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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

 

Số: 39/2019/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tuyên Quang, ngày 20 tháng 12 năm 2019 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên 

dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 5 năm 2015; 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006; 

Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009; 

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 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính 

phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 43/2017/TT-BTTTT ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông quy định mức giá cước tối đa dịch vụ trên mạng truyền 

số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 27/2017/TT-BTTTT ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và bảo 

đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan 

Đảng, Nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 12/2019/TT-BTTTT ngày 05 tháng 11 năm 2019 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

số 27/2017/TT-BTTTT ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền 

thông quy định về quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và bảo đảm an toàn thông 

tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước. 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại tờ trình số 

74/TTr- STTTT ngày 04 tháng 12 năm 2019 về việc ban hành quy chế quản lý, vận hành 

và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý, vận hành và sử 

dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/nghi-dinh-64-2007-nd-cp-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-trong-co-quan-nha-nuoc-18234.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/thong-tu-27-2017-tt-btttt-bao-dam-an-toan-thong-tin-tren-mang-truyen-so-lieu-co-quan-dang-365322.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/thong-tu-27-2017-tt-btttt-bao-dam-an-toan-thong-tin-tren-mang-truyen-so-lieu-co-quan-dang-365322.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/thong-tu-27-2017-tt-btttt-bao-dam-an-toan-thong-tin-tren-mang-truyen-so-lieu-co-quan-dang-365322.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/thong-tu-27-2017-tt-btttt-bao-dam-an-toan-thong-tin-tren-mang-truyen-so-lieu-co-quan-dang-365322.aspx
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Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, 

ngành; Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội cấp tỉnh; Thường 

trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Thông tin và Truyền thông; 

- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp; 

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Đoàn đại biểu quốc hội; 

- Sở Tư pháp; 

- Như Điều 3; 

- Cổng TTĐT tỉnh, Công báo điện tử tỉnh; 

- Báo Tuyên Quang, đài PTTH tỉnh; 

- CVP, Phó CVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT. (Tùng CNTT 02) 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Giang 
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QUY CHẾ 

Quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 39/2019/QĐ-UBND, ngày 20/12/2019  

của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang) 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy chế này quy định về quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu 

chuyên dùng cấp II (sau đây viết tắt là mạng TSLCD cấp II) trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân (gọi chung là đơn vị) tham gia quản lý, 

vận hành và sử dụng mạng TSLCD cấp II trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Chương II 

QUẢN LÝ, VẬN HÀNH VÀ SỬ DỤNG MẠNG TSLCD CẤP II 

Điều 3. Nguyên tắc quản lý, vận hành và sử dụng mạng TSLCD cấp II 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc phát triển, mở rộng quy mô của hệ 

thống mạng TSLCD cấp II.  

2. Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm quản lý nhà nước đối với hệ 

thống mạng TSLCD; các đơn vị sử dụng mạng TSLCD cấp II trong quá trình kết 

nối, khai thác, sử dụng mạng TSLCD cấp II có trách nhiệm quản lý, vận hành và 

bảo vệ thiết bị lắp đặt tại đơn vị mình theo quy định. 

3. Quản lý, vận hành và sử dụng mạng TSLCD cấp II phải đảm bảo tăng cường 

quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên mạng của các đơn vị; nâng cao hiệu quả, chất 

lượng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các đơn vị. 

Điều 4. Quy định quản lý, vận hành và sử dụng mạng TSLCD cấp II 

1. Các đơn vị sử dụng mạng TSLCD cấp II sử dụng dịch vụ được cung cấp trên 

mạng TSLCD cấp II theo quy định tại Thông tư số 27/2017/TT-BTTTT, ngày 

20/10/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý, vận hành, kết 

nối, sử dụng và đảm bảo an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng 

của các cơ quan Đảng, Nhà nước. 

2. Doanh nghiệp viễn thông cung cấp kết nối cho mạng TSLCD cấp II tham 

gia quản lý và vận hành mạng TSLCD cấp II trên địa bàn tỉnh. 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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3. Các thông tin truyền tải trên mạng TSLCD cấp II phải tuân thủ pháp luật về 

bảo vệ bí mật nhà nước, mã hóa bằng mật mã cơ yếu. 

