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Về tình hình triển khai chuyển đổi số 

tỉnh Hà Tĩnh Quý II năm 2022 

 

Thực hiện Văn bản số 2016/BTTTT-THH ngày 27/5/2022 của Bộ Thông 

tin và Truyền thông về việc đôn đốc thực hiện Quyết định số 27/QĐUBQGCĐS 

ngày 15/3/2022 ban hành Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển 

đổi số năm 2022; Văn bản số 2843/UBND-NC2 ngày 02/6/2022 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh về việc giao thực hiện chỉ đạo của Bộ TT&TT liên quan đến Quyết 

định số 27/QĐ-UBQGCĐS ngày 15/3/2022 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi 

số, Ban chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh báo cáo về tình hình triển khai 

chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh Quý II năm 2022 như sau: 

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ NỔI BẬT 

1. Tình hình triển khai và kết quả các nhiệm vụ được giao thuộc Kế 

hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2022; Kế 

hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh năm 2022 

1.1. Đối với các nhiệm vụ được giao thuộc Kế hoạch hoạt động của Ủy 

ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2022 

Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2022 

giao tỉnh Hà Tĩnh thực hiện nhiệm vụ “Triển khai ứng dụng Nền tảng dữ liệu số 

về lao động, việc làm và an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Thúc đẩy sự tham gia 

của các doanh nghiệp, người dân trên địa bàn tỉnh trong việc thu thập, chuẩn 

hóa, mở dữ liệu và cung cấp dữ liệu mở phục vụ phân tích, dự báo, công bố 

thông tin thị trường lao động và thực hiện các chính sách an sinh xã hội”. Đến 

nay, tình hình triển khai nhiệm vụ cụ thể như sau: 

- Rà soát, nâng cấp hạ tầng hệ thống mạng đảm bảo kết nối mạng truyền 

số liệu chuyên dùng 4 cấp, triển khai hệ thống phòng chống virut máy tính và an 

toàn mạng: Hệ thống mạng LAN đã được nâng cấp, bổ sung 2 tủ mạng, 2 Witch 

tốc độ cao, nâng cấp băng thông FTTH - cáp quang 64MB, chuyển đổi hệ thống 

IP mạng đảm bảo kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng 4 cấp theo theo Văn 

bản số 382/STTTT-BCVT ngày 08/4/2022 của Sở TTTT và Văn bản số 513/ 

ngày 18/2/2022 của Bộ TTTT cụ thể: 1 phòng máy chủ (3 máy chủ, 1 MODEM 

ADSL tốc độ cao, 3 Witch tổng, 1 Bộ điều khiển camera giám sát), 12 Bộ phát 

wifi thông minh; 52 máy tính cá nhân (21máy tính để bàn, 31 máy tính xách 

tay), 2 máy phô tô, 31 máy in, 3 máy scaner; 1 phòng họp trực tuyến chuyên 

dụng. Ngoài ra tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc có 259 máy tính để bàn và 62 

máy tính xách tay kết nối hệ thống Internet FTTH - cáp quang đảm bảo kết nối 
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và chia sẻ khai thác dữ liệu trên hệ thống. Toàn bộ 52 máy tính để bàn và 3 máy 

chủ được triển khai phần mềm diệt virus máy tính có bản quyền (phần mềm 

Kaspersky và BKAV) đảm bảo ngăn chặn từ xa đối với máy tính kết nối mạng 

Internet, phòng chống mã độc và an toàn thông tin dữ liệu; ngoài ra hệ thống 

mạng triển khai tường lửa mềm (Soft FireWall) để tăng cường ngăn chặn xâm 

nhập từ bên ngoài. 

- Rà soát cập nhật dữ liệu chuyên ngành, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu: Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội còn có 8 phần mềm quản lý dữ liệu chuyên ngành 

gồm: (i) Phần mềm quản lý hồ sơ người có công; (ii) phần mềm quản lý các cơ 

sở giáo dục nghề nghiệp; (iii) phần mềm quản lý thông tin về hộ nghèo và bảo 

trợ xã hội; (iv) phần mềm quản lý thông tin dữ liệu trẻ em; (v) phần mềm quản 

lý chi trả người có công; (vi) phần mềm quản lý thông tin đối tượng mại dâm, 

ma túy; (vii) phần mềm quản lý văn bằng, chứng chỉ đào tạo nghề; (viii) phần 

mềm quản lý thông tin thị trường lao động. Trong tổng số 8 phần mềm trên có 7 

phần mềm chạy trên môi trường mạng và 1 phần mềm chạy trên nền desktop; có 

2 phần mềm do Sở phát triển và quản trị, 6 phần mềm do Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội phát triển, quản trị và cấp tài khoản cho Sở, các địa phương đơn 

vị sử dụng; các hệ thống phần mềm đã được tích hợp trên trang thông tin điện tử 

của Sở tạo điều kiện thuận lợi cho công chức, viên chức, người lao động làm 

việc trong ngành và người dân, doanh nghiệp làm việc với ngành. Sở đã chỉ đạo 

phòng LĐTBXH cấp huyện, trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh rà soát, cập nhật 

dữ liệu trên các phần mềm quản lý chuyên ngành để chuẩn bị sẵn sàng cho kết 

nối, đồng bộ dữ liệu theo chương trình chuyển đổi số do Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội triển khai. 

