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QUY ĐỊNH 
về việc đảm bảo an toàn thông tin 

trên môi trưòng máy tính và mạng máy tính 
(Kèm theo Quyết định sô 30^ /QĐ-BTC ngày $Ị\ tháng 12 năm 2014 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi áp dụng: 

Quy định này bao gồm các điều kiện tối thiểu phải tuân thủ nhằm 
đảm bảo an toàn thông tin trên môi trường máy tính, mạng máy tính và các 
hệ thống có khả năng tiếp cận thông tin số của ngành Tài chính. Thông tin 
được đảm bảo an toàn bao gồm tất cả các loại thông tin của Bộ Tài chính 
và các đơn vị thuộc Bộ, thông tin tại các cơ quan tài chính địa phương 
thuộc lĩnh vực do Bộ Tài chính quản lý, thông tin do các cơ quan, tổ chức 
khác gửi đen Bộ Tài chính và các đơn vị thuộc Bộ. 

2. Đối tượng áp dụng: 

a) Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và cán bộ, công chức, viên chức, 
nhân viên của đơn vị: áp dụng đầy đủ quy định này. 

b) Sở Tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Tài 
chính - Ke hoạch quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; cán bộ, công 
chức, viên chức, nhân viên của đơn vị: áp dụng quy định này đối với máy 
tính, mạng máy tính kết nối vào hạ tầng truyền thông thống nhất ngành Tài 
chính và các ứng dụng thuộc hệ thống quản lý của Bộ Tài chính. 

c) Tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin cho các 
đơn vị thuộc Bộ Tài chính (tư vấn, xây dựng, triển khai, hỗ trợ, quản trị, 
vận hành, thử nghiệm hệ thống thông tin): áp dụng quy định này trong quá 
trình cung cấp dịch vụ và trong hoạt động trao đổi thông tin với các đom vị 
thuộc Bộ Tài chính. 

d) Tổ chức, cá nhân có kết nối vào mạng của ngành Tài chính: áp 
dụng quy định này trong hoạt động trao đổi thông tin và sử dụng các ứng 
dụng của ngành Tài chính. 
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Điều 2. Giải thích từ ngữ 

Trong quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. "An toàn thông tin": Thông tin và hệ thống thông tin không bị truy 
cập, sử dụng, tiết lộ, gián đoạn, sửa đổi, phá hoại trái phép. 

2. "Hệ thống thông tin": Tập hợp thiết bị phần cứng, phần mềm và cơ sở 
dữ liệu của các đơn vị thuộc ngành Tài chính phục vụ tạo lập, cung cấp, truyền 
đưa, thu thập, xử lý, lưu trữ và trao đổi thông tin. 

3. "Hệ thống quan trọng": Hệ thống thông tin có ảnh hưởng lớn tới hoạt 
động của các đơn vị thuộc ngành Tài chính và lợi ích công cộng. 

4. "Mạng nội bộ": Mạng máy tính ữong phạm vi trụ sở của một đơn vị 
thuộc Bộ Tài chính; vùng mạng máy tính của Sở Tài chính, Phòng Tài chính 
- Ke hoạch kết nối vào hạ tầng truyền thông thống nhất ngành Tài chính. 

5. "Hạ tầng truyền thông thống nhất ngành Tài chính": Mạng diện rộng 
kết nối các mạng nội bộ của các đơn vị thuộc ngành Tài chính. 

6. "Mạng của ngành Tài chính": Từ chỉ chung "mạng nội bộ", "hạ tầng 
truyền thông thống nhất ngành Tài chính". 

7. "Mã độc": Phần mềm có khả năng gây ra hoạt động không bình 
thường cho một phần hay toàn bộ hệ thống thông tin hoặc thực hiện sao chép, 
sửa đối, xóa bỏ trái phép thông tin lưu trữ trong hệ thống thông tin. 

8. "Điểm yếu": Điểm có thể bị khai thác gây mất an toàn thông tin; 
còn được gọi là "lỗ hống bảo mật". 

9. "Rủi ro an toàn thông tin": Khả năng mất an toàn thông tin. 

10. "Sự cố an toàn thông tin": Sự kiện mất an toàn thông tin. 

11. "Mật khẩu phức tạp": Mật khẩu đáp ứng các yêu cầu sau: 

a) Có tối thiểu 8 ký tự. 

b) Gồm tối thiểu 3 trong 4 loại ký tự sau: chữ cái viết hoa (A - Z); 
chữ cái viết thường (a - z); chữ số (0 - 9); các ký tự khác trên bàn phím 
máy tính ('~!@#$%A&*()_- + ={}[]\|:; "'<>,.?/) và dấu 
cách. 

12. "Thuật toán mã hoá an toàn": Thuật toán mã hoá theo tiêu chuẩn 
Việt Nam hoặc thế giới mà tại thời điểm áp dụng chưa có công bố thuật 
toán đó đã bị giải hoặc nếu có khả năng giải thì thời gian giải thuật toán 
này dài hơn thời gian dữ liệu cần được bảo vệ dưới dạng mã hoá. 

13. "Bí mật nhà nước": Tin về vụ, việc, tài liệu, vật, địa điểm, thời 
gian, lời nói có nội dung quan trọng thuộc lĩnh vực chính trị, quốc phòng, 
an ninh, đối ngoại, kinh tế, khoa học, công nghệ, các lĩnh vực khác mà Nhà 
nước không công bố hoặc chưa công bố và nếu bị tiết lộ thì gây nguy hại 
cho Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
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Bí mật nhà nước được quy định cụ thể tại Pháp lệnh Bảo vệ bí mật 
nhà nước và các văn bản quy định, hướng dẫn triển khai thực hiện Pháp 
lệnh. 

