yêu cầu về năng lực cho tương lai để 

bảo đảm hiệu quả của hệ thống. 

A.10.3.2 Chấp nhận hệ thống Kiểm soát 

Tiêu chí chấp nhật hệ thống cho các các hệ thống thông tin 

mới, nâng cấp và phiên bản mới phải được thiết lập và các 

thử nghiệm thưích hợp của hệ thống được thực hiện trong pá 

trình phát triển và trước khi chấp nhận. 

A.10.4 Phòng chống mã nguy hại và mobile code 

Mục đích: Bảo vệ tính nguyên bản của phần mềm và thông tin 

A.10.4.1 Kiểm soát đối với Mã 

nguy hại 

Kiểm soát 

Phát hiện, phòng ngừa, kiểm soát khắc phục chống lại những 

mã độc hại và các quy trình nâng cao nhận thức người sử 

dụng được triển khai. 

 Kiểm soát đối với mã 

sửa đổi 

Kiểm soát 

Khi tra quyền sử dụng mã sửa đổi, cấu hình phải đảm bảo 

mật mã thay đổi được trao quyền vận hành theo chính sách 

an toàn đã xác định rõ, và các mật mã thay đổi được trao 

quyền phải được ngăn ngừa khỏi sự phá hoại 

A.10.5 Sao lƣu  

Mục đích: Duy trì tính nguyên bản và sự sẵn có của thông tin và các phương tiện xử lý thông tin 

A.10.5.1 Sao lưu thông tin 

 

Kiểm soát 

Các bản sao lưu dữ liệu và các phần mềm phải được thực hiện và 

kiểm tra định kỳ theo các chính sách sao lưu đã được phê duyệt. 
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A.10.6 Quản lý an toàn mạng  

Mục đích: để đảm bảo việc bảo vệ thông tin trong hệ thống mạng và bảo vệ cơ sở 

hạ tầng hỗ trợ 

A.10.6.1 Kiểm soát hệ thống 

mạng 

Kiểm soát 

Các hệ thống mạng phải được quản lý và kiểm soát đầy đủ, 

để bảo vệ khỏi các mối nguy hại và để duy trì tính an toàn 

của hệ thống mạng và các ứng dụng của hệ thống, bao gồm 

thông tin truyền qua. 

A.10.6.2 An toàn các dịch vụ 

hệ thống 

Kiểm soát 

Các đặc điểm an toàn, các cấp độ dịch vụ và các yêu cầu 

quản lý của các dịch vụ hệ thống mạng phải được xác định, 

và xét đến bất kỳ sự thoả thuận nào về dịch vụ mạng, dù đó 

là các dịch vụ được cung cấp nội bộ hoặc từ nguồn bên ngoài 

A.10.7 Xử lý phƣơng tiện truyền thông 

Mục đích: nhằm ngăn ngừa sự tiết lộ, sửa đổi, di chuyển  hoặc huỷ bỏ tài sản bởi 

những người không có thẩm quyền và làm gián đoạn các hoạt động kinh doanh. 

A.10.7.1 Quản lý phương tiện 

truyền thông có thể di 

chuyển được 

Kiểm soát 

Cần phải có các thủ tục để quản lý phương tiện truyền thông 

có thể di chuyển 

A.10.7.2 Loại bỏ phương tiện 

truyền thông 

Kiểm soát 

Các phương tiện truyền thông phải được loại bỏ một cách an 

toàn khi không cần sử dụng nữa, sử dụng các qui trình chính 

thức 

A.10.7.3 Các qui trình xử lý 

thông tin 

Kiểm soát 

Các qui trình để xử lý và lưu trữ thông tin phải được thiết lập 

để bảo vệ các thông tin này khỏi bị tiết lộ bởi người không có 

thẩm quyền hoặc bị sử dụng sai. 

A.10.7.4 An toàn các văn bản 

hệ thống 

Kiểm soát 

Các văn bản hệ thống phải được bảo vệ chống lại sự truy cập 

không đúng thẩm quyền. 

