
 

 

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       SỞ TÀI CHÍNH                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                 

       Số:        /QĐ-STC                                          Bình Định, ngày      tháng  8  năm 2020 
 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v phê duyệt cấp độ an toàn thông tin của Sở Tài chính 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH  
 

Căn cứ Luật an toàn thông tin mạng ngày 19/11/2015; 

Căn cứ Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo 

đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; 

Căn cứ Thông tư số 03/2017/TT-BTTTT ngày 24/4/2017 quy định chi tiết và 

hướng dẫn một số điều của Nghị định 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính 

phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; 

Căn cứ Công văn số 713/CATTT-TĐQLGS ngày 25/7/2019 của Cục trưởng 

Cục An toàn thông tin về việc hướng dẫn xác định và thực thi bảo vệ hệ thống thông 

tin theo cấp độ; 

Căn cứ Công văn số 769/STTTT-BCVT&CNTT ngày 20/8/2020 của Sở Thông 

tin và Truyền thông về việc ý kiến thẩm định hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn hệ thống 

thông tin Sở Tài chính; 

Căn cứ Quyết định số 1649/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2016 của UBND 

tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Tài chính; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính Doanh nghiệp - Tin học. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin đối với Sở Tài chính:  

1. Cấp độ an toàn hệ thống thông tin: Cấp độ 2  

2. Phương án bảo đảm an toàn thông tin trong thiết kế hệ thống thông tin tương 

ứng với cấp độ 2 là phù hợp với quy định tại Nghị định số 85/2016/NĐ-CP và Thông 

tư số 03/2017/TT-BTTTT. 

Điều 2. Trưởng phòng Tài chính Doanh nghiệp - Tin học, Chánh Văn phòng 

Sở, các phòng thuộc Sở và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

kể từ ngày ký./. 
 

Nơi nhận:                    GIÁM ĐỐC 
- Như điều 2;    

- Sở Thông tin & Truyền thông;       

- Lưu VT, VP, DNTH(3). 

 

 

  Lê Hoàng Nghi 
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