
 

 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ  
                      _______________  

 

Số: 8363/VPCP-KSTT 
V/v tăng cường xử lý văn bản,  

hồ sơ công việc trên môi trường mạng     

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________________ 

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2019 

 

Kính gửi:  

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

  

Trên cơ sở báo cáo của Văn phòng Chính phủ, ý kiến của các thành viên 

Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử, để tăng cường xử lý văn bản, hồ sơ công 

việc (trừ hệ mật) trên môi trường mạng bảo đảm an toàn thông tin, tránh lộ lọt 

dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo 

như sau: 

1. Các bộ, ngành, địa phương 

a) Chuẩn hóa, điện tử hóa quy trình tiếp nhận, xử lý, phát hành, quản lý 

văn bản và xử lý công việc của cơ quan; lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ phù hợp 

thực hiện nâng cấp, hoàn thiện hệ thống quản lý văn bản và điều hành, tích hợp 

giải pháp dịch vụ ký số cá nhân, tổ chức của Ban Cơ yếu Chính phủ (Bộ Quốc 

phòng) bảo đảm xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng hướng tới mục tiêu 

bộ, ngành, địa phương “không giấy tờ”. 

b) Khẩn trương rà soát, đăng ký nhu cầu sử dụng chứng thư số cho cơ 

quan, tổ chức, cá nhân là lãnh đạo cấp vụ, cục, sở và tương đương trở lên gửi 

Ban Cơ yếu Chính phủ (Bộ Quốc phòng) để cấp phát chứng thư số phục vụ gửi, 

nhận văn bản điện tử, xử lý công việc trên môi trường mạng tại Chỉ thị số 02/CT-

TTg ngày 23 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ. 

Chủ trì, phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ (Bộ Quốc phòng) để triển 

khai các giải pháp bảo mật, tích hợp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng 

Chính phủ trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành và trên thiết bị di động 

phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử bảo đảm bảo mật và an toàn thông tin. 

c) Bố trí đầy đủ thiết bị, giải pháp để triển khai phương án bảo đảm an 

toàn thông tin phù hợp với cấp độ an toàn của Hệ thống quản lý văn bản và điều 

hành theo quy định tại Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 

của Chính phủ, Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 07 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng 

Chính phủ và Thông tư số 03/2017/TT-BTTTT ngày 24 tháng 4 năm 2017, công 

văn số 3001/BTTTT-CATTT ngày 06 tháng 9 năm 2019 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông về việc hướng dẫn bảo đảm an toàn thông tin cho Hệ thống quản 

lý văn bản và điều hành của cơ quan, tổ chức nhà nước và các văn bản hướng 
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dẫn có liên quan của Bộ Thông tin và Truyền thông; chịu trách nhiệm nếu để lộ 

lọt thông tin trong quá trình gửi, nhận văn bản điện tử, xử lý hồ sơ công việc 

trên môi trường mạng; chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Thông tin và 

Truyền thông và các cơ quan liên quan thường xuyên kiểm tra, đánh giá an ninh 

mạng, an toàn thông tin hệ thống quản lý văn bản và điều hành. 

d) Ưu tiên bố trí kinh phí hoàn thành việc nâng cấp hệ thống quản lý văn 

bản và điều hành phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử và xử lý hồ sơ công việc 

trên môi trường mạng trước ngày 30 tháng 6 năm 2020 theo quy định tại khoản 

2 Điều 21 Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Thủ 

tướng Chính phủ.  

đ) Các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương gương mẫu trong sử dụng chữ ký số cá nhân phê duyệt các hồ sơ, văn bản 

điện tử và xử lý công việc trên môi trường mạng. 

2. Văn phòng Chính phủ  

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc tại Văn 

phòng Chính phủ bảo đảm việc gửi, nhận văn bản điện tử theo quy định tại 

Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng 

Chính phủ; chia sẻ kinh nghiệm tổ chức, triển khai với các bộ, ngành, địa 

phương có yêu cầu. Phối hợp với nhà cung cấp dịch vụ và các cơ quan liên quan 

bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin, hoạt động thông suốt, ổn định của 

Trục liên thông văn bản quốc gia, Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công 

việc của Chính phủ theo quy định tại Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01 

tháng 7 năm 2016 của Chính phủ. 

3. Bộ Nội vụ 

Trong tháng 9 năm 2019, trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế 

Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 về công tác văn thư 

để bảo đảm hành lang pháp lý cho việc gửi, nhận, xử lý và lưu trữ văn bản điện 

tử trên môi trường mạng theo nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 17/NQ-CP 

ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ. 

4. Bộ Thông tin và Truyền thông 

a) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an và các cơ 

quan liên quan thường xuyên giám sát, kiểm tra đánh giá an toàn thông tin hệ 

thống Trục liên thông văn bản quốc gia. Điều phối huy động ứng phó, khắc phục 

sự cố an toàn thông tin mạng trên Trục liên thông văn bản quốc gia, Hệ thống 

thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ.  

b) Kiểm soát quá trình vận hành, bảo đảm đường truyền Mạng Truyền số 

liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước hoạt động thông suốt, ổn 

định đáp ứng yêu cầu gửi, nhận văn bản điện tử theo quy định tại khoản 3 Điều 

16 Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng 

Chính phủ. 
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c) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác bảo đảm an toàn thông tin cho 

Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của bộ, ngành, địa phương theo quy định 

của pháp luật.  

5. Bộ Công an 

Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông 

và các cơ quan liên quan thẩm định các điều kiện bảo đảm an ninh mạng, thường 

xuyên kiểm tra, giám sát an ninh mạng; kiểm tra an ninh, an toàn thông tin các 

thiết bị công nghệ thông tin, điện - điện tử trước khi đưa vào sử dụng; ứng phó, 

khắc phục sự cố an ninh mạng đối với Trục liên thông văn bản quốc gia,       

Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ. 

6. Ban Cơ yếu Chính phủ (Bộ Quốc phòng) 

Chủ trì, phối hợp các bộ, ngành, địa phương triển khai cấp phát đầy đủ 

chứng thư số theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 02/CT-TTg 

ngày 23 tháng 01 năm 2019 và triển các giải pháp mã hóa dữ liệu, tích hợp dịch 

vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trên hệ thống quản lý văn bản 

và điều hành, thiết bị di động phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử trên Trục liên 

thông văn bản quốc gia bảo đảm bảo mật và an toàn thông tin. 

Văn phòng Chính phủ thông báo đến các bộ, ngành, địa phương, các cơ 

quan liên quan biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTgCP, các Phó TTgCP (để báo cáo); 

- Ban Cơ yếu Chính phủ (Bộ Quốc phòng); 

- Tập đoàn VNPT, Tập đoàn Viettel; 

- VPCP: BTCN, các PCN, 

  các Vụ, đơn vị: HC, KTTH, KHTC, TCCB, PL, 

QT, Cổng TTĐT, TTTH; 

- Lưu: VT, KSTT (02). VTA. 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

 

Mai Tiến Dũng 
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