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A. Thông tin chung

1

2

Chưa 

phân loại
Cấp độ 1 Cấp độ 2 Cấp độ 3 Cấp độ 4 Cấp độ 5

Văn bản tham 

chiếu

 (Số QĐ/ngày 

ký)

3

B. Khảo sát môi trường An toàn thông tin mạng

I. Chính sách ATTTM

4

Năm Năm

Quy định riêng

Quy chế chung

Văn bản QĐ áp dụng 

quy chế

…

5

6

7

II. Tổ chức và quản lý nhân lực bảo đảm ATTTM

8 Nội dung tham 

chiếu

9

10

11 Nội dung tham 

chiếu

Đơn vị có phân công lãnh đạo phụ trách về ATTT.

Tổng số cán bộ nhân viên nói chung làm việc trong đơn vị.

Số người sử dụng máy tính hiện tại.

Có tổ chức/bộ phận chuyên trách về ATTTM hay không?

Là bộ phận con thuộc tổ chức phụ trách CNTT của đơn vị ?

Chịu sự chỉ đạo nghiệp vụ của bộ phận chuyên trách ATTTM cấp trên,…?

Quản lý sự cố ATTTM

Đề nghị tự nhận xét về chất lượng của bộ quy định/quy chế hiện hành so với yêu cầu của Quý đơn vị đến thời điểm hiện nay?

+ Đầy đủ, chặt chẽ, có thể sử dụng ổn trong khoảng 2 năm trở lên

+ Tương đối đầy đủ, có thể cần hoàn thiện nhưng sử dụng ổn trong ít nhất 1 năm tới

+ Đã thấy có các điểm thiếu hoặc không phù hợp, cần sửa đổi hay bổ sung ngay

Đề nghị tự đánh giá thực tế hiện nay tại đơn vị, mức độ áp dụng thực hiện tốt các quy chế, quy định bảo 

đảm ATTTM đạt khoảng độ bao nhiêu phần trăm? 

Quản lý thiết kế, xây dựng an toàn HTTT

Quản lý vận hành an toàn HTTT

Quản lý phát triển nhân lực ATTT và người sử dụng HTTT

Quản lý rủi ro về ATTTM

ĐỐI TƯỢNG: CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC CƠ QUAN CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ, TỈNH, THÀNH PHỐ TW

MẪU BÁO CÁO SỐ 2: PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ATTT MẠNG 2019

Tên đơn vị báo cáo:  

…………………………………………Trực thuộc:  

…………………………………………

Loại văn bản chính 

sách ATTTM được 

Quý đơn vị áp dụng

Văn bản hiện hành Văn bản cũ đã được thay thế bằng VB hiện hành (nếu 

có)
Số VB/Quyết định Số VB/ Quyết định

Đề nghị thống kê số lượng các hệ thống thông tin Quý cơ quan đã xác định và phê duyệt cấp độ:

Phân loại số lượng HTTT do đơn vị 

được giao quản lý

Số HTTT nội bộ đơn vị (chỉ người 

trong đơn vị sử dụng)Số HTTT công cộng (có người 

ngoài đơn vị sử dụng)

Quý đơn vị cung cấp bao nhiêu dịch vụ độc lập (trọn gói) sử dụng phục vụ cộng đồng trên mạng internet?

Đơn vị có ban hành quy định riêng hoặc có áp dụng quy chế chung về bảo đảm ATTTM không?

Trong các quy định hiện hành về bảo đảm ATTTM của Quý đơn vị có bao gồm các nội dung nào sau đây?

Các nội dung quản lý nào có trong quy định hiện hành ?



12

- Số bán chuyên

14

Nội dung tham 

chiếu

Nội dung tham 

chiếu

Nội dung tham 

chiếu

Nội dung tham 

chiếu

III. Trình độ, nhận thức và đào tạo bồi dưỡng về ATTT

15 Nội dung tham 

chiếu

Nội dung tham 

chiếu

16 a. Tổng số cán bộ kỹ thuật về ATTT, CNTT của đơn vị
Nội dung tham 

chiếu

Nội dung tham 

chiếu

17 Nội dung tham 

chiếu

18 Nội dung tham 

chiếu

19 Nội dung tham 

chiếu

20 Nội dung tham 

chiếu

IV. Về tổ chức triển khai bảo đảm ATTTM

21

22

23

+ Chủ trương không thuê.

+ Có chủ trương nhưng chưa thực hiện đúng được.

+ Chủ trương có thuê và đang thuê dịch vụ của các công ty Việt Nam không có yếu tố nước 

ngoài.Đơn vị có chủ trương sử dụng dịch vụ thuê hosting hệ thống có yếu tố nước ngoài cung cấp hay sử dụng 

dịch vụ điện toán đám mây (cloud computing) trên Internet hay không?    + Chủ trương không sử dụng dịch vụ này.

Quý đơn vị có thực hiện kế hoạch riêng tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về ATTTM trong năm 

2019 hay không?

Cơ quan có chủ trương hay quy định thuê ngoài (out-source) các dịch vụ về bảo đảm ATTTM không? 

+ Chủ trương không thuê ngoài dịch vụ bảo đảm ATTTM.

+ Có chủ trương (thuê/không thuê) nhưng chưa thực hiện đúng được.

+ Chủ trương có thuê và đã thuê ngoài dịch vụ bảo đảm ATTTM mỗi khi cần.

Đơn vị có chủ trương sử dụng dịch vụ thuê hosting hệ thống (thuê ngoài hệ thống máy chủ và lưu trữ cơ 

sở dữ liệu) do các công ty Việt Nam không có yếu tố nước ngoài cung cấp hay không?

a. Tổng số cán bộ nhân viên đã từng được hướng dẫn kỹ năng cơ bản để tự bảo đảm ATTT.

b. Tổng số cán bộ nhân viên đã từng được qua lớp tập huấn về ATTTM.

b. Tổng số cán bộ kỹ thuật về ATTT, CNTT của đơn vị được đào tạo, tập huấn, nâng cao nhận thức về 

ATTTM

Tổng số cán bộ kỹ thuật có trình độ tương đương đại học ngành ATTT  trở lên.

Tổng số cán bộ kỹ thuật có trình độ tương đương trung cấp về ATTT.

Đơn vị có kế hoạch đào tạo, tập huấn riêng về ATTTM trong năm 2019 hay không ?  

Có quy định nhưng thực hiện chưa thường 

xuyên.

Có quy định và thực hiện tốt.

