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              Ninh Bình, ngày        tháng 3 năm 2022 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế quản lý, khai thác và vận hành 

Trung tâm Dữ liệu tỉnh Ninh Bình 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH 

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

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005; 

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

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

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 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính 

phủ quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BTTTT ngày 22 tháng 1 năm 2013 của Bộ 

trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 

thuật đối với Trung tâm dữ liệu; 

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

trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều 

của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an 

toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; 

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

trưởng 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; 
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Căn cứ Thông tư số 31/2017/TT-BTTTT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định hoạt động giám sát an toàn hệ 

thống thông tin; 

Căn cứ Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về 

ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước; 

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

121/TTr-STTTT ngày 20 tháng 12 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

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

vận hành Trung tâm Dữ liệu tỉnh Ninh Bình. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 3 năm 2022. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền 

thông; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Bộ Thông tin và Truyền thông; 
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp; 
- Thường trực Tỉnh ủy;  

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 
- Lãnh đạo UBND tỉnh;  
- Báo Ninh Bình, Đài PT&TH tỉnh;  
- VNPT, Viettel Ninh Bình, Bưu điện tỉnh; 
- Công báo tỉnh;  
- Trung tâm CNTT&TT, Cổng TTĐT tỉnh;  
- Lưu: VT, VP6,2,5. 
     TN_VP6_08.QĐ 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tống Quang Thìn 
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