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BÁO CÁO
Kết quả ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan
nhà nƣớc tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018 và kế hoạch năm 2019

Kính gửi:

Bộ Thông tin và Truyền thông

Thực hiện Công văn số 3405/BTTTT-THH ngày 08 tháng 10 năm 2018
của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch ứng
dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2019; UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế báo cáo kết quả ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ
quan nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018 và kế hoạch năm 2019, như sau:
A. KẾT QUẢ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT
ĐỘNG CƠ QUAN NHÀ NƢỚC TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2018
I. ĐÁNH GIÁ CÁC KẾT QUẢ ỨNG DỤNG CNTT NĂM 2018
1. Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) để công bố, công khai thông
tin kết quả giải quyết thủ tục hành chính
Cơ sở dữ liệu (CSDL) thủ tục hành chính của tỉnh được triển khai trên
trang thông tin điện tử tại địa chỉ ( https://tthc.thuathienhue.gov.vn) trên cơ sở
tích hợp với CSDL Quốc gia về thủ tục hành chính nhằm đảm bảo thống nhất
thông tin, đồng thời đã tích hợp và sử dụng thống nhất với cổng dịch vụ công của
tỉnh để triển khai việc tiếp nhận, xử lý thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa
Thiên Huế.
Việc cung cấp thông tin thủ tục hành chính được triển khai đồng bộ với đa
dạng hình thức nhằm hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp có thể tra cứu thuận
tiện, cụ thể:
- Công khai thông qua Trung tâm phục vụ Hành chính công các cấp.
- Công khai qua Cổng thông tin điện tử của tỉnh.
- Thông qua thư điện tử và tin nhắn SMS đến trực tiếp cho công dân, tổ
chức.
- Công dân, doanh nghiệp có thể đăng nhập bằng tài khoản cá nhân để
kiểm tra quá trình giải quyết thủ tục hành chính.
- Ngoài ra, các Trung tâm phục vụ Hành chính công đều hình thành đường
dây nóng nhằm hỗ trợ giải đáp kịp thời kết quả giải quyết thủ tục hành chính khi
người dân, doanh nghiệp có nhu cầu.

