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Đề thi số: 01

Câu 1 (30 điểm). Anh/chị hãy nêu Mục tiêu của chương trình tại Quyết định số 
1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình 
quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước giai 
đoạn 2016 – 2020.

Câu 2(35 điểm). Anh/chị hãy trình bày Nội dung; Trách nhiệm quản lý nhà nước 
về công nghệ thông tin; Quyền của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động ứng dụng 
và phát triển công nghệ thông tin  được quy định tại  Luật Công nghệ thông tin số 
67/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam.

Câu 3 (35 điểm). Anh/chị hãy trình bày các nhóm nhiệm vụ: Xây dựng hệ thống hạ 
tầng thông tin của tỉnh đồng bộ, hiện đại và Xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách 
về ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin tại Kế hoạch số 1123/KH-UBND 
ngày 22/9/2015 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chương trình hành động số 31-
CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ 
Chính trị (khóa XI) về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu 
cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

--------HẾT--------



Đề thi số: 02

Câu 1 (30 điểm). Anh/chị hãy trình bày Vai trò của cổng thông tin điện tử của cơ quan 
nhà nước; Nguyên tắc cung cấp thông tin và Tên miền truy cập cổng thông tin điện tử 
được quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy 
định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử 
hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

Câu 2 (35 điểm). Anh/chị hãy nêu Mục tiêu và các Chỉ tiêu chủ yếu; các Nhiệm vụ cụ 
thể tại Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện 
tử.

Câu 3 (35 điểm). Anh/chị hãy trình bày các nhóm nhiệm vụ: Phát triển nguồn nhân 
lực công nghệ thông tin đạt chuẩn quốc gia, quốc tế, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng 
dụng, tiếp thu, làm chủ và sáng tạo công nghệ mới và Bảo đảm an ninh, an toàn 
thông tin, nâng cao năng lực quản lý mạng viễn thông, Internet; đẩy mạnh ứng dụng 
công nghệ thông tin trong quốc phòng, an ninh tại Kế hoạch số 1123/KH-UBND ngày 
22/9/2015 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chương trình hành động số 31-CTr/TU 
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị 
(khóa XI) về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát 
triển bền vững và hội nhập quốc tế.

--------HẾT--------



Đề thi số: 03

Câu 1 (30 điểm). Anh/chị hãy trình bày Chính sách phát triển, quản lý Internet và 
thông tin trên mạng; Các hành vi bị cấm được quy định tại Nghị định số 72/2013/NĐ-
CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông 
tin trên mạng.

Câu 2 (35 điểm). Anh/chị hãy trình bày trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ 
quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong 
tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động nội bộ của mỗi cơ quan nhà nước 
và tăng cường sử dụng văn bản điện tử trao đổi giữa các cơ quan nhà nước với nhau, 
hoặc giữa cơ quan nhà nước với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác 
được quy định tại Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

Câu 3 (35 điểm). Anh/chị hãy trình bày các nhóm nhiệm vụ: Xây dựng hệ thống hạ 
tầng thông tin của tỉnh đồng bộ, hiện đại và Ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ 
thống chính trị và trong xã hội thiết thực, có hiệu quả tại Kế hoạch số 1123/KH-UBND 
ngày 22/9/2015 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chương trình hành động số 31-
CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW  của Bộ 
Chính trị (khóa XI) về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu 
cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

--------HẾT--------



Đề thi số: 04

Câu 1 (30 điểm).  Anh/chị hãy trình bày trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang 
Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương trong việc Bảo đảm các điều kiện sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động 
của cơ quan nhà nước và Thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá, báo cáo tình hình 
sử dụng văn bản điện tử của cơ quan nhà nước các cấp tại  Chỉ thị số 15/CT-TTg 
ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử 
trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

