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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Căn cứ Luật An toàn thông tin mạng ngày 19 tháng 11 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính 

phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; 

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; 

Căn cứ Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg ngày 16 tháng 03 năm 2017 của 

Thủ tướng Chính phủ quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm 

an toàn thông tin mạng quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 20/2017/TT-BTTTT ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông quy định về điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin 

mạng trên toàn quốc; 

Căn cứ Thông tư số 31/2017/TT-BTTTT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của 

Bộ Thông tin và Truyền thông quy định hoạt động giám sát an toàn hệ thống thông 

tin; 

Căn cứ Quyết định số 3210/QĐ-BTNMT ngày 24 tháng 10 năm 2018 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế bảo đảm an toàn, an 

ninh thông tin mạng Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Quyết định số 417/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 3 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Phê duyệt Chương trình chuyển đổi số tài 

nguyên và môi trường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài 

nguyên môi trường. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường, gồm các ông, bà có tên sau: 
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1. Đội trưởng:  

Ông Trần Văn Đoài, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu 

tài nguyên môi trường. 

2. Đội phó: 

- Ông Nguyễn Huyền Quang, Phó Giám đốc Trung tâm  Cơ sở hạ tầng công 

nghệ thông tin, Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường. 

- Ông Bùi Công Thịnh, Chuyên viên Phòng Khoa học công nghệ và An 

toàn thông tin, Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường. 

3. Các thành viên: danh sách trong Phụ lục kèm theo Quyết định này. 

Điều 2. Trách nhiệm của Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng 

Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng có trách nhiệm thực hiện các 

nhiệm vụ theo triệu tập, chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ban Chỉ đạo 

ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Cục Công 

nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường để triển khai các hoạt động liên 

quan đến ứng cứu sự cố bảo đảm an toàn thông tin mạng. 

Thành viên của Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng có trách nhiệm 

phải có mặt kịp thời để triển khai công tác ứng cứu sự cố khẩn cấp khi được Bộ 

Tài nguyên và Môi trường, Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường, Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi 

trường triệu tập. 

Điều 3. Quyền hạn của Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng 

1. Sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật và 

các biện pháp khác theo chức năng nhiệm vụ được giao và tuân thủ quy định của 

pháp luật; 

2. Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu, thiết bị 

khi có căn cứ xác định liên quan đến sự cố nhằm phục vụ hoạt động ứng cứu sự 

cố an toàn thông tin mạng; 

3. Kiểm tra hệ thống thông tin của cơ quan, tổ chức, cá nhân khi có căn cứ 

xác định liên quan đến sự cố nhằm phục vụ hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông 

tin mạng; 

4. Thực hiện trách nhiệm là đầu mối của Bộ trong mạng lưới ứng cứu sự cố 

an toàn thông tin mạng quốc gia; liên kết, phối hợp với các Đội Ứng cứu sự cố an 

toàn thông tin mạng của các Bộ, ngành khác nhằm ứng phó kịp thời khi xảy ra sự 
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cố an toàn thông tin mạng dưới sự điều phối của Cục An toàn thông tin hoặc Trung 

tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT). 

Nhiệm vụ cụ thể của các Thành viên do Đội trưởng phân công theo các quy 

định tại Quy chế Hoạt động của Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành kèm theo Quyết định này. 

Điều 4. Cơ quan thường trực Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng 

Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường là cơ quan 

thường trực của Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng. 

Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

2. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu 

tài nguyên môi trường, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ và các Ông, Bà có 

tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 5; 

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng; 

- Bộ Thông tin và Truyền thông; 

- Cổng thông tin điện tử Bộ; 

- Các đơn vị trực thuộc Bộ (để thực hiện); 

- Cục ATTT - Bộ TTTT (để phối hợp); 

- Lưu: VT, CNTT. 

KT.BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

  

   Trần Quý Kiên 
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