
B ộ  THÔNG TIN VÀ TRUYÈN THÔNG CỘNG HỎA XÃ HỘI CHÙ NGHĨA VIỆT NAM 
----------------------  ĐỘC lập - T ự  do  - H ạ n h  phúc

s ố ế* /QĐ-BTTTT Hà Nội, ngày Ậ Ì  thảng lảm 2016

QliYẺT ĐỊNH 
v ề  việc kiện toàn Hội đồng Giậm đốc công nghệ thông tin 

của cơ quan nhà nước khối cơ quan Trung ương

hènq ọ  n >m 2 0 _  , ___, , _____ , _  * _____ , ___ , _  A
B ộ  TRƯỞNG B ộ  THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THỎNG

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 cùa 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tồ chức của Bộ 
Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính 
phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Hội đồng Giám đốc công nghệ thông tin của cơ qụan 
nhà nước khối cơ quan Trung ương (sau đây gọi tắt là Hội đông), gồm các thành 
viên như sau:

1. Chủ tịch Hội đồng: Óng Nguyền Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ Thông tin 
và Truyền thông;

2. Phó Chủ tịch Hội đồng: Òng Nguyền Thành Phúc, Cục trường Cục Tin 
học hỏa, Bộ Thông tin và Truyền thông;

3. Thành viên của Hội đồng bao gồm: Thủ trường các đơn vị chuyên trách 
công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước, Thù trường các cơ quan thuộc Bộ 
Thông tin và Truyền thông có liên quan đén công nghệ thông tin có tên ưong 
danh sách kèm theo.

Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ tư vấn cho Bộ Thông tin và Truyền thông và 
các cơ quan, tồ chức nhà nước có thẩm quyền trong việc xây dựng các chủ 
truơng, chính sách quàn lý công nghệ thông tin, xây dựng các văn bản hướng 
dẫn về an toàn thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin và phát triên Chính phủ 
điện tử, tập trung vào các vấn đề sau:

1. Tư vấn xây dựng chính sách, tiêu chuẩn, quy chuẩn về ứng dụng công 
nghệ thông tin, an toàn thông tin;



2. Tư vấn xây dựng chính sách, văn bản hướng dẫn về quản lý đầu tư trong 
ứng dụng công nghệ thông tin;

3. Tư vấn lựa chọn các mô hình, giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin 
hiệu quả trong các cơ quan nhà nước để xem xét triên khai nhân rộng;

4. Tư vấn việc sừ dụng tối ưu các nguồn lực và các nguôn đâu tư của chính 
phủ cho các dự án công nghệ thông tin; tư vấn đánh giá hiệu quả triển khai ứng 
dụng công nghệ thông tin;

5. Tư vấn các xu hướng và công nghệ mới về công nghệ thông tin.

Điều 3. Quy chế hoạt động của Hội dòng do Chủ tịch Hội đồng quy định.

Hội đồng dược sừ dụng con dấu của Bộ Thông tin và Truyền thông để hoạt 
động. Kinh phí hoạt động của Hội đồng được lấy từ nguồn ngân sách nhà nước - 
kinh phí không thực hiện tự  chủ được cấp hàng năm của Cục Tin học hỏa.

Hội đồng có Tồ Giúp việc. Cục Tin học hóa là cơ quan thường trực Tồ giúp 
việcế Thành viên Tồ Giúp việc do Cục Tin học hóa đề xuất. Hoạt động cùa Tồ 
giúp việc do Cục trưởng Cục Tin học hóa quyết địnhỂ

