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V/v báo cáo tình hình thực hiện Chương 

trình mục tiêu CNTT giai đoạn 2016-2020 

Hà Tĩnh, ngày 10 tháng 4 năm 2019 

 

 

 

 

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông 

 

Thực hiện Văn bản số 982/BTTTT-KHTC ngày 02/4/2019 của Bộ Thông 

tin và Truyền thông và Văn bản số 2061/UBND-KGVX1 ngày 08/4/2019 của 

UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc báo cáo tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu 

công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020, Sở Thông tin và Truyền thông Hà 

Tĩnh kính chuyển nội dung báo cáo theo yêu cầu (có biểu mẫu kèm theo)./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, CNTT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 (Đã ký) 

 

 

 

Bùi Đắc Thế 
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PHỤ LỤC 1 

BÁO CÁO CÁC CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƢƠNG TRÌNH MỤC TIÊU  

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN GIAI ĐOẠN 2016-2020 

(Kèm theo Công văn số 293  /STTTT-CNTT ngày 10/4/2019 của Sở TTTT Hà Tĩnh) 

 

TT Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Thực hiện  

năm 2018 

 

Ƣớc thực 

hiện hết năm 

2019 

 

Ƣớc thực 

hiện hết năm 

2020 

 

So sánh với 

mục tiêu đề ra 

tại QĐ 

153/QĐ-TTg 

1 

Cơ quan bộ, cơ quan ngang bộ, tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương có 

nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung 

(đã hoàn thành/chưa hoàn thành kết 

nối với NGSP) 

Cơ quan 0 0 1 
Đáp ứng theo 

mục tiêu  

2 

Hệ thống thông tin của các bộ, 

ngành, địa phương có nhu cầu được 

kết nối, chia sẻ dữ liệu với các cơ sở 

dữ liệu quốc gia (số lượng hệ thống 

thông tin của bộ/ngành/địa phương 

có nhu cầu và được kết nối, chia sẻ 

với CSDL quốc gia) 

Hệ thống 0 10 20 
Đáp ứng theo 

mục tiêu 

3 

Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính của 

bộ/ngành/địa phương được xử lý trực 

tuyến ở mức độ 4 

% 10,1 15 20 

Chưa đạt theo 

mục tiêu 

(30%) 

4 

Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính của 

bộ/ngành/địa phương cần trao đổi 

giữa bộ phận một cửa liên thông 

được trao đổi qua môi trường mạng. 

% 0 10 20 

Chưa đạt theo 

mục tiêu 

(50%) 

5 Tỷ lệ dịch vụ công mức độ 4 của % 0 0 100 Đáp ứng theo 
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TT Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Thực hiện  

năm 2018 

 

Ƣớc thực 

hiện hết năm 

2019 

 

Ƣớc thực 

hiện hết năm 

2020 

 

So sánh với 

mục tiêu đề ra 

tại QĐ 

153/QĐ-TTg 

bộ/ngành/địa phương có giải pháp 

xác thực điện tử tập trung 

mục tiêu  

6 

Tỷ lệ hệ thống thông tin từ cấp độ 3 

trở lên của tỉnh/thành phố trực thuộc 

trung ương được áp dụng phương án 

bảo đảm an toàn thông tin phù hợp 

với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 

bảo đảm an toàn hệ thống thông tin 

theo cấp độ 

% 0 50 100 
Vượt mục tiêu 

(80%) 

7 

Tỷ lệ cổng thông tin điện tử của 

tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương 

được giám sát an toàn thông tin mạng 

% 100 100 100 
Vượt mục tiêu 

(50%) 

8 

Số lượng sản phẩm phần cứng điện 

tử thuộc lĩnh vực vi mạch, chip bán 

dẫn được hỗ trợ nghiên cứu phát triển 

Sản phẩm 0 0 0 
Chưa đạt theo 

mục tiêu  

9 

Số lượng sản phẩm nền tảng của 

bộ/ngành/địa phương được hỗ trợ 

nghiên cứu phát triển. 