14. "Người dùng": Cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên của các 
đơn vị thuộc ngành Tài chính sử dụng máy tính đế xử lý công việc. 

Điều 3. Nguyên tắc chung về đảm bảo an toàn thông tin 

1. Đảm bảo an toàn thông tin là yêu cầu bắt buộc trong quá trình tạo 
lập, xử lý, sử dụng thông tin và thiết kế, xây dựng, vận hành, nâng cấp, hủy 
bỏ hệ thống thông tin. 

2. Đơn vị, người dùng thực hiện các công đoạn liên quan đến thông 
tin nêu tại khoản 1 điều này có trách nhiệm đảm bảo an toàn thông tin theo 
quy định của Nhà nước, của Bộ Tài chính và hướng dẫn của cơ quan, đơn 
vị có thẩm quyền trong lĩnh vực đảm bảo an toàn thông tin. 

3. Người dùng phải được tập huấn kiến thức chung về an toàn thông 
tin trên môi trường máy tính, mạng máy tính và kiến thức nâng cao về an 
toàn thông tin phù họp với công việc được phân công. 

4. Bí mật nhà nước phải được bảo vệ theo quy định của Nhà nước và 
của ngành Tài chính về công tác bảo vệ bí mật nhà nước và các nội dung 
tương ứng trong quy định này. 

Điều 4. Những hành vi bị nghiêm cấm 

1. Vi phạm các quy định về quản lý, vận hành và sử dụng mạng của 
ngành Tài chính gây rối loạn hoạt động của hệ thống, trong đó bao gồm các 
hành vi: tự ý đấu nối thiết bị mạng, thiết bị cấp phát địa chỉ mạng, thiết bị 
phát sóng như điểm truy cập không dây của cá nhân vào mạng nội bộ; trên 
cùng một thiết bị thực hiện đồng thời truy cập vào mạng nội bộ và truy cập 
Internet bằng thiết bị kết nối Internet của cá nhân (modem quay số, USB 
3G, điện thoại di động, máy tính bảng). 

2. Can thiệp trái phép, gây nguy hại, xóa, thay đổi, sửa chữa, làm sai 
lệch thông tin trên mạng. 

3. Phát tán thư rác, mã độc, thiết lập hệ thống thông tin giả mạo, lừa 
đảo trong mạng của ngành Tài chính; lợi dụng điểm yếu của hệ thống thông 
tin để tấn công, chiếm quyền điều khiến trái phép đối với hệ thống. 

4. Làm mất tác dụng của biện pháp an toàn thông tin do đon vị thiết 
lập, trong đó bao gồm các hành vi: tự ý thay đổi, gỡ bỏ biện pháp an toàn 
thông tin cài đặt trên thiết bị công nghệ thông tin phục vụ công việc; tự ý 
thay thế, lắp mới, tráo đổi thành phần của máy tính phục vụ công việc. 

5. Lợi dụng mạng để truyền bá thông tin, quan điểm, thực hiện các 
hành vi gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá 
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hoại khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền chiến tranh xâm lược, khủng 
bố; gây thù hận, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo. 

6. Lợi dụng mạng để truyền bá trái phép tài liệu, hình ảnh, âm thanh 
hoặc dạng thông tin khác nhằm kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, 
tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc; 
bôi nhọ, gây thù hận, xâm hại tới quyền và lợi ích họp pháp của tố chức, cá 
nhân. 

7. Vi phạm quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước của ngành Tài 
chính trong quá trình sử dụng hệ thống thông tin, trong đó bao gồm hành vi 
đánh cắp mật khẩu tài khoản truy cập hệ thống thông tin ngành Tài chính 
của người khác hoặc tiết lộ mật khấu của bản thân cho đối tượng không 
được phép sử dụng. 

Chương n 
QUY ĐỊNH CỤ THẺ 

Điều 5. Đảm bảo an toàn mức vật lý 

1. Các khu vực sau phải được kiểm soát truy cập vật lý để phòng 
tránh truy cập trái phép hoặc sai mục đích: Trung tâm dữ liệu; khu vực 
chứa máy chủ và thiết bị lưu trữ; tủ mạng và đấu nối; thiết bị nguồn điện và 
dự phòng điện khẩn cấp; phòng vận hành, kiếm soát, quản trị hệ thống. 
Phải có nội quy hoặc hướng dẫn làm việc trong các khu vực này. 

2. Thiết bị thuộc hệ thống quan trọng phải được bảo dưỡng định kỳ 
và duy trì chế độ bảo hành liên tục hoặc có cơ chế sửa chữa, thay thế đáp 
ứng yêu cầu về mức độ sẵn sàng của hệ thống trong suốt thời gian sử dụng. 

3. Người dùng sử dụng các thiết bị lưu trữ dữ liệu di động (máy tính 
xách tay, thiết bị số cầm tay, thẻ nhớ USB, ổ cứng ngoài, băng từ) để lưu 
thông tin thuộc phạm vi bảo vệ quy định tại Điều 1 có trách nhiệm bảo vệ 
các thiết bị này và thông tin lưu trên thiết bị, tránh làm mất, lộ thông tin. 
Không mang ra nước ngoài thông tin của cơ quan, Nhà nước không liên 
quan tới nội dung công việc thực hiện ở nước ngoài. 

