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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn thành viên Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng, 

chuyển đổi số Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Ninh Bình 

 
 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH NINH BÌNH 

 

Căn cứ Luật An toàn thông tin mạng ngày 19 tháng 11 năm 2015; 

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; 

Căn cứ Thông tư số 20/2017/TT-BTTTT ngày 12/9/2017 của Bộ thông tin và Truyền 

thông Quy định về điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng toàn quốc; 

Căn cứ Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 06/7/2016 của UBND tỉnh Ninh Bình 

về việc ban hành quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin thuộc lĩnh vực Công nghệ thông 

tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước thuộc phạm vi quản lý của  tỉnh Ninh Bình; 

Căn cứ Quyết định số 316/QĐ-UBND ngày 16/ 4/2020 của UBND tỉnh Ninh Bình về 

việc kiện toàn thành viên Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Ninh Bình; 

Căn cứ Quyết định số 24/QĐ-SNN ngày 19/01/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT về 

việc kiện toàn và đổi tên Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số Sở Nông 

nghiệp và PTNT tỉnh Ninh Bình; 

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-BCĐ ngày 21/01/2022 của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số 

về việc thành lập Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số Sở Nông nghiệp và 

PTNT tỉnh Ninh Bình; 

Căn cứ Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh Ninh 

Bình về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở 

Nông nghiệp và PTNT tỉnh Ninh Bình; Quyết định số 44/2021/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 

của UBND tỉnh Ninh Bình về ban hành quy định cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ Sở Nông nghiệp và PTNT. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn thành viên Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng, 

chuyển đổi số Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Ninh Bình (sau đây gọi tắt là Đội 

ứng cứu) gồm các ông, bà có tên trong Danh sách kèm theo. 

Điều 2. Nhiệm vụ và hoạt động của Đội ứng cứu: 

1. Đội ứng cứu có nhiệm vụ tổ chức, phối hợp, hỗ trợ các đơn vị trực thuộc 

Sở trong công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng 

công nghệ thông tin và tổ chức ứng cứu các sự cố máy tính, mạng máy tính, mạng 

Internet tại Sở Nông nghiệp và PTNT. 
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2. Đội ứng cứu thực hiện trách nhiệm là đầu mối của Sở trong mạng lưới 

ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của Sở. Liên kết, phối hợp với các bộ phận 

ứng cứu sự cố mạng, máy tính tại các đơn vị khác nhằm ứng phó kịp thời khi xảy 

ra sự cố máy tính, mạng máy tính, mạng Internet dưới sự điều phối của Đội ứng 

cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Ninh Bình; Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp 

máy tính Việt Nam. 

Điều 3. Trách nhiệm của Bộ phận thường trực và các đơn vị trực thuộc Sở 

1. Văn phòng Sở 

Văn phòng Sở là Bộ phận thường trực của Đội ứng cứu, có trách nhiệm bảo 

đảm kinh phí, phương tiện, điều kiện cần thiết để duy trì hoạt động của Đội ứng 

cứu theo quy định của pháp luật. Tham mưu cho Sở Nông nghiệp và PTNT triển 

khai thực hiện Quy chế hoạt động của Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng. 

Đội ứng cứu được sử dụng bộ máy, phương tiện và con dấu của Sở Nông nghiệp 

và PTNT để thực hiện nhiệm vụ. 

2. Các đơn vị trực thuộc Sở 

Thủ trưởng các đơn vị có thành viên trong Đội ứng cứu phải ưu tiên việc chỉ 

đạo cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị tham gia công tác ứng cứu sự cố 

máy tính, mạng máy tính, sự cố Internet. 

Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức của các đơn vị có thành viên tham 

gia trong Đội ứng cứu chuyển công tác khác, các đơn vị có trách nhiệm cử cán bộ 

thay thế kịp thời và thông báo cho Bộ phận thường trực để tham mưu Giám đốc Sở 

Nông nghiệp và PTNT ban hành quyết định. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết 

định số 222/QĐ-SNN ngày 23/4/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc kiện 

toàn thành viên Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình. 

Điều 5. Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ, Chánh Văn phòng Sở; Thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./.  

