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Số:            /BTTTT-CATTT           
V/v hướng dẫn áp dụng  

tiêu chuẩn an toàn thông tin cho  

các cơ quan nhà nước và hệ thống  

thông tin quan trọng quốc gia 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Hà Nội, ngày       tháng 3 năm 2022  

      Kính gửi:  

   - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

   - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

   - Các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước. 
 

Căn cứ 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 Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và 

Truyền thông. 

Nhằm nâng cao năng lực bảo đảm an toàn thông tin mạng, Bộ Thông tin và 

Truyền thông đề nghị các cơ quan nghiên cứu, triển khai áp dụng các tiêu chuẩn 

an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin quan trọng quốc gia (CII) và hệ 

thống thông tin thuộc phạm vi quản lý như sau: 

1. Tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng 

Tiêu chuẩn TCVN 11930:2017 về Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an 

toàn - Yêu cầu cơ bản về an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ quy định. 

Sở cứ: Khoản 1 Điều 19 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 quy định “Phương 

án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin phải đáp ứng yêu cầu cơ bản trong tiêu 

chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ”. 

2. Một số tiêu chuẩn khuyến nghị áp dụng 

Để tăng cường an toàn theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về bảo đảm an 

toàn hệ thống thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông khuyến nghị các cơ quan 

nghiên cứu, áp dụng các tiêu chuẩn sau: 

(1) TCVN ISO/IEC 27001:2019 về Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an 

toàn - Hệ thống quản lý an toàn thông tin - Các yêu cầu; 

(2) TCVN ISO/IEC 27002:2020 về Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an 

toàn - Quy tắc thực hành Quản lý an toàn thông tin; 
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(3) TCVN 9801-2:2015 Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - An 

toàn mạng - Phần 2: Hướng dẫn thiết kế và triển khai an toàn mạng (ISO/IEC 

27033-2:2012); 

(4) TCVN 9801-3:2014  Công nghệ thông tin - Kỹ thuật an toàn - An toàn 

mạng - Phần 3: Các kịch bản kết nối mạng tham chiếu - Nguy cơ, kỹ thuật thiết 

kế và các vấn đề kiểm soát (ISO/IEC 27033-3:2010); 

(5) TCVN 11239:2015 về Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - 

Quản lý sự cố an toàn thông tin; 

(6) TCVN 27017:2020 về Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - 

Quy tắc thực hành cho biện pháp kiểm soát an toàn thông tin dựa trên ISO/IEC 

27002 cho các dịch vụ đám mây. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, cơ quan, tổ 

chức có thể đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục An toàn thông tin) 

hướng dẫn, phối hợp và hỗ trợ. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng; 

- Lưu: VT, CATTT. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

 
\Nguyễn Huy Dũng 
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