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Số:        /STTTT-BCVTCNTT   

V/v triển khai hoạt động giám sát an toàn 

thông tin trong cơ quan, tổ chức nhà nước            

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                        

Bình Phước, ngày     tháng    năm 2019 

    

   Kính gửi:  

     - Các sở, ban, ngành tỉnh; 

     - UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

 Căn cứ Quyết định số 1017/QĐ-TTg ngày 14/8/2018 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt Đề án giám sát an toàn thông tin mạng đối với hệ thống, 
dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ Chính phủ điện tử đến năm 2020, định 
hướng đến 2025; 

 Căn cứ Công văn số 2973/BTTTT-CATTT ngày 04/9/2019 của Bộ Thông 
tin và Truyền thông về việc hướng dẫn triển khai hoạt động giám sát an toàn 
thông tin trong cơ quan, tổ chức nhà nước; 

 Thực hiện Công văn số 2596/UBND-KGVX ngày 11/9/2019 của UBND 
tỉnh về việc triển khai hoạt động giám sát an toàn thông tin trong cơ quan, tổ 
chức nhà nước, 

 Nhằm hướng dẫn cơ quan, tổ chức triển khai phương án giám sát an toàn 
thông tin; thiết lập, quản lý vận hành hệ thống giám sát an toàn hệ thống thông tin; 
thuê dịch vụ giám sát an toàn thông tin và hướng dẫn kết nối, chia sẻ thông tin giám 
sát với hệ thống kỹ thuật của Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc 
gia. Sở Thông tin và Truyền thông gửi đến các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các 
huyện, thị xã, thành phố tài liệu “Hướng dẫn triển khai hoạt động giám sát an 
toàn thông tin trong cơ quan, tổ chức nhà nước”. 

 Bản mềm tài liệu hướng dẫn được đăng tải trên trang webiste của Sở Thông 
tin và Truyền thông tại địa chỉ: https://binhphuoc.gov.vn/stttt/chinh-quyen-dien-
tu/tai-lieu-huong-dan-293.html tại mục “Chính quyền điện tử”. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị 
các cơ quan, đơn vị liên hệ ông Nguyễn Tiến Đức, Phòng Thẩm định và Quản lý 
giám sát, Cục An toàn thông tin, điện thoại: 0934578162, email: 
ntduc@mic.gov.vn hoặc ông Nguyễn Thanh Phong, Trưởng phòng BCVTCNTT, 
Sở Thông tin và Truyền thông, điện thoại 0914336466, email: 
nguyenthanhphong.stttt@binhphuoc.gov.vn để được hướng dẫn. 

Trân trọng./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGD Sở; 

- Lưu: VT. 
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	Nguyễn Minh Quang<Nguyenminhquang.stttt@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2019-09-16T15:05:15+0700
	Việt Nam
	Sở Thông tin và Truyền thông<sotttt@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2019-09-16T15:05:24+0700
	Việt Nam
	Sở Thông tin và Truyền thông<sotttt@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2019-09-16T15:05:55+0700
	Việt Nam
	Sở Thông tin và Truyền thông<sotttt@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2019-09-16T15:06:03+0700
	Việt Nam
	Sở Thông tin và Truyền thông<sotttt@binhphuoc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