Chưa ban hành quy chế hay quy định cụ thể/ 

Không chú ý.

Chưa ban hành quy định cụ thể nhưng có thực 

hiện quản lý theo kinh nghiệm.

Là thành viên thuộc mạng lưới Ứng cứu khẩn cấp máy tính quốc gia?

Vị trí và quan hệ công tác của bộ phận chịu trách nhiệm về ATTTM.

Có cơ chế và đầu mối liên hệ phối hợp với các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý/ điều 

phối ứng cứu về ATTTM

Có cơ chế và đầu mối liên hệ  phối hợp bảo đảm ATTTM với các tổ chức, doanh nghiệp liên 

quan? Ví dụ: với các DN cung cấp dịch vụ mạng, dịch vụ ATTT

Quản lý nhân sự phù hợp với yêu cầu ATTT như thế nào? Có quy định từng khâu? Thực hiện được ở mức nào?

                                  Các khâu quản lý                                                 

                                    nhân sự

Tuyển dụng cán bộ 

phù hợp về chuyên 

Quản lý quá trình 

làm việc, đáp ứng 

Thủ tục ATTT khi chấm 

dứt công việc (hủy quyền, 

Có cơ chế và đầu mối liên hệ phối hợp với các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quản lý/ điều 

phối ứng cứu về ATTTM

Có cơ chế và đầu mối liên hệ  phối hợp bảo đảm ATTTM với các tổ chức, doanh nghiệp liên 

quan? Ví dụ: với các DN cung cấp dịch vụ mạng, dịch vụ ATTT



24

25

Kinh phí

Năm

26

C. Khảo sát các biện pháp được áp dụng và kết quả hoạt động thực tiễn trong năm 2019

VI. Biện pháp quản lý

27 Nội dung tham 

chiếu

Nội dung tham 

chiếu

28 Nội dung tham 

chiếu

Tiêu chuẩn Thời gian

29

30

31

- Đánh giá mức độ thực hiện một số biện pháp quản lý ATTTM quan trọng cho HTTT

32

a)

b)

c) Trong năm nay đơn vị có đưa vào sử dụng HTTT mới hay mới được nâng cấp không? 

- Thực hiện quy trình thử nghiệm, nghiệm thu HTTT trước khi bàn giao sử dụng.

- Có phương án và giải pháp bảo đảm ATTTM cho HTTT từ khi thiết kế.

- Thẩm định hồ sơ thiết kế và các biện pháp bảo đảm ATTT trước khi triển khai thực hiện.

Trong năm nay đơn vị có thuê ngoài phát triển phần mềm nội bộ (phát triển riêng) cho mình không? 

- Quản lý tốt hồ sơ hợp đồng, thử nghiệm, nghiệm thu và mã nguồn phần mềm.

- Có kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin HT phần mềm trước khi đưa vào sử dụng.

- Có cam kết của nhà phát triển bảo đảm bí mật và bản quyền của phần mềm.

Việc quản lý cán bộ vận hành, khai thác, sử dụng hệ thống của đơn vị có tuân thủ các chính sách về ATTT

hay không?  Đơn vị có sử dụng chữ ký số để bảo đảm an toàn cho các giao dịch điện tử hay không?

Đơn vị có ban hành quy trình thao tác chuẩn để phản ứng với các sự cố mất ATTT hay không?

Quản lý thiết kế, xây dựng hệ thống trong năm 2019:

Trong năm nay đơn vị có thiết kế/xây dựng HTTT mới không? 

- Có quản lý và bảo vệ tài liệu hồ sơ thiết kế HTTT.

TCVN/ISO-IEC 27001

(hay tương tự)

TCVN 11930:2017

a. Đơn vị đã triển khai bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ đáp ứng Thông tư số 03/2017/TT-

BTTTT chưa?

b. Đơn vị có triển khai thực hiện tiêu chuẩn TCVN 11930:2017 về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin

theo cấp độ không?   

Đơn vị đã nhận chứng nhận hợp chuẩn quản lý ATTTM theo tiêu chuẩn trên chưa?

Thời điểm hợp chuẩn cách đây bao nhiêu tháng?

cho lần đầu tiên 

(số tháng)

lần cuối - mới nhất 

(số tháng)

Đáp ứng từ 51% đến 75%

Đáp ứng trên 75%

Đáp ứng dưới 20%

Đáp ứng từ 20% đến 50%

Dành cho ATTT

Ước tính toàn bộ chi phí về ATTTM trong 3 năm qua đáp ứng bao nhiêu % nhu cầu (dự toán) của đơn vị?

Mức đáp ứng nhu cầu chi hàng 

năm về ATTTM

2017 2018 2019

Kinh phí dành cho CNTT và ATTT  trong 3 năm qua (triệu đồng).

2017 2018 2019

Dành cho CNTT

+ Đang sử dụng loại dịch vụ này (dù có hay không có chủ trương).

Đơn vị bảo đảm ATTTM thường xuyên bằng cách nào?

+ Hoàn toàn sử dụng nội lực.

+ Sử dụng toàn bộ thuê và hỗ trợ từ bên ngoài.

+ Sử dụng một phần nội lực một phần lực lượng bên ngoài.

V. Bố trí kinh phí

+ Chủ trương có thuê nhưng chưa sử dụng dịch vụ này.



33 Đánh giá quản lý vận hành ATTT cho HTTT trong năm 2019

a)

b)

c)

d)

đ)

e)

34

a)

b)

Trường hợp đang thuê, hãy nêu tên của tổ chức, 

doanh nghiệp đang cung cấp dịch vụ:

- Tổ chức giám sát an toàn cho HTTT liên tục 24/7 có đồng bộ thời gian HTTT với hệ thống giám sát.

- Thu thập, lưu trữ và bảo vệ thông tin giám sát; Theo dõi, phân tích kết quả giám sát. 

- Phát cảnh báo sự cố phát hiện được, trao đổi chia sẻ thông tin cảnh báo và sự cố theo quy định.

- HTTT của đơn vị được giám sát ATTT bằng cách nào?

   * Tự thực hiện giám sát do đã đầu tư hệ thống kỹ thuật.

   * Thuê dịch vụ giám sát của tổ chức, doanh nghiệp.

- Thực hiện phân loại, xác định giá trị và trách nhiệm về sở hữu tài sản thông tin trong hệ thống.