A.10.8 Trao đổi thông tin 

Mục đích: Nhằm duy trì sự an toàn thông tin và phần mềm được trao đổi trong tổi 

chức và bên ngoài 

A.10.8.1 Các chính sách và thủ 

tục trao đổi thông tin 

Kiểm soát 

Các chính sách, thủ tục và kiểm soát việc trao đổi thông tin 

chính thức phải có sẵn để bảo vệ việc trao đổi thông tin thông 

qua sử dụng tất cả các dạng phương tiện trao đổi thông tin. 

A.10.8.2 Các thoả thuận trao 

đổi 

Kiểm soát 

Các thoả thuận phải được thiết lập đối với việc trao đổi thông 

tin và phần mềm giữa tổ chức và bên ngoài. 

A.10.8.3 Phương tiện vật chất Kiểm soát 
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truyền dẫn Phương tiện chứa đựng thông tin phải được bảo vệ chống lại 

sự truy cập không có thẩm quyền, sử dụng sai hoặc sửa đổi 

làm sai lạc trong quá trình vận chuyển vượt ra ngoài ranh 

giới vật chất của tổ chức 

A.10.8.4 Thư điện tử Kiểm soát 

Thông tin chứa đựng trong thư điện tử phải được bảo vệ một 

cách thích hợp 

A.10.8.5 Hệ thống thông tin 

công việc 

Kiểm soát 

Các chính sách và thủ tục phải được xây dựng và thực hiện 

để bảo vệ thông tin liên kết với các hệ thống thông tin công 

việc. 

A.10.9 Các dịch vụ thƣơng mại điện tử 

Mục đích: nhắm đảm bảo sự an toàn của các dịch vụ thương mại điện tử và an toàn 

trong sử dụng các dịch vụ đó 

A.10.9.1 Thương mại điện tử Kiểm soát 

Thông tin trong thương mại điện tử được công bố trong mạng 

lưới công cộng phải được bảo vệ khỏi các hành động lừa dối, 

tranh cãi về hợp đồng và được tiết lộ hoặc sửa đổi của người 

không có thẩm quyền. 

A.10.9.2 Các giao dịch trực 

tuyến 

Kiểm soát 

Các thông tin trong các giao dịch trực tuyến phải được bảo vệ 

để phòng sự truyền phát không đầy đủ, sai đường truyền, sự 

thay đổi thông tin không đúng thẩm quyền, sự tiết lộ, sự sao 

chép và làm lại của người không có thẩm quyền. 

A.10.9.3 Thông tin sẵn sàng để 

công bố 

Kiểm soát 

Thông tin đồng bộ được tạo lập sẵn cho hệ thống sẵn sàng 

công bố phải được bảo vệ để ngăn ngừa sự sửa đổi của người 

không có thẩm quyền 

A.10.10 Giám sát 

Mục đích: để phát hiện các hoạt động xử lý thông tin không thuộc thẩm quyền 

A.10.10.1 Đăng nhập các cuộc 

đánh giá 

Kiểm soát 

Các đăng nhập việc đánh giá ghi lại các hoạt động của người sử 

dụng, các trường hợp đặc biệt, các sự kiện an toàn thông tin phải 

được thiết lập và duy trì cho các giai đoạn đã thoả thuận để hỗ trợ 

các điều tra trong tương lai và có được sự giám sát việc kiểm soát 

A.10.10.2 Giám sát sử dụng hệ 

thống 

Kiểm soát 

Các qui trình sử dụng giám sát các phương tiện xử lý thông 

tin phải được thiết lập và các kết quả của các hoạt động giám 

sát phải được xem xét định kỳ 

A.10.10.3 Bảo vệ thông tin đăng 

nhập 

Kiểm soát 

Các phương tiện đăng nhập và thông tin đăng nhập phải được 

bảo vệ chống lại sự truy cập 
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A.10.10.4 Đăng nhập của nhân 

viên quản trị và người 

vận hành 

Kiểm soát 

Các hoạt động của người quản trị hệ thống và người vận 

hành hệ thống phải được đăng nhập 

A.10.10.5 Đăng nhập các sai lỗi Kiểm soát 

Các sai lỗi phải được đăng nhập, phân tích và thực hiện các 

hành động thích hợp. 

