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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Mạng lưới Chuyển đổi số cộng đồng 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
___________________________ 

 

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 Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030”; 

Căn cứ Chỉ thị số 02/CT-TTg  ngày 26 tháng 4 năm 2022 về phát triển Chính 

phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 3206/QĐ-BVHTTDL ngày 13 tháng 12 năm 2021 của 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ 

đạo xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

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 hoá, Thể thao và Du lịch đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; 

Căn cứ Quyết định số 949/QĐ-BVHTTDL ngày 22 tháng 4 năm 2022 của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ban hành Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch năm 2022; 

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

thông tin. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Mạng lưới chuyển đổi số cộng đồng của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch (sau đây gọi gọi tắt là Mạng lưới), gồm các các ông/bà có tên trong 

Phụ lục kèm theo. 

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Mạng lưới 

1. Tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện chuyển đổi số, phát triển 

Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số theo các chương trình và kế hoạch của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành. 
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2. Chủ động nắm bắt thông tin, hướng dẫn công chức, viên chức sử dụng 

dịch vụ công trực tuyến, sử dụng dịch vụ số tương tác với Bộ và chính quyền qua 

các nền tảng số, các hệ thống thông tin dùng chung của Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch, các phần mềm nghiệp vụ quản lý chuyên ngành: Hệ thống quản lý văn 

bản và điều hành tác nghiệp, Hệ thống thư điện tử ... 

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo chuyển đổi số 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thường xuyên đánh giá kết quả triển khai 

và thực hiện báo cáo theo quy định.  

4. Nghiên cứu, đề xuất và giúp thành viên Ban Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị 

trực thuộc Bộ phối hợp thực hiện các chủ trương, kế hoạch, nhiệm vụ triển khai 

Chương trình chuyển đổi số của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhằm thúc đẩy 

triển khai chính phủ số, kinh tế số và xã hội số... 

5. Nắm bắt thông tin đầy đủ các cuộc họp do Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì. 

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch giao.  

Điều 3. Chế độ làm việc của Mạng lưới  

1. Mạng lưới làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. 

2. Mạng lưới họp theo sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng 

Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Thủ trưởng các 

đơn vị liên quan và thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các Thứ trưởng (để biết); 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ (để thực hiện); 

- Lưu: VT, VP, QLHT, LH.90. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

 

Hoàng Đạo Cương 
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