- Phân tích đánh giá nguy cơ thực tế mất ATTT và dự kiến thiệt hại với HTTT. Từ đó đề xuất, lựa chọn 

phương án xử lý rủi ro ATTT và các biện pháp khắc phục sự cố với chi phí tối ưu, tối thiểu hóa giá trị 
- Thực hiện kiểm tra đánh giá và thông qua diễn tập định kỳ và thực tiễn khắc phục sự cố để đào tạo đội 

ngũ nhân lực, rút kinh nghiệm và cải tiến phương án xử lý rủi ro, bảo đảm ATTTM.

Thực hiện tốt các nội dung nào về quản lý giám sát an toàn HTTT?

- Có kế hoạch giám sát phát hiện nguy cơ mất ATTT: Quản lý, vận hành hệ thống giám sát; Quản lý đối

tượng giám sát, quản trị hệ thống giám sát, quản lý nhật ký hệ thống.

Thực hiện tốt các nội dung nào về quản lý an toàn người sử dụng đầu cuối?

- Có quy trình quản lý truy cập, sử dụng tài nguyên nội bộ.

- Có quy trình quản lý truy cập mạng và tài nguyên trên Internet.

- Có quy trình cài đặt và sử dụng máy tính an toàn.

Các biện pháp quản lý rủi ro ATTT, giám sát và quản lý ứng cứu sự cố ATTT.

Thực hiện tốt các nội dung nào về quản lý rủi ro ATTT?

Thực hiện tốt các nội dung nào về quản lý phòng chống phần mềm độc hại?

- Quy trình cài đặt, cập nhật, sử dụng phần mềm phòng chống mã độc trong hệ thống; Cài đặt, sử dụng

phần mềm trên máy tính, thiết bị di động.
- Truy cập các trang thông tin trên mạng; Gửi nhận tập tin qua môi trường mạng và các phương tiện lưu

trữ di động.
- Thực hiện kiểm tra và xử lý phần mềm độc hại khi phát hiện dấu hiệu hoặc cảnh báo về dấu hiệu phần

mềm độc hại xuất hiện trên hệ thống.

- Sao lưu dự phòng và khôi phục dữ liệu; Cập nhật đồng bộ dữ liệu.

Thực hiện tốt các nội dung nào về quản lý vận hành an toàn thiết bị đầu cuối?

- Quản lý, vận hành hoạt động; Cấu hình tối ưu và tăng cường bảo mật cho thiết bị đầu cuối.

- Quản lý truy cập của thiết bị đầu cuối; Cài đặt, kết nối và gỡ bỏ thiết bị đầu cuối trong hệ thống.

- Quản lý kiểm tra, xử lý điểm yếu an toàn thông tin cho thiết bị đầu cuối trước khi sử dụng.

- Quản lý cài đặt, gỡ bỏ phần mềm, dịch vụ trên máy chủ; Quản lý kết nối và gỡ bỏ hệ thống máy chủ và

dịch vụ khỏi hệ thống.
- Quản lý cấu hình, tối ưu hóa bảo mật cho hệ thống máy chủ, phòng ngừa và khôi phục sau khi xảy ra sự

cố.

Thực hiện tốt các nội dung nào về quản lý an toàn dữ liệu?

- Quy trình áp dụng mã hóa, quản lý và sử dụng khóa bí mật và dữ liệu mã hóa.

- Cơ chế kiểm tra tính nguyên vẹn của dữ liệu trong lưu trữ và trao đổi dữ liệu.

- Quản lý các khâu vận hành, cập nhật, sao lưu dự phòng hoạt động hệ thống.

- Quản lý cấu hình, tối ưu hóa bảo mật cho thiết bị hệ thống.

- Khôi phục hệ thống mạng sau khi xảy ra sự cố.

Thực hiện tốt các nội dung nào về quản lý vận hành máy chủ và ứng dụng?

- Quản lý, vận hành, truy cập mạng và quản trị máy chủ và dịch vụ; Cập nhật, sao lưu dự phòng.

- Có tư vấn và giám sát độc lập khâu thử nghiệm và nghiệm thu HTTT.

- Báo cáo nghiệm thu HTTT có được xác nhận của bộ phận chuyên trách và phê duyệt của lãnh đạo trước

khi đưa vào sử dụng.

- Kiểm tra, đánh giá ATTT trước khi đưa vào vận hành.

Thực hiện tốt các nội dung nào về quản lý vận hành an toàn mạng?



c)

d)

VII. Biện pháp kỹ thuật, công nghệ đang áp dụng
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+ Quản lý truy cập và chống tấn công leo thang đặc quyền.

+ Bảo mật thiết bị di động và thiết bị đầu cuối truy cập từ xa.

+ Sử dụng hệ thống máy chủ dự phòng nóng (chạy song song, on-line).

+ Sử dụng hệ thống máy chủ dự trữ (dự phòng off-line).

Các biện pháp kỹ thuật, công nghệ đang được áp dụng để bảo vệ các ứng dụng trong các HTTT nội bộ và

HTTT công cộng? Lần làm mới gần đây nhất là khi nào mm-yyyy?

Các công nghệ, biện pháp kỹ thuật bảo vệ các hệ thống máy chủ  đang được sử dụng

+ Hệ thống quản lý thu thập và phân tích log-file phát hiện sự cố và mối đe dọa ATTT.

+ Hệ thống phát hiện và chống tấn công xâm nhập máy chủ (IDS/IPS).

+ Tường lửa (Firewall) cho máy chủ.

+ Phần mềm chống virus mã độc (Anti-Virus).

+ Quản lý phân chia người dùng theo đặc quyền và có theo dõi phát hiện tài khoản người dùng lạ trong hệ 

thống.

+ Phần mềm chống virus mức mạng (Anti-Virus).

+ Bảo vệ kênh truyền bằng công nghệ mã hóa và xác thực.

+ Kiểm soát mọi kênh truy cập có bắt buộc định kỳ thay đổi mật khẩu người dùng.
+ Kiểm soát mọi kênh truy cập có giải pháp hạn chế đăng nhập tự động (tấn công kiểu từ điển) và/hoặc có 

yêu cầu xác thực hai yếu tố người dùng.

+ Bảo mật truy cập qua mạng không dây và các thiết bị đầu cuối.

Các biện pháp kỹ thuật, công nghệ được áp dụng để bảo vệ các hệ thống máy chủ trong các HTTT nội bộ

và HTTT công cộng? Lần làm mới gần đây nhất là khi nào mm-yyyy?

+ Hệ thống thiết bị sensor ghi log-file phát hiện sự cố và mối đe dọa ATTT đối với mạng.