A.10.10.6 Đồng bộ khoá Kiểm soát 

Việc khoá tất cả các hệ thống thông tin liên quan trong tổ 

chức hoặc phạm vi an ninh phản được xác định đồng bộ với 

mốc thời gian chính xác đã được xác định. 

A.11 Kiểm soát truy cập 

A.11.1 Yêu cầu đối với kiểm soát truy cập 

Mục đích: Nhằm kiểm soát việc truy cập thông tin 

A.11.1.1 Chính sách kiểm soát 

truy cập 

Kiểm soát 

Chính sách kiểm soát truy cập phải được thiết lập, lập thành 

văn bản và xem xét dựa trên hoạt động kinh doanh và các 

yêu cầu an toàn đối với việc truy cập 

A.11.2 Quản lý truy cập của ngƣời sử dụng 

Mục đích: Đảm bảo việc truy cập của người sử dụng có thẩm quyền và ngăn ngừa sự truy nhập 

của người không có thẩm quyền vào hệ thống thông tin 

A.11.2.1 Đăng ký người sử 

dụng 

Kiểm soát 

Cần phải có thủ tục đăng ký người sử dụng chính thức và thủ 

tục huỷ bỏ đăng ký để cấp và huỷ bỏ đăng ký cho tất cả hệ 

thống và dịch vụ thông tin 

A.11.2.2 Quản lý đặc quyền Kiểm soát 

Việc cấp và sử dụng các đặc quyền phải được giới hạn và 

kiểm soát. 

A.11.2.3 Quản lý mật khẩu 

người sử dụng 

Kiểm soát 

Việc cấp mật khẩu phải được kiếm soát thông qua một quá 

trình quản lý chính thức 

A.11.2.4 Xem xét quyền truy 

cập của người sử 

dụng 

Kiểm soát 

Lãnh đạo phải xem xét quyền truy cập cảu người sử dụng vào 

những khoảng thời gian định kỳ thống qua một quá trình xem 

xét chính thức. 

A.11.3 Trách nhiệm của ngƣời sử dụng 

Mục đích: Nhằm phòng ngừa sự truy cập của người sử dụng không có thẩm quyền 

và sự xâm nhập hoặc trộm thông tin và phương tiện xử lý thông tin. 

A.11.3.1 Sử dụng mật khẩu Kiểm soát 

Người sử dụng phải được yêu cầu theo đúng các phương pháp an 

toàn hữu hiệu trong việc lựa chọn và sử dụng mật khẩu. 
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A.11.3.2 Thiết bị của người sử 

dụng không có mặt 

Kiểm soát 

Người sử dụng phải đảm bảo thiết bị không có chủ sở hữu 

được kiểm soát phải được bảo vệ thích hợp. 

A.11.3.3 Chính sách bàn làm 

việc sạch và màn 

hình sạch 

Kiểm soát 

Chính sách bàn làm việc sạch đối với văn bản giấy tờ và 

phương tiện lưu trữ có thể di chuyển và chính sách màn hình 

sạch đối với các phương tiện xử lý thông tin phải được chấp 

nhận 

A.11.4 Kiểm soát truy cập mạng 

Mục đích: Nhằm ngăn ngừa việc truy cập của những người không có thẩm quyền 

vào các dịch vụ mạng 

A.11.4.1 Chính sách sử dụng 

dịch vụ mạng 

Kiểm soát 

Người sử dụng chỉ được cung cấp truy cập tới các dịch vụ mà 

họ được trao quyền sử dụng riêng biệt. 

