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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐIÈU LỆ
Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Công nghệ thông tin

(Ban hành kềm theo Quyết định sổ AOQỂ/QĐ-BKHCN ngàyĩ-é /  /2018
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Cồng nghệ)

Chương I
CHỨC NĂNG, NHIỆM v ụ  VÀ QUYỀN HẠN

Điều 1. Vị tr í  và chức năng

1. Trung tâm Công nghệ thông tin là đơn vị chuyên trách về công nahệ thông 
tin trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, có chức năng giúp Bộ trưởng quản lý, 
triển khai hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ; nghiên cứu khoa học và 
phát triển công nghệ, phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ về công nghệ mở; 
thực hiện các dịch vụ công theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Công nghệ thông tin (sau đây gọi tắt là Trung tâm) có tên giao dịch 
quốc tế bằng tiếng Anh là: Information Technology Center (viết tắt là ITC).

2. Trang tâm được thực hiện cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công 
lập theo quy định của pháp luật.

3. Trang tâm là đơn vị sự nghiệp công lập, có tư cách pháp nhân, con dấu 
riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và Ngân hàng để hoạt động và 
giao dịch theo quy định của pháp luật. Trung tâm có trụ sở chính tại Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Bộ trưởng phê duyệt phương hướng, kế hoạch hoạt động 05 năm 
và hằng năm của Trung tâm; kế hoạch, quy định vê ứng dụng công nghệ thông tin 
của Bộ và tổ chức thực hiện sau khi được ban hành.

2. Tổ chức triển khai hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ:

a) Là đầu mối tổ chức thẩm định về mặt kỹ thuật và công nghệ các dự án, 
đề án ứng dụng công nghệ thông tin thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ; chủ trì 
hoặc phối hợp thực hiện các dự án, đề án về ứng dụng công nghệ thông tin của 
Bộ theo sự phân công của Bộ trưởng;

b) Tham gia ý kiến về việc phân bổ các nguồn vốn, kinh phí cho hoạt động 
phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ và các đơn vị trong Bộ, bảo 
đảm phù hợp với kiến trúc, kế hoạch đã được phê duyệt;



c) Tổ chức đánh giá hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin của các đơn 
vị trực thuộc Bộ;

d) Phát hiện và phối họp với các đơn vị chức năng có liên quan trình Bộ 
trưởng xử lý những trường họp vi phạm írong hoạt động ứng dụng công nghệ 
thông tin theo quy định của pháp luật.

3. Tổ chức quản lý thông tin và duy trì hoạt động cổng thông tin điện tử 
của Bộ Khoa học và Công nghệ:

a) Chủ trì xây dựng, quản lý, điều hành và duy trì hoạt động cổng thông tin 
điện tử của Bộ (www.most.gov.vn);

b) Tiếp nhận, biên tập, đăng tải thông tin lên cổng thông tin điện tử của Bộ 
theo quy định của pháp luật;

c) Rà soát, cập nhật, khai thác, tổng họp, báo cáo thông tin đăng tải trên 
Cống thông tin điện tử của Bộ định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Lãnh đạo Bộ;

d) Theo dõi, đôn đốc, hỗ trợ các đơn vị trực thuộc Bộ công khai, minh bạch 
thông tin trên cổng thông tin điện tử của Bộ thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ 
được giao;

đ) Phối họp với các đơn vị trực thuộc Bộ liên kết, tích họp thông tin dịch 
vụ công trực tuyến với các Cổng/Trang thông tin điện tử của các đom vị trực 
thuộc Bộ lên cổng thông tin điện tử của Bộ; tham gia tổ chức tuyên truyền các sự 
kiện nổi bật trong lĩnh vực khoa học và công nghệ trên cống thông tin điện tử 
của Bộ;

e) Hướng dẫn việc thực thi các quy định về: cung cấp thông tin và bảo đảm 
khả năng truy cập thuận tiện đối với các Cổng/Trang thông tin điện tử của các 
đơn vị trực thuộc Bộ; thu thập, sử dụng, chia sẻ, bảo đảm an toàn và bảo vệ thông 
tin cá nhân trên Cổng/Trang thông tin điện tử của các đơn vị trực thuộc Bộ.

