
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         Hà Nội, ngày       tháng       năm  
V/v hướng dẫn bộ tiêu chí, chỉ tiêu kỹ thuật 

để đánh giá và lựa chọn giải pháp nền tảng 

điện toán đám mây phục vụ Chính phủ điện 

tử/Chính quyền điện tử 

 

 

Kính gửi:  

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

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước;  

- Các Ngân hàng TMCP; Các tổ chức tài chính. 

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn thông tin của Bộ Thông 

tin và Truyền thông tại Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 

của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Bộ Thông tin và Truyền thông;   

Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một 

số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-

2020, định hướng đến 2025; 

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản “Hướng dẫn bộ tiêu chí, chỉ 

tiêu kỹ thuật để đánh giá và lựa chọn giải pháp nền tảng điện toán đám mây phục vụ 

Chính phủ điện tử/Chính quyền điện tử”. Cơ quan, tổ chức căn cứ vào hướng dẫn 

trong tài liệu này làm cơ sở để đánh giá, lựa chọn giải pháp hoặc thuê dịch vụ nền 

tảng điện toán đám mây phục vụ phát triển Chính phủ điện tử/Chính quyền điện tử.  

 Bản mềm tài liệu hướng dẫn có thể được tải về từ cổng thông tin điện tử của 

Bộ Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ: http://www.mic.gov.vn. 

 Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, cơ quan, tổ chức có 

thể đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục An toàn thông tin) hướng dẫn, phối 

hợp và hỗ trợ. 
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Chi tiết xin liên hệ: Cục An toàn thông tin, Điện thoại: 02432096789; Thư điện 

tử: GV_cloud@mic.gov.vn; 

Trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Các Thứ trưởng; 

- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; 

- Đơn vị chuyên trách về CNTT của các Bộ, cơ quan 

ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (qua thư điện tử); 

- Đơn vị chuyên trách về CNTT của Văn phòng 

Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn 

phòng Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm 

sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước; 

- Đơn vị chuyên trách về CNTT của Cơ quan Trung 

ương của các đoàn thể; 

- Sở TT&TT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương (qua thư điện tử); 

- Cổng thông tin điện tử Bộ TT&TT; 

- Lưu: VT, CATTT. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Thành Hưng 
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