PSI 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường là 0,9591 - Ảnh: Internet.
Nm 2019, nhm tng cng hot ng m bo an toàn thông tin, nâng cao ý thc ca c quan ch qun và n v vn hành Cng/Trang thông tin in t, B TT-TT giao Trung tâm VNCERT nghiên cu h thng ch tiêu ánh giá xp hng v mc an toàn thông tin, xây dng Báo cáo xp hng an toàn thông tin cho Cng/Trang thông tin in t c quan nhà nc (PSI).

Là n v trc tip thc hin báo cáo PSI 2019, Trung tâm VNCERT cho bit trên c s các d liu thu thp c, trong quý II/2019 Trung tâm ã phi hp vi Hi Tin hc Vit Nam x lý, tính toán xp hng an toàn thông tin cho 148 Cng/Trang thông tin in t thuc 5 nhóm gm 37 b, ngành, c quan Trung ng; 15 t chc chính tr, chính tr - xã hi cp Trung ng; 63 tnh, thành ph trc thuc Trung ng; 24 cc, tng cc tiêu biu trc thuc các b; và 9 tp oàn kinh t ln nhà nc.

Theo ó, i vi khi các B, ngành, c quan nhà nc, B Tài nguyên và Môi trng là n v xp th nht v mc m bo an toàn thông tin cho Cng/Trang thông tin in t (PSI 2019: 0,9591). Tip theo là B Vn hóa – Th thao và Du lch, Bo him xã hi, B Công an, NHNN….

Trung tâm VNCERT nhn nh ây u là nhng n v có ngun lc u t v CNTT và an toàn thông tin ln trong c nc, có i ng nhân lc k thut mnh, các bin pháp qun lý m bo an toàn thông tin cho Cng/Trang thông tin in t c chú trng thc hin.

Trong bn xp hng PSI 2019 i vi khi các B, ngành, c quan nhà nc, ngoài nhng n v ng u, 3 n v cui bng gm Vin Hàn lâm KH-XH Vit Nam, Vin Hàn lâm KH-CN Vit Nam và B Giáo dc và ào to. Theo VNCERT, ây là nhng n v mà tn ti nhiu l hng bo mt mc nghiêm trng và cao; các bin pháp qun lý m bo thông tin cho Cng/ Trang thông tin in t còn mc khiêm tn.

3 tp oàn kinh t ln dn u

Trong báo cáo PSI 2019 mi công b, B TT-TT ã thc hin ánh giá, xp hng mc m bo an toàn thông tin cho Trang/Cng thông tin in t ca 9 tp oàn kinh t ln ca nhà nc. Theo ó, 3 n v ng u là Tp oàn Tài chính – Bo him Bo Vit, Tp oàn Du khí Quc gia Vit Nam và Tp oàn VNPT.

Ba doanh nghip ng cui trong bng xp hng là Tp oàn Dt May Vit Nam, Tp oàn Công nghip Than - Khoáng sn Vit Nam và Tp oàn Công nghip Cao su Vit Nam. Các tp oàn này b ánh giá là còn cha có s u t v chính sách, ngun nhân lc m bo an toàn thông tin.

VNCERT cng cho bit thêm, kt qu kim tra, ánh giá an toàn thông tin trc tip theo các tiêu chí k thut do Trung tâm này thc hin cho 148 Trang/Cng thông tin in t ca các c quan, n v, ã phát hin 2.647 l hng, im yu; trong ó có 19 l hng nghiêm trng, 52 l hng mc cao, 270 l hng mc trung bình, 924 l hng mc thp và 1.382 l hng l thông tin.

Các im yu, l hng phát hin và các phng án x lý, khc phc ã c Trung tâm VNCERT gi vn bn cnh báo ngay ti các c quan ch qun và n v qun lý, vn hành cng; qua ó góp phân giúp các c quan, n v kp thi khc phc, x lý, có bin pháp ngn chn phòng nga, hn ch thit hi áng tic do các s c, tn công mng gây ra.
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