A.11.4.2 Việc xác nhận đúng 

người sử dụng với 

các kết nối bên ngoài 

Kiểm soát 

Các phương pháp xác nhận thích hợp phải được sử dụng để 

kiểm soát việc truy cập của người sử dụng từ xa 

A.11.4.3 Nhận biết thiết bị 

trong hệ thống mạng 

Kiểm soát 

Việc nhận biết thiết bị tự động phải được coi là các phương 

tiện xác nhận kết nối từ các vị trí cụ thể tới thiết bị 

A.11.4.4 Chẩn đoán từ xa và 

bảo vệ cấu hình cổng 

Kiểm soát 

Việc truy cập về vật lý và hợp lô gích cho phép chẩn đoán và 

cấu hình cổng phải được kiểm soát. 

A.11.4.5 Sự chia tách trong 

mạng 

Kiểm soát 

Các nhóm dịch vụ thông tin, người sử dụng và các hệ thống 

thông tin phải được chia tách trong mạng 

A.11.4.6 Kiểm soát kết nối 

mạng 

Kiểm soát 

Đối với mạng được chia sẻ, đặc biệt đối với mạng kéo ra bên 

ngoài phạm vi của tổ chức, khả năng người sử dụng kết nối 

với mạng phải được hạn chế, tuân thủ theo chính sách kiểm 

soát truy cập và các yêu cầu của các ứng dụng (xem 11.1) 

A.11.4.7 Kiểm soát đường 

mạng 

Kiểm soát 

Việc kiểm soát đường mạng phải được thực hiện đối với hệ 

thống mạng để đảm bảo rằng các kết nối máy tính và các 

luồng thông tin 

A.11.5 Kiểm soát việc truy cập hệ thống vận hành 

Mục đích: Nhằm ngăn ngừa việc truy cập của người không có thẩm quyền vào hệ 

thống vận hành 

A.11.5.1 Thủ tục đăng nhập an 

toàn 

Kiểm soát 

Việc truy cập vào hệ thống vận hành phải được kiểm soát 

bằng sự một thủ tục đăng nhập an toàn 
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A.11.5.2 Nhận biết và xác 

nhận người sử dụng 

Kiểm soát 

Tất cả người sử dụng phải có đặc điểm nhận dạng riêng (ID 

người sử dụng) cho việc sử dụng cá nhân và phải lựa chọn kỹ 

thuật xác nhận phù hợp để chứng minh nhân dạng của người 

sử dụng. 

A.11.5.3 Hệ thống quản lý mật 

khẩu 

Kiểm soát 

Các hệ thống để quản lý mật khẩu phải tương tác với nhau và 

phải bảo đảm password có chất lượng 

A.11.5.4 Sử dụng các tiện ích 

của hệ thống 

Kiểm soát 

Việc sử dụng các chương trình tiện ích có những chức năng 

quan trọng và các kiểm soát ứng dụng phải được giới hạn và 

kiểm soát chắt chẽ 

A.11.5.5 Chấm dứt một thời kỳ 

không hoạt động  

 

Kiểm soát 

Một số thời kỳ sẽ phải chấm dứt hoạt động sau một khoảng 

thời gian nhất định không hoạt động 

A.11.5.6 Giới hạn thời gian kết 

nối 

Kiểm soát 

Các giới hạn thời gian kết nối phải được sử dụng để tăng 

thêm tính an toàn đối với các ứng dụng có rủi ro cao. 

A.11.6 Kiểm soát ứng dụng và truy cập thông tin 

Mục đích: Nhằm ngăn ngừa truy cập thông tin không đúng thẩm quyền trong hệ 

thống ứng dụng 

A.11.6.1 Giới hạn truy cập 

thông tin 

Kiểm soát 

Việc truy cập thông tin và các chức năng hệ thống ứng 

dụng bởi người sử dụng hoặc các nhân hỗ trợ phải được 

giới hạn phù hợp với chính sách kiểm soát truy cập đã 

được xác định. 

