
GIẤY MỜI 

Tham dự Diễn tập “Phòng chống tấn công mạng máy tính” 

 

Thực hiện Kế hoạch bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ 

quan nhà nước tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2018-2020 và chương trình đào tạo năm 

2019; để nâng cao năng lực bảo đảm an toàn thông tin mạng, kỹ năng giám sát, ngăn 

ngừa và ứng cứu sự cố khẩn cấp an toàn thông tin cho cơ quan nhà nước trên địa bàn 

tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị 

Việt - Hàn (Bộ Thông tin và Truyền thông) tổ chức Diễn tập “Phòng chống tấn công 

mạng máy tính”. 

Thành phần tham gia diễn tập, trân trọng kính mời: 

- Đội trưởng, Phó Đội trưởng, các thành viên Đội ứng cứu sự cố an toàn 

thông tin mạng tỉnh Hà Tĩnh; 

- Cán bộ làm nhiệm vụ chuyên trách CNTT, an toàn thông tin các cơ quan, 

đơn vị: Sở Tư pháp, Sở Khoa học và Công nghệ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ 

huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Kho bạc Nhà nước 

tỉnh, Ngân hành Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Hà Tĩnh, Tòa án nhân dân tỉnh, 

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thống kê tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh; 

- Tổ tham gia diễn tập của Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn; 

- Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử 

tỉnh cử phóng viên cùng dự và đưa tin. 

Thời gian: Từ 14h30 ngày 24/5/2019. 

Địa điểm: Hội trường tầng 8 - Tòa nhà Viettel Hà Tĩnh, số 16, đường Xô 

Viết Nghệ Tĩnh, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.  

Giao Văn phòng Sở, Phòng Công nghệ thông tin phối hợp với các cơ quan liên 

quan chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ diễn tập.  

Đề nghị Chi nhánh Viettel Hà Tĩnh tạo điều kiện đảm bảo Hội trường cho cuộc 

diễn tập có hiệu quả. 

Đề nghị các đại biểu tham dự đầy đủ, đúng thành phần và thời gian quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- BCĐ xây dựng CQĐT tỉnh (b/c); 

- Chi nhánh Viettel Hà Tĩnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng Sở (để chuẩn bị); 

- Lưu: VT, CNTT2. 
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PHÓ GIÁM ĐỐC 
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Bùi Đắc Thế 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Số: 428 /GM-STTTT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Tĩnh, ngày 20 tháng 5 năm 2019 
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