
 

 
UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /STTTT-CNTT 

V/v tham gia ý kiến vào Dự thảo Quy chế quản 

lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu 

chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Nam Định 

Nam Định, ngày      tháng 8 năm 2022 

 

 

Kính gửi: 

- Các sở, ban, ngành của tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- UBND các xã, phường, thị trấn; 

- Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ TSLCD. 

 

Căn cứ Thông tư số 27/2017/TT-BTTTT ngày 20/10/2017 của Bộ Thông 

tin và Truyền thông quy định về quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và đảm bảo 

an toàn thông tin trên Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, 

Nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 12/2019/TT-BTTTT ngày 05/11/2019 của Bộ Thông 

tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

27/2017/TT-BTTTT ngày 20/10/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định 

về quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng 

truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước; 

Căn cứ văn bản số 360/UBND-VP7 ngày 30/6/2022 của UBND tỉnh về vận 

hành, khai thác mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Nam 

Định; 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc giao Sở Thông tin và Truyền 

thông tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng 

mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Nam Định. Để đảm bảo 

đúng quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Thông tin và 

Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiên cứu và cho ý kiến góp ý vào Dự 

thảo (có Dự thảo Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu 

chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Nam Định gửi kèm). 

Văn bản góp ý cảu các cơ quan, đơn vị đề nghị gửi về Sở Thông tin và 

Truyền thông trước ngày 10/9/2022 để tổng hợp, gửi Sở Tư pháp thẩm định và 

báo cáo, trình UBND tỉnh ban hành. 



2 

 

Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị quan 

tâm phối hợp thực hiện. Đề nghị UBND các huyện, thành phố quan tâm chỉ đạo 

UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện và tổng hợp ý kiến góp ý của các xã, 

phường, thị trấn chung trong văn bản góp ý của UBND các huyện, thành phố. Đầu 

mối liên hệ: Ông Phạm Văn An, cán bộ phòng CNTT, số điện thoại: 0949268749. 

Trân trọng! 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để báo cáo) 

- Phòng VHTT, Trung tâm VHTTTT 

  các huyện, thành phố; 

- Lưu: VT, CNTT (anpv). 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

                 Vũ Trọng Quế 
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