 Nơi nhận: 
 - Như Điều 5; 

 - Sở Thông tin và Truyền thông; 

 - Lãnh đạo Sở; 

 - Các đơn vị trực thuộc Sở; 

 - Trang Thông tin điện tử Sở; 

 - Lưu: VT, TC. 
                   NVT 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 
 Vũ Nam Tiến 

 



DANH SÁCH THÀNH VIÊN 

 ĐỘI ỨNG CỨU SỰ CỐ AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG, CHUYỂN ĐỔI SỐ SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT NINH BÌNH 

(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-SNN ngày           /3 /2022 của Sở Nông nghiệp và  PTNT Ninh Bình) 
 

TT TT Họ và tên Chức danh Đơn vị 

Số điện thoại 

cơ quan/ 

di động 

Hòm thư công vụ Ghi chú 

I Bộ phận thường trực Đội ứng cứu 

1 Trần Văn Bách Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT 0915.666.706 bachtv.snn@ninhbinh.gov.vn Đội trưởng 

2 Bùi Xuân Thư Chánh Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT 0914.768.888 thubx.snn@ninhbinh.gov.vn Đội phó 

3 Nguyễn Thị Thu Hoài 
Phó Chánh 

Văn phòng Sở 
Sở Nông nghiệp và PTNT 0915.524.149 hoaintt.snn@ninhbinh.gov.vn Thành viên 

4 Đinh Thanh Tùng Quản trị mạng Sở Nông nghiệp và PTNT 0942.525.665 tungdt.snn@ninhbinh.gov.vn Thành viên 

5 Hoàng Thị Tân Mùi 
Nhân viên  

Văn phòng Sở 
Sở Nông nghiệp và PTNT 0982.355.390 muihtt.snn@ninhbinh.gov.vn Thành viên 

6 Mai Thị Thùy 
Kế toán  

Văn phòng Sở 
Sở Nông nghiệp và PTNT 0914.505.008 thuymt.snn@ninhbinh.gov.vn Thành viên 

7 Đỗ Hữu Hà 
Nhân viên  

Văn thư Sở 
Sở Nông nghiệp và PTNT 0944.748.866 hadh.snn@ninhbinh.gov.vn Thành viên 

II Các thành viên Đội ứng cứu 

8 Nguyễn Thế Hùng 
Cán bộ Phòng 

BVTV 

Chi cục  

Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 
0946.204.823 hungnt.snn@ninhbinh.gov.vn Thành viên 

9 Đỗ Thị Hải Yến 

Viên chức Phòng 

Hành chính - 

Tổng hợp 

Chi cục Chăn nuôi và Thú y 0936.387.367 yendthcnty.snn@ninhbinh.gov.vn Thành viên 

10 Nguyễn Đức Thắng 

Trưởng Phòng 

Hành chính - 

Tổng hợp 

Chi cục Kiểm lâm 0944.507.678 thangnd.snn@ninhbinh.gov.vn Thành viên 

11 Nguyễn Văn Nam Viên chức 
Trung tâm  

Nước sạch và VSMTNT 
0979.553.369 namnv.snn@ninhbinh.gov.vn Thành viên 
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TT TT Họ và tên Chức danh Đơn vị 

Số điện thoại 

cơ quan/ 

di động 

Hòm thư công vụ Ghi chú 

12 
Nguyễn Thị Thu 

Thương 

Nhân viên Phòng 

hành chính - Tổng 

hợp 

Trung tâm Nông nghiệp 

Công nghệ cao và XTTM 
02293.840.078 

ttnncnc&xttm.snn@ninhbinh.gov.

vn 
Thành viên 

13 Nguyễn Tất Thắng 

Phó Phòng  

Tuyên truyền - 

  Huấn luyện 

Trung tâm Khuyến nông, 

Khuyến lâm, Khuyến ngư 
0978.066.046 thangnt.snn@ninhbinh.gov.vn Thành viên 

14 Nguyễn Quảng Nam Chuyên viên  
Văn phòng 

Điều phối Nông thôn mới 
0974.908.399 namnq.snn@ninhbinh.gov.vn Thành viên 

15 Lê Nguyễn Tiến Thành Viên chức 

BQL Công viên động vật 

hoang dã quốc gia tại tỉnh 

Ninh Bình 

0826.261.113 thanhlnt.snn@ninhbinh.gov.vn Thành viên 

16 Bùi Anh Tuấn Viên chức Chi cục Phát triển nông thôn 0986.976.129 tuanba.snn@ninhbinh.gov.vn Thành viên 

17 Nguyễn Thành Lê 

Phó Trưởng 

phòng Nghiệp vụ 

- Kỹ thuật Chi cục Quản lý chất lượng 

Nông lâm sản và Thủy sản 

0983.126.410 lent.snn@ninhbinh.gov.vn Thành viên 

18 Đỗ Thị Ngọc Viên chức 0944.389.119 ngocdt.snn@ninhbinh.gov.vn Thành viên 

19 Vũ Hữu Khôi Chuyên viên Chi cục Thủy lợi 0911.188.699 khoivh.snn@ninhbinh.gov.vn Thành viên 

20 Nguyễn Thị Trà Mi 

Nhân viên Phòng 

Hành chính - 

Tổng hợp 

Chi cục Thủy sản 0911.192.512 mintt.snn@ninhbinh.gov.vn Thành viên 
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