
 

 

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số:            /SGDĐT-VP 

V/v: đảm bảo an toàn thông tin trước, 

trong và sau thời gian tổ chức  

Đại hội XIII của Đảng 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2021 

           

Kính gửi :  

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, 

huyện, thị xã; 

- Các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở. 

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố tại Công văn số 65/UBND-TH 

ngày 07/01/2021 về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ Đại hội XIII của Đảng và 

của Sở Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 164/STTTT-CNTT ngày 

15/01/2021 về việc đảm bảo an toàn thông tin trước, trong và sau thời gian tổ 

chức Đại hội XIII của Đảng, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ sở giáo dục 

trên địa bàn Thành phố thực hiện một số nội dung sau: 

1. Các cơ sở giáo dục thực hiện đảm bảo an toàn thông tin theo quy định tại 

Quyết định số 411/QĐ-UBND ngày 27/02/2015 về việc ban hành quy chế đảm 

bảo an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan 

nhà nước thành phố Hà Nội.  

2. Phối hợp với nhà cung cấp dịch vụ và các đơn vị có liên quan kiểm tra, 

rà soát, sử lý, khắc phục các sự cố ảnh hưởng đến an toàn thông tin. 

3. Trong trường hợp cần hỗ trợ ứng cứu sự cố, đề nghị liên hệ về Sở Thông 

tin và Truyền thông (qua Trung tâm Dữ liệu nhà nước Hà Nội; Đội ứng cứu sự 

cố an toàn thông tin mạng thành phố Hà Nội. Điện thoại: 0243. 5124010; Email: 

ttdl_sotttt@hanoi.gov.vn) để phối hợp xử lý.   

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc các công 

việc nêu trên./. 

 

Nơi nhận : 

- Như trên; 

- Phó GĐPT Phạm Văn Đại; 

- Các đ/c Phó GĐ Sở; 

- Các phòng thuộc Sở; 
  - Lưu: VT, VPCNTT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

      

 

 

 

Nguyễn Quang Tuấn 
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