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Thực hiện Chương trình số 14/CTr-UBND ngày 20/01/2022 của UBND 

tỉnh về Triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, Nghị 

định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý 

kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và 

Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 22/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà 

Tĩnh về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-

2025, định hướng đến năm 2030; Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo và đề 

xuất một số nội dung như sau: 

1. Vấn đề triển khai Cổng dữ liệu dùng chung, dữ liệu mở 

Ngày 31/8/2020, Cổng thông tin dữ liệu Quốc gia (https://data.gov.vn) 

được khai trương và đưa vào hoạt động. Cổng dữ liệu quốc gia là điểm đầu mối 

truy cập thông tin, dữ liệu trên mạng Internet phục vụ việc công bố dữ liệu mở, 

cung cấp thông tin về chia sẻ dữ liệu của cơ quan nhà nước; cung cấp các tài 

liệu, dịch vụ, công cụ, ứng dụng xử lý, khai thác dữ liệu được công bố bởi các 

cơ quan nhà nước. Cổng dữ liệu Quốc gia là công cụ, là nền tảng và đóng vai trò 

đắc lực thực hiện chủ trương dữ liệu là cốt lõi, là nền tảng trong phát triển Chính 

phủ điện tử, Chính phủ chỉ đạo điều hành dựa trên dữ liệu. Cổng dữ liệu quốc 

gia sẽ góp phần minh bạch về dữ liệu, dữ liệu không chỉ truy cập được, xem 

được mà còn được chia sẻ và tái sử dụng. Minh bạch dữ liệu giữa các cơ quan 

nhà nước với nhau, minh bạch với người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, Cổng 

dữ liệu quốc gia còn cung cấp bức tranh tổng thể về dữ liệu của cơ quan nhà 

nước, công bố Chiến lược, Kế hoạch, Kiến trúc, Tiêu chuẩn,… về dữ liệu của 

mỗi ngành.  

Đối với địa phương, đến nay đã có 02 đơn vị đã triển khai đưa vào ứng 

dụng Cổng dữ liệu mở cấp tỉnh từ năm 2018 là Thành phố Hồ Chí Minh và 

Thành phố Đà Nẵng tại các địa chỉ https://opendata.hochiminhcity.gov.vn và 

https://opendata.danang.gov.vn; nhiều tỉnh khác đang trong quá trình thử 

nghiệm và triển khai. Các Cổng dữ liệu mở này được xây dựng và trở thành kho 

dữ liệu dùng chung; là nền tảng quan trọng trong việc triển khai dịch vụ chính 

quyền số, đô thị thông minh; phục vụ triển khai các hệ thống thông tin, ứng 

dụng phục vụ người dân, doanh nghiệp và công tác quản lý, chỉ đạo điều hành 

của thành phố, đồng thời đây là nguồn cung cấp dữ liệu làm cơ sở phát triển Hệ 

sinh thái dữ liệu mở. 
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2. Vấn đề về xây dựng và kết nối các hệ thống cơ sở dữ liệu của tỉnh   

Hiện nay, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành trên địa vàn tỉnh chưa được 

triển khai đầy đủ, còn rời rạc, nhỏ lẻ. Tuy nhiên, việc xây dựng nền tảng cơ sở 

dữ liệu dùng chung, dữ liệu mở cấp tỉnh là hết sức cần thiết và khả thi, nhằm 

từng bước hoàn thiện hạ tầng dữ liệu của tỉnh và sau đó hướng đến xây dựng 

tổng thể kho dữ liệu tập trung của tỉnh với nền tảng khai thác dữ liệu lớn. Khi 

đó, nền tảng dữ liệu dùng chung, dữ liệu mở đã có sẽ được tích hợp vào kho dữ 

liệu tập trung để tiếp tục đảm nhận vai trò là nền tảng quản lý và cung cấp dữ 

liệu mở chính thống duy nhất trên toàn bộ hạ tầng dữ liệu của tỉnh.  

Tỉnh ta đã và đang xây dựng nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu (LGSP), kết 

nối, liên thông của tỉnh với Trục liên thông văn bản quốc gia (NGSP) phục vụ 

việc gửi, nhận văn bản liên thông 4 cấp chính quyền từ Trung ương đến cấp xã. 

Do vậy, nền tảng dữ liệu dùng chung, dữ liệu mở khi tích hợp với LGSP sẽ là 

nguồn cung cấp dữ liệu chuẩn cho các hệ thống thông tin quản lý nhà nước và 

cung cấp dịch vụ phục vụ người dân, doanh nghiệp. 

Do đó, việc triển khai Cổng dữ liệu dùng chung, dữ liệu mở sẽ là bước 

khởi đầu quan trọng giúp dần hoàn thiện hạ tầng dữ liệu cho tỉnh.  

3. Đề xuất chủ trương triển khai thử nghiệm Cổng dữ liệu của tỉnh 

Triển khai Cổng dữ liệu của tỉnh là hết sức cần thiết và quan trọng trong 

lộ trình phát triển Chính quyền số cấp tỉnh, nhưng đây là nội dung khó, chưa rõ 

hết về nội hàm cũng như quy trình tổ chức chia sẻ dữ liệu cũng như khai thác 

dùng chung trong chính quyền các cấp và cung cấp dữ liệu số phục vụ người 

dân, doanh nghiệp. 

Trên cơ sở đó, Sở Thông tin và Truyền thông kính đề nghị UBND tỉnh 

đồng ý chủ trương triển khai thử nghiệm Cổng dữ liệu dùng chung tỉnh Hà Tĩnh 

(có Thuyết minh chủ trương và dự thảo Văn bản kèm theo). Đồng thời giao Sở 

Thông tin và Truyền thông chủ trì, tự lựa chọn đơn vị đủ năng lực cung cấp sản 

phẩm nền tảng dữ liệu để triển khai thử nghiệm trong thời gian một năm, không 

sử dụng ngân sách nhà nước. Sau khi hết thời gian thử nghiệm tổ chức đánh giá, 

báo cáo và tham mưu UBND tỉnh phương án triển khai ứng dụng thực tế theo 

đúng quy định của pháp luật./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, CNTT2. 
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