
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
        

Số:          /BTTTT-CATTT 

V/v lấy ý kiến dự thảo Thông tư “Thông tư 

Quy định vị trí chuyên trách về an toàn 

thông tin mạng và tổ chức, hoạt động của 

Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng” 

và “Thông tư Quy định chuẩn và sát hạch 

đạt chuẩn kỹ năng an toàn thông tin mạng” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày        tháng       năm 20212019 

 

Kính gửi:  

 

 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Triển khai chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm 

quyền ban hành của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2021, Bộ Thông tin và 

Truyền thông đã xây dựng dự thảo 02 Thông tư: “Thông tư Quy định vị trí chuyên 

trách về an toàn thông tin mạng và tổ chức, hoạt động của Đội Ứng cứu sự cố an 

toàn thông tin mạng” và “Thông tư Quy định chuẩn và sát hạch đạt chuẩn kỹ năng 

an toàn thông tin mạng”. Để hoàn thiện nội dung dự thảo Thông tư, Bộ Thông tin 

và Truyền thông trân trọng đề nghị các Quý đơn vị cho ý kiến đối với dự thảo 

Thông tư (gửi kèm theo). 

Ý kiến góp ý gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục An toàn thông tin) 

trước ngày 25/08/2021 theo địa chỉ: 

- Tầng 8, Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, số 115 Trần Duy Hưng, Trung 

Hòa, Cầu Giấy,  Hà Nội. 

-  Địa chỉ thư điện tử: athttt@mic.gov.vn; điện thoại: 0888133359. 

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng; 

- Đơn vị chuyên trách về CNTT, ATTT                               

các bộ, ngành, địa phương; 

- Sở TT&TT các tỉnh, thành phố; 

- Lưu: VT, CATTT. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

Nguyễn Huy Dũng 
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