4. Xây dựng, quản lý, vận hành các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của Bộ:

a) Chủ trì, xây dựng và quản lý các hệ thống thông tin, phần mềm dùng 
chung cho các đơn vị trực thuộc Bộ; phối họp với các đơn vị thuộc Bộ xây dựng, 
vận hành các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ công tác 
quản lý của Bộ;

b) Là đầu mối và chủ trì triển khai Chính phủ điện tử của Bộ; xây dựng, 
duy trì, cập nhật Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ; chủ trì xây dựng nền tảng 
chia sẻ tích họp, danh mục điện tử dùng chung của Bộ; triển khai các ứng dụng 
công nghệ thông tin nội bộ và cơ sở dữ liệu dùng chung của Bộ bảo đảm kết nối 
liên thông;

c) Triển khai hạ tầng dịch vụ công trực tuyến của Bộ; phối họp với các đơn 
vị trực thuộc Bộ tích họp các dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi quản lý của

http://www.most.gov.vn


Bộ Khoa học và Gông nghệ lên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ; rà soát, 
cập nhật, đề xuất triển khai dịch vụ công trực tuyến của Bộ theo định kỳ; xây 
dựng, cập nhật Lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến hằng năm của Bộ; làm 
đầu mối kết nối liên thông Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ với cổng 
dịch vụ công quốc gia và các hệ thống thông tin khác;

d) Tham gia công tác cải cách hành chính đối với cung cấp các dịch vụ công 
của Bộ trong quá trình xây dựng các văn bản pháp luật do Bộ chủ trì thực hiện;

đ) Là đầu mối và chủ tri triển khai chủ trưcmg tăng cường sử dụng văn bản 
điện tử trong hoạt động quản lý Nhà nước của Bộ;

e) Là đầu mối triển khai dịch vụ chữ ký số chuyên dùng cùa Bộ.

5. Quản lý, vận hành hạ tầng công nghệ thông tin của Bộ:

a) Tổ chức xây dựng, quản lý và duy ừì cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ 
thông tin của cơ quan trụ sở Bộ; quản lý, quy hoạch, phân bố và cấp phát các tài 
nguyên trên cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin được giao quản lý; quản 
lý, đề xuất việc khai thác, sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng tại Bộ theo 
quy định;

b) Xây dựng kế hoạch, thực hiện việc mua sắm, bàn giao và hướng dẫn sử 
dụng các trang thiết bị phần cứng, phần mềm tin học có bản quyền đối với các 
đơn vị thuộc khối cơ quan Bộ;

c) Quản lý hệ thống Thư điện tử của Bộ; làm đầu mối kết nối mạng thông 
tin của Bộ với mạng thông tin của các cơ quan có liên quan; quản trị vận hành và 
hỗ trợ kỹ thuật đối với các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu của các đơn vị trực 
thuộc Bộ được cài đặt trên hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin của cơ quan trụ 
sở Bộ;

d) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ tổ chức quản lý, vận hành 
Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến của Bộ.

6. Tổ chức triển khai các hoạt động bảo đảm an toàn thông tin:

a) Tham mưu, tổ chức thực thi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác bảo 
đảm an toàn thông tin của Bộ;

b) Thẩm định, phê duyệt hoặc có ý kiến về mặt chuyên môn đối với hồ sơ 
đề xuất cấp độ theo thẩm quyền của đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin;

c) Là đầu mối thực hiện nhiệm vụ ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng 
của Bộ; bảo đảm an toàn hệ thống thông tin, an toàn cơ sở dữ liệu, an toàn máy 
tính và an toàn mạng của Bộ.

7. Tổ chức triển khai các hoạt động về công nghệ mở:



a) Tiếp nhận và làm chủ công nghệ, phảt triển tiềm lực khoa học công 
nghệ, thực hiện các dịch vụ công trong lĩnh vực công nghệ mở (phần mềm nguồn 
mở, chuẩn mở, giao diện mở, thiết kế mở, cơ sở dữ liệu m ở..

b) TỔ chức xây dựng và triển khai hoạt động mạng ỉưới chuyên gia về công 
nghệ mở trên toàn quốc; hỗ trợ và tham gia các hoạt động nghiên cứa và phát 
triển công nghệ mở tại các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp;

c) Cập nhật, bản địa hóa các giải pháp công nghệ, lưu trữ và cung cấp các 
tài nguyên về công nghệ mở cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực 
công nghệ mở; biên soạn, biên dịch các tài liệu kỹ thuật về công nghệ mở;

d) Thực hiện tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật thúc đẩy phát triển công nghệ mở tại 
Việt Nam.

8. Chủ trì, phối họp với các tổ chức, cá nhân nghiên cứu khoa học và phát 
triển công nghệ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

9. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nâng cao nhận thức, trình độ ứng dụng 
công nghệ thông tin và bảo đảm an toàn thông tin; kỹ năng nghiên cứu, phát triển 
ứng dụng công nghệ mở.

10. Tiếp nhận, xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các dự án, đề án có 
nguồn kinh phí ữong nước, ngoài nước sau khi được cấp có thẩm quyền phê 
duyệt; thực hiện các hoạt động dịch vụ (tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật,...) và ký kết các 
họp đồng kinh tế với các tổ chức, cá nhân trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ 
được giao theo quy định của pháp luật.

11. Thực hiện các hoạt động họp tác trong nước và quốc tế trong phạm vi 
chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định cửa pháp luật.