Hội đồng có thể thành lặp các Tồ chuyên gia tư vấn theo từng lĩnh vực khi 
cần thiết. Việc thành lập Tồ chuyên gia tư vấn do Chủ tịch Hội đông quyết định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế cho 
các quyết định sau: Quyết định số 1235/QĐ-BTĩTT ngày 03/8/201 1 của Bộ 
trường Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thành lập Hội đồng Giám đốc công 
nghệ thông tin cùa cơ quan nhà nước; Quyết định số 1836/QĐ-BTTTT ngày 
29/10/2015 cùa Bộ trường Bộ Thông tin và Truyền thông về thành viên Hội 
dồng Giám đốc công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng các Vụ: Tồ chức cán bộ; Công nghệ 
thông tin; Khoa học và Công nghệ, Cục trưởng các Cục: Tin học hóa; An toàn 
thông tin; Bưu điện Trung ương, Giám đốc các Trung tâm: Chứng thực điện tử 
quốc gia; Trung tâm Thông tin; ứng cửu khẩn cấp máy tính Việt Nam; Trung tâm 
Internet Việt Nam và các thành viên Hội đồng chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
dịnh này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Phó TTgCP Vù Đức Đam (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, TCCB.
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DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI DÔNG GIÁM ĐÓC 
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỦA c ơ  QUAN NHÀ NƯỚC 

KHÓI C ơ  QUAN TRUNG ƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-BTTTT ngày/Ị tháng^~năm 2016 

của Bộ trưởìĩg Bộ Thông tin và Truyền thông)

1. Vụ trưởng Vụ Công nghệ thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông - 
Thành viên;

2. Vụ trường Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông - 
Thành viên;

3. Cục trường Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông - 
Thành viên;

4. Cục trưởng Cục Bưu điện Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông - 
Thành viên;

5. Giám đốc Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia, Bộ Thông tin và 
Truyền thông - Thành viên;

6ẻ Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông - 
Thành viên;

♦

7. Giám đốc Trung tâm ứ n g  cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam, Bộ Thông 
tin và Truyền thông - Thành viên;

8. Giám đốc Trung tâm Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông - 
Thành viên;

9. Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo - Thành viên;

10. Cục trường Cục Công nghệ thông tin, Bộ Tồng tham mưu, Bộ Quốc 
phòng - Thành viên;

11. Cục trường Cục Công nghệ thông tin, Bộ Tài nguyên và Môi trường - 
Thành viên;

12. Cục trường Cục Công nghệ thông tin, Bộ Tư pháp - Thành viên;

13ế Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế - Thành viên;

14. Cục trường Cục Công nghệ Tin học, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - 
Thành viên;

15. Cục trưởng Cục Thương mại điện từ và Công nghệ thông tin, Bộ Công 
Thưcme - Thành viên;

16. Cục trường Cục Tin học nghiệp vụ, Tổng cục Hậu cần -  Kỹ thuật, Bộ 
Công an - Thành viên;
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17. Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính, Bộ Tài chính - Thành viên;

18. Tồng Giám đốc cổ n g  Thông tin điện từ Chính phủ, Văn phòng Chính 
phủ - Thành viên;

19. Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Bộ Giao thông vặn tải - 
Thành viên;

20. Giám đốc Truna tâm Tin học. Bộ Ke hoạch và Đầu tư - Thành viên;

21. Giám đốc Trung tâm Tin học, Bộ Khoa học và Công nghệ - Thành viên;

22. Giám đốc Trung tâm Thông tin, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - 
Thành viên;

23. Giám đốc Trung tâm Tin học và Thống kê, Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn - Thành viên;

24. Giám đốc Trung tâm Thông tin, Bộ Ngoại giao - Thành viên;

25. Giám đốc Trung tâm Thông tin, Bộ Nội vụ - Thành viên;

26. Giám dốc Trung tâm Thông tin, Bộ Xây dựng - Thành viên;

27ề Giám đốc Trung tâm Thông tin, Thanh tra Chính phủ - Thành viên;

28. Giám đốc Trung tâm Thông tin, ủ y  ban Dân tộc - Thành viên;

29. Vụ trưởng Vụ KJhoa học, Công nghệ và Môi trường - Bộ Văn hóa, Thế 
thao và Du lịch - Thành viên;

30. Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Văn phòng Trung ương Đảng
- Thành viên;

31. Giám đốc Trung tâm Tin học, Văn phòng Quốc hội - Thành viên;

32. Cục trường Cục Thong kẽ tội phạm và Công nghệ thông tin, Viện Kiêm 
sát nhân dân tối cao - Thành viên;

33. Giám đốc T'rung tâm Tin học, Vụ Thống kê - Tồng hợp, Toà án Nhân 
dân tối cao - Thành viên;

34. Giám đốc Trung tâm Tin học, Kiểm toán nhà nước - Thành viên.
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