
 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch chuyển đổi số  

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022 
___________________________________ 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
 

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch;  

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ 

về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 

2019-2020, định hướng đến 2025;  

Căn cứ Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính 

phủ số giai đoạn 2021-2025; định hướng đến năm 2030; 

Căn cứ Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát 

triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 

2030; 

Căn cứ Quyết định số 186/ QĐ-BTTTT ngày 11 tháng 02 năm 2022 của Bộ 

trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Chương trình thúc đẩy phát triển 

và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ 

số, kinh tế số, xã hội số; 

Căn cứ Quyết định số 3611/QĐ-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2021 của 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt Chương trình Chuyển đổi 

số của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;  

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ và Giám đốc Trung tâm Công nghệ 

thông tin. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022.  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
______________________________________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_________________________________________________________________ 

 

Số:        /QĐ-BVHTTDL 
 

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2022 
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Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Giám đốc 

Trung tâm Công nghệ thông tin và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các Thứ trưởng; 

- Bộ Thông tin và Truyền thông; 

- Cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; 

- Lưu: VT, VP, CNTT, NH.38. 

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

 
 
 
 
 

Hoàng Đạo Cương 
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