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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch  
phát triển Chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin mạng  

giai đoạn 2021-2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin;  
Căn cứ Luật An toàn thông tin mạng; 

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường; 

Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về 
việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15 tháng 6 năm 2021 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; 

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên 
môi trường. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch phát triển Chính phủ số 
và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  
Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng Cục 

Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường và Thủ trưởng các đơn vị trực 
thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 
- Ủy ban Quốc gia về CĐS (để b/c); 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Bộ Thông tin và Truyền thông; 
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 
- Bộ Tài chính; 
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo); 
- Lưu: VT, Cục CNTT. 
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