
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CẨM THỦY 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /UBND-VHTT 

V/v phổ biến, triển khai thực hiện 

Thông tư số 10/2022/TT-BTTTT 

ngày 20/7/2022 của Bộ trưởng 

Bộ Thông tin và Truyền thông. 

  

Cẩm Thủy, ngày      tháng 08 năm 2022 

 

Kính gửi:    

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trung tâm Văn hóa Thông tin-Thể thao và Du lịch. 

Thực hiện công văn số 1578/STTTT-CNTT, ngày 02/08/2022 Sở Thông tin và 

Truyền thông về việc phổ biến, triển khai thực hiện Thông tư số 10/2022/TT-BTTTT 

ngày 20/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. 

Thông tư số 10/2022/TT-BTTTT ngày 20/7/2022 của Bộ Thông tin và Truyền 

thông về ban hành Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2018/TT-BTTTT 

ngày 15/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Danh mục 

sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép và trình tự, thủ tục, hồ sơ 

cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng. 

UBND huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn; Trung tâm Văn hóa Thông tin-

Thể thao và Du lịch thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Nội dung thông tư. 

Toàn bộ nội dung Thông tư số 10/2022/TT-BTTTT được đăng tải trên Cổng 

Thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ https://mic.gov.vn  và 

Sở Thông tin và Truyền thông, địa chỉ: http://stttt.thanhhoa.gov.vn  

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/9/2022 

2. UBND các xã thị trấn; Trung tâm VHTT-TT&DL. 

Đăng tải nội dung của Thông tư số 10/2022/TT-BTTTT trên trang/cổng thông 

tin điện tử của đơn vị. 

https://mic.gov.vn/
http://stttt.thanhhoa.gov.vn/


 Tuyên truyền nội dung của Thông tư trên hệ thống đài truyền thanh huyện, xã 

đến các tổ chức, người dân trên địa bàn được biết. 

UBND huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn, Trung tâm VHTT-TT&DL 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Như trên: 

- Sở TTTT. (Để B/c) 

- Website huyện 

- Lưu VT, VHTT.  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

Trần Đức Hùng 
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