2. Cung cấp dịch vụ công trực tuyến
Căn cứ Quyết định số 877/QĐ-TTg ngày 18 tháng 7 năm 2018 của Thủ
tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4
để các Bộ, ngành, địa phương thực hiện trong các năm 2018 – 2019. UBND tỉnh
Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2179/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10
năm 2018 Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến độ mức 3, mức độ 4 thực
hiện tại tỉnh Thừa Thiên Huế các năm 2018, 2019. Trong đó: 37 thủ tục hành
chính mức độ 3, 126 thủ tục hành chính mức độ 4.
Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh được triển khai thống nhất từ cấp tỉnh
đến cấp xã thông qua địa chỉ chỉ: https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn . Cổng
dịch vụ công được tổ chức xây dựng, rà soát và điều chỉnh đến nay đã đảm bảo
theo các tiêu chí được quy đinh tại Thông tư 32/2017/TT-BTTTT ngày 15 tháng 11
năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về việc cung cấp dịch vụ
công trực tuyến và đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin
điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.
Đến nay, tổng số tài khoản đăng được đăng ký tại cổng dịch vụ công là:
53.253 tài khoản (bao gồm cả tài khoản cá nhân, doanh nghiệp và cơ quan nhà
nước). Tổng hồ sơ tiếp nhận trực tuyến trên cổng dịch vụ công tỉnh ở mức độ 3,
mức độ 4 là: 49.244 hồ sơ đạt 29,88% trên tổng hồ sơ đã được tiếp nhận.
3. Ứng dụng công nghệ thông tin tại Bộ phận một của trong việc tiếp
nhận, giải quyết thủ tục hành chính
Đến nay, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và 100% các huyên, thị
xã, thành phố đã triển khai bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo Nghị định số
61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế
một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Toàn bộ thủ tục
hành chính đã được tiếp nhập tập trung tại các Trung tâm thay thế hình thức tiếp
nhận trực tiếp tại các cơ quan nhà nước.
Công tác xử lý tại các cơ quan nhà nước được thực hiện 100% trên môi
trường mạng thông qua công tác số hóa hồ sơ đăng ký tại Trung tâm Phục vụ
hành chính công cấp tỉnh và các Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện. Hệ
thống xử lý trên môi trường mạng tại các cơ quan nhà nước được tích hợp thống
nhất quy trình đối với dịch vụ công truyền thống và dịch vụ công trực tuyến đã
tạo điều kiện thuận lợi trong công tác xử lý cũng như việc theo dõi, giám sát của
các cơ quan liên quan.
Hồ sơ liên thông đã được thực hiện trong nội bộ cơ quan nhà nước tỉnh
Thừa Thiên Huế và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn.
4. Ứng dụng CNTT trong hoạt động nội bộ
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Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh đã được triển khai và đã phát huy hiệu
quả. Các phân hệ của Kiến trúc được triển khai theo đúng quy định tạo nền tảng
cho việc phát triển ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước.
Hệ thống văn bản và điều hành công việc trên môi trường mạng đã được
triển khai đồng bộ từ cấp tỉnh đến cấp xã từ đó tạo ra môi trường làm việc trên
mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước được thống nhất.
Hệ thống văn bản đã triển khai liên thông với Chính phủ thông qua Trục
liên thông văn bản của Chính phủ.
Hệ thống phần mềm dùng chung ngày càng được hoàn thiện, chuẩn hóa và
đã triển khai đồng bộ từ cấp tỉnh đến cấp xã.
5. Kết quả triển khai các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu
- Triển khai nâng cấp Hệ thống thông tin Nền tảng tích hợp, chia sẻ liện
thông của tỉnh.
- Triển khai Kiểm thử phần mềm: đã triển khai kiểm thử được 13 hệ thống
phần mềm cài đặt tại Trung tâm Thông tin Dữ liệu điện tử.
- Nâng cấp, phát triển cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính của tỉnh, liên thông
kết nối với cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính quốc gia.
- Tổ chức cập nhật dữ liệu biến động của các ngành, lĩnh vực vào cơ sở dữ
liệu GISHue.
- Nâng cấp và tổ chức cập nhật cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức
của tỉnh.
- Nâng cấp hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu doanh nghiệp.
6. Hạ tầng kỹ thuật
Trung tâm thông tin dữ liệu tỉnh hoạt động ổn định, được đầu tư nâng cấp
thường xuyên đã đáp ứng điều kiện vận hành Chính quyền điện tử tại địa phương.
Mạng diện rộng của tỉnh được kết nôi thông suốt từ cấp tỉnh đến cấp xã
theo mô hình mạng Truyền số liệu chuyên dùng (CpNet).
Mạng truy nhập internet được triển khai theo giải pháp tập trung vào một
điểm truy nhập duy nhất tại Sở Thông tin và Truyền thông thay thế cho việc truy
nhập trực tiếp từ các cơ quan nhà nước nhằm đảm bảo an toàn thông tin cho
mạng diện rộng tỉnh.
Các giải pháp cập nhật hệ điều hành, phòng chống virus cũng được triển
khai tập trung, từ đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc thiết lập các chính sách
truy nhập mạng một cách an tòa và đảm bảo an toàn chung cho mạng toàn tỉnh.
7. Nguồn nhân lực
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- 100% cán bộ, công chức, viên chức được phổ biến, đào tạo về phần mềm
mã nguồn mở.
- Tổ chức lớp đào tạo chuyên viên bảo mật mạng cấp cao SCNA cho đội
ngũ cán bộ chuyên trách CNTT.
- Triển khai đào tạo nâng cao kỹ năng về An toàn thông tin cho các cán bộ,
công chức, viên chức cấp sở và cấp huyện.
- Tổ chức tập huấn chuẩn ứng dụng CNTT cơ bản cho cán bộ công chức,
viên chức.
- Phổ biến các nội dung ứng dụng, phát triển CNTT của tỉnh cho lãnh đạo
các cấp.
8. Môi trƣờng pháp lý
a) Tổ chức tập huấn phổ biến, triển khai các văn bản của Trung ương tại
địa phương, cụ thể:
- Thông tư số 31/2017/TT-BTTTT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ
Thông tin và Truyền thông về việc quy định hoạt động giám sát an toàn hệ thống
thông tin.
- Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ
Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về
ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước.
- Quyết định 2331/QĐ-BTTTT ngày 15/12/2017 của Bộ Thông tin và
Truyền thông về việc công bố định mức kinh tế - kỹ thuật trong hoạt động chuyển
giao ứng dụng công nghệ thông tin.
- Công văn số 4588/BTTTT-KHTC ngày 18 tháng 12 năm 2017 của Bộ
Thông tin và Truyền thông về việc công bố định mức kinh tế - kỹ thuật trong hoạt
động chuyển giao ứng dụng CNTT.
- Thông tư số 43/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ Thông tin và
Truyền thông Quy định mức giá cước tối đa dịch vụ trên mạng truyền số liệu
chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước.
- Nghị định 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 quy định chi tiết thi hành
Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.
b) Xây dựng các văn bản thay thế, văn bản mới bao gồm:
- Quy định Đầu tư, lắp đặt Camera và công tác phối hợp triển khai, vận
hành Trung tâm điều hành đô thị thông minh
- Quy định "Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ chính quyền điện
tử các cấp tại tỉnh Thừa Thiên Huế".
- Quy định quản lý hệ thống thư điện tử công vụ.
4

