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Số:       /QĐ-SDL Ninh Bình, ngày      tháng 9 năm 2021 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin thuộc lĩnh vực                    

công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình 

 

GIÁM ĐỐC SỞ DU LỊCH TỈNH NINH BÌNH 

 

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006; 

Căn cứ Luật An toàn thông tin mạng số  86/2015/QH13 ngày 19/11/2015; 

Căn cứ Luật An ninh mạng số 24/2018/QH14 ngày 12/6/2018; 

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về 

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

định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/07/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, 

sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; Nghị định số 27/2018/NĐ-CP 

ngày 01/3/2018 của Chính Phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/07/2013 của Chính phủ. 

Căn cứ Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

về công tác bảo đảm an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong lĩnh 

vực du lịch trong tình hình mới. 

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 Nghị định số 142/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2016 của 

Chính phủ về ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng; 

Căn cứ Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg ngày 16 tháng 3 năm 2017 của 

Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn 

cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 03/2017/TT-BTTTT ngày 24 tháng 4 năm 2017 của 

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn một số 

điều của 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 tháng 9 năm 2017 của 

Bộ trưởng 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 27/2017/TT-BTTTT ngày 20 tháng 10 năm 2017 của 

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý, vận hành, kết nối, 

sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của 

các cơ quan Đảng, Nhà nước; Thông tư số 12/2019/TT-BTTTT ngày 05 tháng 

11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư số 27/2017/TT-BTTTT ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý, vận hành, kết nối, sử 
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dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của 

các cơ quan Đảng, Nhà nước 

 Căn cứ Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 06/7/2016 của UBND tỉnh 

Ninh Bình về Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin thuộc lĩnh vực 

công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước thuộc phạm vi quản lý của 

tỉnh Ninh Bình; 

Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 05/8/2019 của UBND tỉnh thực hiện Chỉ 

thị số 14/CT-Tg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường 

bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm tiếp tục cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt 

Nam trên địa bàn tỉnh Ninh Bình;  

Căn cứ Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 18/11/2016 của UBND 

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

cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình; Quyết định số 17/2021/QĐ-

UBND ngày 22/6/2021 của UBND tỉnh Ninh Bình về quy định cơ cấu tổ chức 

của Sở Du lịch Ninh Bình; 

  Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

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

thông tin thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở Du lịch 

tỉnh Ninh Bình. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc 

Sở và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, VP. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Bùi Văn Mạnh 
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