4. Thiết bị xử lý thông tin của đơn vị khi mang đi bảo hành, bảo 
dưỡng, sửa chữa, phải tháo ổ cứng khỏi thiết bị hoặc xóa thông tin, dữ liệu 
lưu trữ trên thiết bị (trừ trường họp mang thiết bị đi khôi phục dữ liệu). 
Thiết bị lưu trữ không sử dụng tiếp cho công việc của đơn vị (thanh lý, cho, 
tặng) phải được xoá nội dung bằng phần mềm hoặc bằng thiết bị hủy dữ 
liệu chuyên dụng hay phá hủy vật lý. 

Điều 6. Đảm bảo an toàn máy tính phục yụ công việc 

1. Máy tính phục vụ công việc (bao gồm máy chủ, máy quản trị và 
máy tính phục vụ công việc của người dùng tại đơn vị): 
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a) Máy tính phục vụ công việc chỉ được cài đặt phần mềm theo danh 
mục phần mềm do đơn vị quy định và do bộ phận công nghệ thông tin của 
đơn vị quản lý hoặc được cung cấp theo các chương trình ứng dụng công 
nghệ thông tin của Bộ Tài chính và các cơ quan Nhà nước khác có thâm 
quyền, được cập nhật bản vá lỗi hệ điều hành về an ninh, cài đặt phần mềm 
phòng diệt mã độc và cập nhật mẫu mã độc gần nhất. 

b) Bộ phận công nghệ thông tin của đơn vị chịu trách nhiệm cài đặt 
phần mềm cho máy tính phục vụ công việc. Người dùng không được can 
thiệp vào các phần mềm đã cài đặt trên máy tính (thay đổi, gỡ bỏ,...) khi 
chưa được sự đồng ý của bộ phận công nghệ thông tin của đơn vị. 

c) Người dùng phải thực hiện thao tác khoá máy tính (sử dụng tính 
năng có sẵn trên máy) khi rời khỏi nơi đặt máy tính; tắt máy tính khi rời 
khỏi cơ quan. 

2. Máy tính do cá nhân tự trang bị phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện 
dưới đây khi kết nối vào hệ thống mạng của ngành Tài chính: 

a) Cài đặt đầy đủ các bản vá lỗi hệ điều hành về an ninh. 

b) Cài đặt phần mềm phòng diệt mã độc và cập nhật mẫu mã độc gần 
nhất. 

c) Không cài đặt phần mềm, công cụ có tính năng gây mất an toàn 
thông tin hoặc tạo rủi ro cho hệ thống mạng (cấp phát địa chỉ mạng, dò quét 
mật khấu, dò quét cống mạng, giả lập tấn công,ẳệ). 

Điều 7. Đảm bảo an toàn hệ thống mạng máy tính 

1. Két nối mạng diện rộng phải được thiết lập và vận hành theo Quy 
chế quản lý, vận hành và sử dụng hạ tầng truyền thông thống nhất ngành 
Tài chính ban hành tại Quyết định số 109/QĐ-BTC ngày 15/01/2009 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính và các văn bản sửa đổi, cập nhật quy chế này nếu 
có. 

2. Hệ thống mạng nội bộ phải đáp ứng các yêu cầu sau: 

a) Phân chia hệ thống mạng nội bộ thành các vùng mạng theo phạm 
vi truy cập và kiểm soát truy cập giữa các vùng mạng bằng tường lửa. 

Mạng nội bộ cơ quan Bộ Tài chính và các Tổng cục thuộc Bộ tại cấp 
Trung ương phải phân chia tối thiếu thành các vùng mạng sau: 

- Vùng mạng cho phép truy cập từ Internet (áp dụng đối với đơn vị 
có cổng thông tin điện tử, dịch vụ công hoặc ứng dụng cung cấp ra Internet 
đặt tại đơn vị); 

- Vùng mạng truy cập Internet (trung chuyển các yêu cầu truy cập 
Internet từ người dùng hoặc máy chủ); 

- Vùng mạng máy chủ nội bộ; 
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- Vùng mạng quản trị hệ thống (các hoạt động quản trị hệ thống phải 
được thực hiện thông qua vùng mạng này); 

- Vùng mạng người dùng, trong đó tách riêng vùng mạng cho kết nối 
có dây và không dây; 

- Vùng mạng riêng cho khách (áp dụng đối với đơn vị cho phép 
khách đến làm việc được truy cập hệ thống mạng của đon vị để sử dụng 
Internet); 

- Vùng mạng phát triển, kiểm thử, nghiên cứu (áp dụng đối với đơn 
vị thực hiện công tác phát triển, kiểm thử, nghiên cứu ngay tại đơn vị). 

b) Vô hiệu hoá tất cả các dịch vụ không sử dụng tại từng vùng mạng. 

c) Che giấu và tránh truy cập trực tiếp các địa chỉ mạng bên trong từ 
bên ngoài (Internet, hạ tầng truyền thông thống nhất ngành Tài chính). 

d) Cài đặt các bản cập nhật, vá lỗi cho tường lửa để khắc phục kịp 
thời các điếm yếu nghiêm trọng. 

3. Mạng nội bộ của cơ quan Bộ Tài chính và các Tổng cục thuộc Bộ 
tại cấp Trung ương phải được giám sát bởi hệ thống phát hiện và phòng 
chống tấn công. 

