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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

         Điện Biên, ngày        tháng 01 năm 2023 

 

Kính gửi:  Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế. 

  

           Căn cứ Công văn số 05/UBND-KTN ngày 03/01/2023 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26 tháng 12 

năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ. 

Để tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng, an ninh thông 

tin cho thiết bị camera giám sát của ngành Y tế. Sở Y tế đề nghị các cơ quan, 

đơn vị trực thuộc thực hiện ngay một số nội dung như sau: 

- Xác định cấp độ an toàn hệ thống thông tin và triển khai phương án bảo 

đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ, theo quy định của pháp luật và tiêu 

chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ 

khi triến khai các hệ thống thông tin có sử dụng camera giám sát. 

Thời hạn hoàn thành: Xác định và phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống 

thông tin có sử dụng camera giám sát, hoàn thành chậm nhất trong tháng 3 năm 

2023; Triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp 

độ đối với các hệ thống thông tin có sử dụng camera giám sát đang vận hành, 

hoàn thành chậm nhất trong tháng 9 năm 2023. 

           Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở khi đầu tư, mua sắm camera giám sát 

hoặc thuê dịch vụ công nghệ thông tin có sử dụng camera giám sát phải thực 

hiện kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng theo quy định của pháp luật; thực 

hiện kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng định kỳ theo quy định đối với các 

hệ thống thông tin có sử dụng camera giám sát. 

           Sử dụng camera giám sát đáp ứng các yêu cầu về bảo đảm an toàn thông 

tin mạng theo quy định; không sử dụng camera giám sát không có chứng nhận 

xuất xứ, chất lượng sản phẩm hoặc đã dược cơ quan có thấm quyền cảnh báo 

không bảo đàm an toàn thông tin mạng. 

           Đảm bảo nguồn lực, kinh phí bảo đảm an toàn thông tin mạng cho các hệ 

thống thông tin có sử dụng camera giám sát; chịu trách nhiệm trước Sở Y tế, 

Giám đốc Sở Y tế nếu để xảy ra mất an toàn thông tin mạng, an ninh thông tin, 

lộ bí mật nhà nước từ các hệ thống thông tin có sử dụng camera giám sát thuộc 

phạm vi quản lý. 

           Chủ động nghiên cứu, tổ chức thực hiện áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về yêu cầu an toàn thông tin mạng cơ bản cho camera giám sát sau khi được 



 

 

cấp thấm quyền ban hành. 

            Đầu mối hỗ trợ, Văn phòng Sở Y tế: Đ/c Phạm Ngọc Hiếu cán bộ CNTT 

Văn phòng Sở Y tế, ĐT: 3831777 - 0365336275  Email: phamhieuds@gmail.com 

Nhận được Công văn này Sở Y tế đề nghị Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị 

trực thuộc chỉ đạo triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
  - Như trên; 

  - LĐ Sở Y tế; 

  - Các phòng CN; 

  - Lưu: VT, VP. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Phạm Giang Nam 
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