Sản phẩm 0 0 0 
Chưa đạt theo 

mục tiêu  

10 

Số lượng sản phẩm nội dung số của 

bộ ngành/địa phương được hỗ trợ 

nghiên cứu phát triển 

Sản phẩm 0 0 0 
Chưa đạt theo 

mục tiêu  
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PHỤ LỤC 2 

BIỂU TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHƢƠNG TRÌNH MỤC TIÊU CNTT (VỐN ĐẦU TƢ) 

NĂM 2018, 2019 

(Kèm theo Công văn số 293  /STTTT-CNTT ngày 10/4/2019 của Sở TTTT Hà Tĩnh) 

 
TT Dự án, 

nhiệm vụ 
Mục tiêu Nội dung 

nhiệm vụ 
(chi tiết) 

Địa 
điểm 
triển 
khai 

Cơ 
quan 

chủ trì 

Tổng 
mức 

đầu tƣ 

Nguồn vốn đã bố trí Kết quả 
giải ngân 
theo từng 
nguồn vốn 

(triệu đồng) 

NSTW NSĐP  

Đầu tƣ Sự 
nghiệp 

Đầu tƣ Sự 
nghiệp 

Khác 

I Các dự án 
đã bố trí 
vốn đầu 
tƣ của 
chƣơng 
trình từ 
NSTW 

           

1 Dự án ứng 
dụng 
CNTT 

           

1.1 Xây dựng 
Hệ thống 
Cơ sở dữ 
liệu Thông 
tin Kinh tế 
xã hội tỉnh 
Hà Tĩnh 
năm 2019 

Hoàn thiện 
CSDL số về 
KTXH cấp 
tỉnh, phục vụ 
nhu cầu báo 
cáo, khai thác 
trực tuyến 
trong công tác 
quản lý nhà 
nước và điều 
hành phát triển 
kinh tế xã hội 
của tỉnh. Cung 
cấp công cụ 

Xây dựng hệ 
thống phần 
mềm quản lý 
báo cáo trực 
tuyến và cơ 
sở dữ liệu về 
chỉ tiêu kinh 
tế, xã hội 
theo mô hình 
tập trung, 
nhằm thu 
thập, tổng 
hợp thông 
tin, dữ liệu 

Tỉnh 
Hà 
Tĩnh 

Sở 
Thông 
tin và 
Truyền 
thông 

2.400 0 2.400 0 0 0 2.400 



5 

 

quản lý và báo 
cáo trực tuyến, 
trực quan, giúp 
tạo lập báo cáo 
tổng hợp trực 
tuyến một cách 
thuận tiện. 
Từng bước số 
hóa hệ thống 
thông tin kinh 
tế xã hội của 
tỉnh, thúc đẩy 
tiến trình xây 
dựng Chính 
quyền điện tử 
và hướng đến 
nền hành chính 
số trên địa bàn 
tỉnh 

theo các chỉ 
tiêu kinh tế, 
xã hội đầu 
vào từ cấp Sở 
ngành cung 
cấp và cập 
nhật 

2 Dự án an 
toàn thông 
tin 

 Không          

3 Dự án 
Công 
nghiệp 
CNTT 

 Không          

II Các dự án 
đã đƣợc 
thẩm 
định 
nguồn 
vốn 
(nhƣng 
chƣa 
đƣợc bố 
trí vốn) 
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1 Dự án ứng 
dụng 
CNTT 

 Không          

             

2 Dự án an 
toàn thông 
tin 

 Không          

             

3 Dự án 
Công 
nghiệp 
CNTT 

 Không          

III Các dự án  
bố trí từ 
nguồn 
vốn khác 

           

1 Dự án ứng 
dụng 
CNTT 

  

Không 

         

             

2 Dự án an 
toàn thông 
tin 

 Không          

             

3 Dự án 
Công 
nghiệp 
CNTT 

 Không          
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