4. Hệ thống mạng không dây (nếu có) phải đáp ứng các điều kiện tối 
thiểu sau: 

a) Thiết bị phần cứng phải có chứng nhận Wi-Fi (chứng nhận của 
Liên minh Wi-Fi (www.wi-fi.org) cho sản phẩm đạt tiêu chuẩn 802.11). 

b) Áp dụng mã hoá dữ liệu truyền nhận sử dụng thuật toán mã hoá an 
toàn. 

c) Người dùng mạng không dây phải được cung cấp định danh duy 
nhất và xác thực qua kênh mã hoá. 

d) Các điểm truy cập không dây (thiết bị phát sóng làm cầu nối giữa 
mạng có dây và không dây) của đơn vị được bảo vệ tránh bị tiếp cận trái 
phép. 

5. Đối với truy cập từ xa vào hệ thống mạng nội bộ: 

a) Máy tính dùng để kết nối tới mạng của đơn vị phải được đảm bảo 
an toàn theo quy định tại Điều 6. 

b) Kết nối truy cập từ xa phải sử dụng mã hoá kênh truyền theo tiêu 
chuẩn mã hóa do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định. 

c) Truy cập từ xa cho mục đích quản trị hệ thống phải áp dụng xác 
thực tối thiểu 2 yếu tố. 

d) Hạn chế truy cập từ xa vào mạng nội bộ từ những điếm truy cập 
Internet công cộng. 
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6. Các thành phần tham gia vào hệ thống mạng của đơn vị phải được 
đồng bộ với một nguồn thời gian thống nhất trong đơn vị và theo quy 
chuẩn quốc tế GMT +7. 

Điều 8. Đảm bảo an toàn kết nối Internet 

1. Đơn vị áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông 
tin trong hoạt động kết nối Internet, tối thiểu đáp ứng yêu cầu sau: 

a) Có tường lửa kiểm soát truy cập Internet. 

b) Lọc bỏ, không cho phép truy cập các trang tin có nghi ngờ chứa 
mã độc hoặc các nội dung không phù hợp (phản động hoặc trái thuần 
phong mỹ tục). 

c) Không mở trang tin hoặc ứng dụng Internet ngay trên máy tính 
chứa dữ liệu quan trọng hoặc có khả năng tiếp cận các dữ liệu, ứng dụng 
quan trọng của ngành Tài chính. Trường hợp cần thiết chỉ được truy cập 
vào các trang tin trên Internet phục vụ công việc của đơn vị. 

Cục Tin học và Thống kê Tài chính căn cứ các quy định của pháp 
luật và ý kiến của các đơn vị tại trụ sở Bộ Tài chính xác định và trình Bộ 
phê duyệt danh sách các loại dữ liệu và ứng dụng quan trọng trên hệ thống 
mạng nội bộ cơ quan Bộ Tài chính cần được bảo vệ trong kết nối Internet. 

Đối với các Tổng cục thuộc Bộ và các Sở Tài chính, lãnh đạo đơn vị 
quyết định các loại dữ liệu và ứng dụng quan trọng của đơn vị cần bảo vệ 
trong kết nối Internet của người dùng. 

d) Kết nối Internet cho máy tính phục vụ công việc của người dùng 
tại đơn vị bị thu hẹp phạm vi hoặc bị ngắt trong các trường họp sau: 

- Có công văn từ Bộ Tài chính yêu cầu thu hẹp phạm vi kết nối 
Internet hoặc ngắt kết nối Internet (áp dụng trong các trường hợp khẩn 
cấp). ' 

- Lãnh đạo đơn vị quyết định hạn chế phạm vi kết nối hoặc ngắt hoàn 
toàn kết nối Internet máy tính phục vụ công việc của người dùng để đảm 
bảo an toàn cho hệ thống mạng của đơn vị và hạn chế các ảnh hưởng khác 
của Internet tới hoạt động của đơn vị. 

2. Đối với máy chủ và thiết bị công nghệ thông tin khác, chỉ thiết lập 
kết nối Internet cho các hệ thống cần phải có giao tiếp với Internet (các 
máy chủ, thiết bị cung cấp giao diện ra Internet của trang tin điện tử, dịch 
vụ công, thư điện tử; thiết bị cập nhật bản vá hệ điều hành, mẫu mã độc, 
mẫu điểm yếu, mẫu tấn công). 
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Điều 9. Đảm bảo an toàn mức ứng dụng 

1. Yêu cầu về đảm bảo an toàn thông tin phải được đưa vào tất cả các 
công đoạn liên quan đến ứng dụng (thiết kế, xây dựng, triển khai và vận 
hành, sử dụng). 

2. ứng dụng do đơn vị phát triển hoặc thuê phát triển phải đáp ứng 
yêu cầu sau: 

a) Mã hoá thông tin bí mật hoặc nhạy cảm theo quy định tại Điều 10. 

b) Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào và đầu ra để đảm bảo dữ 
liệu chính xác và phù hợp. 

c) Giới hạn số lần đăng nhập sai liên tiếp vào ứng dụng. 

d) Thực hiện quy trình kiểm soát việc cài đặt phần mềm trên các máy 
chủ, máy tính của người dùng, thiết bị mạng đang hoạt động thuộc hệ thống 
mạng nội bộ, đảm bảo các phần mềm khi cài đặt trong hệ thống có nguồn 
gốc an toàn, không bị nhiễm mã độc. 

