
 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh 

 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh về việc soát xét dự 

thảo Quyết định ban hành Danh mục CSDL dùng chung tỉnh Hà Tĩnh, Sở Thông 

tin và Truyền thông báo cáo, giải trình một số nội dung sau: 

Đến nay, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu quốc 

gia cần ưu tiên triển khai tạo nền tảng phát triển chính phủ điện tử tại Quyết định 

số 714/QĐ-TTg ngày 22/5/2015; một số Bộ, ngành Trung ương ban hành danh 

mục CSDL của ngành (Bộ Tài chính tại Quyết định số 1374/QĐ-BTC ngày 

21/7/2021; Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Thông tư số 42/2021/TT-BGDĐT ngày 

30/12/2021; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Quyết định số 634/QĐ-

LĐTBXH ngày 02/6/2021). Các bộ, ngành khác cũng đã xây dựng các CSDL 

theo chuyên ngành của từng lĩnh vực. 

Ngày 15/3/2022, Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số đã ban hành Kế 

hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2022, trong đó đã 

đề ra các nhiệm vụ có liên quan đến việc xây dựng, phát triển các CSDL dùng 

chung, chuyên ngành (cơ sở dữ liệu nông nghiệp; cơ sở dữ liệu quốc gia về cán 

bộ, công chức, viên chức; dữ liệu số về lao động, việc làm và an sinh xã hội; cơ 

sở dữ liệu quốc gia về giao thông vận tải; cơ sở dữ liệu đô thị; cơ sở dữ liệu 

quản lý cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi, quản lý cơ sở chăn nuôi;…). 

Bên cạnh đó, Chính phủ có Khung kiến trúc Chính phủ điện tử 2.0, tỉnh ta 

cũng đã phê duyệt Khung kiến trúc Chính quyền điện tử 2.0, trong đó đã chỉ ra 

mô hình kết nối, đồng bộ dữ liệu từ trung ương đến địa phương. Nghị định số 

47/2020/NĐ-CP về việc quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà 

nước đã giao Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách 

nhiệm tổ chức rà soát và ban hành danh mục cơ sở dữ liệu của địa phương mình 

(Khoản 4 Điều 11 và Khoản 2 Điều 55).  

Để thực hiện việc tham mưu ban hành danh mục CSDL của tỉnh theo 

Nghị định số 47/2020/NĐ-CP và lộ trình chuyển đổi số của tỉnh, Sở Thông tin 

và Truyền thông đã tổ chức rà soát lập danh mục, lấy ý kiến các sở ban ngành từ 

năm 2021 (Văn bản số 326/STTTT-CNTT Ngày 29/3/2021) và rà soát lại, xin ý 

kiến  năm 2022 (Văn bản số 568/STTTT-CNTT ngày 16/5/2022). Đã có nhiều 

tỉnh, thành phố trong cả nước đã ban hành danh mục cơ sở dữ liệu như Hà Nội, 

Đà Nẵng, Thái Nguyên, Đồng Nai, Bình Định,... Ngoài ra, tỉnh ta cũng đang 
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triển khai xây dựng nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh (LGSP), đây là 

hệ thống nhằm bảo đảm việc tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa các hệ 

thống cơ sở dữ liệu trên địa bàn tỉnh với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ 

liệu các bộ ban ngành thông qua nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ liệu quốc gia 

(NGSP). Vì vậy, các cơ sở dữ liệu của tỉnh được phát triển vừa có tính độc lập 

tương đối, vừa bảo đảm tính đồng bộ, liên thông trên phạm vi toàn quốc. 

Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo và kính đề nghị UBND tỉnh xem 

xét, ban hành./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, CNTT2. 
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