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QUYẾT ĐỊNH 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức  

của Cục Bưu điện Trung ương   

 

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của 

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

quan ngang Bộ; 

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của 

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

Thông tin và Truyền thông; 

Căn cứ Quyết định số 26/2013/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2013 của 

Thủ tướng Chính phủ quy định việc thiết lập và hoạt động của mạng viễn thông 

dùng riêng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 58/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổ chức lại Bưu điện Trung ương;  

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Cục trưởng Cục Bưu 

điện Trung ương, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Vị trí và chức năng: 

Cục Bưu điện Trung ương là đơn vị thông tin đặc biệt trực thuộc Bộ Thông 

tin và Truyền thông, có chức năng đảm bảo thông tin liên lạc cho lãnh đạo Đảng, 

Nhà nước đến các đầu mối trực thuộc quan trọng trong công tác chỉ đạo, điều 

hành cơ mật và trong những trường hợp khẩn cấp theo quy định của pháp luật.  

Cục Bưu điện Trung ương có tư cách pháp nhân, con dấu hình quốc huy 

và tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước, ngân hàng thương mại để giao dịch 

theo quy định của pháp luật, có trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội. 
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Cục Bưu điện Trung ương kế thừa các quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ 

hợp pháp trước đây của Bưu điện Trung ương. 

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn 

Cục Bưu điện Trung ương có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

1. Tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng, 

ban hành và chỉ đạo triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch, phương án tổ chức, 

phát triển mạng bưu chính, mạng viễn thông, các hệ thống thông tin dùng riêng 

phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước (sau đây gọi chung là mạng thông tin dùng 

riêng của Đảng, Nhà nước). 

2. Đầu tư, xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác mạng thông tin dùng 

riêng của Đảng, Nhà nước phục vụ thông tin liên lạc cho lãnh đạo Đảng, Nhà 

nước đến các đầu mối trực thuộc quan trọng trong công tác chỉ đạo, điều hành cơ 

mật và trong các trường hợp khẩn cấp.  

3. Tổ chức thực hiện các quy định, giải pháp kỹ thuật về an toàn thông tin; 

phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra, xử lý các sự cố về an toàn thông 

tin; phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ triển khai các phương án bảo đảm bí mật 

thông tin truyền dâñ trên mạng thông tin dùng riêng của Đảng, Nhà nước. 

4. Làm đầu mối duy nhất cung cấp, lắp đặt thiết bị đầu cuối; làm đại lý duy 

nhất cung cấp dịch vụ bưu chính, viễn thông công cộng cho Văn phòng Trung 

ương, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội và 

các cơ quan trung ương quan trọng khác theo nhiệm vụ được phân công. 

5. Quản lý, khai thác hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin quan trọng của 

quốc gia theo nhiệm vụ được phân công. 

6. Trên cơ sở quyết định của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, trực 

tiếp triển khai việc huy động sử dụng hạ tầng, dịch vụ của các doanh nghiệp bưu 

chính, viễn thông, công nghệ thông tin trong những trường hợp khẩn cấp theo 

quy định của pháp luật để bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo, điều hành 

của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến các đầu mối trực thuộc quan trọng. 

7. Tham gia các hoạt động tư vấn, thiết kế, xây lắp; chủ trì triển khai các đề 

án, dự án tích hợp các hệ thống bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin cho 

các cơ quan Đảng, Nhà nước. 

8. Triển khai xây dựng và hướng dẫn các quy định về quản lý kỹ thuật 

nghiệp vụ; điều hành, khai thác, bảo dưỡng, sửa chữa mạng thông tin dùng riêng 

của Đảng, Nhà nước. 

9. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế; thự 
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c hiện chế độ tiền lương, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật và đào tạo, 

bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động theo quy định của pháp luật. 

10. Quản lý, sử dụng tài sản được giao, kinh phí được cấp và các nguồn 

tài chính khác theo quy định của pháp luật. 

11. Được áp dụng các cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, lao động, tiền 

lương theo Quyết định số 58/QĐ-TTg ngày 15/01/2015 và Quyết định số 

03/2015/QĐ-TTg ngày 15/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ. 

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Thông tin 

và Truyền thông giao. 

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế 

1. Lãnh đạo Cục: 

Cục Bưu điện Trung ương có Cục trưởng và các Phó Cục trưởng. 

Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về kết quả 

thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. 

Phó Cục trưởng giúp Cục trưởng chỉ đạo, điều hành các mặt công tác của 

Cục, chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được 

phân công. 

2. Tổ chức bộ máy: 

a) Văn phòng và các phòng chức năng 

- Văn phòng; 

- Phòng Tổ chức cán bộ;  

- Phòng Tài chính - Kế toán;  

- Phòng Kế hoạch - Đầu tư;   

- Phòng Kỹ thuật Nghiệp vụ; 

- Phòng An toàn thông tin. 

b) Các đơn vị trực thuộc 

- Bưu điện CP16; 

- Bưu điện T78; 

- Bưu điện T26. 

Các đơn vị trực thuộc có con dấu và tài khoản để giao dịch theo quy định của 

pháp luật. 
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c) Đơn vị sự nghiệp trực thuộc 

- Trung tâm Tư vấn, thiết kế và Tích hợp hệ thống. 

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực 

thuộc, đơn vị sự nghiệp của Cục do Cục trưởng xây dựng trình Bộ trưởng quyết 

định. 

Cục trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng và 

các phòng chức năng và mối quan hệ công tác giữa các đơn vị thuộc Cục. 

3. Biên chế (bao gồm công chức, viên chức và người lao động) của Cục do 

Cục trưởng xây dựng trình Bộ trưởng xem xét, quyết định.  

Điều 4. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2015.  

Điều 5. Trách nhiệm thi hành 

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch 

- Tài chính, Cục trưởng Cục Bưu điện Trung ương và Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 5; 

- Bộ trưởng và các Thứ trưởng; 

- Các Vụ: BC, KHTC;  

- Các Cục: ATTT, VT, THH; 

- Lưu: VT, TCCB. 

           BỘ TRƯỞNG  

 

          ( ĐÃ KÝ ) 

        

              Nguyễn Bắc Son 
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