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Kính gửi: 

 
 
- Các sở, ban, ngành tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- Viễn thông Lạng Sơn, Viettel Lạng Sơn. 

 

Qua báo cáo của cơ quan chuyên, hiện nay trên địa bàn tỉnh mới chỉ có 02 
sở, ngành (Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh) và 11 UBND 
huyện, thành phố sử dụng Mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp 2 (TSLCD); các 
sở, ban, ngành còn lại và 100% UBND cấp xã đang sử dụng các phần mềm ứng 
dụng công nghệ thông tin phục vụ cho hoạt động điều hành, quản lý của đơn vị 
chạy trên hệ thống mạng internet công cộng. Việc sử dụng mạng internet công 
cộng thay thế mạng TSLCD tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thông tin, tăng chi phí 
đầu tư cho hệ thống an toàn thông tin mạng nội bộ, đồng thời gây khó khăn cho 
các cơ quan quản lý trong việc hướng dẫn thực hiện các biện pháp đảm bảo an 
toàn thông tin, khó khăn trong công tác phối hợp xử lý các sự cố thông tin trên 
mạng. 

Thực hiện Công văn số 4278/VPCP-TTĐT ngày 02/6/2016 của Văn 
phòng Chính phủ về việc thống nhất dùng mạng TSLCD trong kết nối, liên 
thông văn bản điện tử; để việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của 
cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh được kết nối liên thông, đồng bộ và khai 
thác, sử dụng có hiệu quả, phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo điều hành của cấp 
ủy, chính quyền địa phương và bảo đảm an toàn, an ninh thông tin theo quy 
định, UBND tỉnh yêu cầu: 

1. Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố:  

- Tăng cường chỉ đạo, quán triệt cán bộ, công chức, viên chức và người 
lao động ứng dụng có hiệu quả phần mềm quản lý văn bản điện tử và hồ sơ công 
việc tại cơ quan theo đúng quy định, việc liên thông gửi - nhận văn bản điện tử 4 
cấp hành chính từ Trung ương đến địa phương thống nhất sử dụng mạng 
TSLCD của cơ quan Đảng, Nhà nước. 

- Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các xã, phường, thị trấn chưa triển khai 
sử dụng mạng TSLCD tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp viễn thông 
triển khai hạ tầng mạng TSLCD; chủ động cân đối kinh phí để sử dụng mạng 
TSLCD cho việc truyền số liệu và hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, 
từng bước thay thế mạng internet công cộng; phối hợp với Sở Thông tin và 
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Truyền thông và doanh nghiệp viễn thông triển khai hoàn thành trong tháng 
9/2019. 

2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông: 

- Phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông (có đủ năng lực và điều kiện 
kỹ thuật) triển khai chuyển đổi sử dụng mạng TSLCD đến cơ quan, đơn vị. 

- Kịp thời xử lý những vướng mắc của phần mềm quản lý văn bản điện tử,  
hệ thống truyền hình trực tuyến; hướng dẫn sử dụng, chỉnh sửa phù hợp… bảo 
đảm hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện nhanh chóng, thông suốt 
và hiệu quả. 

3. Đề nghị Viễn thông Lạng Sơn, Viettel Lạng Sơn triển khai hạ tầng 
mạng TSLCD đến cấp xã, hoàn thành trong tháng 9/2019; công khai giá cước 
các dịch vụ trên mạng TSLCD, đồng thời bảo đảm các điều kiện kỹ thuật để 
mạng TSLCD hoạt động ổn định, thông suốt, an toàn, an ninh thông tin. 

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
các phòng, ban, ĐVTT; 
- Lưu: VT, (LTT). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Dương Xuân Huyên 
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