A.11.6.2 Cô lập hệ thống nhạy 

cảm 

Kiểm soát 

Các hệ thống nhạy cảm phải được có một môi trường chuyên 

dụng (hoặc cô lập). 

A.11.7 Máy tính di động và làm việc từ xa 

Mục đích: Đảm bảo an toàn thông tin khi sử dụng máy tính di động và các phương 

tiện làm việc từ xa 

A.11.7.1 Truy cập máy tính di 

động và các trao đổi 

thông tin 

Kiểm soát 

Một chính sách chính thức phải được thiết lập và phương 

pháp an toàn thích hợp phải được sử dụng để chống lại cá rủi 

ro khi sử dụng truy cập máy tính và các phương tiện trao đổi 

thông tin di động. 

A.11.7.2 Làm việc từ xa Kiểm soát 

Chính sách, kế hoạch hoạt động và các thủ tục phải được 

xây dựng và thực hiện đối với các hoạt động làm việc từ 

xa. 
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A.12 Mua, phát triển và duy trình các hệ thống thông tin  

A.12.1 Yêu cầu an toàn đối với hệ thống thông tin 

Mục đích: Nhằm đảm bảo sự an toàn là một phần không thể thiếu trong hệ thống 

thông tin 

A.12.1.1 Phân tích và đặc tả 

các yêu cầu an toàn  

 

Kiểm soát 

Các thông báo về yêu cầu đối với hệ thống thông tin mới 

hoặc việc nâng cấp các hệ thống thông tin hiện tại phải xác 

định các yêu cầu đối với kiểm soát an toàn 

A.12.2 Quy trình sửa chữa trong các ứng dụng  

Mục đích:  Phòng ngừa lỗi, tổn thất, sửa chữa trái phép hay sử dụng không đúng 

mục đích thông tin trong các ứng dụng  

A.12.2.1 Xác nhận dữ liệu đầu 

vào 

 

Kiểm soát 

 Dữ liệu đầu vào cho các ứng dụng sẽ được xác nhận nhằm 

đảm bảo rằng dữ liệu này là đúng và phù hợp. 

A.12.2.2 Kiểm soát quy trình 

xử lý nội bộ 

 

Kiểm soát 

Kiểm tra xác nhận phải được đặt trong các ứng dụng nhằm 

phát hiện bất kỳ sự gián đoạn nào của thông tin thôngqua lỗi 

xử lý hay các hành vi cố ý. 

A.12.2.3 Toàn vẹn tin nhắn 

 

Kiểm soát 

Các yêu cầu để đảm bảo tính xác thực và bảo vệ tính toàn 

vẹn của tin nhắn trong các ứng dụng sẽ được xác định và 

kiểm soát phù hợp. 

A.12.2.4 Xác nhận dữ liệu đầu 

ra 

 

Kiểm soát 

Dữ liệu đầu ra từ bất kỳ ứng dụng nào cũng sẽ được xác nhận 

nhằm đảm bảo việc xử lý các thông tin lưu trữ ;à đimgs và 

phù hợp với hoàn cảnh.  

A.12.3 Kiểm soát mật mã 

Mục đích: Bảo vệ tính tin cậy, tính xác thực hay tính toàn vẹn của thông tin bằng 

cách mã hóa.   

A.12.3.1 Chính sách về sử 

dụng các công cụ 

kiểm soát mã hóa  

 

Kiểm soát 

Chính sách về sử dụng các công cụ kiểm soát mã hóa  để bảo 

vệ thông tin sẽ được xây dựng và triển khai. 

A.12.3.2 Quản lý khóa 

 

Kiểm soát 

Quản lý khóa sẽ được thực hiện để hỗ trợ đơn vị sử dụng các 

công cụ mã hóa  

A.12.4 An toàn tập tin hệ thống 

Mục đích: Đảm bảo sự an toàn của các tập tin hệ thống. 