đ) Hạn chế truy cập tới mã nguồn chương trình và phải đặt mã nguồn 
trong môi trường an toàn do bộ phận chuyên trách quản lý. 

e) Kiểm tra phát hiện và khắc phục điểm yếu của ứng dụng trước khi 
đưa vào sử dụng và trong quá trình sử dụng (khi có thông tin xuất hiện 
điểm yếu mới trên môi trường hoạt động của ứng dụng; tối thiếu mỗi năm 
một lần). 

3. Đối với ứng dụng mua ở dạng đóng gói: 

a) Theo dõi, nắm bắt thông tin về các điểm yếu được phát hiện và 
cập nhật thường xuyên bản vá lỗi về an ninh cho ứng dụng. 

b) Trường hợp điểm yếu đã được phát hiện mà chưa có bản vá lỗi 
của đơn vị sản xuất phần mềm, phải thực hiện đánh giá rủi ro và có biện 
pháp phòng tránh phù hợp. 

Điều 10. Đảm bảo an toàn mức dữ liệu 

1. Nội dung mật, quan trọng hoặc nhạy cảm khi lưu trữ trên thiết bị 
di động hoặc truyền nhận trên hệ thống mạng phải được mã hoá, trong đó: 

a) Bí mật nhà nước của ngành Tài chính phải được mã hoá bằng giải 
pháp do Ban Cơ yếu Chính phủ cung cấp hoặc được cấp có thấm quyền 
chấp nhận sử dụng trong ngành Tài chính. 

b) Áp dụng mã hoá kênh kết nối cho các hoạt động sau theo tiêu 
chuẩn mã hóa do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định: quản trị hệ 
thống; đăng nhập mạng, ứng dụng; gửi nhận dữ liệu tự động giữa các máy 
chủ; nhập và biên tập dữ liệu; tra cứu dữ liệu mật, nhạy cảm. 
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c) Khuyến khích áp dụng công nghệ chữ ký số để xác thực và bảo 
mật dữ liệu, đặc biệt trong trường hợp cần đảm bảo chống từ chối nguồn 
gốc dữ liệu. 

d) Văn bản điện tử có nội dung cần hạn chế tiếp cận nhưng không 
thuộc danh mục bí mật Nhà nước được sử dụng tính năng mã hoá (đặt mật 
khẩu) của các ứng dụng văn phòng (phần mềm soạn thảo, đọc văn bản, nén 
tệp), nhưng phải sử dụng thuật toán mã hoá an toàn. 

2. Cá nhân thực hiện soạn thảo, gửi, nhận dữ liệu có trách nhiệm xác 
định mức độ mật, nhạy cảm của dữ liệu để thực hiện phương thức bảo vệ 
dữ liệu phù hợp hoặc yêu cầu bộ phận công nghệ thông tin hướng dẫn, hồ 
trợ phương thức bảo vệ trong trường hợp cần thiết. 

3. Chỉ sử dụng hệ thống thư điện tử và các công cụ trao đổi thông tin 
do đơn vị quản lý trực tiếp, hoặc các cơ quan Nhà nước, các tố chức có 
thẩm quyền cung cấp đế trao đối thông tin, tài liệu làm việc. Không sử 
dụng các phương tiện trao đổi thông tin công cộng trên Internet cho mục 
đích này. 

Điều 11. Đảm bảo an toàn trong hoạt động trao đổi thông tin vói 
các tố chức, cá nhân ngoài ngành Tài chính 

1. Tố chức, cá nhân thuộc phạm vi quy định tại điểm c và điểm d 
khoản 2 Điều 1 phải cam kết bảo mật thông tin của ngành Tài chính mà tố 
chức, cá nhân đó sẽ tiếp xúc trước khi bắt đầu thực hiện công việc theo họp 
đồng, thoả thuận giữa hai bên. 

2. Khi trao đổi các thông tin cần bảo mật của ngành Tài chính qua hệ 
thống mạng phải mã hoá theo quy định tại Điều 10 của quy định này. Khi 
trao đối bí mật nhà nước phải thực hiện theo quy định về công tác bảo vệ bí 
mật nhà nước của ngành Tài chính. 

3. Đối với tổ chức, cá nhân bên ngoài có thiết lập kết nối vào mạng 
của ngành Tài chính: 

a) Phải phân tích rủi ro về an toàn thông tin trước khi kết nối mạng 
và có biện pháp kiếm soát các rủi ro này. 

b) Thoả thuận bằng văn bản giữa các bên về các điều kiện cụ thể mà 
tổ chức, cá nhân bên ngoài phải đáp ứng khi kết nối vào mạng của ngành 
Tài chính; kiểm tra định kỳ việc thực hiện thoả thuận này. 

Điều kiện tổ chức, cá nhân bên ngoài phải đáp ứng tối thiểu bao 
gồm: vùng mạng của tố chức, cá nhân bên ngoài được sử dụng đế kết nôi 
vào mạng của ngành Tài chính phải được kiểm soát bằng tường lửa; các 
máy tính trong phân đoạn mạng này phải được cập nhật bản vá hệ điều 
hành, mẫu phòng diệt mã độc; các tài khoản truy cập hệ thống tối thiêu 
phải áp dụng mật khẩu phức tạp; chỉ được kết nối Internet trong trường hợp 
kết nối này phục vụ công việc của ngành Tài chính. 
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4. Đối tác phát triển ứng dụng cho các đon vị thuộc Bộ Tài chính có 
trách nhiệm đảm bảo an toàn cho công tác phát triển ứng dụng, bao gồm cả 
giai đoạn bảo trì, bảo hành ứng dụng: sử dụng máy tính được cập nhật bản 
vá hệ điều hành, phần mềm phòng diệt mã độc; thực hiện các biện pháp 
tránh lộ lọt mã nguồn, phần mềm ứng dụng của ngành Tài chính và các tài 
liệu liên quan. 

