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BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /BTTTT-CATTT 

V/v đánh giá mức độ bảo đảm  

an toàn thông tin mạng năm 2021 
 

Hà Nội, ngày      tháng 9 năm 2021 

 

Kính gửi:  

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

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước. 

Triển khai 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; Bộ Thông tin và Truyền thông định kỳ hàng năm tổ chức khảo sát, 

đánh giá và xếp hạng mức độ sẵn sàng bảo đảm an toàn thông tin.  

Đây là hoạt động hết sức quan trọng, được thực hiện nhằm đánh giá tổng 

quát về nhận thức và tình hình triển khai các chính sách và giải pháp bảo đảm an 

toàn thông tin mạng của các đơn vị tại các bộ, ngành, địa phương và các tập đoàn 

kinh tế, tổng công ty nhà nước. Kết quả xếp hạng các đơn vị được Bộ Thông tin 

và Truyền thông công bố rộng rãi và báo cáo Thủ tướng Chính phủ hàng năm. 

Kính đề nghị Quý Cơ quan, tổ chức, đơn vị thu thập, cung cấp số liệu theo 

mẫu phiếu khảo sát bản điện tử ký số gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục 

An toàn thông tin) và bản mềm về địa chỉ email tthtqt@ais.gov.vn trước ngày 

15/10/2020. 

Thông tin liên hệ chi tiết: Ông Đinh Văn Kết, Phụ trách phòng Thông tin và 

Hợp tác quốc tế, Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông; Số điện 

thoại: 0917120489; Thư điện tử: dvket@mic.gov.vn. 

Trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng; 

- Đơn vị chuyên trách CNTT/ATTT  

các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Sở Thông tin và Truyền thông  

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Lưu: VT, CATTT.  

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Huy Dũng 
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