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Khởi động từ 2011

Quá trình xây dựng

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Tham gia 425 86.03%

Tán thành 424 86.03%

Không tán thành 1 0.20%

Không biểu quyết 0 0.00%

Nội hàm khái niệm: An toàn thông tin!



Nguyên tắc bảo đảm an toàn thông tin
Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động của mình.

Tổ chức, cá nhân không được xâm phạm an toàn thông tin của tổ chức, cá nhân khác.
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Xâm phạm tính nguyên vẹn
Sửa đổi, làm sai lệch

thông tin

Xâm phạm tính khả dụng
Ngăn chặn, gây ảnh hưởng tới

hoạt động bình thường

Xâm phạm tính bảo mật
Truy nhập, sao chép, 

phá mã

Thực hiện giả mạo
Thiết lập hệ thống thông tin 

giả mạo, lừa đảo

Lợi dụng điểm yếu
Tấn công, vô hiệu hóa trái pháp

luật làm mất tác dụng của biện

pháp bảo vệ

Phát tán mã độc
Phát tán thư rác, 

phần mềm độc hại

Hành vi bị nghiêm cấm
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Bảo vệ thông tin và hệ thống thông tin
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Cấp độ 1

Khi bị phá hoại chỉ làm

tổn hại tới quyền và lợi

ích hợp pháp của một

tổ chức, cá nhân cụ thể

Cấp độ 2

Khi bị phá hoại sẽ làm

tổn hại tới lợi ích công

cộng của xã hội

Cấp độ 3

Khi bị phá hoại sẽ làm

tổn hại nghiêm trọng

tới lợi ích công cộng

của xã hội hoặc tổn hại

tới quốc phòng, an 

ninh của đất nước

Cấp độ 4

Khi bị phá hoại sẽ làm

tổn hại đặc biệt

nghiêm trọng tới lợi

ích công cộng hoặc tổn

hại nghiêm trọng tới

quốc phòng, an ninh

của đất nước

Cấp độ 5

Khi bị phá hoại sẽ làm

tổn hại đặc biệt

nghiêm trọng tới quốc

phòng, an ninh của đất

nước

Bảo vệ thông tin và hệ thống thông tin

Bạn không thể bảo vệ
những gì mà bạn không biết …



Bảo vệ thông tin và hệ thống thông tin

Yêu cầu bảo đảm an toàn thông tin tối thiểu

Thúc đẩy phát triển thị trường sản phẩm và dịch vụ
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Kinh doanh sản phẩm, dịch vụ



Đánh giá hệ thống

Nắm rõ thông tin về hệ thống của

khách hàng

(giống như kiểm toán)

Kinh doanh sản phẩm, dịch vụ



Kinh doanh sản phẩm, dịch vụ
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Văn bản hướng dẫn thi hành



Cục An toàn thông tin
Chính sách tốt hơn cho cuộc sống tốt hơn


