
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:            /UBND-KTTH 

V/v sử dụng Mạng truyền số liệu 

chuyên dùng trong hoạt động 

các cơ quan nhà nước trên  

địa bàn tỉnh 

Ninh Thuận, ngày     tháng  3 năm 2022 

 

Kính gửi:  

 - UBMTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội; 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Viễn thông Ninh Thuận. 

 

Xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 628/STTTT-

CN ngày 16/3/2022 về sử dụng Mạng truyền số liệu chuyên dùng trong hoạt 

động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh; Công văn số 732/STC-NS 

ngày 11/3/2022 của Sở Tài chính về thống nhất nguồn kinh phí duy trì, chi trả 

cước phí mạng truyền số liệu chuyên dùng (TSLCD) của các cơ quan, đơn vị sử 

dụng; 

Nhằm tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt 

động ứng dụng công nghệ thông tin; thúc đẩy kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ 

thống thông tin, cơ sở dữ liệu các cơ quan, đơn vị, địa phương.  

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ 

quan, đơn vị có trách nhiệm sử dụng Mạng TSLCD và chỉ đạo các đơn vị trực 

thuộc thống nhất sử dụng Mạng TSLCD phục vụ công tác chuyên môn giữa các 

cơ quan, đơn vị nhà nước. Việc quản lý, vận hành và sử dụng mạng TSLCD thực 

hiện theo Quyết định số 56/2020/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của UBND tỉnh về 

việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên 

dùng cấp II tại cơ quan Nhà nước các cấp tỉnh Ninh Thuận. 

2. Hiện nay, dịch vụ mạng TSLCD đã triển khai do Viễn thông Ninh 

Thuận cung cấp, vận hành trên địa bàn tỉnh gồm 91 cơ quan, đơn vị (đính kèm 

danh sách); Mạng TSLCD của các cơ quan, đơn vị được triển khai cài đặt, cấu 

hình để truy cập các ứng dụng dùng chung tại Trung tâm tích hợp dữ liệu của 

tỉnh, truy cập Internet, kết nối các hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến nội 

tỉnh trên đường truyền Mạng TSLCD.   

Các cơ quan, đơn vị chưa có kết nối đến mạng TSLCD của tỉnh: Đề nghị 

liên hệ Viễn thông Ninh Thuận để đăng ký, thực hiện đấu nối vào mạng TSLCD 
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3. Các cơ quan, đơn vị sử dụng Mạng TSLCD tự cân đối trong nguồn 

kinh phí tự chủ được ngân sách cấp hàng năm để thực hiện chi trả cước phí hàng 

tháng cho Viễn thông Ninh Thuận (tính từ năm 2022). 

4. Đề nghị Viễn thông Ninh Thuận tối ưu băng thông các kênh dịch vụ trên 

đường truyền số liệu chuyên dùng cấp II đã triển khai, bảo đảm, ổn định tốc độ 

truy cập của người dùng các cơ quan, đơn vị đối với các ứng dụng dùng chung tại 

Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh, truy cập Internet và kết nối các hệ thống hội nghị 

truyền hình trực tuyến nội tỉnh trên Mạng TSLCD; đồng thời đảm bảo tính bảo 

mật, an toàn thông tin. 

5. Giao Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, hướng dẫn việc khai thác, 

sử dụng Mạng TSLCD trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh; định kỳ 

tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./. 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh N.L.Biên; 

- VPUB: LĐ, KTTH, VXNV; 

- Lưu: VT. NV 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Long Biên 
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