A.12.4.1 Kiểm soát phần mềm 

nghiệp vụ 

Kiểm soát 

Các quy trình thủ tục được đưa vào thực hiện để kiểm soát 
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 việc cài đặt phần mềm trên hệ thống nghiệp vụ 

A.12.4.2 Bảo vệ dữ liệu kiểm 

thử hệ thống 

 

Kiểm soát 

Dữ liệu kiểm thử sẽ được lựa chọn cẩn thận, được bảo vệ và 

kiểm soát.  

A.12.4.3 Kiểm soát truy cập 

vào mã nguồn chính 

của chương trình 

Kiểm soát 

Kết nối vào mã nguồn chính của chương trình phải bị giới 

hạn.  

A.12.5 An toàn trong các quá trình phát triển và hỗ trợ 

Mục tiêu: Duy trì an toàn trong thông tin và phần mềm hệ thống ứng dụng 

A.12.5.1 Thay đổi các qui trình 

kiểm soát 

Kiểm soát 

Việc thực hiện các thay đổi có thể kiểm soát bằng việc sử 

dụng các qui trình kiểm soát sự thay đổi một cách chính thức 

A.12.5.2 Xem xét về mặt kỹ 

thuật các ứng dụng 

sau khi thực hiện thay 

đổi hệ thống 

Kiểm soát 

Khi các hệ thống được thay đổi, các ứng dụng quan trọng sẽ 

được xem xét và thử nghiệm nhằm đảm bảo không có tác 

động bất lợi tới các hoạt động và an toàn của tổ chức 

A.12.5.3 Sự hạn chế của 

những thay đổi đối 

với các gói phần 

mềm 

Kiểm soát 

Những thay đổi các gói phần mềm có thể bị cản trở, giới hạn 

cho những thay đổi cần thiết và tất cả các thay đổi phải được 

kiểm soát chặt chẽ. 

A.12.5.4 Rò rỉ thông tin Kiểm soát 

Các cơ hội rò rỉ thông tin phải được phòng ngừa 

A.12.5.5 Phát triển phần mềm 

dựa vào nguồn bên 

ngoài 

Kiểm soát 

Việc phát triển phần mềm dựa vào nguồn bên ngoài phải 

được tổ chức giám sát và kiểm soát 

A.12.6 Quản lý tình trạng không đƣợc bảo vệ (điểm yếu) về kỹ thuật 

Mục tiêu: Giảm các rủi ro từ việc khai thác các điểm yếu kỹ thuật được công bố 

A.12.6.1 Kiểm soát các lỗ 

hổng kỹ thuật 

 

Kiểm soát 

Thu thập thông tin kịp thời về các lỗ hổng của hệ thông thông 

tin đang được sử dụng, những lỗ hổng kỹ thuật này của tổ 

chức sẽ được đánh giá, các biện pháp thích hợp sẽ được thực 

hiện để giải quyết các rủi ro liên quan. 

A.13 Quản lý sự cố an toàn thông tin 

A.13.1 Báo cáo các sự kiện và điểm yếu trong an toàn thông tin 

Mục tiêu: Đảm bảo các sự kiện và các điểm yếu trong an toàn thông tin liên quan 

tới hệ thống thông tin được trao đổi, truyền đạt một cách thích hợp để thực hiện các 

hành đành động khắc phục kịp thời. 

A.13.1.1 Báo các các sự kiện 

và an toàn thông tin 

Kiểm soát 

Các sự kiện an toàn thông tin được báo các thông qua các 

kênh quản lý thích hợp một cách nhanh nhất có thể. 
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A.13.1.2 Báo cáo các điểm yếu 

về an toàn 

Kiểm soát 

Tất cả nhân viên, nhà thầu và người sử dụng bên thứ ba về hệ 

thống và dịch vụ thông tin phải được yêu cầu viết và báo cáo 

bất kỳ những điểm yếu về an toàn quan sát thấy hoặc nghi 

ngòi trong hệ thống hoặc dịch vụ. 

