CHÍNH PHỦ
--------Số : 72 /2002/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2002

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Về việc thống nhất dùng bộ mã các ký tự chữ Việt
theo tiêu chuẩn TCVN 6909:2001
trong trao đổi thông tin điện tử giữa các tổ chức của Đảng và Nhà nước
______
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Chỉ thị số 58-CT/TW ngày17 tháng 10 năm 2000 của Bộ Chính
trị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong sự nghiệp
công nghiệp hoá và hiện đại hoá giai đoạn 2001 - 2005;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,
QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2003, thống nhất dùng bộ mã các
ký tự chữ Việt theo tiêu chuẩn TCVN 6909:2001 (bộ mã TCVN 6909:2001)
trong trao đổi thông tin điện tử giữa các tổ chức của Đảng và Nhà nước.
Điều 2. Việc chuyển đổi các cơ sở dữ liệu đang lưu trữ theo các bộ mã
khác với TCVN 6909:2001 của các tổ chức nói trên sẽ được thực hiện từng
bước sang bộ mã TCVN 6909:2001 tuỳ theo tính cấp bách, quy mô và phạm
vi phục vụ, nhu cầu của từng tổ chức.
Điều 3. Giao Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường :
- Chủ trì và phối hợp với Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin các cơ quan
Đảng, Bộ Tài chính và Ban Điều hành Đề án ''Tin học hóa quản lý hành
chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2005'' (gọi tắt là Ban Điều hành Đề án 112)
hướng dẫn triển khai thực hiện việc chuyển đổi sang bộ mã TCVN
6909:2001, hoàn thành việc chuyển đổi trước thời hạn quy định tại Điều 1.
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- Làm đầu mối cung cấp các công cụ chuyển đổi và phần mềm cơ bản hỗ
trợ bộ mã TCVN 6909:2001.
Điều 4. Giao Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Khoa học, Công nghệ và
Môi trường xây dựng phương thức và kinh phí thực hiện cung cấp các công
cụ chuyển đổi, phần mềm cơ bản hỗ trợ bộ mã TCVN 6909:2001, hướng dẫn
các định mức cho từng hạng mục công việc chuyển đổi từ bộ mã đang dùng
sang bộ mã TCVN 6909:2001.
Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan
thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức nhà nước khác và Ban Chỉ đạo
Chương trình hành động triển khai Chỉ thị số 58-CT/TW chịu trách nhiệm thi
hành Quyết định này ./.
KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
(Đã ký)

Phạm Gia Khiêm

