
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /BTTTT-CATTT     Hà Nội, ngày      tháng 12 năm 2021  
V/v Tăng cường bảo đảm an toàn thông tin 

cá nhân trên mạng 
 

 

 

Kính gửi: 

 

 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;  

- Các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước; 

- Các doanh nghiệp viễn thông, Internet, doanh nghiệp cung cấp dịch 

vụ nền tảng chuyển đổi số, nền tảng chống dịch Covid-19; 

- Các tổ chức tài chính, ngân hàng thương mại. 

 

Trong thời gian qua đã xảy ra một số sự cố vi phạm pháp luật về thông tin cá nhân, 

thông tin khách hàng đã bị các cơ quan chức năng xử lý hành chính và cả xử lý hình 

sự. Nhằm tăng cường bảo đảm an toàn thông tin cá nhân trên môi trường mạng theo 

quy định của Luật An toàn thông tin mạng, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các 

cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp rà soát, triển khai đầy đủ các quy định về an toàn thông 

tin mạng, trọng tâm như sau: 

1. Tăng cường triển khai các giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý và chính sách 

về bảo đảm an toàn thông tin cá nhân trên môi trường mạng theo Luật An toàn thông 

tin mạng và các văn bản pháp luật có liên quan, gồm: 

a) Thực hiện các quy định về gửi thông tin theo quy định tại Điều 10, Luật An 

toàn thông tin mạng. 

b) Tuân thủ các nguyên tắc bảo vệ thông tin cá nhân trên mạng theo quy định tại 

Điều 16, Luật An toàn thông tin mạng. 

c) Triển khai đầy đủ các quy định về “Thu thập và sử dụng thông tin cá nhân” 

theo Điều 17; “Cập nhật, sửa đổi và hủy bỏ thông tin cá nhân” theo Điều 18 và “Bảo 

đảm an toàn thông tin cá nhân trên mạng” theo Điều 19, Luật An toàn thông tin mạng. 

2. Tổ chức xây dựng, phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ và triển khai các giải pháp 

đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ đối với các hệ thống thông tin có xử lý 

thông tin riêng, thông tin cá nhân. Thời gian hoàn thành trước 31/3/2022. 

Lưu ý: 



 

2 

 

 

 

      + Các hệ thống cung cấp dịch vụ trực tuyến có xử lý thông tin riêng, thông tin cá 

nhân của dưới 10.000 người sử dụng được xác định hệ thống cấp độ 2. 

      + Các hệ thống cung cấp dịch vụ trực tuyến có xử lý thông tin riêng, thông tin cá 

nhân của từ 10.000 người sử dụng trở lên được xác định là hệ thống cấp độ 3. 

3. Rà soát, thống kê các hệ thống thông tin có xử lý thông tin cá nhân thuộc phạm 

vi quản lý, hiện trạng triển khai các giải pháp an toàn thông tin mạng, tình hình phê 

duyệt và triển khai đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ (đối với các hệ 

thống thông tin chưa được phê duyệt, đề nghị xây dựng kế hoạch và hoàn thành phê 

duyệt cấp độ trước 31/3/2022). 

Báo cáo rà soát, tổng hợp tình hình triển khai bảo đảm an toàn thông tin cá nhân 

trên mạng đề nghị gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục An toàn thông tin) trước 

ngày 15/01/2022, bản mềm gửi qua địa chỉ: athttt@mic.gov.vn. 

 Trân trọng./.                     

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng; 

- Các Sở TT&TT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Các đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin, 

an toàn thông tin tại các bộ, ngành; 

- Thành viên mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn 

thông tin mạng quốc gia; 

- Lưu: VT, CATTT. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Huy Dũng 
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