
UBND TỈNH SÓC TRĂNG 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Số:        /STTTT-CNTT 

V/v góp ý dự thảo Quy chế  

quản lý, vận hành, sử dụng và đảm bảo  

an toàn thông tin đối với mạng 

truyền số liệu chuyên dùng cấp II 

trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Sóc Trăng, ngày      tháng      năm 2019 

 

Kính gửi: - Thủ trưởng các Sở, ban ngành tỉnh; 

 - Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

Căn cứ Quyết định 486/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2019 của UBND 

tỉnh Sóc Trăng về việc công bố kết quả hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật của 

Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ký 2014-2018; 

Căn cứ Khoản 4 Điều 18 Thông tư số 27/2017/TT-BTTTT ngày 20 tháng 10 

năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc quản lý, 

vận hành, kết nối, sử dụng và đảm bảo an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu 

chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước, 

Sở Thông tin và Truyền thông đã xây dựng Dự thảo Quyết định Quy chế quản 

lý, vận hành, sử dụng và đảm bảo an toàn thông tin đối với mạng truyền số liệu 

chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng để thay thế Quyết định số 

30/2017/QĐ-UBND ngày 06/09/2017 của UBND tỉnh Sóc Trăng Ban hành quy chế 

quản lý, vận hành, sử dụng và bảo đảm  an toàn thông tin trên Mạng Truyền số liệu 

chuyên dùng của các cơ quan Đảng, nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

File mềm Dự thảo Quyết định Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng và đảm bảo 

an toàn thông tin đối với mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh 

Sóc Trăng được đăng tải theo địa chỉ: sotttt.soctrang.gov.vn > Góp ý Dự thảo văn 

bản. 

Kính đề nghị Quý cơ quan, đơn vị phối hợp góp ý cho Dự thảo nêu trên, gửi về 

Sở Thông tin và Truyền thông chậm nhất ngày 03/10/2019. File mềm (word) vui lòng 

gửi về hộp thư điện tử phongcntt.sotttt@soctrang.gov.vn. 

Thông tin liên hệ: Phòng Công nghệ thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông. 

Điện thoại: 0299.3621919. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, CNTT. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Dương Văn Nhân 
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