
           UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỊÊT NAM 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Số:          /STNMT-TTCNTT 

V/v góp ý dự thảo Kế hoạch Đề án  

“Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ 

biến kiến thức về an toàn thông tin giai 

đoạn 2021 – 2025” 

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày        tháng 6 năm 2022 

 

 

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn. 

 

Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Công văn số 1178/STTTT-CĐS 

ngày 09 tháng 6 năm 2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc xin ý kiến 

góp ý dự thảo Kế hoạch Đề án “Tuyên truyền nâng cao nhận thức và phổ biến 

kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025. 

Sau khi nghiên cứu dự thảo Kế hoạch Đề án Công văn số 1178/STTTT-

CĐS, Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau: 

1. Về bố cục, nội dung dự thảo Kế hoạch Đề án (gửi kèm theo Công văn 

1178/STTTT-CĐS), Sở Tài nguyên và Môi trường cơ bản nhất trí. 

2. Đề nghị xem xét (dự thảo Kế hoạch Đề án): 

- Tại trang 4, phần V mục 1, ý 3, dòng 2 từ trên xuống dưới trong cụm từ 

“Hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, báo chí…” đề nghị bỏ từ “các” sửa thành 

“Hướng dẫn, đôn đốc cơ quan báo chí…” 

- Tại trang 4 phần V mục 2, ý 1 từ trên xuống dưới trong cụm từ “Chủ trì, 

phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan trên địa 

bàn tỉnh triển khai, thực hiện Kế hoạch” bỏ từ “Địa phương” thành “Chủ trì, 

phối họp với các sở, ban, ngành liên quan trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện 

Kế hoạch này”. 

- Tại trang 5 mục 5, ý 1 dòng thứ 3 từ trên xuống dưới cụm từ “Căn cứ 

nội dung của Đề án và Kế hoạch của tỉnh, chủ động xây dựng Kế 

hoạch tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông 

tin giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện, hàng năm đảm bảo toàn bộ công 

chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn được trang bị đầy đủ 

các kỹ năng” bỏ từ “trên địa bàn huyện” và thêm từ “tại cơ quan, đơn vị” và 

“tỉnh” sửa thành “Căn cứ nội dung của Đề án và Kế hoạch của tỉnh, chủ động 

xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến kiến thức 

về an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025, tại cơ quan, đơn vị, hàng năm đảm 
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bảo toàn bộ công chức, viên chức và người lao động và nhân dân trên địa bàn 

tỉnh được trang bị đầy đủ các kỹ năng”. 

Sở Tài nguyên và Môi trường kính gửi Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 

Lạng Sơn xem xét, tổng hợp chung./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng Sở; 

- Lưu: VT, TTCNTT.                                                                                                 

    KT. GIÁM ĐỐC 

  PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

      Ngô Viết Hải 
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