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Ninh Thuận, ngày       tháng 9 năm 2022 

 

         Kính gửi:  

 - Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

 - UBND các huyện, thành phố; 

 

Để đảm bảo việc triển khai thực hiện Nghị định số 53/2022/NĐ-CP ngày 

15/8/2022 của Chính phủ (quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng) 

trên địa bàn tỉnh đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đúng quy định; Chủ tịch UBND 

tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố căn cứ 

chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai, thực hiện một số nhiệm vụ 

sau: 

1. Tổ chức quán triệt, triển khai Nghị định số 53/2022/NĐ-CP đến toàn thể 

cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức,... để nâng cao nhận thức, hiểu biết về 

công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng.  

2. Phối hợp, tạo điều kiện cho lực lượng chuyên trách công tác đảm bảo an 

toàn, an ninh mạng tại địa phương thực hiện nhiệm vụ. Chủ động báo cáo, đề xuất 

đưa các hệ thống thông tin vào Danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh 

quốc gia theo tiêu chí quy định tại Điều 3, Điều 4 của Nghị định số 53/2022/NĐ-

CP. 

3. Giao Công an tỉnh chủ trì, cùng với Sở Thông tin và Truyền thông, các 

ngành, đơn vị liên quan:  

 - Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị lập danh mục hệ thống thông tin vào Danh 

mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; 

- Rà soát, đánh giá, đề xuất UBND tỉnh báo cáo Chính phủ đưa các hệ thống 

thông tin của tỉnh vào Danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc 

gia; 

- Thẩm định an ninh mạng; đánh giá điều kiện an ninh mạng; kiểm tra an 

ninh mạng; giám sát an ninh mạng; ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng; sử 

dụng mật mã để bảo vệ thông tin mạng; yêu cầu xóa bỏ thông tin trái pháp luật 

hoặc thông tin sai sự thật trên không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia, trật 

tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; thu 

thập dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an 

toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân trên không 
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gian mạng; đình chỉ, tạm đình chỉ hoặc yêu cầu ngừng hoạt động của hệ thống 

thông tin, thu hồi tên miền. 

4. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn 

vị khẩn trương báo cáo về Công an tỉnh để được hướng dẫn, phối hợp giải quyết./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên;        
- Thường trực:  Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c); 

- CT, các PCT. UBND tỉnh; 

- VPUB: LĐ, KTTH, VXNV, HCQT, TTPVHCC; 

- Lưu: VT, TCDNC. QMT 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 

 

 

Trần Quốc Nam 
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