
UBND TỈNH THANH HÓA 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Số:        /STTTT-CNTT 

V/v đánh giá mức độ bảo đảm an toàn 

thông tin mạng của các cơ quan, đơn vị 

trên địa bàn tỉnh. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do - Hạnh phúc 

Thanh Hóa, ngày       tháng     năm 2020 

 

 

Kính gửi:  

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 
                         

Thực hiện Công văn số 906/BTTTT-CATTT ngày 17/3/2020 của Bộ Thông 

tin và Truyền thông, về việc đánh giá mức độ bảo đảm an toàn thông tin mạng 

của các bộ, ngành, địa phương. Theo nội dung Công văn, Bộ Thông tin và 

Truyền thông phối hợp với Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) tổ 

chức đánh giá mức độ bảo đảm an toàn thông tin mạng của các bộ, ngành, địa 

phương. Đây là hoạt động hết sức quan trọng, sẽ được thực hiện hàng năm nhằm 

đánh giá tổng quát về nhận thức và tình hình triển khai các biện pháp bảo đảm 

an toàn thông tin mạng tại các bộ, ngành, địa phương. 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, để tham mưu cho Chủ tịch UBND 

tỉnh đánh giá số liệu phục vụ xếp loại mức độ bảo đảm an toàn thông tin của các 

Sở, ban, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn. Sở Thông tin và 

Truyền thông gửi mẫu báo cáo khảo sát hoạt động bảo đảm an toàn thông tin 

mạng và đề nghị các các cơ quan, đơn vị khẩn trương tổng hợp, cung cấp thông 

tin, số liệu. Báo cáo của đơn vị gửi bằng văn bản điện tử có ký số về Sở Thông 

tin và Truyền thông trên phần mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc, đồng 

thời gửi bản mềm về địa chỉ thư điện tử công vụ: ttcntt.stttt@thanhhoa.gov.vn 

trước ngày 30/3/2020. 

(Bản mềm mẫu Báo cáo và hướng dẫn chi tiết phương thức thực hiện được 

đăng tải tại Trang thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông, địa chỉ: 

http://stttt.thanhhoa.gov.vn) 

Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc liên quan đến các 

nội dung, công việc trên đề nghị liên hệ với Trung tâm Công nghệ thông tin và 

Truyền thông Thanh Hóa để phối hợp xử lý. 

Đầu mối liên hệ: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Thanh Hóa 

Điện thoại: (0237) 3718.699; Fax (0237) 3718.299 

mailto:ttcntt.stttt@thanhhoa.gov.vn
http://stttt.thanhhoa.gov.vn/


Đường dây nóng: 0916.422.583 (Ông Trần Ngọc Hưng, Trưởng phòng 

Quản trị Hệ thống). 

Email: ttcntt.stttt@thanhhoa.gov.vn 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch UBND tỉnh ( để B/c);  

- PCT UBND tỉnh Mai Xuân Liêm (để B/c); 

- Văn phòng UBND tỉnh; 
- Trung tâm CNTT&TT (để t/h);  
- Lưu: VT, TTCNTT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Tước 
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