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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt đề xuất cấp độ và phương án bảo đảm an toàn thông tin                

cho hệ thống thông tin 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Căn cứ Luật An toàn thông tin mạng ngày 19 tháng 11 năm 2015; 

Căn cứ Luật An ninh mạng ngày 12 tháng 6 năm 2018; 

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 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc nâng cao năng lực phòng chống phần mềm độc hại; 

Căn cứ Thông tư số 03/2017/TT-BTTTT ngày 24/4/2017 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 

85/2016/NĐ-CP; 

Căn cứ Quyết định số 3313/QĐ-BTNMT ngày 25/12/2017 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ bảo đảm 

an toàn, an ninh thông tin của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2018 - 

2020; 

Căn cứ Quyết định số 3210/QĐ-BTNMT ngày 24/10/2018 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông 

tin mạng Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên 

môi trường. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt cấp độ và phương án bảo đảm an toàn thông tin cho 

hệ thống thông tin “Hệ thống thư viện điện tử tài nguyên môi trường”, cụ thể 

như sau: 



2 
 

 

1. Thông tin chung 

a) Tên hệ thống thông tin: Hệ thống thư viện điện tử tài nguyên môi 

trường. 

Hệ thống thư viện điện tử tài nguyên môi trường bao gồm các hệ thống 

thông tin thành phần sau: 

- Thư viện điện tử trung tâm là thông tin dữ liệu thư viện của toàn ngành 

tài nguyên và môi trường do Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi 

trường quản lý. 

- Thư viện điện tử thành phần là thông tin dữ liệu thư viện đặc thù của từng 

đơn vị do các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường tham gia dự án như: 

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam; Văn phòng Bộ; Cục Đo đạc, Bản đồ và 

Thông tin địa lý Việt Nam; Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; … 

- Website: http://elib.monre.gov.vn 

b) Đơn vị vận hành hệ thống thông tin: Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu 

tài nguyên môi trường. 

c) Địa chỉ: Số 28, Phạm Văn Đồng, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu 

Giấy, TP. Hà Nội. 

2. Cấp độ an toàn hệ thống thông tin: cấp độ 3 

3. Phương án bảo đảm an toàn thông tin trong thiết kế, quá trình vận hành 

hệ thống thông tin tương ứng với cấp độ 3 phù hợp với quy định tại Thông tư 

03/2017/TT-BTTTT ngày 24 tháng 04 năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền 

thông quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-

CP và Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11930:2017. 

(Thuyết minh hồ sơ đề xuất cấp độ cho Hệ thống thư viện điện tử tài nguyên 

môi trường ban hành kèm theo Quyết định này) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường có trách 

nhiệm bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo các quy định tại Điều 22 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. 

2. Các đơn vị trực thuộc Bộ khi sử dụng Hệ thống thư viện điện tử tài 

nguyên môi trường phải tuân thủ các quy định có liên quan được nêu trong phương 

án bảo đảm an toàn cho Hệ thống thư viện điện tử tài nguyên môi trường đã được 

phê duyệt. 

3. Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường có trách 

nhiệm kiểm tra, giám sát thực hiện Quyết định này và báo cáo Bộ Tài nguyên và 
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Môi trường theo quy định của pháp luật. 

Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

2. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu 

tài nguyên môi trường và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

   

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng; 

- Cổng thông tin điện tử Bộ; 

- Lưu: VT, VP, CNTT. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Trần Quý Kiên 
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