
UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG   
  

Số:             /GM-STTTT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Điện Biên, ngày        tháng 10 năm 2022 

 

 

GIẤY MỜI 

Diễn tập thực chiến bảo đảm an toàn thông tin 

tỉnh Điện Biên năm 2022 

 

 

Kính gửi: ……………………………………………………..………......... 

……………………………………………………..………………….......... 

 

Thực hiện Kế hoạch số 1581/KH-BTTTT ngày 28/9/2022 của Sở Thông tin 

và Truyền thông về tổ chức Diễn tập thực chiến đảm bảo an toàn thông tin tỉnh 

Điện Biên năm 2022; 

Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng kính mời đồng chí tham dự Diễn 

tập thực chiến đảm bảo an toàn thông tin tỉnh Điện Biên năm 2022 với các nội 

dung như sau: 

1. Thời gian, địa điểm: 

- Thời gian: ½ ngày, bắt đầu từ 14h00' ngày 27/10/2022 (thứ 5). 

- Địa điểm: Hội trường tầng 3, Sở Thông tin và Truyền thông (Tổ 4 - Phường 

Nam Thanh - Thành phố Điện Biên Phủ). 

2. Nội dung: Diễn tập thực chiến bảo đảm an toàn thông tin tỉnh Điện Biên 

năm 2022 (Chương trình chi tiết kèm theo). 

3. Thành phần mời tham gia Diễn tập: 

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

- Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp an ninh mạng Việt Nam - VNCert 

- Thành viên Đội ứng cứu sự cố của tỉnh (theo Quyết định số 1593/QĐ-

STTTT ngày 22 tháng 10 năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc 

kiện toàn Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Điện Biên). 

- Cán bộ phụ trách công nghệ thông tin, chuyển đổi số các Sở, ban, ngành tỉnh. 

- Đại diện Văn phòng HĐND-UBND; Đại diện Phòng Văn hóa - Thông tin 

các huyện, thị xã, thành phố.  

- Các doanh nghiệp công nghệ số, an toàn thông tin trong và ngoài tỉnh. 

- Phóng viên: Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Báo Điện Biên Phủ, Đài Phát 

thanh - Truyền hình tỉnh, đến dự và đưa tin về Diễn tập. 
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4. Tài liệu Diễn tập: Tài liệu phục vụ diễn tập sẽ được gửi trực tiếp đến các 

thành viên đăng ký với Ban Tổ chức. 

5. Đề nghị thành viên tham gia Diễn tập 

- Xác nhận, đăng ký tham dự Diễn tập qua số điện thoại đầu mối của Ban Tổ chức. 

- Thành viên tham gia Diễn tập mang theo máy tính xách tay để thực hiện 

các nội dung trong cuộc Diễn tập. 

6. Thông tin liên hệ: Đồng chí Nguyễn Thị Mai - Viên chức Phòng kỹ thuật 

- Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, Điện thoại: 0917.92.00.88.  

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Thành phần mời; 

- Ban Giám đốc Sở;  

- Văn phòng, Phòng CNTT;  

- Lưu: VT, TTCNTT&TT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM DỐC 

 

 

 

 

Phạm Thanh Nam 
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CHƯƠNG TRÌNH 

Diễn tập thực chiến bảo đảm an toàn thông tin tỉnh Điện Biên năm 2022 

 

Kết thúc Chương trình Diễn tập, Ban Tổ chức kính mời đại biểu tham dự Tiệc 

giao lưu tại Trung tâm Tổ chức sự kiện Him Lam Plaza./. 

BAN TỔ CHỨC 

 

Stt Nội dung Thực hiện 

1 Đón tiếp Đại biểu Ban Tổ chức 

2 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu  Ban Tổ chức 

3 Phát biểu khai mạc Lãnh đạo Sở 

4 
Công bố Quyết định thành lập Ban Tổ chức; các Đội 

tham gia diễn tập; Thông qua nội quy của cuộc diễn tập. 
Ban Tổ chức 

5 Xem video clip giới thiệu phương án Diễn tập  Ban Tổ chức  

7 Diễn tập thực chiến Ban Tổ chức 

8 Đánh giá kết quả diễn tập; Khen thưởng Ban Tổ chức 

9 Phát biểu bế mạc  Lãnh đạo Sở 
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