ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN QUAN SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2673 /QĐ-UBND

Quan Sơn, ngày 15 tháng 11 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập tổ ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng huyện Quan Sơn
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUAN SƠN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Luật An toàn thông tin mạng ngày 19 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về đảm bảo
an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ;
Căn cứ Quyết định số 63/QĐ-TTg ngày 13/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt Quy hoạch phát triển an toàn thông tin sô Quốc gia đến năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 898/QĐ-TTg ngày 27/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn
2016 - 2020;
Căn cứ Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg ngày 16/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ
ban hành Quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin
mạng Quốc gia;p
Căn cứ Quyết định số 1622/QĐ-TTg ngày 25/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ
Phê duyệt Đề án đẩy mạnh hoạt động của mạng lưới ứng cứu sự cố, tăng cường năng
lực cho các cán bộ, bộ phận chuyên trách ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên
toàn quốc đến 2020, định hướng đến 2025;
Căn cứ Thông tư số 20/2017/TT-BTTTT ngàỵ 12 tháng 9 năm 2017 của Bộ Thông
tin và Truyền thông quy định về điều phối các hoạt động ứng cứu sự cố mạng Internet
Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 4872/QĐ-UBND ngày 19/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh
Thanh Hóa về việc thành lập Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Thanh Hóa;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ và Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin tại
tờ trình số 07/TTr-VHTT ngày 05 tháng 11 năm 2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Tổ ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng huyện Quan Sơn (gọi

tắt là Tổ ứng cứu sự cố), gồm các thành viên như sau:
1. Ông Lê Văn Thơ, Trưởng phòng VH&TT - Tổ trưởng
2. Bà Hà Mai Quyên, Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện - Tổ phó
3. Ông Hoàng Văn Vinh, Chuyên viên phòng VH&TT - Thành viên
4. Ông Trịnh Vinh Hiệp, Quản trị mạng - Thành viên
5. Bà Phạm Thị Quỳnh, CC VP-TK UBND xã Trung Xuân - Thành viên
6. Ông Vi Văn Thái, CC VP-TK UBND xã Trung Hạ - Thành viên
7. Ông Mạc Văn Hiếu, CC VP-TK UBND xã Trung Tiến - Thành viên
8. Bà Lữ Thị Phú, CC VP-TK UBND xã Trung Thượng - Thành viên
9. Bà Lò Thị Thảo, CC VP-TK UBND TT Sơn Lư - Thành viên
10. Ông Vi Văn Đức, CC VP-TK UBND xã Sơn Hà - Thành viên
11. Ông Lò Tuấn Anh, CC VP-TK UBND xã Sơn Điện - Thành viên
12. Ông Hà Văn Long, CC VP-TK UBND xã Tam Lư - Thành viên
13. Ông Lương Văn Hịnh, CC VP-TK UBND xã Tam Thanh - Thành viên
14. Bà Lộc Thị Nhiệm, CC VP-TK UBND xã Mường Mìn - Thành viên
15. Ông Phạm Văn Huân, CC VP-TK UBND xã Sơn Thủy - Thành viên
16. Ông Hà Văn Nam, CC VP-TK UBND xã Na Mèo - Thành viên
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổ ứng cứu
1. Tổ chức, điều phối, hỗ trợ ứng cứu, xử lý, ngăn chặn sự cố an toàn thông tin
mạng trong cơ quan UBND huyện và UBND các xã, thị trấn.
2. Thực hiện trách nhiệm thành viên đầu mối của huyện trong mạng lưới ứng cứu
sự cố máy tính. Liên kết, phối hợp với các bộ phận ứng cứu sự cố tại các huyện trên địa
bàn tỉnh nhằm ứng phó kịp thời khi xảy ra sự cố máy tính, mạng máy tính, mạng Internet.
3. Tham mưu, đề xuất và triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác ứng
cứu sự cố và đảm bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn huyện. Báo cáo Chủ tịch
UBND huyện (qua phòng Văn hóa và Thông tin) về kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng
năm và đột xuất theo yêu cầu.
4. Tổ trưởng Tổ ứng cứu chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về hoạt
động của Tổ ứng cứu.
Điều 3. Tổ chức hoạt động của Tổ ứng cứu
1. Phòng Văn hóa và Thông tin là đơn vị đầu mối về an toàn thông tin mạng của
huyện trực tiếp theo dõi, chỉ đạo hoạt động của Tổ ứng cứu.
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2. Các thành viên Tổ ứng cứu làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và hưởng chế độ
theo quy định hiện hành.
Điều 4. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên
quan và các thành viên quy định tại Điều 1 chịu thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

- Như Điều 4;
- Sở TT&TT Thanh Hóa (B/cáo);
- Thường trực: Huyện ủy, HĐND huyện (B/cáo);
- Chủ tịch, PCT UBND huyện;
- Các phòng, ban UBND huyện;
- UBND xã, thị trấn;
- Lưu: VT, VHTT.

Chu Đình Trọng
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