A.13.2 Quản lý sự cố an toàn thông tin và cải tiến 

Mục tiêu: Đảm bảo phương pháp thống nhất và hiệu quả áp dụng cho quản lý an 

toàn thông tin 

A.13.2.1 Trách nhiệm và thủ 

tục 

Kiểm soát 

Trách nhiệm và thủ tục quản lý phải được thiết lập để đảm 

phản hồi nhanh chóng, hiệu quả và có trình tự đối với các sự 

cố an toàn thông tin. 

A.13.2.2 Học hỏi từ các sự 

cố an toàn thông tin 

Kiểm soát 

Cần phản đặt ra các cơ chế để đảm bảo các dạng, số lượng và chi phí 

cho các sự cố về an toàn thông tin phải được định lượng và giám sát. 

A.13.2.3 Thu thập bằng 

chứng 

Kiểm soát 

Hành động tiếp theo đối với một cá nhân hoặc tổ chức sau khi 

sự cố an toàn thông tin bao gồm hành độngt heo pháp luật qui 

định (cả công dân lẫn tội phạm), các bằng chứng phải được thu 

thập, lưu giữ và trình báo phù hợpn với các qui định để bằng 

chứng xác nhận trong phạm vi quyền hạn xét xử liên quan. 

A.14 Quản lý tính liên tục của quá trình kinh doanh 

A.14.1 Các khía cạnh đảm bảo thông tin của quản lý tính liên tục của quá trình kinh doanh 

Mục tiêu: Đối phó với những sự gián đoạn trong các hoạt động kinh doanh và bảo vệ các 

quá trình kinh doanh trọng yếu từ các hậu quả của các thất bại quan trọng trong hệ thống 

thông tin hoặc các tác hại của nó và nhằm đảm bảo sự khôi phục kịp thời. 

A.14.1.1 Bao gồm an toàn 

thông tin trong quá 

trình quản lý tính liên 

tục trong kinh doanh 

Kiểm soát 

Một quá trình quản lý phải được xây dựng và duy trì cho tính liên tục của quá 

trình trình kinh doanh trên toàn tổ chức, chỉ ra được các yêu cầu đảm bảo 

thông tin cần thiết đối với tính liên tục trong kinh doanh. 

A.14.1.2 Đánh giá tính liên tục 

của quá trình kinh 

doanh và rủi ro 

Kiểm soát 

Các sự kiện có thể là nguyên nhân gián đoạn của các quá trình kinh 

doanh có thể được nhận biết, cùng với khả năng xảy ra và tác động 

của các gián đoạn này và hậu quả của nó trong an toàn thông tin. 

A.14.1.3 Phát triển và thực 

hiện kế hoạch thông 

tin liên tục bao gồm 

an toàn thông tin 

Kiểm soát 

Các kế hoạch phải được xây dựng và thực hiện để duy trì và 

khôi phục các hoạt động và đảm bảo tính sẵn có của thông tin 

tại cấp yêu cầu và trong phạm vi thời gian yêu cầu tuỳ thuộc 

vào sự gián đoạn, hoặc thất bại của các quá trình kinh doanh 

trọng yếu. 

A.14.1.4 Khuôn khổ hoạch 

định tính liên tục của 

Kiểm soát 

Cơ sở hoạch định tính liên tục của quá trình tính doanh phải được 
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quá trình kinh doanh thiết lập và duy trì để đảm bảo tất cả các kế hoạch đều thống 

nhất, chỉ ra được một cách thống nhất các yêu cầu đảm bảo thông 

tin, và xác định các ưu tiên để thử nghiệm và duy trì. 

A.14.1.5 Thử nghiệm, duy trì 

và đánh giá kế hoạch 

cho tính liên tục của 

quá trình kinh doanh 

Kiểm soát 

Các kế hoạch cho tính liên tục của quá trình kinh doanh phải 

được thử nghiệm và cập nhật định kỳ để đảm bảo chúng luôn 

phù hợp và hiệu quả. 

