
UBND TỈNH PHÚ YÊN 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Số:            /STTTT-CNTT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Phú Yên, ngày        tháng 8 năm 2020 

V/v triển khai Công văn số 486/CATTT-

ATHTT về hướng dẫn bảo đảm an toàn 

thông tin cho Trung tâm dữ liệu phục vụ 

Chính phủ điện tử 

 

 

Kính gửi: 

     - Hội đồng nhân dân tỉnh; 

     - Các sở, ban, ngành; 

     - Mặt trận, các Hội, Đoàn thể; 

               - Hội đồng nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;        

          - UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

      - Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; 

      - Các doanh nghiệp Nhà nước (cấp tỉnh).   

       

 Tiếp nhận Công văn số 486/CATTT-ATHTT ngày 19/6/2020 của Cục An 

toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông V/v hướng dẫn bảo đảm an toàn 

thông tin cho trung tâm dữ liệu phục vụ Chính phủ điện tử. 

 Tài liệu hướng dẫn được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Sở Thông tin 

và Truyền thông tại địa chỉ https://sotttt.phuyen.gov.vn/wps/portal/Home/vanban 

hoặc Trang thông tin điện tử Cục An toàn thông tin tại địa chỉ 

https://ais.gov.vn/thong-tin-tham-khao/huong-dan-bao-dam-an-toan-thong-tin-

cho-trung-tam-du-lieu-phuc-vu-chinh-phu-dien-tu.htm để tải bản mềm tài liệu 

hướng dẫn. 

 Sở Thông tin và Truyền thông thông báo đến Qúy cơ quan, đơn vị nghiên 

cứu thực hiện./.  

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- GĐ và các PGĐ Sở; 

- Phòng VH&TT các huyện, tx, tp;  

- Các phòng, Trung tâm thuộc Sở; 

- Lưu: VT, CNTT (D). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Lê Tỷ Khánh 
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