- Quy định quản lý, vận hành, sử dụng và đảm bảo an toàn thông tin mạng
tin học tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Quy định về việc cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử hoặc
cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước và cung cấp dịch vụ công trực tuyến
tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Quy định triển khai hệ thống thông tin phản ánh hiện trường tỉnh Thừa
Thiên Huế.
9. Kết quả thực hiện mục tiêu theo Kế hoạch 2018, Kế hoạch 5 năm
a) Kết quả thực hiện các chỉ tiêu năm 2018
- Chỉ tiêu 100% cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã cung cấp dịch vụ
công trực tuyến mức 3,4: Hoàn thành.
- Chỉ tiêu 50% thủ tục hành chính được triển khai ở mức độ 4: Hoàn thành.
- 100% hồ sơ khai thuế của doanh nghiệp được nộp qua mạng: Hoàn thành.
- 98% doanh nghiệp thực hiện nộp thuế qua mạng: Hoàn thành.
- 100% cơ quan, tổ chức thực hiện giao dịch điện tử trong việc thực hiện
thủ tục tham gia Bảo hiểm xã hội: Hoàn thành.
- 10% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 10% số lượng các gói
thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế thực hiện lựa chọn nhà thầu
qua mạng: Hoàn thành (12% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 11% số
lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế thực hiện lựa
chọn nhà thầu qua mạng).
- 98% doanh nghiệp đăng ký kinh doanh qua mạng: Hoàn thành.
- 100% hồ sơ cấp giấy chứng nhận đầu tư qua mạng: Hoàn thành.
- 100% cơ quan nhà nước sư dụng hệ thống phần mềm dùng chung tích
hợp từ cấp tỉnh đến cấp xã: Hoàn thành.
- 100% văn bản (không mật) trong các cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến
cấp huyện được liên thông, luân chuyển trên môi trường mạng: Hoàn thành.
- 100% cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp huyện áp dụng chữ ký số
trong trong văn bản điện tử: Hoàn thành.
- 80% cơ quan nhà nước áp dụng CDSL hệ thống thông tin địa lý GIS Huế
vào công tác quản lý chuyên ngành: Hoàn thành.
Như vậy, Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2018 cơ bản hoàn thành 100%
các chỉ tiêu, một số chỉ tiêu vượt so với dự kiến.
b) Kết quả thực hiện Kế hoạch 147/KH-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2015
của UBND tỉnh Ứng dụng Công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước, xây
dựng Chính quyền điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020.
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- Cung cấp đầy đủ thông tin trên Cổng/ Trang thông tin điện tử của tất cả
các cơ quan nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế theo quy định tại Nghị định
43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về việc cung cấp
thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông
tin điện tử cơ quan nhà nước: (Đã hoàn thành vượt kế hoạch).
- 50% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến tại mức độ 4 (Hiện
nay đã đạt 29,9%).
- 95% hồ sơ khai thuế của doanh nghiệp được nộp qua mạng (Đã hoàn
thành vượt kết hoạch).
- 90% doanh nghiệp thực hiện nộp thuế qua mạng (Đã hoàn thành).
- 50% số hộ, cá nhân kinh doanh kê khai nghĩa vụ thuế phát sinh từ việc
cho thuê tài sản và lệ phí trước bạ ô tô, xe máy (Đang điều chỉnh nội dung tiêu
chí cho phù hợp với tình hình mới).
- 90% cơ quan, tổ chức thực hiện giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ
tục bảo hiểm xã hội (Đã hoàn thành vượt kế hoạch).
- 50% số lương gói thầu chào hàng cạnh tranh, 40% số lượng gói thầu quy
mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng
(Hiện nay đã đạt 10% số lượng gói thầu chao hàng cạng tranh và 10% số lượng
gói thầu có quy mô nhỏ).
- 20% Doanh nghiệp đăng ký kinh doanh qua mạng (Đã hoàn thành vượt
kế hoạch).
- 100% Văn bản không mật được trao đổi giữa các cơ quan nhà nước dưới
dạng điện tử áp dụng chữ ký số (Đã hoàn thành vượt kế hoạch).
- 100% cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp huyện áp dụng triệt để phần
mềm dùng chung (Đã hoàn thành vượt kế hoạch).
- 100% Giấy mời được phát hành qua mạng (Đã hoàn thành vượt kế
hoạch).
- 100% cơ quan nhà nước xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin địa lý GIS Huế
(Đang điều chỉnh chỉ tiêu cho phù hợp với thực tiễn một số cơ quan chuyên môn
không liên quan đên CSDL GIS Huế trong quá trình hoạt động).
- Xây dựng hoàn thiện hạ tầng đảm bảo an toàn thông tin cho tất cả các hệ
thống của tỉnh (Đã đạt 60%).
- Xây dựng thành phố Huế thành Đô thị thông minh (Đã ban hành Quyết
định số 1779/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2018 của UBND tỉnh phê duyệt
Đề án “Phát triển dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến
năm 2020 định hướng đến năm 2025”).
II. NHỮNG VƢỚNG MẮC TỒN TẠI, NGUYÊN NHÂN
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1. Về ứng dụng quản lý văn bản và điều hành công việc
Hiện nay, việc xử lý trên môi trường mạng đã trở thành một nhu cầu cấp
thiết của các cơ quan, cán bộ, công chức viên chức. Tuy nhiên, theo quy định hệ
thống văn bản chỉ được chạy trên môi trường mạng diện rộng của tỉnh và không
triển khai trên môi trường internet. Vì vậy, việc xử lý chỉ được thực hiện trong
giờ hành chính và tại cơ quan nhà nước. Điều này đã ảnh hưởng đến tính kịp thời,
hiệu quả cũng như giải quyết công việc trong trường hợp cấp bách cũng như đi
công tác.
2. Về dịch vụ công trực tuyến
