
ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN BA ̉O YÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Số:           /GM-UBND                     Bảo Yên, ngày         tháng  10  năm 2022

GIẤY MỜI
Tham dự Hội thảo An toàn thông tin trong chuyển đổi số và diễn tập thực

chiến đảm bảo an toàn thông tin cấp tỉnh năm 2022,

tổ chức tại huyện Bảo Yên

UBND huyện Bảo Yên trân trọng kính mời:
- Thường trực Huyện uỷ;
- Thường trực HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy;
- Lãnh đạo UBMTTQVN huyện;
- Lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn thuộc huyện;
- Lãnh đạo Công an huyện;
- Lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện;
- UBND các xã, thị trấn.

Tham dự Hội thảo An toàn thông tin trong chuyển đổi số và diễn tập thực

chiến đảm bảo an toàn thông tin cấp tỉnh năm 2022, tổ chức tại huyện Bảo Yên cụ

thể như sau:

I. DIỄN TẬP THỰC CHIẾN ĐẢM BẢO AN TOÀN THÔNG TIN CẤP

TỈNH

1. Thời gian: ½ ngày, bắt đầu từ 8 giờ 30’, ngày 07/10/2022 (thứ Sáu).

2. Địa điểm: Hội trường tầng 5, Nhà B, trụ sở hành chính huyện.

3. Hình thức tổ chức: Hội nghị Diễn tập trực tiếp.

4. Thành phần:

4.1. Đại biểu Bộ Thông tin và Truyền thông và đại biểu tỉnh Lào Cai

- Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Các chuyên gia về An toàn thông tin của Tập đoàn Viettel;

- Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy;

- Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tỉnh;

- Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;



- Báo Lào Cai, Đài PT-TH tỉnh, Trường Chính trị tỉnh, Trường Cao đẳng Lào
Cai;

- Công ty An ninh mạng Viettel; Công ty Viettel - CHT; các doanh nghiệp về

An toàn thông tin, Bưu chính, Viễn thông, CNTT trên địa bàn tỉnh;

- Các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh - truyền hình.

4.2. Đại biểu huyện Bảo Yên:

- Trân trọng kính mời: Thường trực Huyện uỷ, Thường trực HĐND huyện, Lãnh

đạo UBND huyện, Lãnh đạo UBMTTQVN huyện.

- Lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy; Lãnh đạo các phòng, ban

chuyên môn thuộc huyện, Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

5. Chương trình diễn tập: Có chương trình gửi kèm theo giấy mời.

II. HỘI THẢO AN TOÀN THÔNG TIN TRONG CHUYỂN ĐỔI SỐ

CẤP TỈNH (Hội nghị truyền hình trực tuyến đến các xã, thị trấn).

1. Thời gian: ½ ngày, bắt đầu từ 13 giờ 45’, ngày 07/10/2022 (thứ Sáu).

2. Địa điểm: Hội trường tầng 5, Nhà B, trụ sở hành chính huyện.

3. Hình thức tổ chức:

-  Trực tiếp tại Điểm cầu UBND huyện.

- Trực tuyến đến UBND các xã, thị trấn.

4. Thành phần:

4.1. Đại biểu Bộ Thông tin và Truyền thông và tỉnh Lào Cai

- Thường trực UBND tỉnh;

- Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Các chuyên gia về An toàn thông tin của Tập đoàn Viettel, Tập đoàn FPT;

- Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy;

- Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tỉnh;

- Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;

- Báo Lào Cai, Đài PT-TH tỉnh, Trường Chính trị tỉnh, Trường Cao đẳng Lào
Cai;

- Công ty An ninh mạng Viettel; Công ty Viettel - CHT; các doanh nghiệp về

An toàn thông tin, Bưu chính, Viễn thông, CNTT trên địa bàn tỉnh;

- Các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh - truyền hình.



4.2. Đại biểu huyện Bảo Yên:

- Tại trung tâm huyện:

- Trân trọng kính mời: Thường trực Huyện uỷ, Thường trực HĐND huyện, Lãnh

đạo UBND huyện, Lãnh đạo UBMTTQVN huyện.

- Lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy;  Lãnh đạo các cơ quan, đơn

vị như thành phần kính gửi (trừ đại biểu các xã, thị trấn tham dự tại điểm cầu các xã, thị

trấn).

- Tại điểm cầu trực tuyến các xã, thị trấn: TT. Đảng uỷ, HĐND, UBND xã;

Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số các xã, thị trấn và một số thành phần khác tùy theo

điều kiện Hội trường (Do UBND các xã, thị trấn mời).

5. Chương trình hội thảo: Có chương trình gửi kèm theo giấy mời.

6. Giao nhiệm vụ:

(1) Văn phòng HĐND và UBND huyện chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hoá

và Thông tin thực hiện kết nối Hội nghị truyền hình trực tuyến đến điểm cầu

UBND các xã, thị trấn. 

