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THÔNG BÁO 

Ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ  

tại cuộc họp về phân công nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử  

giữa Văn phòng Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông 

______________ 

 

Ngày 03 tháng 9 năm 2019, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ  

đã chủ trì cuộc họp về phân công nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử giữa 

Văn phòng Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông. Tham dự cuộc họp có 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,  

Bộ trưởng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và đại diện lãnh đạo các 

Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc hai cơ quan. Sau khi nghe báo cáo của Văn phòng 

Chính phủ, ý kiến của Bộ Thông tin và Truyền thông, ý kiến của Phó Thủ tướng 

Vũ Đức Đam, Thủ tướng Chính phủ kết luận như sau: 

Ghi nhận và biểu dương vai trò của Văn phòng Chính phủ, các đơn vị trực 

thuộc Văn phòng Chính phủ, trực tiếp là cá nhân đồng chí Mai Tiến Dũng,  

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ trong thời gian qua đã có nhiều nỗ 

lực, cố gắng trong việc tham mưu xây dựng và triển khai Chính phủ điện tử, đến 

nay đã đạt được một số kết quả tích cực, bước đầu triển khai một số nhiệm vụ, 

giải pháp phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020.  

Để tiếp tục tăng cường chức năng quản lý nhà nước về ứng dụng công 

nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:  

1. Giao Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và 

Truyền thông trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo sửa đổi Quyết định  

số 1072/QĐ-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ thành lập 

Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử, với những nội dung cụ thể sau: 

- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban  

quốc gia về Chính phủ điện tử, trực tiếp chỉ đạo các công việc thường xuyên của 

Ủy ban.  

- Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông làm Phó Chủ tịch Ủy ban quốc 

gia về Chính phủ điện tử, thôi không làm Tổ phó Tổ công tác giúp việc Chủ tịch 

Ủy ban; chịu trách nhiệm chính trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về xây 

dựng Chính phủ điện tử. 
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- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ làm Thành viên Ủy ban, 

thôi không làm Ủy viên thường trực, Tổng thư ký, Tổ trưởng Tổ công tác. Giao 

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Thành viên Ủy ban làm Tổ trưởng 

Tổ công tác giúp việc Ủy ban. 

- Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ 

thôi làm Tổ phó thường trực Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban. 

- Bộ Thông tin và Truyền thông làm cơ quan thường trực của Tổ công tác. 

Theo đó chuyển nhiệm vụ thường trực Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban 

quốc gia về Chính phủ điện tử từ Văn phòng Chính phủ sang Bộ Thông tin và 

Truyền thông đảm nhiệm. Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tiếp 

nhận và triển khai nhiệm vụ thường trực hiệu quả, không làm gián đoạn tiến 

trình xây dựng Chính phủ điện tử. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ 

và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn trương bàn giao nhiệm vụ  

bao gồm cả kinh nghiệm quốc tế về xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới 

Chính phủ số. 

2. Trên cơ sở Quyết định sửa đổi Quyết định số 1072/QĐ-TTg ngày 28 

tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ, giao Bộ Thông tin và Truyền thông 

trình Chủ tịch Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử sửa đổi Quyết định  

số 336/QĐ-UBQGCPĐT ngày 28 tháng 8 năm 2018 ban hành quy chế hoạt 

động của Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử bảo đảm tăng cường trách 

nhiệm của các bộ, ngành, địa phương trong xây dựng Chính phủ điện tử theo 

đúng quy định của pháp luật và trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông. Thời gian trình Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban quốc gia 

trong tháng 9 năm 2019. 

3. Chuyển nhiệm vụ trình Thủ tướng Chính phủ Đề án giải pháp kết nối, 

chia sẻ dữ liệu và tái cấu trúc hạ tầng công nghệ thông tin tại các bộ, ngành, địa 

phương từ Văn phòng Chính phủ sang Bộ Thông tin và Truyền thông. Thời gian 

trình trong năm 2019. 

4. Chuyển nhiệm vụ phát triển Trục liên thông văn bản quốc gia theo công 

nghệ tiên tiến trên thế giới làm nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ 

thống thông tin, cơ sở dữ liệu... và là nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

từ Văn phòng Chính phủ sang Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện.  

Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm bảo đảm nền tảng kết nối an toàn 

tuyệt đối cho các hệ thống thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ, không làm ảnh 

hưởng đến tiến độ triển khai các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. 

5. Chuyển nhiệm vụ chỉ đạo thực hiện mở dữ liệu, cung cấp dữ liệu mở 

của Chính phủ, tích hợp với Hệ tri thức Việt số hóa từ Văn phòng Chính phủ 

sang Bộ Thông tin và Truyền thông đảm nhiệm. 
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6. Chuyển nhiệm vụ định kỳ hàng quý báo cáo Chính phủ về tình hình 

thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ và 

Nghiên cứu xây dựng bộ chỉ số đo lường, đánh giá hiệu quả, chất lượng (KPI) 

thực thi nhiệm vụ triển khai xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử từ 

Văn phòng Chính phủ sang Bộ Thông tin và Truyền thông đảm nhiệm. Việc báo 

cáo Chính phủ về tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 

năm 2019 của Chính phủ bắt đầu từ tháng 9 năm 2019. 

7. Văn phòng Chính phủ tiếp tục tổ chức kịp thời, có hiệu quả nhiệm vụ 

xây dựng Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ 

và Trung tâm chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo 

đúng nhiệm vụ được Chính phủ giao tại Nghị định số 150/2016/NĐ-CP ngày 11 

tháng 11 năm 2016, Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 

và Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ.  

8. Văn phòng Chính phủ tăng cường đôn đốc thực hiện và tổng hợp tình 

hình, kết quả xây dựng Chính phủ điện tử của các bộ, ngành, địa phương; đẩy 

mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các bộ, ngành, địa phương và các 

cơ quan liên quan biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- TTgCP, các Phó TTgCP (để b/c);  
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP; 
  Các Vụ, đơn vị: TKBT, TH, TCCB, TCCV, PL, 

TTTH, Cổng TTĐT; 
- Lưu: VT, KSTT (2), VTA. 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 
 

 

 

 

Mai Tiến Dũng 
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