
UBND TỈNH VĨNH PHÚC 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Số: 236/STTTT-TTHTTT 

V/v đánh giá mức độ bảo đảm an toàn 

thông tin mạng trên địa bàn tỉnh. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Vĩnh Phúc, ngày 25 tháng 3 năm 2020 

 

 

                                Kính gửi:  

                   - Thủ trưởng các sở, ban, ngành; 

                               - Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.   

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 1941/UBND-VX3 ngày 

23/03/2020 về việc đánh giá mức độ bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa 

bàn tỉnh. Để đảm bảo thời gian và số liệu báo cáo UBND tỉnh và Bộ Thông tin và 

Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đề nghị Thủ trưởng các 

cơ quan, đơn vị chỉ đạo cung cấp các số liệu khảo sát, đánh giá mức độ bảo đảm 

an toàn thông tin mạng của đơn vị tại mẫu báo cáo kèm theo. 

Báo cáo đề nghị Quý Cơ quan tổng hợp, gửi văn bản điện tử có ký số về Sở 

TT&TT theo phần mềm Quản lý văn bản và điều hành, đồng thời gửi bản mềm 

về địa chỉ thư điện tử toanvv2@vinhphuc.gov.vn trước ngày 03/4/2020. 

Trong thực hiện, nếu có vướng mắc liên hệ phối hợp: Trung tâm Hạ tầng 

thông tin, Điện thoại: 0211-365-6191. 

Sở TT&TT đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quan tâm, chỉ đạo./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, TTHTTT.  

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Vũ Mạnh Toàn 
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