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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Về việc chào giá cung cấp dịch vụ “Triển khai đánh giá an toàn an ninh
thông tin cho các hệ thống thông tin cho các đơn vị trong tỉnh”
Căn cứ Quyết định số 848/QĐ-UBND ngày 07/4/2022 của Chủ tịch Ủy
ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Ban hành Kế hoạch chuyển đổi số và đảm bảo an
toàn thông tin mạng tỉnh Tây Ninh năm 2022;
Sở Thông tin và Truyền thông Tây Ninh thông báo mời các đơn vị chào
giá cung cấp dịch vụ “Triển khai đánh giá an toàn an ninh thông tin cho các hệ
thống thông tin cho các đơn vị trong tỉnh” chi tiết như phụ lục đính kèm.
Sở Thông tin và Truyền Thông kính mời quý đơn vị tham gia chào giá
cạnh tranh cung cấp dịch vụ nêu trên.
Hồ sơ chào giá bao gồm Bảng chào giá cung cấp gói dịch vụ (Giá chào
hàng bằng VNĐ, đã bao gồm thuế và chi phí triển khai, hỗ trợ cài đặt).
Thời gian nhận hồ sơ chào giá là 05 ngày tính từ ngày ra thông báo. Địa
điểm nhận hồ sơ: 06 Trần Quốc Toản, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây
Ninh. Điện thoại: 0276 3 824666.
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Các Công ty cung cấp dịch vụ
đánh giá an toàn thông tin;
- Lưu: VT, TTGSĐH.

GIÁM ĐỐC
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PHỤ LỤC
TRIỂN KHAI ĐÁNH GIÁ AN TOÀN AN NINH THÔNG TIN CHO CÁC
HỆ THỐNG THÔNG TIN CHO CÁC ĐƠN VỊ TRONG TỈNH
- Địa điểm thực hiện: 03 Sở và 02 huyện.
- Nội dung thực hiện:
TT

Công việc
thực hiện

Diễn giải

Kiểm tra – đánh giá an toàn thông tin hệ thống
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- Kiểm tra phiên bản hệ điều hành Windows.
- Kiểm tra và vá lỗi hệ thống.
- Kiểm tra các lỗ hổng bảo mật.
- Kiểm tra các chương trình chạy ẩn trên hệ thống.
Máy chủ
- Kiểm tra virus, malware, phần mềm độc hại trên
(server)
hệ thống
1.1 và máy vi
- Đánh giá mức độ an toàn an ninh thông tin trong
tính cá
hệ thống.
nhân.
- Hướng dẫn khắc phục.
- Nêu giải pháp thời gian tới để đảm bảo bảo mật.
- Cập nhật các bản vá lỗi cho các máy chủ (server),
máy bàn và máy laptop

1.2

Hạ tầng
mạng

Phần
1.3
mềm

- Kiểm tra mật khẩu của wifi;
- Sơ đồ, vị trí lắp đặt của hệ thống wifi trong mạng
nội bộ;
- Kiểm tra thiết bị tường lửa và các chính sách bảo
mật trên thiết bị.
- Kiểm ra route, NAT trên router.
- Kiểm tra năng lực switch trong hệ thống.
- Kiểm tra tốc độ đường truyền internet.
- Dò quét hệ thống mạng LAN (bao gồm máy bàn
và laptop).
- Đánh giá mức độ an toàn an ninh thông tin trong
hệ thống mạng LAN.
- Kiểm tra cơ chế truy cập ứng dụng, quy chế sử
dụng, mã hóa kết nối, độ mạnh mật khẩu đăng nhập
- Cập nhật bản vá lỗi cho ứng dụng.

Đơn vị Số
tính lượng
Gói
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