
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 2442 /VP-KGVX Lạng Sơn, ngày 18 tháng 6 năm 2019 

V/v tăng cường bảo đảm an toàn, 
an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ 

số xếp hạng của Việt Nam 

 
Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh. 
- UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số 
xếp hạng của Việt Nam, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
có ý kiến như sau: 

1. Các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc 
Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng 
cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt 
Nam. 

2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì: 

- Tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg; 
hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh 
mạng; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các giải pháp bảo 
đảm an toàn thông tin mạng tổng thể trong các cơ quan nhà nước. 

(Sao gửi kèm theo Chỉ thị số 14/CT-TTg qua eOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh để các cơ quan, đơn vị thực hiện./. 
 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- VP Tỉnh ủy; 
- VP HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các Phòng CM, TH-CB, TT PVHCC; 
- Lưu: VT, KGVX(LHH). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 
 

 
 

Phạm Hùng Trường 
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