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BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
 

Số:               /QĐ-BKHCN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày       tháng      năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Kiện toàn, đổi tên Đội Ứng cứu sự cố mạng, máy tính của  

Bộ Khoa học và Công nghệ và ban hành Quy chế hoạt động 

BỘ TRƯỞNG 
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Căn cứ Luật An toàn thông tin mạng ngày 19/11/2015;  
Căn cứ Luật An ninh mạng ngày 12/6/2018; 
Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công 
nghệ; 

Căn cứ Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg ngày 16/3/2017 của Thủ tướng 
Chính phủ ban hành quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp đảm bảo 
an toàn thông tin mạng quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 20/2017/TT-BTTTT ngày 12/9/2017 của Bộ Thông tin 
và Truyền thông quy định về điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên 
toàn quốc. 

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin về việc kiện toàn 
và đổi tên Đội Ứng cứu sự cố mạng, máy tính của Bộ Khoa học và Công nghệ và 
ban hành quy chế hoạt động. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Đổi tên “Đội Ứng cứu sự cố mạng, máy tính của Bộ Khoa học và 
Công nghệ” thành “Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của Bộ Khoa học 
và Công nghệ” (sau đây gọi tắt là Đội ƯCSCATTTM) và kiện toàn thành viên Đội 
ƯCSCATTTM bao gồm: 

1. Đội Trưởng 
Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin. 
2. Đội phó 
(1) Lãnh đạo Vụ Công nghệ cao, Đội phó thường trực; 
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(2) Lãnh đạo Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia. 
3. Các thành viên 
Chi tiết tại Danh sách kèm theo Quyết định này. 
Điều 2. Trách nhiệm và quyền hạn của Đội ƯCSCATTTM 
1. Xây dựng kế hoạch và triển khai kế hoạch ứng phó sự cố bảo đảm an toàn 

thông tin mạng của Bộ Khoa học và Công nghệ. 
2. Thực hiện công tác ứng cứu, khắc phục sự cố cho các hệ thống thông tin 

của Bộ. 
3. Thực hiện trách nhiệm thành viên đầu mối của Bộ trong mạng lưới ứng 

cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia. Liên kết, phối hợp với Đội ứng cứu 
sự cố tại các bộ, ngành khác nhằm ứng phó kịp thời khi xảy ra các sự cố an toàn 
thông tin mạng dưới sự điều phối của Cơ quan điều phối quốc gia về ứng cứu sự 
cố. 

4. Thực hiện điều tra, phân tích các hoạt động an toàn thông tin (ATTT) 
mạng liên quan đến tình huống, sự cố ATTT mạng nhằm nhanh chóng khôi phục 
hoạt động, giảm thiệt hại. 

5. Triển khai các quy trình ứng cứu sự cố ATTT theo quy định tại Quyết định 
số 05/2017/QĐ-TTg, Thông tư số 20/2017/TT-BTTTT và kế hoạch ứng phó sự 
cố ATTT mạng tương ứng đã được phê duyệt. 

6. Tham gia các khóa huấn luyện, diễn tập ứng cứu sự số, nâng cao năng lực 
và phát triển nguồn nhân lực của Đội. 

7. Tham gia hoạt động ứng cứu khẩn cấp sự cố ATTT mạng quốc gia khi có 
yêu cầu từ Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc Cơ quan điều phối quốc gia về 
ứng cứu sự cố. 

8. Tham gia các hoạt động của Mạng lưới ứng cứu sự cố ATTT mạng quốc 
gia; Tham gia hoặc phối hợp hoạt động phòng, chống chiến tranh thông tin, chiến 
tranh không gian mạng khi có yêu cầu của cơ quan chức năng. 

9. Xây dựng kế hoạch và duy trì hoạt động của Đội; định kỳ xem xét các 
nguy cơ có thể làm gián đoạn hoạt động của Đội do thiếu nguồn lực, thiếu nhân 
sự chính, do chuyển giao công việc, hạ tầng kỹ thuật không đủ đáp ứng hoặc do 
thiếu kinh phí. 

10. Quản lý và tổ chức các hoạt động hiệu quả nhiệm vụ của từng thành viên 
và của cả Đội theo quy định của pháp luật. 

11. Chia sẻ thông tin nguy cơ và sự cố, công tác ứng cứu sự cố, đảm bảo an 
toàn thông tin mạng và nâng cao năng lực chuyên môn về an toàn thông tin - ứng 
cứu sự cố giữa các thành viên trong Đội và từ cơ quan điều phối quốc gia. 
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Điều 3. Tổ chức hoạt động của Đội ƯCSCATTTM 
1. Đội ƯCSCATTTM chịu sự quản lý, chỉ đạo, điều phối của Đội trưởng về 

công tác ứng cứu sự cố. 
2. Các thành viên của Đội ƯCSCATTTM, tổ chức, cá nhân trực tiếp tham 

gia hoặc liên quan đến hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tại Bộ 
Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm thực hiện theo Quy chế của Đội 
ƯCSCATTTM được ban hành. 