+ Hệ thống giám sát và quản lý sự kiện an toàn thông tin (SOC-Security Operation Center / SIEM- 

Security Incident & Event Management).

+ Giải pháp phân chia hệ thống mạng thành các vùng mạng chức năng với các chính sách quản lý và biện 

pháp kỹ thuật ATTTM phù hợp.

+ Hệ thống phát hiện xâm nhập (IDS/IPS) trong mạng.

+ Hệ thống phòng chống tấn công DoS/DDoS.

+ Tường lửa cho toàn mạng (Network Firewall).

- Có quy trình ứng cứu sự cố ATTT thông thường và  sự cố ATTT nghiêm trọng.

- Thực hiện các bước khôi phục hệ thống, dữ liệu, dịch vụ, khắc phục thiệt hại.

- Định kỳ thường xuyên tổ chức diễn tập phản ứng khẩn cấp với sự cố ATTTM.

- Định kỳ đánh giá hiệu quả và hoàn thiện các quy định, quy trình thao tác chuẩn phản ứng với sự cố.

Các biện pháp kỹ thuật, công nghệ phù hợp bảo đảm an toàn mạng nào đang được sử dụng cho các

HTTT nội bộ và HTTT công cộng? Lần làm mới gần đây nhất là mm-yyyy khi nào?

Các biện pháp kỹ thuật, công nghệ bảo đảm an toàn mạng đang được sử dụng

- Kiểm tra, đánh giá và xử lý điểm yếu ATTT cho HTTT, máy chủ, dịch vụ trước khi đưa vào sử dụng

hoặc khi có thông tin cảnh báo;  Có phương án xử lý tạm thời khi điểm yếu ATTT không/chưa có khả 

- Có quy trình khôi phục lại hệ thống sau khi xử lý điểm yếu ATTT thất bại.

Thực hiện tốt các nội dung nào về quản lý ứng cứu sự cố ATTT?

- Có quy trình phát hiện, tiếp nhận cảnh báo, nhận dạng và phân loại sự cố ATTT.

- Có quy trình xử lý khẩn cấp ban đầu phù hợp với các loại sự cố có thể xảy ra, hạn chế thiệt hại nhanh 

nhất có thể.
- Có quy định chia sẻ thông tin, báo cáo sự cố, điều phối ứng cứu sự cố. Có cơ chế phối hợp với cơ quan 

chức năng, các chuyên gia, bên cung cấp dịch vụ hỗ trợ trong xử lý, khắc phục sự cố.

Thực hiện tốt các nội dung nào về quản lý điểm yếu ATTT ?

- Quản lý, cập nhật danh mục điểm yếu ATTT liên quan đến các thành phần của HTTT.

- Có cơ chế phối hợp với các nhóm chuyên gia, bên cung cấp dịch vụ hỗ trợ trong việc xử lý, khắc phục

điểm yếu ATTT.
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                     Phản ứng

Loại sự cố, 

nguy cơ ATTTM

Tự xử lý, 

không báo cáo

Mời DN, 

sử dụng 

dịch vụ 

ngoài

Báo cáo 

cấp trên,  

ngành dọc

Báo & hợp 

tác với DN 

DV mạng

Báo và hợp 

tác với đơn 

vị Bộ QP

Báo và hợp 

tác với đơn 

vị Công An

Báo và hợp 

tác với đơn 

vị Bộ TTTT

Đơn vị đủ khả năng 

phát hiện và xử lý

Đơn vị phát hiện được, 

chưa gây tác hại, nhưng 

khó xử lý

VIII. Hoạt động thực tiễn năm 2019

Đơn vị có khả năng ghi nhận các hành vi tấn công (kể cả chưa thành công) vào hệ thống của mình hay 

không? Khi hệ thống của đơn vị gặp sự cố mất ATTTM, quý vị đã báo cáo/thông báo tin này đi đâu?

+ Hệ thống chống cháy nổ.

+ Giải pháp chống ẩm và chống thấm.

+ Giải pháp chống bụi và tĩnh điện.

+ Giải pháp kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm.

+ Hệ thống nguồn cung cấp điện dự phòng.

+ Giải pháp bảo vệ điện từ trường.

Các biện pháp kỹ thuật, công nghệ phù hợp đang được áp dụng để bảo đảm an toàn về mặt vật lý cho các

HTTT nội bộ và HTTT công cộng? Lần làm mới gần đây  nhất là khi nào mm-yyyy?

Các biện pháp kỹ thuật, công nghệ  phù hợp bảo đảm an toàn vật lý  đang được sử dụng

+ Giải pháp lựa chọn vị trí vật lý.

+ Giải pháp kiểm soát truy cập vật lý.

+ Giải pháp chống trộm, chống phá hoại .

+ Giải pháp chống sét.

+ Hệ thống phát hiện xâm nhập CSDL

+ Bảo vệ dữ liệu quan trọng trong hệ thống bằng công nghệ mã hóa

+ Bảo vệ dữ liệu quan trọng trong hệ thống bằng công nghệ chữ ký số

+ Hệ thống quản lý chống thất thoát dữ liệu (Data Loss protection)

+ Sử dụng hệ thống sao lưu dữ liệu dự phòng nóng (on-line back-up)

+ Sử dụng hệ thống sao lưu dữ liệu dự phòng định kỳ (off-line back-up)

+ Bộ lọc chống thư rác (Anti-Spam).

+ Sử dụng hệ thống máy chủ dự phòng nóng (chạy song song, on-line).

+ Sử dụng hệ thống máy chủ dự trữ (dự phòng off-line).

Các biện pháp kỹ thuật, công nghệ phù hợp đang được áp dụng để bảo vệ dữ liệu cho các HTTT nội bộ và

HTTT công cộng? Lần làm mới gần đây nhất là khi nào mm-yyyy?

Các biện pháp kỹ thuật, công nghệ phù hợp bảo vệ dữ liệu  đang được sử dụng

+ Hệ thống giám sát tính toàn vẹn CSDL

+ Hệ thống ghi nhật ký (log-file) các ứng dụng.

+ Hệ thống quản lý và phân tích log-file.

+ Quản lý truy cập có xác thực nhiều bước.

+ Phần mềm chống virus mã độc (Anti-Virus).

+ Tường lửa mức ứng dụng (ví dụ web-firewall,…).

+ Lọc nội dung Web.

