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KẾ HOẠCH  

 Triển khai thực hiện Luật An toàn thông tin mạng  

 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 

  
 

Luật An toàn thông tin mạng đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 19/11/2015. Luật có 

hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016.  

Để đảm bảo các điều kiện cho việc thực hiện Luật An toàn thông tin 

mạng, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Luật 

an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh như sau: 

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: 

- Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nội dung cơ bản của Luật An toàn 

thông tin mạng đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân 

trên địa bàn tỉnh để mọi người nắm vững, thông suốt và thực hiện. 

- Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và 

trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong việc triển khai thi hành Luật trên 

địa bàn tỉnh. 

- Việc triển khai thực hiện phải bảo đảm kịp thời, thống nhất và đồng bộ. 

Đảm bảo chất lượng, có sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các ngành, 

các cấp trong việc triển khai thực hiện. Kịp thời kiểm tra, đôn đốc để bảo đảm 

việc triển khai thực hiện đạt hiệu quả. 

- Xác định trách nhiệm cụ thể và phát huy vai trò chủ động của Sở Thông 

tin truyền thông, Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị và các cơ quan, tổ chức 

có liên quan trong việc triển khai, tổ chức thực hiện Luật. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN: 

1. Tổ chức quán triệt việc thi hành và triển khai toàn văn nội dung 

Luật An toàn thông tin mạng: 

a) Tổ chức hội nghị triển khai ở cấp tỉnh: 

Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Luật cho lãnh 

đạo, cán bộ pháp chế các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, thành viên Hội đồng 

phối hợp công tác PBGDPL tỉnh, báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; đại diện lãnh 

đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Công an, Quân sự, các phòng: Tư 

pháp, Văn hóa - Thông tin, Giáo dục, Lao động - Thương binh và Xã hội cấp 

huyện.  

Thời gian hoàn thành chậm nhất đến ngày 30/10/2016. 
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Giao Sở Tư pháp (Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục 

pháp luật tỉnh) chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu giúp 

Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị triển khai thực hiện ở cấp tỉnh. 

b) Tổ chức hội nghị triển khai ở cấp huyện và cấp xã: 

- Trên cơ sở kế hoạch của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị xây 

dựng kế hoạch tổ chức triển khai thi hành nội dung của Luật cho thủ trưởng các 

phòng, ban thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, đội ngũ báo cáo viên pháp luật 

cấp huyện, thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp 

huyện và lãnh đạo UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn. 

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp huyện giúp Ủy ban 

nhân dân cùng cấp thực hiện những nội dung trên. 

Thời gian thực hiện: Trong tháng 11 năm 2016. 

- Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã 

tổ chức tuyên truyền nội dung của Luật đến cán bộ, công chức và mọi tầng lớp 

nhân dân của địa phương để mọi người nắm vững, thông suốt và thực hiện.  

Thời gian thực hiện: sau hội nghị ở cấp huyện. 

2. Công tác tuyên truyền và tập huấn chuyên sâu nội dung của Luật: 

a) Sở Thông tin và truyền thông: 

- Chủ trì tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ về quản trị hệ thống thông 

tin đảm bảo an toàn thông tin mạng và nội dung Luật cho cán bộ chuyên trách 

Công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. 

Thời gian thực hiện: trong quý IV/2016 và các năm tiếp theo 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, các phương tiện truyền thông 

phổ biến Luật và các văn bản hướng dẫn Luật đến người dân, doanh nghiệp, cán 

bộ, công chức trên địa bàn tỉnh 

Thời gian thực hiện: thường xuyên trong năm 2016 và các năm tiếp theo. 

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh thực hiện việc theo dõi, quản lý hoạt 

động kinh doanh sản phẩm dịch vụ an toàn thông tin mạng. 

Thời gian thực hiện: thường xuyên trong năm 2016 và các năm tiếp theo. 

b) Công an tỉnh: 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật 

cho cán bộ cơ sở của ngành.  

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra, thanh tra về an toàn 

thông tin mạng nhằm đảm bảo kịp thời ngăn chặn, xử lý hành vi lợi dụng mạng an 

toàn thông tin để xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. 

Thời gian thực hiện: thường xuyên trong năm 2016 và các năm tiếp theo. 

c) Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh: 

Xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật cho 

cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang. Đồng thời tổ chức tập huấn chuyên sâu 

nội dung Luật cho cán bộ chiến sĩ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ có liên quan. 

Thời gian thực hiện: thường xuyên trong năm 2016 và các năm tiếp theo. 
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3. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh 

đã ban hành liên quan đến an toàn thông tin mạng để đề xuất, tham mưu 

UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới cho phù hợp với 

Luật An toàn thông tin mạng. 

- Cơ quan thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông 

- Thời gian thực hiện: trong quý IV/2016 

4. Rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác đảm bảo 

an toàn thông tin cho hệ thống thông tin của các cơ quan trên địa bàn tỉnh. 

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ, Sở Thông tin và truyền thông 

- Cơ quan phối hợp: các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị. 

- Thời gian thực hiện: hàng năm. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

- Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, tổ chức có liên 

quan chủ động triển khai thực hiện kế hoạch bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, 

hiệu quả. 

- Kinh phí thực hiện: kinh phí phục vụ Hội nghị triển khai Luật sử dụng từ 

nguồn kinh phí của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp. 

Đối với các hoạt động triển khai, tuyên truyền, tập huấn chuyên sâu của các 

ngành, kinh phí sử dụng từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của cơ quan, đơn vị đó. 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành tổ chức triển khai thực 

hiện tốt các nội dung của kế hoạch và gửi báo cáo về Sở Thông tin và truyền 

thông hoặc Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh 

(Sở Tư pháp) để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.  
 

Nơi nhận:                                                                                    KT. CHỦ TỊCH  

- TTTU, TTHĐND tỉnh;                                                                      PHÓ CHỦ TỊCH 

- CT, PCT Trần Thanh Đức; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND cấp huyện; 

- Lưu: VT, (D).                                                                                        
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