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Số:        /QĐ-THH Hà Nội, ngày     tháng 5 năm 2018 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành bộ tiêu chí đánh giá, đo kiểm phần mềm một cửa điện tử,  

cổng dịch vụ công của Bộ, tỉnh theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng 

thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại công văn số 1665/VPCP-

KSTT ngày 13/02/2018 của Văn phòng Chính phủ 

 

CỤC TRƯỞNG CỤC TIN HỌC HÓA 

 

Căn cứ Quyết định số 966/QĐ-BTTTT ngày 20/6/2017 của Bộ trưởng Bộ 

Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Cục Tin học hóa; 

 Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương 

Hòa Bình tại công văn số 1665/VPCP-KSTT ngày 13/02/2018 của Văn phòng 

Chính phủ về việc liên kết, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin một cửa 

điện tử; 

 Xét đề nghị của Trưởng phòng Hệ thống thông tin và Giám đốc Trung 

tâm Chính phủ điện tử, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ tiêu chí đánh giá, kiểm thử 

phần mềm một cửa điện tử, cổng dịch vụ công của Bộ, tỉnh chỉ đạo của Phó Thủ 

tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại công văn số 1665/VPCP-

KSTT ngày 13/02/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc liên kết, chia sẻ dữ 

liệu giữa các hệ thống thông tin một cửa điện tử. 

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

 Điều 3. Chánh Văn phòng; Trưởng phòng Hệ thống thông tin, Giám đốc 

Trung tâm Chính phủ điện tử; Lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Cục và các 

tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, HTTT, CPĐT. 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Thành Phúc 

 


