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QUYÉT ĐỊNH
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Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;
Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động 
của tố chức phối hợp liên ngành;

Căn cứ Quyết định số 677/QĐ-TTg ngàỵ 18 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa”;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ,

QUYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo Đe án “Phát triển Hệ tri thức Việt số 
hóa” (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) gồm các thành viên sau đây:

1.Trưởng Ban chỉ đạo: Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.
2. Các Phó Trưởng Ban chỉ đạo:
- Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh;
- Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) 

Nguyễn Mạnh Hùng;

- Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 
Lê Quốc Phong.

3. Các ủ y  viên Ban chỉ đạo:
- Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ;
- Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền Thông;
- Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;



- Lãnh đạo Bộ Y tế;

- Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Lãnh đạo Bộ Tư pháp;

- Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;
- Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam;
- Lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam;
- Lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội.

4. Trưởng Ban Chỉ đạo phê duyệt danh sách các ủ y  viên Ban Chỉ đạo 
theo văn bản cử người của các bộ, cơ quan.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban chỉ đạo
1. Ban chỉ đạo có chức năng tham mưu, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ 

đạo, đôn đốc, phối họp giữa các bộ, ngành, địa phương, tổ chức thực hiện có 
hiệu quả Quyết định số 677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 18 tháng 5 
năm 2017 về việc phê duyệt Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa”.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban chỉ đạo :
- Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều phối, đôn đốc hoạt động triển 

khai thực hiện Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa” trên phạm vi toàn 
quốc, các ngành, các lĩnh vực, theo khu vực và vùng miền.

- Nghiên cứu, đề ra chủ trương, giải pháp huy động các nguồn lực, tập 
hợp lực lượng, đặc biệt là các doanh nghiệp tham gia xây dựng Hệ tri thức Việt 
số hóa; chỉ đạo việc tổ chức các cuộc thi, các đợt phát động, các hoạt động vinh 
danh cá nhân, tổ chức và cộng đồng. Từng bước đẩy mạnh các hoạt động này 
thành phong trào toàn dân.

- Chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về vị trí, 
vai trò của Hệ tri thức Việt số hóa trong sự nghiệp xây dựng, phát triển các 
ngành, lĩnh vực trong bối cảnh cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ 4.

Điều 3. Hoạt động của Ban chỉ đạo
1. Các thành viên của Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. 

Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Trưởng Ban chỉ đạo phân công. Trong 
trường hợp có sự thay đổi đại diện lãnh đạo tham gia Ban chỉ đạo, cơ quan liên 
quan có văn bản báo cáo Trư ỏng Ban chỉ đạo để bổ sung, điều chỉnh.

2. Trưởng Ban chỉ đạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban 
chỉ đạo Đe án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa”.

3. Trưởng Ban chỉ đạo sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ, 
Phó Trưởng Ban chỉ đạo và các ủy viên Ban chỉ đạo sử dụng con dấu của cơ quan 
mình công tác.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
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Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ 
quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương, các thành viên Ban chỉ đạo và các cơ quan, tổ chức có liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 1;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- ủ y  ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT, 
các Vụ: KTTH, TCCV, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3b).Tq3o

Nguyễn Xuân Phúc
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