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5. Khuyến khích và hỗ trợ việc xây dựng 
các sản phẩm nội địa về ATTT





IV. Ba nhIV. Ba nhóóm nhim nhiệệm vm vụụ
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Nhóm Nhiệm vụ
a) Năm 2010, xây dựng và ban hành chính sách và hệ thống tiêu 
chuẩn, quy trình an toàn thông tin làm căn cứ xây dựng quy chế an 
toàn thông tin
b) Thành lập Cục An toàn thông tin quốc gia là cơ quan thực thi quản 
lý NN về ATTT.
Thành lập các nhóm ứng cứu sự cố máy tính (CSIRT và liên kết thành 
mạng lưới CSIRT

c) Xây dựng hạ tầng kỹ thuật bao gồm các hệ thống kiểm soát an toàn 
thông tin mạng, chống gửi và phát tán vi rút, thư rác và các phần 
mềm độc hại, phát hiện tấn công và cảnh báo sớm 
Các phương án phản ứng ngăn chặn kịp thời các hiểm họa ATTT.

d) Triển khai các hệ thống bảo vệ mạng Internet, ngăn chặn các thông 
tin độc hại;

1. Xây 
dựng các 
thiết chế
và hạ
tầng kỹ
thuật 
đảm bảo 
an toàn 
thông tin

đ) Khảo sát, lập kế hoạch và lộ trình triển khai đảm bảo ATTT cho các 
hệ thống thông tin trọng yếu quốc gia trong khuôn khổ các dự án ứng 
dụng CNTT đang được triển khai trong năm 2010.



Ba nhBa nhóóm nhim nhiệệm vm vụụ (ti(tiếếp 1p 1……))
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Nhóm Nhiệm vụ
a) Tổ chức các chương trình đào tạo phổ cập, các sự kiện, hội nghị, 
hội thảo; sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng để tuyên 
truyền
b) Xây dựng và ban hành tiêu chuẩn kỹ năng và chương trình đào tạo 
chuyên gia an toàn thông tin trong các cơ quan nhà nước, doanh 
nghiệp và đội ngũ kiểm định viên ATTT

c) Điều tra và bổ sung các dữ liệu về nhân lực chuyên sâu trong lĩnh 
vực an toàn thông tin và tổ chức dự báo về thị trường lao động về an 
toàn thông tin;
d) Xây dựng đội ngũ nghiên cứu và phát triển các công nghệ và các 
giải pháp đảm bảo an toàn thông;

đ) Hàng năm tổ chức đánh giá các sản phẩm an toàn thông tin; các hệ
thống đảm bảo an toàn thông tin trong các tổ chức công và doanh 
nghiệp;

2. Tuyên 
truyền 
nâng cao 
nhận 
thức và
phát triển 
năng lực 
công 
nghệ về
an toàn 
thông tin

e) Đẩy mạnh hợp tác quốc tế và thu hút các dự án đầu tư nước ngoài 
trên cơ sở chuyển giao công nghệ, tiến tới phát triển các sản phẩm an 
toàn thông tin đặc thù của Việt Nam.



Ba nhBa nhóóm nhim nhiệệm vm vụụ (ti(tiếếp 2p 2……))
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Nhóm Nhiệm vụ
a) Các dự án ưu tiên sử dụng nguồn ngân sách đầu tư của nhà 
nước nhằm xây dựng các thiết chế và cơ sở hạ tầng kỹ thuật 
đảm bảo ATTT quốc gia;

b) Các cơ quan nhà nước xây dựng các dự án đầu tư về hạ
tầng kỹ thuật đảm bảo ATTT theo yêu cầu thực tế,dành một 
phần kinh phí đầu tư trong các dự án ứng dụng CNTT để trang 
bị các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin;

c) Xây dựng triển khai chương trình tuyên truyền nâng cao 
nhận thức về ATTT

3. Triển 
khai các 
dự án và 
chương 
trình về
an toàn 
thông 
tin

d) Chú trọng các đề án nghiên cứu phát triển sản phẩm, công 
nghệ, giải pháp kỹ thuật và mô hình cung cấp dịch vụ trong 
Chương trình Kỹ thuật -Kinh tế về CNTT.