4. Các hành vi vi phạm ảnh hưởng đến an toàn, bảo mật của mạng truyền số liệu 

chuyên dùng phải được phát hiện kịp thời và xử lý theo quy định của pháp luật. 

5. Chi phí sử dụng mạng TSLCD cấp II sẽ được bảo đảm từ nguồn ngân sách 

nhà nước và áp dụng theo khoản 1, điều 2 Thông tư số 43/2017/TT-BTTTT ngày 

29/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định mức giá cước tối đa dịch 

vụ trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước. 

Điều 5. Các ứng dụng khai thác qua mạng TSLCD cấp II 

1. Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Tuyên Quang. 

2. Phần mềm quản lý văn bản và điều hành. 

3. Hệ thống thư điện tử công vụ. 

4. Phần mềm Một cửa điện tử. 

5. Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung đặt tại Trung tâm dữ liệu của tỉnh. 

6. Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến. 

7. Phần mềm Quản lý Cán bộ, công chức, viên chức. 

8. Các ứng dụng chuyên ngành khác có yêu cầu liên thông, luân chuyển dữ 

liệu giữa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; các ứng dụng do Ủy ban nhân dân 

tỉnh triển khai đồng bộ trong thời gian tới. 

Chương III 

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN 

Điều 6. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông 

1. Chủ trì tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc 

quản lý, vận hành và sử dụng mạng TSLCD cấp II. 

2. Quản lý các kết nối, cấu hình phần mềm hệ thống trên các thiết bị mạng, hồ 

sơ hệ thống mạng, các vùng địa chỉ mạng TSLCD cấp II. 

3. Chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp viễn thông thực 

hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn mạng và thông tin trên mạng 

TSLCD cấp II. 

4. Báo cáo Cục Bưu điện Trung ương khi có kết nối giữa các điểm mạng 

TSLCD cấp II thuộc doanh nghiệp viễn thông khác nhau trên địa bàn tỉnh. 

5. Hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật, tập huấn, đào tạo kiến thức quản trị hệ thống, an 

toàn mạng, bảo mật thông tin, quản lý và khai thác mạng TSLCD cấp II nhằm giúp 

các tổ chức, cá nhân sử dụng hiệu quả và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng 

truyền số liệu chuyên dùng. 

6. Nghiên cứu, đề xuất nâng cấp, mở rộng, duy trì và phát triển mạng TSLCD 

cấp II nhằm cung cấp hạ tầng kỹ thuật đáp ứng kịp thời việc triển khai các ứng 
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dụng công nghệ thông tin của mạng TSLCD cấp II trên địa bàn tỉnh. 

7. Phối hợp với các tổ chức có liên quan thực hiện các biện pháp bảo đảm an 

toàn kiến trúc hạ tầng và an ninh thông tin đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 

thuật về an toàn, an ninh thông tin. 

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định tại điều 18 thông tư số 

27/2017/TT-BTTTT và khoản 8 điều 1 Thông tư số 12/2019/TT-BTTTT ngày 05 

tháng 11 năm 2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 27/2017/TT-BTTTT ngày 20 tháng 10 năm 2017 của 

Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và 

bảo đảm an toàn thông tin trên Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan 

Đảng, Nhà nước (thông tư số 12/2019/TT-BTTTT). 

Điều 7. Trách nhiệm của doanh nghiệp viễn thông cung cấp hạ tầng kết 

nối và dịch vụ cho mạng TSLCD cấp II 

1. Phối hợp với các tổ chức có liên quan 

a) Điều hành, kết nối mạng đường trục với các mạng nội bộ của các cơ quan, 

đơn vị từ cấp tỉnh tới cấp xã theo thực tế ứng dụng, phát triển CNTT trên cơ sở yêu 

cầu kết nối của các tổ chức và theo chỉ đạo của Sở Thông tin và Truyền thông; 

b) Quản lý, duy trì, vận hành, khai thác, khắc phục sự cố, bảo dưỡng các thiết 

bị thuộc hệ thống mạng TSLCD cấp II bảo đảm kết nối thông suốt, liên tục trong 

phạm vi toàn tỉnh; 

c) Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng mạng 

TSLCD cấp II sau khi lắp đặt. 