- Đối với người dân: khi đăng ký, đặc biệt là dịch vụ công trực tuyến mức
độ 4 thì hồ sơ do người dân số hóa đăng ký chưa có cơ chế xác thực đảm bảo tính
pháp lý, chính xác của hồ sơ dẫn đến hiệu quả không cao. Việc áp dụng chữ ký số
của cá nhân so với nhu cầu thường xuyên là không nhiều trong giai đoạn hiện nay
nên sẽ dẫn đến tình trạng lãng phí cho người dân và không khuyến khích sử dụng
được.
- Đối với Thủ tục hành chính: Thủ tục hành chính do các Bộ, ngành
Trương ương ban hành, địa phương thống nhất áp dụng. Tuy nhiên, trên thực tế,
thành phần hồ sơ được quy định trong danh mục thủ tục hành chính là chưa thống
nhất vì nó còn liên quan đến các quy định chuyên ngành khác của các Bộ, Ngành
(Tiêu biểu trong lĩnh vực đất đai). Từ đó, việc quy định không nhận thêm thành
phần hồ sơ ngoài danh mục được công bố gặp rất nhiều khó khăn, khó thực hiện.
- Đối với dịch vụ công trực tuyến đặc biệt là dịch vụ công mức độ 4 thì
người dân không cần đến cơ quan mà thực hiện nộp hồ sơ điện tử trên môi trường
mạng. Tuy nhiên, trong thành phần của thủ tục hành chính lại quy định phải nộp
bản gốc thì không thể tránh khỏi tình trạng người dân phải đến cơ quan nhà nước
nộp hồ sơ mới được xác minh, xử lý như vậy không đảm bảo tính hiệu quả của
dịch vụ công trực tuyến.
- Đối với hồ sơ có tính liên thông, còn tình trạng các cơ quan liên thông lại
phát sinh thành phần hồ sơ khác nhau từ đó công dân, tổ chức phải nộp hồ sơ theo
từng bước liên thông. Vì vậy, việc liên thông qua mạng không giảm bớt thời gian
đi lại cho công dân, tổ chức.
- Đối với thời gian xử lý hồ sơ, vẫn tồn tại những hồ sơ không quy định
thời gian xử lý, dẫn đến việc kiểm soát công tác xử lý của các cơ quan nhà nước
gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là không kịp thời nắm bắt để điều chỉnh những nội
dung phát sinh trong thực tiễn.
- Biên lại điện tử và hóa đơn điện tử đã trở thành phổ biến và đã có văn bản
tổ chức thực hiện. Tuy nhiên, trên thực tế còn tình trạng cơ quan Trung ương
đóng trên địa bàn chưa áp dụng dẫn đến việc liên thông trên môi trường mạng
cũng như dịch vụ công trực tuyến không thể áp dụng.
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- Liên thông dịch vụ công đối với hệ thống dịch vụ công của các Bộ triển
khai thống nhất toàn quốc và hệ thống dịch vụ công của đại phương chưa được
thực hiện, còn cứng nhắc và chưa có cơ chế phối hợp. Dẫn đến tình trạng địa
phương phải làm quá nhiều việc và đi ngược lại với tiện ích về công nghệ thông
tin mà đáng ra phải tối ưu hơn.
- Liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia chưa được triển khai gặp rất nhiều
khó khăn trong việc triển khai dịch vụ công. Đặc biệt sẽ càng lãng phí và tốn
công xử lý nếu việc này kéo dài.
3. Về mạng số liệu chuyên dùng
Việc ứng dụng mạng số liệu chuyên dùng làm một biện pháp đảm bảo an
toàn thông tin rất quan trọng. Tuy nhiên, với tốc độ phát triển công nghệ thông tin
hiện nay, đặc biệt là phát triển các dịch vụ đô thị thông minh thì mạng số liệu
chuyên dùng không dừng ở việc triển khai các ứng dụng mà còn triển khai các
dịch vụ khác như: hội nghị trực tuyến, truyền dữ liệu cảm biến camera, môi
trường, thiết bị IoT trong cơ quan nhà nước phục vụ phát triển đô thị thông minh.
Tuy nhiên, kinh phí để vận hành mạng số liệu chuyên dùng là quá cao, gấp nhiều
lần so với mạng internet, bên cạnh đó, triển khai nhiều dịch vụ thì kinh phí phát
sinh theo cấp độ. Như vậy, khả năng để vận hành cho dịch vụ đô thị thông minh
thông qua mạng chuyên dùng sẽ là một rào cản rất lớn, không thể có nguồn ngân
sách nào đáp ứng và duy trì với thời gian dài.
III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
1. Về ứng dụng CNTT nội bộ
Kiến nghị Bộ Thông tin và Truyền thông nên hướng dẫn áp dụng chữ ký số
qua SIM điện thoại cũng như các tiêu chuẩn bảo mật để tạo điều kiện việc xử lý
văn bản thông qua thiết bị di động. Theo quan điểm tỉnh Thừa Thiên Huế nên ưu
tiên các nội dung:
- Sử dụng chữ ký số trên SIM điện thoại để đăng nhập hệ thống nhằm đảm
bảo tính thống nhất và đảm bảo an toàn thông tin.
- Xây dựng tài liệu hướng dẫn quy định bảo mật khi kết nối hệ thống quản
lý văn bản, trong đó ưu tiên hình thức thiết lập kết nối mạng riêng ảo (VPN) để
khắc phục việc truy nhập trực tiếp từ môi trường internet.
2. Dịch vụ công trực tuyến
- Kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an thống nhất với Bộ Thông tin và
Truyền thông triển khai liên thông, sử dụng cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư
nhằm phục vụ cho dịch vụ công trực tuyến của các địa phương trong đó ưu tiên
việc kiểm tra, xác thực độ chính xác của tài khoản. Đặc biệt, hiện nay Thừa Thiên
Huế là tỉnh đã triển khai số hóa Cơ sở dữ liệu dân cư trên địa bàn đã cơ bản gần
hoàn thành.
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- Kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, Ngành trong quá trình rà soát thủ
tục hành chính cần lưu ý đến việc quy định thành phần hồ sơ chồng chéo giữa
danh mục thủ tục hành chính với các Quy định quy phạm chuyên ngành khác của
các Bộ, Ngành, địa phương. Đồng thời có hướng dẫn cụ thể đối với các tình
huống các chồng chéo chưa được khắc phục.
- Kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, Ngành Trung ương cần có hướng
dẫn, hoặc phương án cụ thể đối với các trường hợp thủ tục hành chính được công
bố dịch vụ công mức độ 4 trong khi công bố thủ tục hành chính lại quy định các