A.15 Sự phù hợp 

A.15.1 Sự phù hợp với các yêu cầu pháp luật 

Mục tiêu: tránh sự vi phạm luật pháp, qui chế, qui định hoặc các nghĩa vụ hợp đồng 

và các yêu cầu về an ninh. 

A.15.1.1 Xác định qui định 

pháp luật áp dụng 

Kiểm soát 

Tất cả các qui chế, qui định và yêu cầu của hợp đồng tương 

ứng và các cách thức của tổ chức đáp ứng các yêu cầu này 

phải được xác định rõ ràng, được văn bản hoá và duy trì đúng 

thời hạn cho từng hện thống thông tin và tổ chức. 

A.15.1.2 Quyền sở hữu trí tuệ 

(IPR) 

Kiểm soát 

Các thủ tục thích hợp phả được thực hiện để đảm bảo sự phù 

hợp với pháp luật, chế dịnh và các yêu cầu hợp đồng về sử 

dụng tư liệu có liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ và sử dụng 

bản quyền sản phẩm phần mềm. 

A.15.1.3 Bảo vệ các hồ sơ của 

tổ chức 

Kiểm soát 

Các hồ sơ quan trọng phải được bảo vệ nhằm tránh mất mát, 

huỷ hoặc làm giả, tuân theo các qui chế, qua định, các yêu 

cầu của hợp đồng và kinh doanh. 

A.15.1.4 Bảo vệ dữ liệu và bí 

mật của các thông tin 

cá nhân 

Kiểm soát 

Việc bảo vệ dữ liệu và bí mật phải được đảm bảo theo yêu cầu cả 

luật pháp, qui định, và theo các điều khoản hợp đồng nếu có. 

A.15.1.5 Phòng ngừa sử dụng sai 

mục đích của phương 

tiện xử lý thông tin 

Kiểm soát 

Người sử dụng phản được ngăn chặn sử dụng các phương tiện xử 

lý thông tin cho các mục đích không thuộc thẩm quyền. 

A.15.1.6 Qui định kiểm soát 

bằng mật mã 

Kiểm soát 

Kiểm soát bằng mật mã phải được sử dụng phù hợp với các 

thoả thuận, luật pháp và qui định tương ứng. 

A.15.2 Tuân thủ các chính sách an toàn, tiêu chuẩn và qui định kỹ thuật 

Mục tiêu: Đảm bảo sự phù hợp của hệ thống với chính sách an toàn và tiêu chuẩn 

của tổ chức. 

A.15.2.1 Sự phù hợp với chính 

sách và tiêu chuẩn an 

toàn 

Kiểm soát 

Các nhà quản lý phải đảm bảo tất cả các thủ tục về an toàn 

trong phạm vi trách nhiệm của họ phải được thực hiện một 

cách chính xác để đạt được sự phù hợp với các chính sách và 
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tiêu chuẩn về an toàn. 

A.15.2.2 Kiểm tra sự phù hợp 

về kỹ thuật 

Kiểm soát 

Các hệ thống thông tin phải được kiểm tra định kỳ về sự phù 

hợp với các tiêu chuẩn thực hiện an toàn. 

A.15.3 Xem xét đánh giá hệ thống thông tin 

Mục tiêu: Tối đa hoá tính hiệu quả và tối thiểu hoá sự can thiệp tới từ quá trình 

đánh giá hệ thống thông tin. 

 Kiểm soát đánh giá 

hệ thống thông tin 

Kiểm soát 

Các yêu cầu và các hoạt động đánh giá bao gồm kểm tra hệ thống 

vận hành phải được lên kế hoạch cẩn thận và sự thống nhất để 

giảm thiểu các rủi ro phá vỡ các quá trình kinh doanh. 

 Bảo vệ các công cụ 

đánh giá hệ thống 

thông tin 

Kiểm soát 

Phương tiện truy cập các công cụ đánh giá hệ thống thông tin 

phải được bảo vệ để phòng ngừa sự nguy hại hoặc sử dụng 

sai có thể xảy ra. 

 