CCáác dc dựự áán ưu tiênn ưu tiên 16

STT Tên dự án Chủ trì Thời gian

1 Xây dựng Trung tâm hệ thống kỹ thuật an toàn 
mạng quốc gia 

Bộ TT&TT 2010-2015

2 Xây dựng hệ thống đánh giá, kiểm định an toàn 
thông tin quốc gia

Bộ TT&TT 2010-2015

3 Xây dựng hệ thống cảnh báo, phát hiện và
phòng chống tội phạm trên mạng

Bộ Công 
an

2011-2015

4 Xây dựng  hệ thống xác thực, bảo mật cho các 
hệ thống thông tin chính phủ

Ban Cơ 
yếu CP

2011-2015

5 Đào tạo chuyên gia an toàn thông tin cho cơ 
quan chính phủ và hệ thống thống tin trọng yếu 
quốc gia

Bộ TT&TT 2010 –2020

6 Xây dựng hệ thống đảm bảo an toàn thông tin 
số trong các hoạt động giao dịch thương mại 
điện tử phục vụ ngành Công thương.

Bộ Công 
thương

2010-2015



Tổng kinh phí dự kiến: 765 tỷ đồng
Nguồn: Ngân sách NN
Chủ đầu tư: Bộ TT&TT, Bộ Công an, Ban CYCP, Bộ Công 

thương
Tính chất: phát triển hạ tầng quốc gia và nguồn lực
Thụ hưởng lợi ích: Mọi tổ chức, doanh nghiệp, người sử

dụng mạng máy tính ở VN

Kinh phí đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ dự án, chương 
trình khác trong QH: 

- Trích từ ngân sách thường xuyên hàng năm của các 
CQNN (NS trung ương, NS địa phương)

- Vốn tự có của các doanh nghiệp, huy động từ XH

17CCáác dc dựự áán ưu tiên n ưu tiên (ti(tiếếp)p)



V. TV. Tổổ chchứức thc thựực hic hiệệnn

1. Bộ Thông tin và Truyền thông
2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư
3. Bộ Tài chính
4. Bộ Công an
5. Bộ Quốc phòng
6. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính 

phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương
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KKếế hohoạạch trich triểển khain khai
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- KH triển khai đang được xây dựng khẩn trương xây 
dựng. 
+ Giai đoạn 1 từ  2010-2015 (năm khởi động: 2010)
+ Giai đoạn 2 từ 2010-2015 

-Trọng tâm ưu tiên 2010-2015: 
+ xây dựng hạ tầng kỹ thuật đảm bảo ATTTsố QG,
+ đào tạo nguồn nhân lực ATTT đủ mạnh phục vụ CPĐT 
và KTXH, 
+ đẩy mạnh đảm bảo ATTT phục vụ giao dịch thương mại 
điện tử. 



Một số nhiệm vụ khởi động
20

Nhiệm vụ trọng tâm năm nay phải thực hiện:

1- Nhanh chóng bổ sung hoàn thiện hành lang pháp lý, 
ban hành một số tiêu chuẩn, quy trình và hướng dẫn ATTT 
làm cơ sở để các đơn vị, tổ chức áp dụng xây dựng kế
hoạch cụ thể triển khai cho mình;
2- Thành lập Cục ATTT thuộc Bộ TT&TT là cơ quan thực 
thi quản lý NN về lĩnh vực này;
3- Khởi động KH thành lập một số tổ chức dịch vụ với sự
phối hợp đa bộ ngành, phối hợp giữa nhà nước và doanh 
nghiệp để thực hiện được các nhiệm vụ .



TrTrìình bnh bàày: y: VVũũ QuQuốốc Khc Kháánhnh
Telephone number:     +84 4 36404424Telephone number:     +84 4 36404424
Email Address:Email Address: office@vncert.vnoffice@vncert.vn, , vncert@mic.gov.vnvncert@mic.gov.vn
World Wide Web :        World Wide Web :        hhttp://www.vncert.gov.vnttp://www.vncert.gov.vn

Cám ơn sự quan tâm của quý vị!
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