
    

      Kính gửi:   

                      - Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh. 

              - UBND các huyện, thành phố. 

 

Căn cứ Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13/10/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ về đẩy mạnh triển khai các hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin 

mạng Việt Nam; Thông tư số 121/2018/TT-BTC ngày 12/12/2018 của Bộ Tài 

chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí để thực 

hiện công tác ứng cứu sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng; 

Thực hiện Công văn số 13059/BTC-HCSN ngày 09/12/2022 của Bộ Tài 

chính về việc hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13/10/2022 của 

Thủ tướng Chính phủ. Để đảm bảo việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết 

toán kinh phí để thực hiện công tác ứng cứu sự cố, bảo đảm an toàn thông tin 

mạng theo đúng quy định. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, 

ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố nghiên cứu và thực hiện 

theo đúng các nội dung quy định tại Thông tư số 121/2018/TT-BTC ngày 

12/12/2018 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết 

toán kinh phí để thực hiện công tác ứng cứu sự cố, bảo đảm an toàn thông tin 

mạng; trong quá trình thực hiện lưu ý một số nội dung sau:  

1. Việc phân bổ kinh phí triển khai các hoạt động ứng cứu sự cố an toàn 

thông tin mạng Việt Nam theo Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13/10/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ thực hiện theo quy định Thông tư số 121/2018/TT-BTC ngày 

12/12/2018 của Bộ Tài chính. 

2. Đối với kinh phí triển khai các hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông 

tin mạng Việt Nam theo Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13/10/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ năm 2022, năm 2023 các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh được đảm bảo 

kinh phí thực hiện nhiệm vụ được giao phù hợp với khả năng cân đối ngân 

sách cấp tỉnh và các quy định hiện hành; UBND các huyện, thành phố cân đối 
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ngân sách địa phương để triển khai thực hiện, trường hợp vượt khả năng cân đối 

ngân sách báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, 

địa phương triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                                               
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (B/c); 

- V; 

- Lưu: VT, Th6.                                    

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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