Các công nghệ, biện pháp kỹ thuật  phù hợp bảo vệ các ứng dụng  đang được sử dụng
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Số sự cố ATTTM ít 

nghiêm trọng năm 2019

Số vụ tấn 

công web 

deface hay cài 

Phishing

Số lần tấn 

công từ 

chối dịch 

vụ (DDoS)

Số vụ tấn 

công bằng 

thư điện tử 

(spam-mail)

Số máy 

tính trạm 

đã bị lây 

nhiễm mã 

độc

Số lần máy 

chủ bị tấn 

công bằng 

mã độc

Số vụ tấn 

công vào lỗ 

hổng 

ATTT của 

HTTT

Số sự cố 

khác (lỗi 

hạ tầng, vật 

lý, phần 

mềm)

Số vụ xâm nhập 

mạng do ATP, lộ 

mật khẩu

Số vụ đã phát hiện và 

ngăn chặn sớm, chưa 

gây ra thiệt hại.

Số vụ tấn công đã bị 

xâm nhập, lây nhiễm mã 

độc, nhưng chỉ gây ra 

thiệt hại nhỏ.
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Số vụ việc mất ATTTM 

nghiêm trọng xảy ra 

trong năm qua

Số lần tấn 

công từ chối 

dịch vụ 

(DDoS)

Số lần máy 

chủ bị tấn 

công bằng 

mã độc

Số máy 

tính trạm 

đã bị lây 

nhiễm mã 

độc

Số vụ xâm 

nhập mạng 

do ATP, lộ 

mật khẩu

Số vụ tấn 

công vào lỗ 

hổng 

ATTT của 

HTTT

Số vụ tấn 

công web 

deface hay 

cài Phishing

Số vụ tấn 

công bằng 

thư điện tử 

(spam-mail)

Số sự cố khác (lỗi 

hạ tầng, vật lý, 

phần mềm)

Tổng số vụ việc đã phát 

hiện, xử lý

Đơn vị tự xử lý, khắc 

phục hậu quả thành 

công trong vòng 24h

Được đơn vị khác hỗ trợ 

xử lý, khắc phục hậu 

quả thành công trong 

vòng 24h
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- Đối thủ cạnh tranh (gián điệp công nghiệp ).

- Băng nhóm tội phạm máy tính có tổ chức (khủng bố mạng  v.v…).

- Doanh nghiệp gia công bên ngoài (nhân viên) Outsourcing company (employees).

Bị tấn công từ nước ngoài do các nguyên nhân liên quan đến chủ quyền.

Tạo nguồn thu tài chính bất hợp pháp.

Với tình hình hiện tại thì trong thời gian tới, đối tượng đe dọa tới ATTTM của hệ thống mà quý đơn vị lo ngại nhất là gì ?

(Ghi các số 1/2/3 tương ứng với các hạng mục lo ngại nhất, nhì và ba, còn lại để trống)- Cán bộ đang làm việc tại đơn vị.

- Cán bộ đã nghỉ việc tại đơn vị.

- Tội phạm máy tính như hacker  bất hợp pháp.

Nhằm thể hiện kỹ năng tấn công.

Phá hoại hệ thống có chủ đích.

Nhằm chiếm dụng tài nguyên hệ thống để dẫn tới những cuộc tấn công nặc danh.

Thù hằn cá nhân (ví dụ: cán bộ hoặc người ngoài có thù hằn cá nhân).

Nhằm tạo lợi thế cạnh tranh thương mại (ví dụ: tình báo công nghiệp).

Chiếm đoạt tài nguyên hệ thống của cơ quan để sử dụng cho mục đích cá nhân.

Trong năm 2019 đơn vị đã phát hiện được bao nhiêu vụ việc mất ATTTM nhưng chưa gây ra thiệt hại hoặc chỉ gây ra thiệt

hại nhỏ? 

Số vụ tấn công, mất ATTTM nghiêm trọng (gây ra hậu quả lớn về kinh tế, gián đoạn dịch vụ mạng, lộ lọt thông tin quan 

trọng…) đã xảy ra năm 2019

Theo quý đơn vị những động cơ nào được nghi ngờ là nguyên nhân gây ra những hành động tấn công ở trên?  
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THÔNG TIN NGƯỜI ĐIỀN PHIẾU

Kinh phí/ngân sách danh cho ATTTM quá thiếu so với mặt bằng chung.

Các vấn đề khác (vui lòng ghi rõ vào hai ô dưới):

Tổng số lần đơn vị đã thực hiện kiểm tra đánh giá ATTTM định kỳ cho HTTT của mình trong năm 2019? 

Trường hợp cơ quan đánh giá ATTTM định kỳ là tự thực hiện hay thuê dịch vụ đơn vị độc lập?

Việc áp dụng đúng các nguyên tắc quản lý rủi ro (Risk Management principles) cho hệ thống thông tin.

Việc cập nhật kịp thời những cách thức tấn công hay những những điểm yếu mới xuất hiện.

Việc giám sát phát hiện, cảnh báo sớm các cuộc tấn công mạng.

Không đủ khả năng phản ứng nhanh và xử lý chính xác khi xảy ra những vụ tấn công qua mạng.

Việc quản lý chặt chẽ cấu hình hệ thống mạng (Configuration Management).

Những hệ thống máy tính không được quản lý tốt.

Lãnh đạo Đơn vị trực thuộc

(Ký số)

,ngày        tháng     năm  2020

Tổng số lần đơn vị đã tổ chức hay tham gia diễn tập bảo đảm ATTTM cho HTTT của mình trong năm

2019?

Số lần đơn vị đã rút kinh nghiệm bài học khắc phục sự cố dẫn đến việc thay đổi, bổ sung, hoàn thiện quy

định, quy chế ứng cứu sự cố và bảo đảm ATTTM trong năm qua?

Chức vụ

Điện thoại di động

Email

Những vấn đề khó khăn nhất mà đơn vị gặp phải trong việc bảo đảm ATTTM cho HTTT là gì? (Ghi các số 1/2/3 tương ứng

với các hạng mục lo ngại nhất, nhì và ba, còn lại để trống)
Lãnh đạo chưa hỗ trợ đúng mức cần thiết cho ATTTM.

Sự thiếu hiểu biết về ATTTM trong đơn vị, thiếu cán bộ am hiểu kỹ thuật và quản lý ATTTM.

Việc nâng cao nhận thức và mặt bằng kiến thức cho người sử dụng máy tính về ATTTM.

Việc xác định đúng mức độ ưu tiên của ATTTM trong tương quan chung với các vấn đề khác của đơn vị.

- Các thế lực đến từ nước ngoài.