2. Đảm bảo các yêu cầu về chất lượng đường truyền và an toàn, an ninh thông 

tin đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân sử dụng”. 

3. Xây dựng các giải pháp xử lý sự cố, hệ thống thiết bị dự phòng và nhân lực 

để đảm bảo cơ sở hạ tầng mạng TSLCD cấp II được hoạt động liên tục và an toàn. 

4. Triển khai lắp đặt mới, mở rộng kết nối mạng TSLCD cấp II không nằm 

trong Kế hoạch phát triển, mở rộng phải có văn bản xin ý kiến Sở Thông tin và 

Truyền thông; 

5. Chủ động nâng cấp cơ sở hạ tầng  kỹ thuật viễn thông và phần mềm quản lý, 

vận hành mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II, đảm bảo đáp ứng yêu cầu kỹ 

thuật và chất lượng dịch vụ tại địa phương. 

6. Thực hiện công khai giá cước dịch vụ trên mạng TSLCD cấp II theo đúng 

quy định tại  khoản 2, điều 2 thông tư số 43/2017/TT-BTTTT.  

7. Kịp thời huy động hạ tầng, năng lực của doanh nghiệp để Cục Bưu điện 

Trung ương phục vụ thông tin khẩn cấp theo yêu cầu của các cơ quan Đảng, Nhà 

nước tại Trung ương. 

8. Kịp thời thông báo các loại cước phí, dịch vụ, chính sách sử dụng dịch vụ mới 

ban hành theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/thong-tu-27-2017-tt-btttt-bao-dam-an-toan-thong-tin-tren-mang-truyen-so-lieu-co-quan-dang-365322.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/thong-tu-27-2017-tt-btttt-bao-dam-an-toan-thong-tin-tren-mang-truyen-so-lieu-co-quan-dang-365322.aspx
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9. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định tại điều 16 thông tư 

27/2017/TT-BTTTT và khoản 8 điều 1 thông tư số 12/2019/TT-BTTTT. 

Điều 8. Trách nhiệm của các đơn vị sử dụng mạng TSLCD cấp II 

1. Các đơn vị sử dụng mạng TSLCD cấp II khi kết nối vào mạng TSLCD cấp 

II phải tuyệt đối tuân thủ những quy định về quản lý, vận hành và sử dụng mạng 

TSLCD cấp II. 

2. Cử cán bộ tham gia đầy đủ các buổi hội nghị, lớp tập huấn, chương trình đào 

tạo do cơ quan có thẩm quyền tổ chức. 

3. Không thực hiện truy cập trái phép vào mạng TSLCD cấp II. 

4. Không tự ý cài đặt, tháo gỡ, di chuyển, can thiệp không đúng thẩm quyền 

vào các thiết bị đã thiết lập trên mạng TSLCD cấp II vào các mục đích không 

thuộc phạm vi, chức năng, nhiệm vụ; không cung cấp, phát tán thông tin không 

được pháp luật cho phép; không cố tình gây mất an toàn, an ninh thông tin. 

5. Không tiết lộ sơ đồ tổ chức hệ thống mạng, mật khẩu truy nhập các ứng dụng 

trên mạng TSLCD cấp II cho các tổ chức, cá nhân không đúng thẩm quyền. 

6.Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định tại điều 19 thông tư 27/2017/TT-

BTTTT khoản 9 điều 1 thông tư số 12/2019/TT-BTTTT.  

Chương IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 9. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến, hướng 

dẫn và tổ chức triển khai thực hiện Quy chế này cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh; 

thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị nghiêm túc thực hiện quy chế này. 

2. Người đứng đầu các đơn vị kết nối vào mạng TSLCD cấp II chịu trách 

nhiệm triển khai thực hiện Quy chế này tại đơn vị mình. 

3. Cán bộ, công chức, viên chức tại các đơn vị khi tham gia khai thác hệ thống 

mạng TSLCD cấp II có trách nhiệm thực hiện nghiêm quy chế này. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Giang 
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