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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch hoạt động của Đội ứng cứu sự cố an toàn 
thông tin mạng Bộ Giao thông vận tải giai đoạn 2022 - 2025 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải; 

Căn cứ Quyết định số 449/QĐ-BGTVT ngày 04/4/2022 của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải về việc kiện toàn Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng 
Bộ Giao thông vận tải; 

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin. 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Ban hành Kế hoạch hoạt động của Đội ứng cứu sự cố an toàn thông 

tin mạng Bộ Giao thông vận tải giai đoạn 2022-2025, với những nội dung sau đây: 

I. MỤC TIÊU 

Duy trì hoạt động thường xuyên của Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin 
mạng Bộ Giao thông vận tải (sau đây gọi tắt là Đội ứng cứu sự cố), đáp ứng yêu 
cầu ứng phó với các sự cố an toàn thông tin mạng đối với các hệ thống thông tin 
của Bộ Giao thông vận tải, đảm bảo hàng năm 100% thành viên Đội ứng cứu sự 
cố được tập huấn, bồi dưỡng, diễn tập về an toàn thông tin mạng. 

II. NHIỆM VỤ CHÍNH 

1. Tổ chức diễn tập bảo đảm an toàn thông tin mạng cho các thành viên Đội 
ứng cứu sự cố.  

2. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng an toàn thông 
tin mạng cho các thành viên Đội ứng cứu sự cố. 

3. Tham gia hoạt động ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng 
quốc gia khi có yêu cầu từ Cơ quan thường trực (Bộ Thông tin và Truyền thông) 
hoặc Cơ quan điều phối quốc gia (Cục An toàn thông tin/VNCERT). 

4. Tổ chức thảo luận, trao đổi, học tập kinh nghiệm về ứng phó sự cố an 
toàn thông tin mạng giữa Đội ứng cứu sự cố và các chuyên gia, tổ chức về an toàn 
thông tin mạng. 
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III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí hoạt động của Đội ứng cứu sự cố được bố trí từ nguồn ngân sách 
nhà nước cấp thông qua Trung tâm Công nghệ thông tin và các nguồn kinh phí 
hợp pháp khác.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các đơn vị thuộc Bộ  
- Cử cán bộ đơn vị mình là thành viên Đội ứng cứu sự cố tham gia đầy đủ 

các hoạt động Đội khi được triệu tập, điều động.  
- Phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin tổ chức triển khai kế hoạch 

hoạt động của Đội ứng cứu sự cố. 

2. Trung tâm Công nghệ thông tin 

- Chủ trì, phối hợp với Đội ứng cứu sự cố lập, duyệt dự toán kinh phí hoạt 
động của Đội ứng cứu sự cố, báo cáo Bộ Giao thông vận tải xem xét, bố trí kinh 
phí theo quy định. Tổ chức triển khai thực hiện sau khi được cấp kinh phí. 

- Theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện và định kỳ hàng năm báo cáo Bộ 
Giao thông vận tải kết quả triển khai Kế hoạch. 

3. Vụ Tài chính 

Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin tham mưu Bộ bố trí 
kinh phí từ ngân sách nhà nước để triển khai các nhiệm vụ của Kế hoạch theo quy 
định của Luật Ngân sách nhà nước. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài 
chính, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Tổng cục trưởng Tổng cục 
Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng các Cục trực thuộc Bộ và Thủ trưởng các cơ 
quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Bộ trưởng (để báo cáo); 
- Lưu: VT, TTCNTT. 

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

 
 
 
 
 

Nguyễn Ngọc Đông 
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PHỤ LỤC 
Kế hoạch triển khai hoạt động của Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng Bộ Giao thông vận tải giai đoạn 2022- 2025  

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-BGTVT ngày        /4/2022 của Bộ trưởng Bộ GTVT) 

 

TT Nhiệm vụ Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 
Thời gian 
thực hiện 

1 
Diễn tập bảo đảm an toàn thông tin mạng Bộ Giao 
thông vận tải Trung tâm CNTT 

Đội ứng cứu sự cố,  
các đơn vị thuộc Bộ 

Hàng năm 

2 
Tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng an 
toàn thông tin mạng Trung tâm CNTT 

Đội ứng cứu sự cố,  
các đơn vị thuộc Bộ 

Hàng năm 

3 
Tham gia hoạt động ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an 
toàn thông tin mạng quốc gia 

Đội ứng cứu sự cố 
Bộ Thông tin và Truyền 

thông, 
các đơn vị thuộc Bộ 

Hàng năm 

4 
Thảo luận, trao đổi, học tập kinh nghiệm về ứng phó 
sự cố an toàn thông tin mạng 

Đội ứng cứu sự cố 
Các đơn vị thuộc Bộ, 
các tổ chức về an toàn 

thông tin mạng 
Hàng năm 

 
--------------------------------------- 