Câu 2 (35 điểm). Anh/chị hãy trình bày Chính sách của Nhà nước về ứng dụng và 
phát triển công nghệ thông tin và Nội dung quản lý nhà nước về công nghệ thông 
tin được quy định tại Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của 
Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Câu 3 (35 điểm). Anh/chị hãy trình bày các nhóm nhiệm vụ:  Đổi mới, nâng cao 
nhận thức và tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền đối với ứng 
dụng và phát triển công nghệ thông tin; Xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách 
về ứng dụng và phát triển  công nghệ thông tin tại Kế hoạch số 1123/KH-UBND 
ngày 22/9/2015 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chương trình hành động số 31-
CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW  của Bộ 
Chính trị (khóa XI) về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu 
cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

--------HẾT--------



Đề thi số: 05

Câu 1 (30 điểm).  Anh/chị hãy trình bày trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang 
Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương trong việc Tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động nội bộ của 
mỗi cơ quan nhà nước và Tăng cường sử dụng văn bản điện tử trao đổi giữa các cơ 
quan nhà nước với nhau, hoặc giữa cơ quan nhà nước với các cơ quan, tổ chức, 
doanh nghiệp, cá nhân khác tại Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan 
nhà nước.

Câu 2 (35 điểm). Anh/chị hãy nêu các Chỉ tiêu chủ yếu và các Nhiệm vụ cụ thể tại 
Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử.

Câu 3 (35 điểm). Anh/chị hãy trình bày Mục tiêu của chương trình tại Quyết định số 
1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình 
quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước giai 
đoạn 2016 - 2020.

--------HẾT--------



Đề thi số: 06

Câu 1 (30 điểm).  Anh/chị hãy nêu Trách nhiệm của Thủ trưởng, cán bộ, công 
chức, viên chức cơ quan nhà nước các cấp và của Bộ Thông tin và Truyền thông 
tại Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường 
sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

Câu 2 (35 điểm). Anh/chị hãy nêu các Giải pháp chủ yếu của Văn phòng Chính phủ 
và Bộ Thông tin và Truyền thông tại Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của 
Chính phủ về Chính phủ điện tử.

Câu 3 (35 điểm). Anh/chị hãy nêu các Giải pháp chủ yếu tại Quyết định số 1819/QĐ-
TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về 
ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước giai đoạn 2016 - 
2020.

--------HẾT--------



Đề thi số: 07

Câu 1 (30 điểm).  Anh/chị hãy nêu Mục tiêu của Chương trình tại Quyết định số 
1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình 
quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước giai 
đoạn 2016 - 2020.

Câu 2 (35 điểm). Anh/chị hãy nêu các Nguyên tắc; Điều kiện và Nội dung để triển 
khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước được 
Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc Hội nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định.

Câu 3 (35 điểm). Anh/chị hãy nêu Vai trò của cổng thông tin điện tử của cơ quan 
nhà nước, Nguyên tắc cung cấp thông tin và Những thông tin chủ yếu cung cấp lên 
cổng thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước tại  Nghị định 43/2011/NĐ-CP 
ngày 13/6/2011 của Chính phủ về việc cung tấp thông tin và dịch vụ công trực 
tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà 
nước.

--------HẾT--------



Đề thi số: 08

Câu 1 (30 điểm). Anh/chị hãy nêu các Quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ 
thông tin tại  Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và 
Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Câu 2 (35 điểm). Anh/chị hãy nêu các Nguyên tắc; Điều kiện và Nội dung để triển 
khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước được 
Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc Hội nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định. 

Câu 3 (35 điểm). Anh (chị) hãy nêu Các nhóm nhiệm vụ:  Ứng dụng công nghệ 
thông tin trong hệ thống chính trị và trong xã hội thiết thực, có hiệu quả; Phát triển 
nguồn nhân lực công nghệ thông tin đạt chuẩn quốc gia, quốc tế, đẩy mạnh nghiên 
cứu, ứng dụng, tiếp thu, làm chủ và sáng tạo công nghệ mới và Tăng cường hợp 
tác trong nước và quốc tế tại  Kế hoạch số 1123/KH-UBND ngày 22/9/2015 của 
UBND tỉnh  Quảng Bình triển  khai  thực  hiện  Chương trình  hành động số  31-
CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ 
Chính trị (khóa XI) về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng 
yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

