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QUYẾT ĐỊNH
Thành lập Ban Chỉ đạo x ây dựng Chính phủ điện tử
tại Bộ Khoa học và Công nghệ
B ộ TRƯỞNG
B ộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Quyết định số 1072/QĐ-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Thủ
tướng Chính phủ thành lập ủ y ban Quốc gia về Chính phủ điện tử;
Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Chánh Văn
phòng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử tại Bộ Khoa
học và Công nghệ (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo), gồm:
1. Trưởng ban: Bộ trưởng Bộ K hoa học và Còng nghệ.
2. Phó Trưởng ban: Thứ trưởng phụ trách công tác ứng dụng công nghệ
thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử.
3. Các ủ y viên thường trực:
(1) Chánh Văn phòng Bộ;
(2) Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin.
4. Các ủ y viên là Thủ trưởng các đơn vị:
(1) Vụ Công nghệ cao;
(2) Vụ Tổ chức cán bộ;
(3) Vụ Ké hoạch - Tài chính;
(4) Vụ Pháp chế;
(5) Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;
(6) Ban Quản lý khu công nghệ cao Hòa Lạc;
(7) Cục Sở hữu trí tuệ;

(8) Cục An toàn bức xạ và hạt nhân;
(9) Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo
1. Chỉ đạo, điều phối, đôn đốc việc triển khai thực hiện các chủ trương,
chiến lược, cơ chế, chính sách của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về xây
dựng, phát triển Chính phủ điện tử; chi đạo xây dựng các kế hoạch về xây dựng
và phát triển Chính phủ điện tử tại Bộ.
2. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ thực hiện
các nhiệm vụ được giao trong kế hoạch xây dựng Chính phủ điện tử tại Bộ.
3. Cho ý kiến về chủ trương xây dựng các chương trình, dự án ứng dung
công nghệ thông tin, triển khai xây dựng Chính phủ điện tử tại Bộ.
4. Chỉ đạo các nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin mạng, ứng cứu khẩn
cấp sự cố an toàn thông tin mạng của Bộ.
5. Sơ kết đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp
trọng tấm xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử tại Bộ.
6. Thực hiện nhiệm vụ khác liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin,
triển khai xây dựng Chính phủ điện tử theo yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Khoa học
và Công nghệ và cấp có thẩm quyền.

Điều 3. Tồ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo
1. Trưởng ban ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo.
2. Trưởng ban, Phó Trưởng ban sử dụng con dấu của Bộ Khoa học và
Công nghệ theo quy định.
3. Thành lập Tổ công tác giúp việc Trưởng ban (sau đây gọi tắt là Tổ công
tác) đặt tại Văn phòng Bộ do Chánh Văn phòng Bộ làm Tổ trưởng, Giám đốc
Trung tâm Công nghệ thông tin làm Tổ phó.
4. Trưởng ban quyết định phê duyệt danh sách thành viên Tổ công tác trên
cơ sở đề nghị của các ủ y viên thường trực Ban Chỉ đạo.
5. Các thành viên của Ban Chỉ đạo và Tổ công tác làm việc theo chế độ
kiêm nhiệm và được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành.
6. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ công tác được bố trí trong
ngân sách hàng năm của Văn phòng Bộ và các nguồn kinh phí khác. Việc
quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ công tác được
thực hiện theo quy định của nhà nước.

Điều 4. Điều khoản thi hành
1.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết
định số 3 892/QĐ-BKHCN ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa

học và Công nghệ thành lập Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin Bộ
Khoa học và Công nghệ.
2.
Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Chánh Văn phòng Bộ, các
thành viên của Ban Chỉ đạo và Tổ công tác, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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- Như Điều 4;
- UBQG về Chính phủ điện tử (để b/c);
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, VPB, TTCNTT.
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