thành phần hồ sơ phải nộp hồ sơ gốc. Qua đó, kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các
Bộ, Ngành khẩn trương hoàn thiện cơ sở dữ liệu hướng đến xác thực qua cơ sở
dữ liệu của Bộ, Ngành, địa phương nhằm thay thế cho việc nộp thành phần hồ sơ
giấy. Đối với các loại giấy tờ đã có trong cơ sở dữ liệu, kiến nghị Chính phủ cho
phép áp dụng để xác thực thay thế hồ sơ giấy.
- Kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, Ngành trong quá trình rà soát thủ
tục hành chính cần ưu tiên việc rà soát các thành phần hồ sơ của các thủ tục liên
thông. Trong đó kiến nghị: cần xác định cơ quan chủ trì liên thông nhằm đảm bảo
công dân, tổ chức chỉ nộp một lần và nhận kết quả thông qua cơ quan chủ trì;
Nghiên cứu phương án xác định thành phần hồ sơ các cơ quan liên thông đảm
bảo thông tin đầy đủ để công dân, tổ chức có thể nộp hoàn thiện ngay lần đầu tiên
tại cơ quan chủ trì tiếp nhận liên thông.
Hiện nay, tỉnh Thừa Thiên Huế đang thí điểm áp dụng mô hình liên thông
đối với một số thủ tục hành chính theo hình thức liên thông đồng thời. Tức là tại
thời điểm tiếp nhận hồ sơ, toàn bộ thông tin sẽ chuyển đồng thời đến các cơ quan
liên quan đến liên thông mà không thực hiện tuần tự qua từng cơ quan, điều này
giúp cho các cơ quan liên thông tiếp cận hồ sơ ngay từ đầu từ đó có phản hồi
nhanh cho công dân, tổ chức tránh tình trạng mỗi cơ quan liên thông thì công dân
phải thực hiện ít nhất một lần nếu trong trường hợp hồ sơ chưa đảm bảo.
- Kiến nghị Chỉnh phủ chỉ đạo các Bộ, Ngành Trương ương rà soát thủ tục
cần quan tâm ưu tiên và có giải pháp đối với các thủ tục hành chính không quy
định thời gian xử lý. Có hướng dẫn cụ thể cho địa phương thực hiện trong trường
hợp phải quy định như vậy.
- Kiến nghị Bộ Thông tin và Truyền thông có phương án tham mưu Chính
phủ chuẩn hóa các quy định về mối quan hệ giữa các hệ thống dịch vụ công được
các Bộ, Ngành Trung ương triển khai thống nhất toàn quốc với hệ thống dịch vụ
công tại địa phương. Trong đó cần quan tâm đến tính liên thông, tính thống nhất
trong quy trình và đặc biệt là quy trình và phương thức thực hiện dịch vụ công
trực tuyến cho công dân, tổ chức đảm bảo cho công dân, tổ chức sử dụng thuận
tiện không bị chi phối bởi nhiều cách thức, quy trình khác nhau. Việc quản lý,
theo dõi thông tin thủ tục hành chính của công dân, tổ chức cần được thống nhất
để phù hợp với mọi trình độ, kỹ năng của người dân nhằm thúc đẩy, phát triển
hiệu quả dịch vụ công trực tuyến.
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- Kiến nghị Bộ Thông tin và Truyền thông sớm hoàn thiện nền tảng tích
hợp, liên thông Quốc gia để các địa phương sớm kết nối và sử dụng các cơ sở dữ
liệu Quốc gia đã được triển khai. Đặc biệt, sớm thúc đẩy tham mưu quy định việc
kết nối, sử dụng cơ sở dữ liệu Quốc gia tạo ra tính pháp lý và sự chủ động của các
tỉnh, thành phố.
B. KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG
HOẠT ĐỘNG CƠ QUAN NHÀ NƢỚC TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2019
I. CĂN CỨ LẬP KẾ HOẠCH
- Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Luật An toàn thông tin mạng ngày 19 tháng 11 năm 2015;
- Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng
dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước;
- Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020
của Chính phủ đã được ban hành theo Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011;
- Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về việc tiếp
tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng
cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo;
- Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 26/8/2016 của Chính phủ về việc phê
duyệt Chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020;
- Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ
quan nhà nước giai đoạn 2016-2020;
- Quyết định số 153/QĐ-TTg ngày 30/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020;
- Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính
phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành
chính nhà nước;
- Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực
hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC;
- Quyết định số 877/QĐ-TTg ngày 18/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ
ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 triển khai tại các Bộ,
ngành, địa phương năm 2018-2019;
- Quyết định 846/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục
dịch vụ công trực tuyến mức 3, mức 4 các bộ, ngành, địa phương triển khai năm
2017;
- Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ
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phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020;
- Văn bản số 1178/BTTTT-THH ngày 21/4/2015 của Bộ Thông tin và Truyền
thông ban hành Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, Phiên bản 1.0;
- Công văn số 3405/BTTTT- THH ngày 08/10/2018 của Bộ Thông tin và
Truyền thông V/v Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt
động của cơ quan nhà nước năm 2019;
- Quyết định số 383/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2017 của UBND
tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Thừa
Thiên Huế;
- Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2015 của UBND tỉnh
về Thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy
mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền
vững và hội nhập quốc tế;
- Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh
về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước xây dựng Chính quyền
điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế giai doạn 2016-2020.
II. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu ứng dụng CNTT, phát triển Chính quyền điện tử tỉnh
Thừa Thiên Huế
- 100% hồ sơ khai thuế của doanh nghiệp được nộp qua mạng.
- 98% doanh nghiệp thực hiện nộp thuế qua mạng.
- 100% cơ quan, tổ chức thực hiện giao dịch điện tử trong việc thực hiện
thủ tục tham gia Bảo hiểm xã hội.
- 15% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 15% số lượng các gói
thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế thực hiện lựa chọn nhà thầu
qua mạng.
- 98% doanh nghiệp đăng ký kinh doanh qua mạng.
- 100% hồ sơ cấp giấy chứng nhận đầu tư qua mạng
- 100% cơ quan nhà nước sử dụng hệ thống phần mềm dùng chung tích
hợp từ cấp tỉnh đến cấp xã.
- 100% văn bản (không mật) trong các cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến
cấp huyện được liên thông, luân chuyển trên môi trường mạng.
- 100% cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp huyện áp dụng chữ ký số
trong trong văn bản điện tử.
2. Mục tiêu ứng dụng CNTT phục vụ ngƣời dân và doanh nghiệp
hƣớng đến xây dựng Thành phố thông minh
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- 100% cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã cung cấp dịch vụ công
trực tuyến mức 3,4 và thực hiện một cửa liên thông trên môi trường mạng.
- 50% thủ tục hành chính các đơn vị cập tỉnh, cấp huyện được triển khai ở
mức độ 4.
- Xây dựng và đưa vào áp dụng Trung tâm giám sát, điều hành Đô thị
thông minh Thừa Thiên Huế.
- 100% cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh; 100% UBND cấp
huyện có trang thông tin điện tử cung cấp thông tin phục vụ người dân, doanh
nghiệp.
- Hoàn thành các chức năng cơ bản Cổng thông tin tương tác phục vụ cung
cấp dịch vụ đô thị thông minh.
3. Mục tiêu phát triển hạ tầng kỹ thuật CNTT và an toàn thông tin
- 100% cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã triển khai kết nối mạng
MetroNet kết nối mạng số liệu chuyên dùng của Chính phủ, Internet tập trung.
- Đảm bảo có 01 hệ thống dự phòng nóng hạ tầng dùng chung tỉnh.
- 30% UBND cấp xã có hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng mô hình một
cửa điện tử hiện đại.
- 100% cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh sử dụng giải pháp diệt
virus máy tính tập trung.
III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG CNTT NĂM 2019
1. Ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan nhà nƣớc
- Hoàn thiện, triển khai có hiệu quả Kiến trúc đô thị thông minh.
- Tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3,4 trong hầu hết
các lĩnh vực, gắn kết chặt chẽ với triển khai Quyết định số 877/QĐ-TTg ngày 18
tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ công
trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để các Bộ, ngành, địa phương thực hiện trong các
năm 2018-2019.
- Đẩy mạnh ứng dụng CNTT tại Trung tâm phục vụ hành chính công cấp
tỉnh, cấp huyện và bộ phận một cửa hiện đại cấp xã. Tiếp tục hoàn chỉnh mô hình
liên thông trên môi trường mạng.
- Tiếp tục triển khai có hiệu quả các phần mềm chuyên ngành, phần mềm
dùng chung của tỉnh trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh từ cấp tỉnh đến
cấp xã.
2. Ứng dụng CNTT phục vụ ngƣời dân và doanh nghiệp
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- Tiếp tục triển khai ứng dụng Cổng dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huế
thống nhất từ cấp tỉnh đến cấp xã; hoàn thiện các dịch vụ công ích trực tuyến,
dịch vụ sự nghiệp trực tuyến.
- Hệ thống hóa và triển khai hiệu quả hệ thống khảo sát, đánh giá trực
tuyến về mức độ hài lòng của công dân, doanh nghiệp trong giải quyết các thủ tục
hành chính.
- Tiếp tục Hoàn chỉnh mô hình Cổng/ Trang thông tin điện tử liên thông, đa
cấp đa điểm từ cấp tỉnh đến cấp xã.
- Tiếp tục triển khai hệ thống công khai thông tin về các lĩnh vực đất đai,
xây dựng, đô thị và đề tài khoa học
- Tiếp tục hoàn thiện ứng dụng, cơ sở dữ liệu về quản lý doanh nghiệp, các
hệ thống thông tin doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể.
- Hoàn thiện hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ
tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công các cấp và Bộ phận một
cửa hiện tại cấp xã theo hướng tập trung, liên thông.
- Triển khai một số ứng dụng thanh phố thông minh trên 5 lĩnh vực: Du
lịch, Y tế, Giáo dục, Giao thông, Môi trường.
3. Phát triển Chính quyền điện tử
- Chuẩn hóa và tích hợp thống nhất các hệ thống thông tin; Nâng cấp nền
tảng tích hợp, chia sẻ, liên thông tỉnh Thừa Thiên Huế (LGSP) đáp ứng kịp với sự
phát triển công nghệ thông tin hiện nay. Kết nối liên thông với nền tảng tích hợp,
chia sẻ liên thông quốc gia (NGSP) từ đó liên thông với các Bộ, ngành Trung
ương.
- Hoàn thiện hệ thống văn bản Quy phạm pháp luật trên địa bàn đảm bảo
điều kiện phát triển chính quyền điện tử.
- Phối hợp triển khai các hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi từ
Trung ương đến địa phương sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do các cơ
quan, tổ chức ở Trung ương và địa phương quản lý.
4. Phát triển nguồn nhân lực cho ứng dụng CNTT
- Tổ chức hoạt động có hiệu quả Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện
tử tỉnh.
- Tập huấn nâng cao nghiệp vụ Tổ công tác giúp việc cho Ban chỉ đạo
Chính quyền điện tử tỉnh.
- Tiếp tục tổ chức tập huấn nâng cao nghiệp vụ quản lý CNTT đối với lãnh
đạo các cấp trong cơ quan nhà nước.
- Tiếp tục tập huấn ứng dụng mã nguồn mở cho cán bộ công chức trong cơ
quan nhà nước
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- Tiếp tục chuẩn hóa kiến thức cho cán bộ chuyên trách công nghệ thông
tin trong cơ quan nhà nước, tập trung nhiều vào kiến thức an toàn thông tin và
vận hành hệ thống mạng.
- Tiếp tục chuẩn hóa và tập huấn nâng cao năng lực ứng dụng CNTT cho
cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước.
- Tổ chức tập huấn cho Tổ an toàn thông tin nhằm nâng cao năng lực quản
lý về an toàn thông tin.
5. Phát triển hạ tầng kỹ thuật CNTT
- Xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật tại trung tâm dữ liệu bảo đảm triển
khai Kết nối Chính quyền điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế, hướng tới tiêu chuẩn
quốc tế, bảo đảm an toàn an ninh thông tin.
- Tiếp tục triển khai mạng diện rộng tỉnh theo mô hình mạng MetroNet kết
nối mạng số liệu chuyên dùng của Chính phủ; thiết lập việc tuy nhập internet
trong cơ quan nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế theo hướng tập trung.
- Triển khai và ứng dụng có hiệu quả chữ ký số trong cơ quan nhà nước.
- Tiếp tục triển khai hệ thống hạ tầng mạng công cộng (Wifi công cộng)
phục vụ cho người dân, doanh nghiệp kết nối thông tin trên môi trường Internet.
- Tiếp tục triển khai hạ tầng phục vụ cho ứng dụng thẻ điện tử thông minh.
6. Đảm bảo an toàn thông tin
- Hoàn thiện hạ tầng dùng chung và đảm bảo an toàn thông tin phục vụ
phát triển chính quyền điện tử.
- Thiết lập và nâng cao hiệu quả hoạt động các hệ thống quan trắc cơ sở và
giám sát an toàn mạng cơ sở của địa phương.
- Xây dựng hệ thống hạ tầng tại Văn phòng UBND tỉnh thành hệ thống dự
phòng nóng, đảm bảo sẵn sàng đối với hạ tầng dùng chung của tỉnh trong trường
hợp xấu xảy ra.
- Tổ chức triển khai Giải pháp phòng, chống mã độc tập trung trong các cơ
quan nhà nước.
- Kiện toàn, bố trí cán bộ chuyên trách quản lý về an toàn thông tin cho
đơn vị.
IV. GIẢI PHÁP
1. Giải pháp môi trƣờng chính sách
- Tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp Kiến trúc Chính quyền điện tử, nghiên cứu
bổ sung từng bước nâng cấp phiên bản Kiến trúc Chính quyền điện tử phù hợp
với Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 2.0 khi được ban
hành.
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- Xây dựng Quy định đảm bảo an toàn thông tin hạ tầng đô thị thông minh tỉnh.
- Xây dựng Quy định cung cấp thông tin quy hoạch đô thị trên nền GIS.
2. Giải pháp tài chính
- Ưu tiên bố trí nguồn lực từ ngân sách tập trung của tỉnh để đầu tư các dự
án mang tính chất lõi, làm nền tảng cho phát triển chính quyền điện tử tại địa
phương.
- Bố trí nguồn vốn sự nghiệp của tỉnh thực hiện các chương trình, dự án
liên quan đến hoạt động chuyển đổi dữ liệu các ngành; tổ chức các hội nghị, hội
thảo; tổ chức truyền thông, tuyên tuyền, thuê dịch vụ CNTT.
- Tranh thủ nguồn vốn từ chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai
đoạn 2016-2020 của Chính phủ để phát triển ứng dụng CNTT tại địa phương.
- Triển khai hiệu quả kết quả thuộc đề án, dự án nằm trong phạm vi đề tài
khoa học được Bộ Khoa học Công nghệ phê duyệt. Tranh thủ nguồn khoa học
công nghệ của tỉnh để triển khai các dự án, chương trình có tính kiến trúc, quy
trình và mô hình quản lý cần nghiên cứu.
- Ưu tiên hình thức xã hóa trong ứng dụng phát triển tiêu chí thành phố
thông minh.
3. Giải pháp gắt kết chặt chẽ ứng dụng CNTT với cải cách hành chính
- Tiếp tục thực hiện Chương trình phối hợp Thúc đẩy gắn kết ứng dụng
CNTT với cải cách hành chính giai đoạn 2017-2020.
- Tiếp tục thực hiện chuẩn hóa quy trình, thủ tục hành chính; áp dụng hệ
thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 theo
Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ.
- Tiếp tục nhân rộng triển khai hệ thống thông tin ISO điện tử của tỉnh.
- Xây dựng chương trình phối hợp giữa Sở Nội vụ và Sở Thông tin và
Tuyền thông để gắn kết hoạt động ứng dụng CNTT.
4. Giải pháp tổ chức, triển khai
- Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh, thay thế Ban
Chỉ đạo CNTT.
- Xây dựng Quy chế hoạt động và Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo
xây dựng chính quyền điện tử tỉnh.
- Thường xuyên rà soát các Hệ thống thông tin để bảo đảm tuân thủ Kiến
trúc Chính quyền điện tử của tỉnh.
5. Các giải pháp kỹ thuật công nghệ và các giải pháp khác
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- Tiếp tục nghiên cứu đầu tư Trung tâm Thông tin dữ liệu điện tử ứng dụng
giải pháp Điện toán đám mây phục vụ triển khai ứng dụng CNTT, xây dựng
Chính phủ điện tử.
- Tiếp tục hoàn thiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên các nền tảng di
động để phục vụ công dân, tổ chức.
V. DANH MỤC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN
(Kèm theo phụ lục)
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế kính báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông
xem xét, tổng hợp./.
Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Tin học hóa – Bộ TT&TT;
- TT.Tỉnh ủy; TT. HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- VP: CVP, PCVP N.Đ.Bách;
- Lưu: VT, CT.

