
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2011/TT-BTTTT Hà Nội, ngày 04 tháng 01  năm 2011

THÔNG TƯ
Công bố Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật 

về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

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

Căn cứ Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính 
phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân 
sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Thông tin và Truyền thông;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Ứng dụng công nghệ thông tin,

QUY ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Thông tư này Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về 
ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước.

Điều 2. Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật này được áp dụng để làm căn cứ 
trong thực hiện khảo sát, thiết kế sơ bộ khi chuẩn bị đầu tư và thiết kế thi công 
khi thực hiện đầu tư trong các dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng 
nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Điều 3. Các hệ thống thông tin đang hoạt động hoặc triển khai trước ngày 
Thông tư này có hiệu lực thi hành cần được rà soát và có lộ trình chuyển đổi, 
nâng cấp phù hợp với quy định về áp dụng tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ 



thông tin trong cơ quan nhà nước theo Quyết định số 19/2008/QĐ-BTTTT ngày 
09 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Điều 4.  Cục Ứng dụng  công nghệ thông tin – Bộ Thông tin và Truyền 
thông có trách nhiệm giải thích việc áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật công bố 
kèm theo Thông tư này.

Điều 5. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/02/2011 và thay 
thế  Quyết  định  số  20/2008/QĐ-BTTTT ngày  09  tháng  4  năm 2008  của  Bộ 
trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành Danh mục tiêu chuẩn về ứng 
dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước. 

Điều 6. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Ứng dụng công nghệ thông 
tin,  Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các tổ chức và cá nhân có liên 
quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng TW Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Chỉ đạo Quốc gia về CNTT;
- Ban Chỉ đạo CNTT của cơ quan Đảng;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Đơn vị chuyên trách về CNTT các Bộ, cơ quan ngang Bộ, 
cơ quan thuộc Chính phủ;
- Sở TT&TT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Bộ TT&TT:
  + Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
  + Cổng thông tin điện tử;
- Lưu: VT, ƯDCNTT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

                             

Nguyễn Minh Hồng
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