
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  12  năm 2019 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng  

của Sở Tài chính Bình Định 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH 
       

Căn cứ Luật An toàn thông tin mạng ngày 19 tháng 11 năm 2015; 

Căn cứ Luật An ninh mạng ngày 12 tháng 06 năm 2018; 

Căn cứ Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính 

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

Căn cứ Thông tư số 20/2017/TT-BTTTT ngày 12/9/2017 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông quy định về điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên 

toàn quốc; 

Căn cứ Thông tư số 31/2017/TT-BTTTT ngày 15/11/2017 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông quy định hoạt động giám sát an toàn hệ thống thông tin; 

Căn cứ Quyết định số 1649/QĐ-UBND ngày 16/5/2016 của UBND tỉnh ban 

hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính 

tỉnh Bình Định; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng TCND-TH và Chánh Văn phòng Sở, 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế bảo đảm an toàn, an 

ninh thông tin mạng của Sở Tài chính Bình Định. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 

1902/QĐ-STC-NS ngày 13/06/2007 của Giám đốc Sở Tài chính về việc ban hành 

quy định tạm thời quản lý, sử dụng thiết bị, phần mềm và khai thác hệ thống mạng 

nội bộ, internet của Sở Tài chính Bình Định . 

Điều 3. Trưởng phòng TCDN-TH, Chánh Văn phòng Sở, các phòng thuộc Sở, 

CBCC của Sở và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 
 

Nơi nhận:                    GIÁM ĐỐC 
- Như điều 3;                                                                                                               

- Các phòng trực thuộc Sở; 

- Lưu VT, VP, DNTH(3). 

 

 

  

 Lê Hoàng Nghi 
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