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Kính gửi: .................................................................................................. 

.................................................................................................. 

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại công văn số 4993/VPCP-KSTT ngày 23 

tháng 7 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo ý kiến chỉ đạo 

của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT) đã hoàn 

thành dự thảo Hồ sơ xây dựng Chiến lược An toàn không gian mạng quốc gia 

giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, bao gồm: 

1. Dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược An 

toàn không gian mạng quốc gia giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. 

2. Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt  

Chiến lược An toàn không gian mạng quốc gia giai đoạn 2021-2025, định hướng 

đến năm 2030. 

3. Dự thảo Chiến lược An toàn không gian mạng quốc gia giai đoạn  

2021-2025, định hướng đến năm 2030. 

4. Dự thảo Nội dung trả lời 15 câu hỏi xây dựng Chiến lược An toàn không 

gian mạng quốc gia giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. 

Bộ TT&TT xin gửi kèm theo và trân trọng đề nghị Quý Cơ quan nghiên 

cứu, đóng góp ý kiến cho dự thảo Hồ sơ nêu trên để Bộ TT&TT tổng hợp, hoàn 

thiện trước khi trình Thủ tướng Chính phủ ban hành. 

Văn bản góp ý của Quý Cơ quan xin gửi về Bộ TT&TT trước ngày     

15/9/2021, đồng thời gửi bản mềm qua thư điện tử: nv_truong@mic.gov.vn. 

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Ông Trần Đăng Khoa, Trưởng phòng, Phòng 

Quy hoạch và Phát triển, Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, 

số điện thoại: 0904804803, thư điện tử: tdkhoa@mic.gov.vn. 



 

 

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý Cơ quan./. 

 Nơi nhận:                                                                       
 - Như trên; 

 - Bộ trưởng (để b/c); 

 - Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng;                                                 

 - Lưu: VT, CATTT(150). 

                                                     

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Huy Dũng 

 


		2021-08-30T21:44:37+0700
	Nguyễn Huy Dũng


		2021-08-31T17:59:34+0700


		2021-08-31T17:59:34+0700


		2021-08-31T17:59:34+0700


		2021-08-31T17:59:34+0700