--------HẾT--------



Đề thi số: 09

Câu 1 (30 điểm). Anh/chị hãy nêu Quyền của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động 
ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin và Các hành vi bị nghiêm cấm được 
quy định tại  Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc 
Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Câu 2 (35 điểm). Anh/chị hãy trình bày các nhóm nhiệm vụ:  Đổi mới, nâng cao 
nhận thức và tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền đối với ứng 
dụng và phát triển công nghệ thông tin và Xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách 
về ứng dụng và phát triển  công nghệ thông tin tại Kế hoạch số 1123/KH-UBND 
ngày 22/9/2015 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chương trình hành động số 31-
CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ 
Chính trị (khóa XI) về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu 
cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. 

Câu 3 (35 điểm). Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ 
đã phân công trách nhiệm của  Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính 
phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trách nhiệm của Thủ 
trưởng cơ quan nhà nước và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ 
quan nhà nước các cấp như thế nào?

--------HẾT--------



Đề thi số: 10

Câu 1 (30 điểm). Anh/chị hãy nêu các Quy định chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT tại 
Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông 
quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Câu 2 (35 điểm). Anh/chị hãy trình bày các nhóm nhiệm vụ: Phát triển nguồn nhân 
lực công nghệ thông tin đạt chuẩn quốc gia, quốc tế, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng 
dụng, tiếp thu, làm chủ và sáng tạo công nghệ mới và Bảo đảm an ninh, an toàn 
thông tin, nâng cao năng lực quản lý mạng viễn thông, Internet; đẩy mạnh ứng dụng 
công nghệ thông tin trong quốc phòng, an ninh tại Kế hoạch số 1123/KH-UBND ngày 
22/9/2015 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chương trình hành động số 31-CTr/TU 
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị 
(khóa XI) về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát 
triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Câu 3 (35 điểm). Anh/chị hãy nêu Các hành vi bị cấm; Điều kiện hoạt động của 
điểm truy cập Internet công cộng và Xử lý tranh chấp tên miền tại  Nghị định số 
72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ 
Internet và thông tin trên mạng.

--------HẾT--------



Đề thi số: 11

Câu 1 (30 điểm). Anh/chị hãy nêu Mục tiêu của chương trình tại Quyết định số 
1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình 
quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước giai 
đoạn 2016 – 2020.

Câu 2 (35 điểm). Anh/chị hãy nêu Mục tiêu và các Chỉ tiêu chủ yếu; các Nhiệm vụ cụ 
thể tại Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện 
tử.

Câu 3 (35 điểm). Anh/chị hãy trình bày các nhóm nhiệm vụ: Xây dựng hệ thống hạ 
tầng thông tin của tỉnh đồng bộ, hiện đại và Ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ 
thống chính trị và trong xã hội thiết thực, có hiệu quả tại Kế hoạch số 1123/KH-UBND 
ngày 22/9/2015 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chương trình hành động số 31-
CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW  của Bộ 
Chính trị (khóa XI) về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu 
cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

--------HẾT--------



Đề thi số: 12

Câu 1 (30 điểm). Anh/chị hãy trình bày Vai trò của cổng thông tin điện tử của cơ quan 
nhà nước, Nguyên tắc cung cấp thông tin và Tên miền truy cập cổng thông tin điện tử 
được quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy 
định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử 
hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

Câu 2 (35 điểm). Anh/chị hãy trình bày trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ 
quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong 
tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động nội bộ của mỗi cơ quan nhà nước 
và tăng cường sử dụng văn bản điện tử trao đổi giữa các cơ quan nhà nước với nhau, 
hoặc giữa cơ quan nhà nước với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác 
được quy định tại Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

Câu 3 (35 điểm). Anh/chị hãy trình bày các nhóm nhiệm vụ:  Đổi mới, nâng cao 
nhận thức và tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền đối với ứng 
dụng và phát triển công nghệ thông tin; Xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách 
về ứng dụng và phát triển  công nghệ thông tin tại Kế hoạch số 1123/KH-UBND 
ngày 22/9/2015 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chương trình hành động số 31-
CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW  của Bộ 
Chính trị (khóa XI) về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu 
cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

--------HẾT--------



Đề thi số: 13

Câu 1 (30 điểm). Anh/chị hãy trình bày Chính sách phát triển, quản lý Internet và 
thông tin trên mạng; Các hành vi bị cấm được quy định tại Nghị định số 72/2013/NĐ-
CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông 
tin trên mạng.