CHỦ TỊCH
Ký bởi: Ủy ban Nhân dân tỉnh
Email:
ubndtth@thuathienhue.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Thừa Thiên Huế
Thời gian ký: 31.10.2018
13:47:56 +07:00

Phan Ngọc Thọ
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DANH MỤC NHỆM VỤ, DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM 2019
(Kèm theo Báo cáo số 286 /BC-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)
ĐVT: Triệu đồng
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phần mềm xử lý

Nâng cấp Cổng Toàn tỉnh
dịch vụ công
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và các dịch vụ khác
tích hợp; Cung cấp
tổng thể các chức
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các dịch vụ tích
hợp, chia sẻ dữ
liệu
dùng
chung của tỉnh;
các dịch vụ tích

sách
tỉnh

nền tảng LGSP để
cung cấp môi
trường, công nghệ
nền tảng, công cụ
cho việc triển khai,
quản trị và vận
hành hệ thống

tảng tích hợp,
chia sẻ, liên
thông
chính
quyền điện tử
(LGSP) nhằm
đáp ứng những
thay đổi trong

LGSP của tỉnh;
đảm bảo đầy đủ
các dịch vụ tích
hợp, chia sẻ trên
hệ thống LGSP

quá trình phát
triển CNTT và
kết nối với trục
liên thông Quốc
gia (NGSP)

1.000

hợp, chia sẻ dữ
liệu và tác
nghiệp CQĐT;
các dịch vụ tích
hợp, chia sẻ dữ
liệu, tác nghiệp
3

chuyên ngành;
các dịch vụ tích
hợp, chia sẻ dữ
liệu quốc gia.

6

Nâng cấp
hoàn thiện
hạ
tầng
dùng chung
phục
vụ
phát triển
dịch vụ đô

Sở
Thông
tin và
Truyền
thông

Hạ
tầng
kỹ
thuật
CNTT

Dự án
mới

Sở
Thông
tin và
Truyền

Hạ
Dự án Xây dựng các giải
tầng,
mới
pháp giám sát an
đảm
toàn thông tin tại
bảo an
Trung tâm Thông

Hoàn thiện hạ
tầng dùng chung
phục vụ phát
triển dịch vụ đô
thị thông minh

Trung
tâm 2019- Hoàn thiện hạ 18.000 Ngân
Thông tin dữ 2020 tầng
dùng
sách
liệu điện tử
chung
tại
tỉnh
và các đơn vị
Trung
tâm
liên quan
Thông tin dữ
liệu điện tử

4.000

Đảm bảo an
toàn thông tin
cho các hệ
thống thông tin

Trung
tâm 2019
Thông tin dữ
liệu điện tử
và các đơn vị

Triển khai hệ 5.500
thống đảm bảo
an toàn thông
tin hạ tầng,

Ngân
sách
tỉnh

2.500

liên quan

dịch vụ đô thị
thông minh tại
Trung
tâm
Thông tin dữ
liệu điện tử
Ngân

2.000

thị thông
minh
Triển khai
hệ thống
đảm bảo an
toàn thông
7

tin hạ tầng, thông
dịch vụ đô
thị thông
minh

toàn
thông
tin

8

Xây dựng Sở

Hạ

tin dữ liệu điện tử
và các đơn vị liên
quan

Dự án Xây dựng Trung Đảm bảo khả Trung

tâm 2019- Hoàn thiện hạ 6.000

4

Trung tâm
Giám sát,
điều hành
đô
thị
thông minh

Thông
tin và
Truyền
thông

tầng
kỹ
thuật
CNTT

mới

tâm Giám sát, điều
hành đô thị thông
minh tại Trung
tâm Thông tin dữ
liệu điện tử

năng giám sát, Thông tin dữ 2020
điều hành cung liệu điện tử
cấp các dịch vụ
đô thị thông
minh

tầng
Trung
tâm Giám sát,
điều hành đô
thị thông minh

sách
tỉnh
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