12. Chủ trì và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị chuyên trách về 
công nghệ thông tin và an toàn an ninh thông tin theo quy định của pháp luật.

13. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo liên quan đến chức năng, nhiệm vụ 
được giao theo quy định.

14. Quản lý công chức, viên chức, người lao động, tài chính, tài sản, tài liệu 
của Trung tâm theo phân cấp của Bộ và theo quy định của pháp luật.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Bộ trưởng giao.

Chương II
TỎ CHỨC B ộ MÁY VÀ CHÉ Độ LÀM VIỆC

Điều 3. Lãnh đạo Trung tâm

1. Lãnh đạo Trung tâm gồm Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.



2. Giám đốc Trung tâm do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ bổ nhiệm, 
;n nhiệm và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về toàn bộ

hoạt động của Trung tâm.

3. Các Phó Giám đốc Trung tâm giúp Giám đốc Trung tâm ừong việc lãnh đạo 
công tác của Trung tâm, được quyết định những vấn đề thuộc phạm vi nhiệm vụ 
được phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về nhiệm vu được giao. Việc 
bổ nhiệm, miễn nhiệm các Phó Giám đốc Trung tâm do Bộ trưởng Bộ Khoa học 
và Công nghệ quyết định trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Trung tâm.

4. Trong trường họp Giám đốc Trung tâm vắng mặt, một Phó Giám đốc 
được ủy quyền thay mặt Giám đốc để điều hành và giải quyết công việc của 
Trung tâm.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức

1. Văn phòng.

2. Phòng Kỹ thuật hạ tầng.

3. Phòng Phần mềm.

4. Phòng ứng dụng công nghệ thông tin.

5. Phòng Công nghệ mở.

6. Ban Biên tập cổng thông tin điện tử của Bộ.

Giám đốc Trung tâm quy định cụ thể tổ chức và hoạt động của các đơn vị 
trực thuộc Trung tâm và ban hành các quy định nội bộ để thực hiện chức năng, 
nhiệm vụ của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

Giám đốc Trung tâm quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm cấp trưởng, cấp phó 
các đơn vị trực thuộc Trung tâm theo quy định về phân cấp quản lý công chức, 
viên chức của Bộ và theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Nhân lực

1. Công chức, viên chức.

2. Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động.

3. Người làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, biệt phái, cộng tác viên.

Điều 6. Các Hội đồng chuyên môn

Giám đốc Trung tâm được thành lập các Hội đồng chuyên môn để tư vấn 
cho Giám đốc Trung tâm về các vấn đề liên quan đến thực hiện chức năng, nhiệm vụ 
của Trung tâm theo quy định của pháp luật. Nhiệm vụ, quyền hạn và thành phần 
của Hội đồng do Giám đốc Trung tâm quy định.

Điều 7. Chế đô làm viêc» •

1. Trung tâm được tổ chức và hoạt động theo ché độ thủ trưởng, két họp 
với bàn bạc tập thể.



2. Trung tâm thực hiện chế độ làm việc, quan hệ công tác với các đơn vị 
thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ theo Quy chế làm việc của Bộ và các quy định
khác do Bộ trưởng ban hành.

3. Trung tâm có ừách nhiệm phối họp với các tổ chức, cá nhân có liên quan 
ngoài Bộ theo quy định khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Chương in
TÀI CHÍNH VÀ TÀI SẢN

Điều 8. Nguồn thu

1. Từ ngân sách nhà nước cấp.

2. Từ hoạt động sự nghiệp của Trung tâm.

3. Nguồn kinh phí từ các dự án, nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân 
trong và ngoài nước.

4. Nguồn thu họp pháp khác (nếu có).

Điều 9. Các khoản chi

1. Chi thực hiện các hoạt động thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ 
được giao.

2. Chi thực hiện các hoạt động sự nghiệp của Trung tâm.

3. Chi thực hiện các dự án trong nước, dự án tài trợ trong và ngoài nước.

4. Chi mua sắm, sửa chữa tài sản cố định và đầu tư xây dựng cơ bản.

5. Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Quản lý tài chính, tài sản

Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn tài chính, 
tài sản của Trung tâm; trích lập các Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, dự phòng, 
phúc lợi và khen thưởng của Trung tâm; thực hiện nghĩa vụ tài chính, chế độ kế toán 
theo quy định của pháp luật; xây dựng và ban hành quy chê chi tiêu nội bộ theo 
quy định của pháp luật.

Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11. Hiệu ỉực thi hành

1. Điều lệ này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.



2. Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin phối hợp với Vụ trưởng Vụ 
Tổ chức cán bộ tổ chức thực hiện Điều lệ này.

Điều 12. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ này do Giám đốc Trung tâm Công nghệ 
thông tin phối hợp với Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đề nghị Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ xem xét quyết định./.