Câu 2 (35 điểm). Anh/chị hãy trình bày Chính sách của Nhà nước về ứng dụng và 
phát triển công nghệ thông tin; Nội dung quản lý nhà nước về công nghệ thông tin 
được quy định tại  Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của 
Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Câu 3 (35 điểm). Anh/chị hãy trình bày Mục tiêu của chương trình tại Quyết định số 
1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình 
quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước giai 
đoạn 2016 - 2020.

--------HẾT--------



Đề thi số: 14

Câu 1 (30 điểm).  Anh/chị hãy trình bày trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang 
Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương trong việc Bảo đảm các điều kiện sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động 
của cơ quan nhà nước và Thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá, báo cáo tình hình 
sử dụng văn bản điện tử của cơ quan nhà nước các cấp tại  Chỉ thị số 15/CT-TTg 
ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử 
trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

Câu 2 (35 điểm). Anh/chị hãy nêu các Chỉ tiêu chủ yếu và các Nhiệm vụ cụ thể tại 
Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử.

Câu 3 (35 điểm). Anh/chị hãy nêu các Giải pháp chủ yếu tại Quyết định số 1819/QĐ-
TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về 
ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước giai đoạn 2016 - 
2020.

--------HẾT--------



Đề thi số: 15

Câu 1 (30 điểm).  Anh/chị hãy trình bày trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang 
Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương trong việc Tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động nội bộ của 
mỗi cơ quan nhà nước và Tăng cường sử dụng văn bản điện tử trao đổi giữa các cơ 
quan nhà nước với nhau, hoặc giữa cơ quan nhà nước với các cơ quan, tổ chức, 
doanh nghiệp, cá nhân khác tại Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan 
nhà nước.

Câu 2 (35 điểm). Anh/chị hãy nêu các Giải pháp chủ yếu của Văn phòng Chính phủ 
và Bộ Thông tin và Truyền thông tại Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của 
Chính phủ về Chính phủ điện tử.

Câu 3 (35 điểm). Anh/chị hãy nêu Vai trò của cổng thông tin điện tử của cơ quan 
nhà nước; Nguyên tắc cung cấp thông tin và Những thông tin chủ yếu cung cấp lên 
cổng thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước tại  Nghị định 43/2011/NĐ-CP 
ngày 13/6/2011 của Chính phủ về việc cung tấp thông tin và dịch vụ công trực 
tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà 
nước.

--------HẾT--------



Đề thi số: 16

Câu 1 (30 điểm).  Anh/chị hãy nêu Trách nhiệm của Thủ trưởng, cán bộ, công 
chức, viên chức cơ quan nhà nước các cấp và của Bộ Thông tin và Truyền thông 
tại Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường 
sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

Câu 2 (35 điểm). Anh/chị hãy nêu các Nguyên tắc; Điều kiện và Nội dung để triển 
khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước được 
Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc Hội nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định.

Câu 3 (35 điểm). Anh (chị) hãy nêu các nhóm nhiệm vụ:  Ứng dụng công nghệ 
thông tin trong hệ thống chính trị và trong xã hội thiết thực, có hiệu quả; Phát triển 
nguồn nhân lực CNTT đạt chuẩn quốc gia, quốc tế, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng 
dụng, tiếp thu, làm chủ và sáng tạo công nghệ mới và Tăng cường hợp tác trong 
nước và quốc tế tại Kế hoạch số 1123/KH-UBND ngày 22/9/2015 của UBND tỉnh 
Quảng Bình triển khai thực hiện Chương trình hành động số 31-CTr/TU của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa 
XI) về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát 
triển bền vững và hội nhập quốc tế.