3. Các thành viên của Đội ƯCSCATTTM làm việc theo chế độ kiêm nhiệm 
và được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành. 

Điều 4. Kinh phí hoạt động 
Kinh phí hoạt động của Đội ƯCSCATTTM được bố trí từ nguồn ngân sách 

của Bộ và giao cho Trung tâm Công nghệ thông tin quản lý để thực hiện các nhiệm 
vụ nhằm duy trì hoạt động liên tục của Đội. 

Điều 5. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Đội Ứng 
cứu sự cố an toàn thông tin mạng của Bộ Khoa học và công nghệ. 

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế cho 
Quyết định số 2636/QĐ-BKHCN ngày 15/09/2016 về việc thành lập Đội Ứng cứu 
sự cố mạng, máy tính của Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2016-2020. 

Điều 7. Chánh Văn phòng Bộ; Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin; 
Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./.  

Nơi nhận: 
- Như điều 7; 
- Bộ Thông tin và Truyền thông; 
- Bộ trưởng (để b/c); 
- Lưu: VT; TTCNTT. 

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

 
 
 
 
 

Bùi Thế Duy 
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Danh sách Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng  
của Bộ Khoa học và Công nghệ 

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-BKHCN ngày       /      /2021) 

Stt Vị trí Vị trí/ Đơn vị công tác Địa chỉ liên hệ 
1.  Đội trưởng Giám đốc Trung tâm Công 

nghệ thông tin 
113 Trần Duy Hưng, Cầu 
Giấy, Hà Nội 

2.  Đội phó Lãnh đạo Vụ Công nghệ cao 113 Trần Duy Hưng, Cầu 
Giấy, Hà Nội 

3.  Đội phó Lãnh đạo Cục Thông tin khoa 
học và công nghệ quốc gia 

24-26 Lý Thường Kiệt, 
Hoàn Kiếm, Hà Nội 

4.  Thành viên Trưởng Phòng Kỹ thuật hạ 
tầng, Trung tâm Công nghệ 
thông tin 

113 Trần Duy Hưng, Cầu 
Giấy, Hà Nội 

5.  Thành viên Các chuyên viên Phòng Kỹ 
thuật hạ tầng, Trung tâm Công 
nghệ thông tin  

113 Trần Duy Hưng, Cầu 
Giấy, Hà Nội 

6.  Thành viên Đại diện phụ trách ATTT của 
Cục An toàn bức xạ và hạt 
nhân 

113 Trần Duy Hưng, Cầu 
Giấy, Hà Nội 

7.  Thành viên Đại diện phụ trách ATTT của 
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng 

8 Hoàng Quốc Việt, Cầu 
Giấy, Hà Nội 

8.  Thành viên Đại diện phụ trách ATTT của 
Cục Sở hữu trí tuệ 

386 Nguyễn Trãi, Thanh 
Xuân, Hà Nội 

9.  Thành viên Đại diện phụ trách ATTT của 
Ban Quản lý Khu Công nghệ 
cao Hòa Lạc 

Km 29 – Đại lộ Thăng 
Long, Thạch Thất, Hà Nội  

10.  Thành viên Đại diện phụ trách ATTT của 
Viện Năng lượng nguyên tử 
Việt Nam 

59 Lý Thường Kiệt, Hoàn 
Kiếm, Hà Nội 

11.  Thành viên Đại diện phụ trách ATTT của 
Viện Khoa học sở hữu trí tuệ 

21 ngõ 67 Đỗ Quang, Cầu 
Giấy, Hà Nội 

12.  Thành viên Đại diện phụ trách ATTT của 
Cục Công tác phía Nam 

31 Hàn Thuyên, Quận 1, 
TP.Hồ Chí Minh 
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Stt Vị trí Vị trí/ Đơn vị công tác Địa chỉ liên hệ 
13.  Thành viên Đại diện của Vụ Tổ chức cán 

bộ 
113 Trần Duy Hưng, Cầu 
Giấy, Hà Nội 

14.  Thành viên Đại diện của Vụ Pháp chế 113 Trần Duy Hưng, Cầu 
Giấy, Hà Nội 

15.  Thành viên Đại diện của Văn phòng Bộ 113 Trần Duy Hưng, Cầu 
Giấy, Hà Nội 

16.  Thành viên Đại diện của Vụ Kế hoạch – 
Tài chính 

113 Trần Duy Hưng, Cầu 
Giấy, Hà Nội 
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