- Những mối đe dọa khác (vui lòng ghi rõ vào hai ô dưới):

Họ và tên

Bộ phận công tác
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HƯỚNG DẪN ĐIỀN MẪU BÁO CÁO PHỤC VỤ  

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG 2019 

 

1. Quy định chung:  

- Mẫu Báo cáo hoạt động bảo đảm an toàn thông tin mạng gửi đến đơn vị 

đã được định dạng sẵn và thiết kế cố định: chỉ nhận mẫu báo cáo do Cục An 

toàn thông tin gửi, không nhận và tổng hợp đánh giá các mẫu báo cáo do đơn vị 

tự làm. 

- Mẫu báo cáo được soạn thảo bằng EXCEL, với hai vùng đáng quan tâm: 

vùng các ô (cell) chứa câu hỏi (bên trái) và vùng các ô để trả lời (bên phải).  

Vùng các ô chứa câu hỏi là vùng được bảo vệ (protect) không cho thay đổi 

nội dung. Vùng các ô trả lời chỉ cho phép nhập số liệu theo định dạng quy định. 

- Có 5 dạng câu hỏi trong mẫu Báo cáo: 

+ Câu hỏi yêu cầu cung cấp thông tin: Với câu hỏi “1. Tên đơn vị được 

khảo sát:” thì ô trả lời có định dạng Text, còn với các câu hỏi như câu hỏi “8. 

Tổng số cán bộ nhân viên nói chung làm việc trong đơn vị”, ô trả lời có định 

dạng Số; 

+ Câu hỏi yêu cầu trả lời “Có/Không”: Thông tin tại các ô trả lời có thể 

là 1, 0 hoặc để trống. Nếu để trống thì được coi là không có thông tin, được ghi 

1 nếu là "Có" và ghi 0 nếu là "Không". 

+ Câu hỏi về thời gian cho một sự kiện như thời điểm nâng cấp hệ thống 

thông tin gần nhất, … , ô trả lời có định dạng “tháng (số có 2 chữ số) - năm (số 

có 4 chữ số)” (định dạng trong bảng tính là “mm-yyyy”). Ví dụ, việc nâng cấp 

hệ thống thông tin diễn ra vào tháng 6 năm 2019 sẽ được nhập thông tin vào ô 

trả lời tương ứng là “06-2019”;  

+ Câu hỏi yêu cầu lựa chọn câu trả lời duy nhất trong số các đáp án 

được liệt kê bên dưới, ô trả lời tương ứng với đáp án lựa chọn được ghi 1; 

+ Câu hỏi cho phép lựa chọn nhiều câu trả lời trong số các đáp án được 

liệt kê bên dưới, ô trả lời của các đáp án lựa chọn được ghi 1. Với câu hỏi loại 

này có thể có nhiều ô trả lời được ghi 1. 

- Thuật ngữ viết tắt:  

ATTT : an toàn thông tin; 

CNTT : công nghệ thông tin;  

ATTTM : an toàn thông tin mạng; 

CQNB   : cơ quan ngang bộ; 
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DN      : doanh nghiệp; 

ĐH      : đại học; 

HTTT : hệ thống thông tin; 

VB      : văn bản. 

DV         : dịch vụ; 

HT         : hệ thống; 

KHKT   : Khoa học kỹ thuật; 

TPttTƯ  : thành phố trực thuộc trung ương; 

2. Hướng dẫn điền Mẫu báo cáo phục vụ đánh giá mức độ ATTTM 2019 

A. Thông tin chung 

Câu hỏi 1: Tên đơn vị báo cáo (ô F5, F6): Là tên đơn vị được giao quản lý 

HTTT. 

Câu hỏi 2: Điền số lượng cụ thể các hệ thống thông tin do Quý đơn vị được 

giao quản lý đã được phân loại hoặc chưa phân loại cấp độ ATTTM từ 1 đến 5 

theo Điều 7, 8, 9, 10 và 11 của Nghị định 85/2016/NĐ-CP vào các ô tương ứng 

trong bảng. 

Câu hỏi 3: Trong trường hợp Quý đơn vị được giao quản lý hệ thống thông 

tin công cộng (xem Câu hỏi 2), ghi số lượng dịch vụ độc lập vào ô trả lời (ô 

L12). 

B. Khảo sát môi trường ATTTM 

I. Chính sách ATTTM 

Câu hỏi 4: Nếu đơn vị Có ban hành quy định riêng hoặc áp dụng quy chế 

chung thì ghi 1 (đơn vị phải có văn bản thể hiện hoạt động này, văn bản có thể 

là một trong các loại sau: Quyết định của Thủ trưởng đơn vị, Kết luận cuộc họp 

lãnh đạo,..), nếu Không thì ghi 0 vào ô trả lời, Không biết thì để trống vào ô 

L17. 

Nếu câu trả lời là Có thì điền tiếp nội dung phù hợp vào bảng dữ liệu và trả 

lời tiếp ba câu hỏi 5, 6 và 7. Trong bảng dữ liệu: Nếu đơn vị áp dụng nhiều văn 

bản hiện hành thì ghi liên tiếp thông tin trong ô tương ứng.  

Nếu câu trả lời là Không hoặc Không biết thì chuyển ngay sang Câu hỏi 8. 

Câu hỏi 5 (Nếu trả lời “Có” ở Câu hỏi 4): Lựa chọn một hoặc nhiều câu 

trả lời trong số đáp án được liệt kê. Nếu câu trả lời là Có thì ghi 1, nếu Không 

thì ghi 0, Không biết thì để trống trong ô trả lời. 

Câu hỏi 6 (Nếu trả lời “Có” ở Câu hỏi 4): Lựa chọn một câu trả lời duy 

nhất trong số đáp án được liệt kê. Nếu câu trả lời là Có thì ghi 1, nếu Không thì 

ghi 0, Không biết thì để trống trong ô trả lời của đáp án lựa chọn. 
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Câu hỏi 7 (Nếu trả lời “Có” ở Câu hỏi 4): Đơn vị tự đánh giá mức độ áp 

dụng quy chế, quy định bảo đảm ATTTM theo thang điểm 100% vào ô trả lời. 

II. Tổ chức và quản lý nhân lực bảo đảm ATTTM 

Câu hỏi 8. Đơn vị có phân công lãnh đạo phụ trách về ATTT hay không? 

Nếu Có thì ghi 1, nếu Không thì ghi 0, Không biết thì để trống trong ô trả 

lời. Trường hợp câu trả lời là Có, đơn vị phải có văn bản thể hiện là Bảng phân 

công trách nhiệm hoặc tương đương. 