- Thời gian thử đường truyền: Từ 09 giờ 00 phút, ngày 07/10/2022;

- Thời gian Kết nội Hệ thống Hội nghị đến UBND các xã, thị trấn: kết nối từ

13 giờ 15 phút, ngày 07/10/2022.

(2) Phòng Văn hóa và Thông tin là đầu mối liên hệ, khớp nối với Sở Thông

tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị để tổ chức các hoạt động Ngày hội

chuyển đổi số trên địa bàn huyện (thông tin liên hệ đ/c Nguyễn Quý Bằng- Phó

Trưởng phòng Văn hoá và Thông tin, SĐT 091.246.5735).

UBND huyện trân trọng kính mời các đại biểu tới dự Hội nghị đảm bảo
thành phần và thời gian./.

Nơi nhận:

- Như thành phần mời;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Lãnh đạo Văn phòng;

- Lưu: VT, TH.

           KT. CHỦ TỊCH
            PHÓ CHỦ TỊCH

             Nguyễn Anh Dũng

 



CHƯƠNG TRÌNH

DIỄN TẬP THỰC CHIẾN ĐẢM BẢO AN TOÀN THÔNG TIN CẤP TỈNH

(08h30 - 11h30 ngày 07/10/2022 tại UBND huyện Bảo Yên)

STT Nội dung Thực hiện Thời gian

1
Tuyên bố lý do, giới thiệu đại

biểu
Sở TT&TT 8h30 - 8h35

2

Phát biểu đề dẫn của Lãnh đạo

Sở TT&TT về diễn tập thực

chiến đảm bảo an toàn thông tin

Lãnh đạo Sở TT&TT 8h35 - 8h45

3 Công bố chương trình diễn tập Sở TT&TT 8h45 - 8h50

4
Diễn tập tấn công từ chối dịch

vụ DDOS

Cục ATTT, Sở

TT&TT, Tập đoàn

Viettel

8h50 - 09h50

5 Giải lao 09h50 - 10h00

6

Tổ chức thực hiện diễn tập và

báo cáo kết quả triển khai diễn

tập thực chiến

Công ty ANM Viettel;

Team ứng cứu sự cố
10h00 - 11h00

7
Trao đổi, thảo luận và Tổng kết

chương trình diễn tập

Cục ATTT, Công ty

ANM Viettel; Sở

TT&TT

11h00 - 11h30



CHƯƠNG TRÌNH

HỘI THẢO AN TOÀN THÔNG TIN TRONG CHUYỂN ĐỔI SỐ

(13h45 - 17h30 ngày 07/10/2022 tại UBND huyện Bảo Yên)

STT Nội dung Thực hiện Thời gian

1
Đón tiếp đại biểu, ổn định tổ chức;

Văn nghệ chào mừng

- Văn phòng HĐND và

UBND huyện

- Văn phòng Sở TTTT,

- Trung tâm Văn hóa

TTTT.

13h45-14h00

2

Phát biểu khai mạc và phát động

Ngày Chuyển đổi số quốc gia của

Lãnh đạo tỉnh

Thường trực UBND tỉnh 14h00 - 14h05

3
Phát biểu chào mừng của Lãnh đạo

UBND huyện Bảo Yên
Lãnh đạo huyện Bảo Yên 14h05 -14h15

4

Phát biểu đề dẫn của Lãnh đạo Sở

TT&TT và công tác đảm bảo an

toàn thông tin trong chuyển đổi số

Lãnh đạo Sở TT&TT 14h15 -14h25

5
Đảm bảo an toàn thông tin trong

chuyển đổi số

Cục An toàn thông tin -

Bộ TT&TT
14h25 -14h55

6
Giải pháp an toàn thông tin trong

chuyển đổi số

Công ty An ninh mạng

Viettel
14h55 - 15h25

7

Đảm bảo an toàn thông tin cho

người dân, doanh nghiệp trong

chuyển đổi số

Chuyên gia Tập đoàn FPT 15h25 - 15h55

8 Giải lao 15h55 -16h05

9
Hướng dẫn xây dựng hồ sơ đề xuất

cấp độ đảm bảo an toàn thông tin

Cục An toàn thông tin -

Bộ TT&TT
16h05 -16h35

10
Giải pháp Cloud trong chuyển đổi

số
Công ty Viettel - CHT 16h35 - 16h55

11
Công tác đảm bảo an toàn thông tin

trên địa bàn huyện Bảo Yên
UBND huyện Bảo Yên 16h55 -17h15

12 Trao đổi, thảo luận
Cục ATTT, Sở TT&TT,

Tập đoàn Viettel
17h15 - 17h30
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