Điều 12ề Sao lưu, dự phòng sự cố 

1. Đơn vị phải có thiết bị, quy trình, nhân sự phục vụ công tác sao 
lưu dữ liệu phòng ngừa sự cố; định kỳ kiếm tra dữ liệu sao lưu và phục hồi 
thử hệ thống từ dữ liệu sao lưu; quản lý, bảo quản phương tiện sao lưu 
phòng tránh hỏng, mất dữ liệu sao lưu. 

2. Đối với hệ thống quan trọng, đơn vị phải có biện pháp dự phòng 
về thiết bị, phần mềm đế đảm bảo sự hoạt động liên tục của hệ thống. 

Điều 13. Tài khoản công nghệ thông tin 

1. Tài khoản người dùng: 

a) Mỗi người dùng khi sử dụng hệ thống thông tin phải được cấp và 
sử dụng tài khoản truy cập với định danh duy nhất gắn với người dùng đó. 
Trường hợp sử dụng tài khoản dùng chung cho một nhóm người hay một 
đơn vị phải có cơ chế xác định các cá nhân có trách nhiệm quản lý tài 
khoản. 

b) Tài khoản của người dùng không được có quyền quản trị trên máy 
tính nối mạng. Tài khoản quản trị máy tính chỉ được sử dụng trong trường 
hợp cài đặt phần mềm trên máy tính. Tài khoản quản trị máy tính đế bàn 
phải do bộ phận công nghệ thông tin của đon vị nắm giữ. Đối với máy tính 
xách tay, người dùng phải được hướng dẫn sử dụng đúng cách tài khoản 
quản trị máy tính và có trách nhiệm thực hiện theo đúng hướng dẫn. 

c) Trường hợp người dùng thay đổi vị trí công tác, chuyển công tác, 
thôi việc hoặc nghỉ hưu phải thông báo kịp thời cho bộ phận quản lý tài 
khoản công nghệ thông tin đe thực hiện điều chỉnh, thu hồi, hủy bỏ các 
quyền sử dụng của người dùng đối với hệ thống mạng, ứng dụng. Quy định 
cụ thể như sau: 

- Văn bản quyết định về việc bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, thay đổi vị 
trí công tác, chuyến công tác, thôi việc, nghỉ hưu phải ghi tên bộ phận chịu 
trách nhiệm quản lý tài khoản công nghệ thông tin tại phần ghi nơi nhận 
của văn bản. Trường họp thay đổi vị trí công tác không sử dụng hình thức 
văn bản quyết định, đơn vị quản lý người dùng phải thông báo cho bộ phận 
quản lý tài khoản công nghệ thông tin bằng công văn hoặc theo cách thức 
quy định trong quy trình quản lý tài khoản công nghệ thông tin áp dụng tại 
đơn vị. 
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- Tài khoản công nghệ thông tin phải được điều chỉnh, thu hồi, hủy 
bỏ trong thời gian không quá 03 ngày làm việc tính từ ngày người dùng 
chính thức chuyển công tác ra khỏi ngành Tài chính, thôi việc, nghỉ hưu; 
không quá 05 ngày làm việc trong trường họp thay đổi vị trí công tác trong 
nội bộ đơn vị hoặc chuyển công tác tới đơn vị khác thuộc ngành Tài chính. 

- Phải có văn bản đề nghị của đơn vị quản lý người dùng trong 
trường hợp cần duy trì tài khoản của người dùng sau thời điểm người dùng 
chính thức thay đoi vị trí công tác, chuyến công tác, thôi việc, nghỉ hưu; 
trong đó nêu rõ lý do, các quyền sử dụng cần duy trì và thời gian duy trì. 

2. Tài khoản quản trị hệ thống (thiết bị, mạng, hệ điều hành, ứng 
dụng, cơ sở dừ liệu) phải tách biệt với tài khoản truy cập mạng, ứng dụng 
với tư cách người dùng thông thường. Tài khoản quản trị hệ thống phải 
được giao đích danh cá nhân làm công tác quản trị hệ thống. Hạn chế dùng 
chung tài khoản quản trị. 

3. Phương tiện xác thực tài khoản: 

a) Mật khẩu phức tạp phải được áp dụng cho tất cả các tài khoản truy 
cập, sử dụng, quản trị hệ thống. 

b) Đổi mật khấu ngay sau khi nhận bàn giao từ người khác hoặc có 
thông báo về sự cố an toàn thông tin, điếm yếu liên quan đến khả năng lộ 
mật khẩu; đổi mật khẩu tối thiểu 03 tháng một lần đối với tài khoản của 
người dùng và 02 tháng một lần đối với tài khoản quản trị hệ thống. 

c) Người dùng, người làm công tác quản trị hệ thống có trách nhiệm 
bảo vệ thông tin tài khoản được cấp. 

4. Rà soát tối thiểu mỗi năm một lần các tài khoản đang cấp trên hệ 
thống, đảm bảo các tài khoản và quyền truy cập hệ thống được cấp phát 
đúng. 