--------HẾT--------



Đề thi số: 17

Câu 1 (30 điểm).  Anh/chị hãy nêu Mục tiêu của Chương trình tại Quyết định số 
1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình 
quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước giai 
đoạn 2016 - 2020.

Câu 2 (35 điểm). Anh/chị hãy nêu các Nguyên tắc; Điều kiện và Nội dung để triển 
khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước được 
Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc Hội nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định.

Câu 3 (35 điểm). Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ 
đã phân công  trách nhiệm của  các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính 
phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trách nhiệm của Thủ 
trưởng cơ quan nhà nước và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ 
quan nhà nước các cấp như thế nào?

--------HẾT--------



Đề thi số: 18

Câu 1 (30 điểm). Anh/chị hãy nêu các Quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ 
thông tin tại  Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và 
Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Câu 2 (35 điểm). Anh/chị hãy trình bày các nhóm nhiệm vụ:  Đổi mới, nâng cao 
nhận thức và tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền đối với ứng 
dụng và phát triển công nghệ thông tin và Xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách 
về ứng dụng và phát triển  công nghệ thông tin tại Kế hoạch số 1123/KH-UBND 
ngày 22/9/2015 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chương trình hành động số 31-
CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ 
Chính trị (khóa XI) về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu 
cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Câu 3 (35 điểm). Anh/chị hãy nêu Các hành vi bị cấm; Điều kiện hoạt động của 
điểm truy cập Internet công cộng và Xử lý tranh chấp tên miền tại  Nghị định số 
72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ 
Internet và thông tin trên mạng.

--------HẾT--------



Đề thi số: 19

Câu 1 (30 điểm). Anh/chị hãy nêu Quyền của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động 
ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin và Các hành vi bị nghiêm cấm được 
quy định tại  Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc 
Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Câu 2 (35 điểm). Anh/chị hãy trình bày các nhóm nhiệm vụ: Phát triển nguồn nhân 
lực công nghệ thông tin đạt chuẩn quốc gia, quốc tế, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng 
dụng, tiếp thu, làm chủ và sáng tạo công nghệ mới và Bảo đảm an ninh, an toàn 
thông tin, nâng cao năng lực quản lý mạng viễn thông, Internet; đẩy mạnh ứng dụng 
công nghệ thông tin trong quốc phòng, an ninh tại Kế hoạch số 1123/KH-UBND ngày 
22/9/2015 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chương trình hành động số 31-CTr/TU 
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị 
(khóa XI) về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát 
triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Câu 3 (35 điểm). Anh/chị hãy trình bày Mục tiêu của chương trình tại Quyết định số 
1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình 
quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước giai 
đoạn 2016 - 2020.

--------HẾT--------



Đề thi số: 20

Câu 1 (30 điểm). Anh/chị hãy nêu các Quy định chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT tại 
Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông 
quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Câu 2 (35 điểm). Anh/chị hãy trình bày Nội dung; Trách nhiệm quản lý nhà nước 
về Công nghệ thông tin; Quyền của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động ứng dụng 
và phát triển công nghệ thông tin  được quy định tại  Luật Công nghệ thông tin số 
67/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam.

Câu 3 (35 điểm). Anh/chị hãy trình bày các nhóm nhiệm vụ: Phát triển nguồn nhân 
lực công nghệ thông tin đạt chuẩn quốc gia, quốc tế, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng 
dụng, tiếp thu, làm chủ và sáng tạo công nghệ mới và Bảo đảm an ninh, an toàn 
thông tin, nâng cao năng lực quản lý mạng viễn thông, Internet; đẩy mạnh ứng dụng 
công nghệ thông tin trong quốc phòng, an ninh tại Kế hoạch số 1123/KH-UBND ngày 
22/9/2015 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chương trình hành động số 31-CTr/TU 
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị 
(khóa XI) về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát 
triển bền vững và hội nhập quốc tế.

--------HẾT--------


