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BỌ TH Ô N G  TIN  VÀ TRUYỀN THÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI a  r ij NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC lập - T ự  do - H ạnh phúc

Số: /QĐ-BTTTT Hà Nội, ngáyJjD tháng năm 2016

QƯ YÉT ĐỊNH

Phê duyệt bổ sung nhiệm vụ, diễr án thuộc KỂ hoạch ừng dụng công nghệ 
(hông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, xây dựng Bộ Thông tin và 

T ruyền thong điện tử  giai đoạn 2016-2020
TRỤNG TẦM T H ------ --------------------

B ộ  TR Ư Ở N G  B ộ  TH Ô N G  TIN VÀ TRU Y ỀN  TH Ỏ N G
S ò .  . .
0̂ 1 9 Căn cứ  Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của 
Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Thông tin và Truyền thỏng;

Căn cứ  Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông 
tin ưong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 509/QĐ-BTTTT ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Ke hoạch ứng dụng công nghệ 
thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, xây dựng Bộ Thông tin va Truyền 
thông điện tử giai đoạn 2016-2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Thông tin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Danh mục một số nhiệm vụ bồ 
sung vào Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của ca  quan nhà 
nước, xây dựng Bộ Thông tin và Truyền thông điện tử giai đoạn 2016-2020 tại 
Quyết định số 509/QĐ-BTTTT do naân sách bảo đảm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kề từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc 
Trung tâm Thông tin, Thủ trường các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định nàyẫ/ j ị ^

S L " ỉfi-'3; KT. b ộ  t r ư ở n g
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng; U Ơ N G
- Các cơ quan, đcm vị thuộc Bộ;
- Lưu: VT, TTTT.

ành H ưng



Phụ lục 
MỘT SỚ NHIỆM VỤ THUỘC KÉ HOẠCH 

DO NGÂN SACH BẢO ĐẢM
(Ban hành kèm theo Quyết định số Á  6i$/QĐ-BTTTT 

ngàyjfi thảng (J nám 2016 cùa Bộ trường Bộ Thông tin và Truyền thông)

STT N hiệm  vụ
T hò i gian 
thực hiện

Nguồn 
k inh  ph í

Đem vị 
chủ tr ì

I
Xây dựng , duy  tr ì , cập n h ậ t Kiến trú c  Bộ 
Thông tin  và T ru y ền  thông  điện tử

1
Xây dựng Kiến trúc Bộ Thông tin và Truyền 
thông điện tử

2016-2017 Sự nghiệp
Trung tâm 
Thông tin

2
Cập nhật, hướng dẫn, duy trì và giám sát triển 
khai Kiến trúc Bộ Thông tin và Truyên thông 
điện tử

2017-2020 Sự nghiệp
Trung tâm 
Thông tin

II
H oạt động B an điều hành/B an  C hì đạo ứng 
dụng công nghệ thông tin , thực hiện nhiệm  vụ 
chuyên trá c h  về  công nghệ thông tin

2016-2020 Sự nghiệp

Cục Tin 
học ho á/ 

Trung tâm 
Thông tin

r a
T h iết lập , vận  h ành , duy  tr ì hạ tầng  kỷ thu ậ t 
Bộ diện tử

1
Quy hoạch, hoàn thiện hạ tầng mạng W AN của 
Bộ; thiết lập bồ sung các kênh truyền từ trụ sở 
Bộ đén các cơ quan, đơn vị hiện chưa kết nối

2017-2019 Sự nghiệp
Trung lâm 
Thông tin

2

Thực hiện quy hoạch, điều chuyển và duy trì 
hoạt động các máy chủ, các cơ sờ dử liệu và hộ 
thống thông tin hiện có của các cơ quan, đơn vị 
tập trung tại các Trung tâm dữ liệu dùng chung 
cùa Bộ

2017-2020 Sự nghiệp
Trung tâm 
Thông tin

3
Nâng cắp và hiện đại hoá cơ sờ hạ tầng kỹ thuật 
của Bộ Thông tin và Truycn thông

2015-2017 Đầu tư 
phát tricn

Trung tám 
Thông tin

4
Hoàn thiện hạ tầng công nghộ thòng tin tạo nền 
lảng phát triển Bộ Thông tin và Truyền thông 
điện tử

2018-2020
Đầu tư 

phát triển
Trung tâm 
Thông tin

IV Tích họp thông  tin  và dịch vụ công trự c  tuyến

1
Kct nối, liên thông Hệ thống quàn lý văn bản 
điện tử và điều hành với Văn phòng Chính phủ

2016 Sự nghiệp
Trung tám 
Thông tin

2

Tích hợp các dịch vụ công trực tuyến của các 
đơn vị lèn Cống Thông tin điện tử của Bộ, liên 
thông với Cổng Thông tin một cửa Quốc gia, 
Cổng dịch vụ công Quốc gia

2016-2018 Sự nghiệp Trung lâm 
Thông tin



3

Kết nối, chia sẻ thông tin từ trang thông tin  điện 
tử, cổng thông tin  điện tử, hệ thống điều hành, 
tác nghiệp nội bộ của các đơn vị với cồ n g  
Thông tin điện tử của Bộ

2017-2019 Sự nghiệp
Trung tâm 
Thông tin

V Đào tạo , tậ p  h u ấ n , tuyên  tru y ền

1
Bồi dưỡng, tập huấn về ứng dụng công nghệ 
thông tin

2016-2020 Sự nghiệp
Cục Tin 
học hoá

2
Tuyên truyền về ứng dụng công nghệ thông tin, 
Bộ Thông tin và Truyền thông điện tử, Kiến trúc 
Chính phủ điện n i

2016-2020 Sự nghiệp

Cục Tin 
học hóa/ 

Trung tâm 
Thông tin

VI
T hực hiện h o ạ t động ứng dụng  công nghệ 
thông tin của các đon vị

1
Cập nhập trang thông tin điện tử và bảo đảm an 
toàn thông tin của Văn phòng Bộ

2016-2018 Sự nghiệp
Vãn phòng 

Bộ

2 Xây dựng và cập nhật phần mềm quản lý tài sàn 2016-2017 Sự nghiệp
Văn phòng 

Bộ

3
Xây dựng và cập nhật phần mềm quản lý cán bộ, 
công chức, viên chức

2016-2018 Sự nghiệp
Vụ TỒ 

chức cán 
bộ

4
Xây đựng và vận hành m ạng LAN của Trường 
Cao đẳng Công nghiệp in

2016-2018 Sự nghiệp

Trường 
Cao đẳng 

Công 
nghiệp in

5 Xây dựng phần m ềm  quản lý kho tem bưu chính 2017-2018 Sự nghiệp
Vụ Bưu 

chính

6
Cập nhật và duy trì trường đào tạo Online của 
Trường Đào tạo, Bồi dường cán bộ quàn lý 
Thông tin và Truyền thông

2016-2020 Sự nghiệp

Trường 
Đào tạo, 

Bồi dường 
cản bộ 
quản lý 

Thông tin 
và Truyền 

thông

7
Duy trì, cập nhật trang thông tin  điện tử, công 
thông tin điện từ của các đơn vị

2016-2020 Sự nghiệp
Các đơn vị 
thuộc Bộ

2