Điều 14. Đảm bảo an toàn trong công tác vận hành hệ thống 

1. Quản trị hệ thống: 

a) Máy tính dùng để quản trị hệ thống chỉ được cài đặt phần mềm 
cần thiết cho hoạt động quản trị hệ thống, đặt trong vùng mạng phục vụ 
công tác quản trị hệ thống và chỉ được cấp quyền truy cập cho các cá nhân 
được giao trách nhiệm quản trị hệ thống. 

b) Đổi tên tài khoản mặc định (nếu có thể) và mật khẩu mặc định của 
quản trị hệ thống khi hệ thống được thiết lập. 

c) Sử dụng kênh trao đổi thông tin an toàn (có mã hoá) cho truy cập 
quản trị hệ thống. 

2. Thực hiện quản lý cấu hình hệ thống quan trọng: Quản lý thông tin 
về thông số kỹ thuật, mục đích sử dụng, vị trí lắp đặt, nguồn cung cấp, thời 
gian sử dụng, bảo hành, bảo dưỡng; đảm bảo thông tin sẵn dụng khi có yêu 
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cầu (phục vụ công tác đánh giá năng lực, tính sẵn sàng, an toàn của hệ 
thống, công tác mua sắm, bảo dưỡng, bảo hành). 

3. Thực hiện quản lý thay đổi đối với hệ thống quan trọng: Xác định 
mức độ cần thiết của thay đổi, ảnh hưởng tiềm ẩn (các sự cố có thể xảy ra, 
phạm vi tác động) và biện pháp phòng tránh (bao gồm thủ tục hủy bỏ thay 
đổi và khôi phục hệ thống khi thay đổi không thành công), xác định thời 
gian thực hiện phù họp; phê duyệt kế hoạch thay đổi; thông báo cho các 
bên liên quan về kế hoạch và kết quả của thay đối. 

4. Thực hiện quản lý năng lực hệ thống quan trọng: Giám sát hiệu 
năng và thực hiện các biện pháp cần thiết (dọn dẹp hệ thống, điều chỉnh 
thông số kỹ thuật, bổ sung mua sắm) đế đảm bảo khả năng xử lý và tính sẵn 
sàng của hệ thống theo yêu cầu. 

5. Kiểm tra, đảm bảo nhật ký hệ thống của các thành phần thuộc hệ 
thống quan trọng được lưu liên tục tối thiếu trong 03 tháng gần nhất và sẵn 
sàng sử dụng cho công tác phân tích sự cố an toàn thông tin. 

Điều 15. Quản lý an toàn thông tin 

1. Đơn vị phải phân công nhân sự quản lý an toàn thông tin trên môi 
trường máy tính và mạng máy tính (bao gồm công tác giám sát, kiếm tra 
việc thực hiện quy định này tại đơn vị). 

2. Các hệ thống an ninh mạng (cập nhật bản vá hệ điều hành, phòng 
diệt mã độc, tường lửa, phát hiện và phòng chổng tấn công,...) phải được 
giám sát thường xuyên để đảm bảo tác dụng của hệ thống, đồng thời phát 
hiện và xử lý sớm các vấn đề về an toàn thông tin. Thực hiện kết xuất định 
kỳ hàng tháng hoặc hàng quý các báo cáo từ hệ thống an ninh mạng để theo 
dõi, đánh giá các vấn đề của hệ thống. 

3. Thực hiện quản lý rủi ro an toàn thông tin: Xác định các rủi ro an 
toàn thông tin đối với thông tin, dữ liệu và các hệ thống quan trọng của đơn 
vị; phân tích, đánh giá các rủi ro này và nghiên cứu, triển khai các biện 
pháp khắc phục phù hợp. Thực hiện công tác này mỗi khi đơn vị có thay 
đổi về nhu cầu bảo vệ thông tin, thay đổi trong hệ thống công nghệ thông 
tin của đơn vị hoặc khi xuất hiện các nguy cơ mất an toàn thông tin mới 
hoặc tối thiếu mỗi năm một lẩn. 

4. Thực hiện quản lý sự cố an toàn thông tin: Thiết lập quy trình báo 
cáo sự cố an toàn thông tin cho các cấp quản lý thuộc đon vị; phân tích, xác 
định nguyên nhân của sự cố, biện pháp khắc phục và ngăn ngừa tái diễn; 
tổng họp thông tin về các sự cố trong báo cáo an toàn thông tin định kỳ của 
đơn vị. 

5. Người dùng phải được bộ phận công nghệ thông tin của đơn vị 
hướng dẫn, hồ trợ, cung cấp các công cụ cần thiết để thực hiện trách nhiệm 
đảm bảo an toàn thông tin theo quy định. 
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Chương EQ 
TỎ CHỨC THựC HIỆN • • 

Điều 16. Trách nhiệm của các đơn vị 

1. Cục Tin học và Thống kê tài chính: 

a) Tổ chức phổ biến và triển khai thực hiện quy định này tại cơ quan 
Bộ Tài chính và các đơn vị có kết nối vào mạng nội bộ cơ quan Bộ Tài 
chính. 

b) Trình Bộ phê duyệt và tổ chức triển khai kế hoạch ứng phó trong 
tình huống khẩn cấp (phát hiện có tấn công đánh cắp bí mật nhà nước của 
ngành Tài chính qua đường mạng, các hệ thống quan trọng của ngành Tài 
chính bị chiếm quyền điều khiến). 

c) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy định này của các Tổng 
cục thuộc Bộ, Sở Tài chính, các đon vị có kết nối trao đổi thông tin với 
mạng nội bộ cơ quan Bộ Tài chính. 

d) Hướng dẫn, kiếm tra các đơn vị thuộc Bộ Tài chính về việc thực 
hiện các yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thấm quyền về đảm bảo an 
toàn thông tin trên môi trường máy tính và mạng máy tính. 