Câu hỏi 9: Ghi số người làm việc tại đơn vị vào ô trả lời.  

Câu hỏi 10: Ghi số người sử dụng máy tính vào ô trả lời. 

Câu hỏi 11: Nếu Có thì ghi 1, nếu Không thì ghi 0 vào ô trả lời. Trường 

hợp Có thì trả lời thêm từng câu hỏi trong bảng: câu nào Đúng thì ghi 1, Sai thì 

ghi 0 vào ô trả lời, Không biết thì để trống. 

Câu hỏi 12: Trả lời từng nội dung trong bảng: Nếu Có thì ghi 1, Không thì 

ghi 0 vào ô trả lời, Không biết thì để trống. 

Câu hỏi 13: Ghi số cán bộ chuyên trách và bán chuyên trách vào các ô trả 

lời tương ứng. 

Câu hỏi 14: Nội dung được thực hiện dạng bảng: Dòng trên cùng thể hiện 

Các khâu quản lý nhân sự, gồm 3 nội dung tương ứng 3 ô. Mỗi khâu quản lý 

nhân sự được chia thành 4 mức độ tương ứng ở các ô của cột đầu tiên bên trái. 

Trong mỗi cột của bảng: Ghi 1 vào một ô duy nhất phù hợp với mức độ 

thực hiện tại đơn vị. 

III. Trình độ và nhận thức và đào tạo bồi dưỡng về ATTT 

Câu hỏi 15a: Ghi số cán bộ nhân viên đã từng được hướng dẫn kỹ năng cơ 

bản để tự bảo đảm ATTT, Không có thì ghi 0 vào ô trả lời, Không biết thì để 

trống. 

Câu hỏi 15b:  Ghi số cán bộ nhân viên đã từng được tham gia các lớp tập 

huấn về ATTTM, Không có thì ghi 0 vào ô trả lời, Không biết thì để trống, 

Không có thì ghi 0 vào ô trả lời, Không biết thì để trống. 

Câu hỏi 16a: Ghi số cán bộ kỹ thuật về ATTT, CNTT của đơn vị, Không 

có thì ghi 0 vào ô trả lời, Không biết thì để trống. 

Câu hỏi 16b: Ghi số lượng cán bộ kỹ thuật về ATTT, CNTT của đơn vị 

được đào tạo, tập huấn, nâng cao nhận thức về ATTTM, Không có thì ghi 0 vào 

ô trả lời, Không biết thì để trống. 



4 

Câu hỏi 17: Nếu Có thì ghi số lượng, Không có thì ghi 0, Không biết thì 

để trống vào ô trả lời. 

Cán bộ kỹ thuật có trình độ tương đương đại học ngành ATTT trở lên là 

cán bộ có một trong các điều kiện sau hoặc cao hơn:  

1) ĐH ngành ATTT;  

2) ĐH CNTT và đã qua đào tạo các chứng chỉ chuyên nghiệp ATTT hay đã 

tham gia nghiên cứu/thực hành chuyên nghiệp về ATTTM hơn 3 năm;  

3) ĐH các ngành KHKT, đã qua đào tạo bồi dưỡng các chứng chỉ chuyên 

nghiệp ATTT và đã tham gia nghiên cứu/thực hành chuyên nghiệp về ATTTM 

hơn 5 năm. 

Câu hỏi 18: Nếu Có thì ghi số lượng, Không có thì ghi 0 vào ô trả lời, 

Không biết thì để trống. 

Cán bộ kỹ thuật có trình độ tương đương trung cấp về ATTT là cán bộ có 

một trong các điều kiện sau hoặc cao hơn:  

1) ĐH không chuyên ngành CNTT hoặc Trung cấp/Cao đẳng CNTT, và 

được đào tạo bồi dưỡng các khóa kỹ thuật về ATTTM;  

2) ĐH CNTT nhưng không làm việc về ATTTM. 

Câu hỏi 19: Nếu Có thì ghi 1, Không có thì ghi 0 vào ô trả lời, Không biết 

thì để trống. 

Nếu trả lời “Có”, thì đơn vị phải có các văn bản thể hiện Kế hoạch đào tạo, 

tập huấn riêng về ATTTM trong năm 2019.  

Kế hoạch đào tạo, tập huấn riêng là kế hoạch đào tạo, tập huấn cho yêu cầu 

hoặc gần với yêu cầu bảo đảm ATTTM của HTTT do đơn vị chịu trách nhiệm. 

Câu hỏi 20: Nếu Có thì ghi 1, Không có thì ghi 0 vào ô trả lời, Không biết 

thì để trống. 

Nếu trả lời “Có” thì đơn vị phải có văn bản thể hiện việc lập và thực hiện 

Kế hoạch riêng về tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về ATTTM trong 

năm 2019. 

IV. Về tổ chức triển khai bảo đảm ATTTM 

Câu hỏi 21, 22, 23, 24: Lựa chọn một ô phù hợp duy nhất và ghi 1, 

Không biết thì để trống cả 3 ô. 

Đơn vị phải có văn bản thể hiện việc thực hiện các nội dung được lựa chọn. 
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V. Bố trí kinh phí 

Câu hỏi 25: Trong mỗi cột của bảng: Ghi kinh phí (triệu đồng) dành cho 

CNTT, ATTT của từng năm trong 3 năm gần đây vào ô tương ứng. 

Câu hỏi 26: Trong mỗi cột của bảng: chọn một ô phù hợp duy nhất và ghi 

1, Không biết thì để trống. 

Ví dụ: Nếu chi phí cho ATTTM năm 2017 đáp ứng được 15% dự toán thì 

hãy ghi 1 vào ô F93 chứ không ghi vào các ô khác trong bảng. 

C. Các biện pháp được áp dụng và kết quả hoạt động thực tiễn trong 

năm 2019   

VI. Biện pháp quản lý 

Câu hỏi 27a: Đơn vị đã triển khai bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo 

cấp độ đáp ứng Thông tư số 03/2017/TT-BTTTT chưa?  

Nếu Có triển khai thì ghi 1, Chưa thì ghi 0, Không biết thì để trống ở ô trả 

lời. 

Câu hỏi 27b: Nếu Có triển khai thực hiện tiêu chuẩn TCVN 11930:2017 thì 

ghi 1, Chưa thì ghi 0, Không biết thì để trống vào ô trả lời. 

