
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /BTTTT-CATTT Hà Nội, ngày      tháng     năm 2021 
V/v Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ 

trọng tâm của các Sở Thông tin và 

Truyền thông về chuyển đổi số và        

an toàn thông tin mạng 

 

 

 

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành                                                               

phố trực thuộc Trung ương. 

 

Căn cứ Luật An toàn thông tin mạng; 

Căn cứ Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; 

Căn cứ Nghị định 73/2019/NĐ-CP ngày 5/9/2019 của Thủ tướng Chính 

phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn 

ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị định 47/2020/NĐ-CP ngày 9/4/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Quyết định 950/QĐ-TTg ngày 01/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-

2025 và định hướng đến năm 2030; 

Căn cứ Quyết định 749/QĐ-TTg ngày 3/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến 

năm 2030. 

Nhằm nâng cao năng lực quản lý và thực thi triển khai chuyển đổi số và an 

toàn thông tin mạng tại địa phương, Bộ Thông tin và Truyền thông gửi kèm 

“Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ trọng tâm của các Sở Thông tin và Truyền 

thông về chuyển đổi số và an toàn thông tin mạng”. Đề nghị các Sở Thông tin và 

Truyền thông ưu tiên nguồn lực, tập trung triển khai các nhiệm vụ và tham mưu 

cho UBND tỉnh/thành phố bổ sung, cập nhật chức năng, nhiệm vụ của các Sở 

Thông tin và Truyền thông phù hợp yêu cầu giai đoạn tới.  
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Trong quá trình thực hiện, nếu có điều gì vướng mắc đề nghị các Sở Thông 

tin và Truyền thông phản ánh về Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục An toàn 

thông tin và Cục Tin học hóa) để hướng dẫn thực hiện.  

 Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng;  

- Cục Tin học hóa; 

- Lưu: VT, CATTT. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Huy Dũng 

 


		2021-07-19T22:02:03+0700
	Nguyễn Huy Dũng


		2021-07-21T18:35:36+0700


		2021-07-21T18:35:36+0700


		2021-07-21T18:35:36+0700


		2021-07-21T18:35:36+0700