đ) Tổng hợp, báo cáo Bộ theo định kỳ hàng quý về công tác đảm bảo 
an toàn thông tin của toàn ngành Tài chính theo nội dung của quy định này 
và các vấn đề về an toàn thông tin phát sinh trong kỳ báo cáo. 

e) Trình Bộ sửa đổi, bổ sung quy định này để phù hợp với tình hình 
và điều kiện thực tế. 

2. Các Tổng cục thuộc Bộ Tài chính, Sở Tài chính: 

a) Tổ chức triển khai thực hiện quy định này tại đơn vị. 

b) Triển khai hoạt động ứng phó khẩn cấp theo kế hoạch được Bộ 
phê duyệt và hướng dẫn của Cục Tin học và Thống kê Tài chính. 

c) Tổng cục thuộc Bộ Tài chính hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện 
quy định của các đơn vị trực thuộc. Sở Tài chính hướng dẫn, kiểm tra việc 
thực hiện quy định của các Phòng Tài chính - Ke hoạch trên cùng địa bàn 
tỉnh, thành phố. 

d) Thực hiện các yêu cầu, hướng dẫn về an toàn thông tin trên môi 
trường máy tính và mạng máy tính của các cơ quan Nhà nước có thấm 
quyền và của Cục Tin học và Thống kẽ Tài chính. 

đ) Báo cáo Bộ (qua Cục Tin học và Thống kê Tài chính) theo định 
kỳ hàng quý tình hình công tác đảm bảo an toàn thông tin của đơn vị theo 
nội dung của quy định này và các vấn đề về an toàn thông tin phát sinh 
trong kỳ báo cáo. 
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e) Phản ánh các vướng mắc, đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định này 
trong quá trình thực hiện tới Cục Tin học và Thống kê Tài chính. 

3. Các đơn vị tham gia sử dụng hệ thống mạng nội bộ cơ quan Bộ 
Tài chính: 

a) Phối hợp với Cục Tin học và Thống kê Tài chính trong việc triển 
khai, thực hiện quy định áp dụng cho đối tượng người dùng tại đơn vị. 

b) Phối họp với Cục Tin học và Thống kê Tài chính triển khai kế 
hoạch ứng phó tấn công khẩn cấp về các nội dung liên quan tới đơn vị. 

c) Phản ánh nhu cầu, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện 
đảm bảo an ninh thông tin tại đơn vị tới Cục Tin học và Thống kê tài chính. 

4. Cơ quan, tố chức, cá nhân ngoài ngành Tài chính có liên quan: 

a) Tuân thủ quy định này, quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước 
của ngành Tài chính, các cam kết, thỏa thuận với các đon vị thuộc Bộ Tài 
chính về đảm bảo an toàn thông tin khi cung cấp dịch vụ công nghệ thông 
tin và thực hiện các hoạt động trao đổi thông tin với các đon vị thuộc Bộ. 
Trường họp tham gia sử dụng ứng dụng của ngành Tài chính, phải tuân thủ 
các yêu cầu, hướng dẫn, quy trình đảm bảo an toàn thông tin cụ thế của 
ứng dụng. 

b) Phản ánh vướng mắc, nguy cơ, rủi ro ảnh hướng đến an toàn 
thông tin của ngành Tài chính phát hiện được trong quá trình làm việc với 
các đơn vị thuộc Bộ Tài chính tới đơn vị hoặc tới Cục Tin học và Thống kê 
tài chính để cùng phối họp xử lý, giải quyết. 

Điều 17. Trách nhiêm của cá nhân 

1. Thủ trưởng đơn vị thuộc đối tượng áp dụng của quy định này có 
trách nhiệm: phổ biến tới từng cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên của 
đơn vị; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện quy định này tại đơn vị; định 
kỳ hàng quý báo cáo Bộ (qua Cục Tin học và Thống kê Tài chính); chịu 
trách nhiệm trước pháp luật và Lãnh đạo Bộ Tài chính về các vi phạm, thất 
thoát thông tin, dữ liệu mật thuộc phạm vi quản lý của đơn vị do không tổ 
chức, chỉ đạo, kiểm tra cán bộ của đơn vị thực hiện đúng quy định. 

2. Cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên của Bộ Tài chính, các 
đơn vị thuộc Bộ và các đơn vị khác thuộc đối tượng áp dụng của quy định 
có trách nhiệm: tuân thủ đúng quy định; thông báo các vấn đề bất thường 
liên quan tới an toàn thông tin cho bộ phận công nghệ thông tin của đơn vị; 
chịu trách nhiệm trước pháp luật và Lãnh đạo đơn vị về các vi phạm, thất 
thoát dữ liệu mật của ngành Tài chính do không tuân thủ quy định. 
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3. Tập thể, cá nhân vi phạm quy định đảm bảo an toàn thông tin làm 
ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành Tài chính hoặc 
gây phương hại đến an ninh quốc gia thì tùy theo tính chất, mức độ của 
hành vi vi phạm sẽ bị xử lý hành chính, xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách 
nhiệm hình sự. Neu gây thiệt hại về tài sản thì phải bồi thường theo quy 
định của pháp luật./. 

15 