Câu hỏi 28: Nếu Có thì ghi 1 ở ô trả lời (L102) và ghi thời điểm chứng 

nhận đã cách thời điểm hiện tại bao nhiêu tháng (tính cả tháng hiện tại) vào bảng 

bên dưới. Không có thì ghi 0. Không biết thì để trống. 

Câu hỏi 29 & 30 & 31: Nếu Có thì ghi là 1, Không có thì ghi 0, Không rõ 

thì để trống vào ô trả lời. 

- Một số biện pháp quản lý ATTTM quan trọng cho HTTT 

Câu hỏi 32: Quản lý thiết kế, xây dựng hệ thống trong năm qua (từ 

01/9/2018 đến 31/8/2019) 

a, b, c): Nếu Có thì ghi 1, Không có thì ghi 0, Không biết thì để trống vào 

ô trả lời. 

Trường hợp đã ghi 1 thì đơn vị tự đánh giá chất lượng thực hiện từng nội 

dung theo bảng ở dưới: Làm tốt thì ghi 1; Làm chưa tốt thì ghi 0; Không biết 

thì để trống. 

Câu hỏi 33: Từ câu a đến câu e: đơn vị tự đánh giá chất lượng thực hiện 

từng nội dung trong bảng: Làm tốt thì ghi 1; Làm chưa tốt hoặc không làm thì 

ghi 0; Không biết thì để trống. 
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Câu hỏi 34: Từ câu a đến câu d: đơn vị tự đánh giá chất lượng thực hiện 

từng nội dung trong bảng: Làm tốt thì ghi 1; Làm chưa tốt hoặc không làm thì 

ghi 0; Không biết thì để trống. 

Riêng câu 34.b có bổ sung một câu hỏi về giám sát ATTT bằng cách nào: 

Tự thực hiện hay thuê ngoài. Nếu Tự thực hiện giám sát do đã đầu tư hệ 

thống kỹ thuật thì ghi 1 vào ô bên cạnh tương ứng. Nếu Thuê dịch vụ giám sát 

của tổ chức, doanh nghiệp thì ghi 1 vào ô bên cạnh tương ứng, đồng thời ghi 

tên của tổ chức, doanh nghiệp đang cung cấp dịch vụ vào ô bên dưới. Trong 

trường hợp không biết thì bỏ trống. 

VII. Biện pháp kỹ thuật, công nghệ đang áp dụng 

Câu hỏi 35, 36, 37, 38, 39: Ghi thời điểm tháng-năm theo định dạng tt-

nnnn của lần trang bị hay cập nhật, nâng cấp hay làm mới gần đây nhất trong 

vòng 10 năm qua (2009-2019) vào ô trả lời.  

Trong các bảng: Đối với các HTTT nội bộ và công cộng đang Có sử dụng 

biện pháp, công nghệ cụ thể thì ghi 1, Không có thì ghi 0 vào ô tương ứng, 

Không biết thì để trống. 

VIII. Hoạt động thực tiễn (từ 01/9/2018 đến 31/8/2019) 

Câu hỏi 40: Nếu Có thì ghi 1, Không có thì ghi 0, Không biết thì để trống 

vào ô trả lời. 

Câu hỏi 41: Trong mỗi cột của bảng: chọn một ô phù hợp và ghi 1, Không 

biết thì để trống. 

Câu hỏi 42 & 43: Có thì ghi số lượng sự cố, Không có thì ghi 0, Không 

biết thì để trống vào ô trả lời tương ứng. 

Câu hỏi 44: Có thể chọn một hoặc nhiều đáp án, ghi 1 vào ô trả lời tương 

ứng với đáp án được lựa chọn. 

Câu hỏi 45: Ghi các số 1/2/3 tương ứng với các hạng mục lo ngại 

nhất/nhì/ba vào ô trả lời lựa chọn, còn lại để trống. 

Câu hỏi 46: Ghi các số 1/2/3 tương ứng với các hạng mục khó khăn 

nhất/nhì/ba vào ô trả lời lựa chọn, còn lại để trống. 

Câu hỏi 47: Nếu Có thì ghi số lần đã đánh giá, Không có thì ghi 0, Không 

rõ thì để trống ô trả lời. 

Câu hỏi 48: Ghi Nếu thuê thì ghi Thuê dịch vụ, Không thuê thì ghi tự 

đánh giá, Không rõ thì để trống ô trả lời 
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Câu hỏi 49: Ghi số lần đã  diễn tập, Không có thì ghi 0, Không rõ thì để 

trống ô trả lời. 

Câu hỏi 50: Ghi số lần đã rút kinh nghiệm, Không có thì ghi 0, Không rõ 

thì để trống ô trả lời. 

Lưu ý: 

Trong mẫu Báo cáo (bản mềm được soạn thảo trên EXCEL có tên Phiếu 

đánh giá ATTT.xlsx) có 3 khu vực: 

1. Khu vực ghi câu hỏi và các đáp án lựa chọn trên nền xanh, 

2. Khu vực nhập số liệu báo cáo trên nền trắng – Chú ý! Chỉ tại các ô có 

nền trắng là có thể nhập số liệu ! 

3. Khu vực từ cột N đến cột U dùng để hỗ trợ các đơn vị nhập đúng định 

dạng số liệu. Nếu nhập đúng số liệu định dạng thì các ô đó có chữ “Hợp lệ” 

bằng mầu đỏ, còn nếu không đúng thì có những lời nhắc bằng chữ đỏ như sau: 

-  “Sai” – trong trường hợp nhập số liệu không đúng định dạng cho các ô 

chỉ nhận giá trị 1, 0 hoặc để trống; khi nhập câu trả lời cho các câu hỏi có điều 

kiện, ví dụ như cố gắng trả lời câu hỏi số 5, 6, 7 khi câu trả lời cho câu hỏi số 4 

“Đơn vị có ban hành quy định riêng hoặc áp dụng quy chế chung về ATTTM 

hay không?” tại ô L17 là 0 hoặc bỏ trống; 

-  “#VALUE!” – khi nhập dữ liệu không phải dạng số, 

-  “Chỉ chọn 1 đáp án” - khi lựa chọn quá nhiều đáp án cho câu hỏi chỉ lựa 

chọn 1 đáp án duy nhất.  

-  Ngoài ra với 1 số câu hỏi còn có lời nhắc “Nhập (lại) số liệu”, “Nhập 

năm (ban hành) văn bản”, “Hãy đánh giá”, … . 

Trong khi xuất hiện những lời nhắc nêu trên, đề nghị nghiên cứu kỹ câu 

hỏi, hướng dẫn điền phiếu và trả lời lại./. 
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