- Hiện nay, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội lựa chọn lĩnh vực quản 

lý về trẻ em để thực hiện theo nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 27/QĐ-

UBQGCĐS. Tính đến ngày 30/5/2022, Bộ đã phối hợp với Bộ Công an, Bộ 

Thông tin và Truyền thông đã thực hiện chuẩn hóa và bổ sung định danh gần 20 

triệu bản ghi dữ liệu về trẻ em, kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và 

nâng cấp phần mềm quản lý trẻ em hiện để liên thông với phần mềm quản lý cơ 

sở dữ liệu dân cư. Theo báo cáo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội bước 

đầu sẽ triển khai kết nối, đồng bộ dữ liệu đến một số tỉnh thành trong đó có Hà 

Tĩnh (dự kiến vào cuối tháng 6/2022). Sau dữ liệu về “Trẻ em” Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội triển khai kết nối cơ sở dữ liệu về “Bảo trợ xã hội và 

giảm nghèo” và các dữ liệu quản lý chuyên ngành khác về “lao động, việc làm 

và an sinh xã hội”. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã chủ động phối hợp với Trung 

tâm Thông tin và Cục Trẻ em - Bộ LĐTBXH, thực hiện chuẩn hóa và bổ sung 

định danh dữ liệu trẻ em, quản lý dữ liệu trẻ em tại phần mềm: 

http://nhaplieu.treem.gov.vn/. Dữ liệu trẻ em hiện nay đã chuẩn hóa được 60% 

trong tổng dữ liệu hiện có về trẻ em.  Theo thông tin từ Bộ LĐTBXH, 40% còn 

lại chưa chuẩn hóa được từ Bộ sẽ triển khai đến địa phương thực hiện chuẩn hóa 

trước khi kết nối đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Hiện nay, Sở 
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Lao động - Thương binh và Xã hội đã chuẩn bị các điều kiện đảm bảo để triển 

khai ngay theo kế hoạch của Bộ LĐTBXH. 

1.2. Đối với các nhiệm vụ thuộc Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo 

Chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh năm 2022 

Các nhiệm vụ Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh 

Hà Tĩnh năm 2022 cơ bản được thực hiện đúng tiến độ đề ra, cụ thể: 

- Chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 22/10/2021 

của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi số 

tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 

- Chỉ đạo tham mưu UBND tỉnh ban hành Đề án Chuyển đổi số tỉnh Hà 

Tĩnh giai đoạn 2021-2025 (thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ): UBND tỉnh Hà 

Tĩnh đã ban hành Quyết định số 424/QĐ-UBND ngày 18/02/2022 phê duyệt Đề 

án chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025. 

- Tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện hệ thống giám sát và điều hành thông minh 

(IOC), bảo đảm phục vụ có hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo 

UBND tỉnh. Chỉ đạo nâng cao hiệu quả cung cấp, khai thác, sử dụng DVC trực 

tuyến. Chỉ đạo phổ cập hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân. 

- Tham mưu phương án triển khai Hệ thống giám sát an toàn thông tin 

mạng trên địa bàn tỉnh (SOC) 

- Chỉ đạo tổ chức khảo sát hiện trạng các hệ thống thông tin dự kiến cấp 

độ 3, triển khai thực thi xác định an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ: Cơ 

quan thường trực đã ban hành Kế hoạch triển khai tổ chức khảo sát và lập hồ sơ 

đề xuất. 

- Chỉ đạo hoàn thành các quy trình, thủ tục triển khai mạng truyền số liệu 

chuyên dùng cấp II toàn tỉnh: UBND tỉnh đã cấp kinh phí, hiện nay đang thẩm 

định, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu. 

- Chỉ đạo triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh 

và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm 

nhìn đến năm 2030: Đã chỉ đạo các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh ban 

hành Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 24/02/2022 Triển khai thực hiện Đề án 

phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển 

đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hà 

Tĩnh. Đến nay, các nhiệm vụ vẫn đang được thực hiện đúng Kế hoạch. 

- Chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ chuyển đổi số ngành Giáo dục và 

Đào tạo; chỉ đạo phổ cập dạy học trực tuyến:  

+ Trong năm học đã tổ chức được các lớp bồi dưỡng chuyên môn trực 

tuyến cho 6700 giáo viên cấp Tiểu học, 5600 giáo viên cấp THCS và 900 giáo 

viên THPT.  
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+ 100% trường phổ thông đã sử dụng, quản lý hồ sơ chuyên môn điện tử, 

trong đó có 294 đơn vị sử dụng Hệ thống SMAS.EDU.VN, 120 đơn vị sử dụng 

Hệ thống VNEDU.VN.  

+ Triển khai ngân hàng trắc nghiệm trực tuyến (InTest): Các cơ sở giáo 

dục phổ thông đã xây dựng được 97556 câu hỏi trên hệ thống. Trong đó: Cấp 

THPT 96938 câu hỏi (Môn Toán - 14226, Môn Vật lí - 17671, Môn Hóa học - 

9493, Môn Sinh học 10738, Môn Ngữ văn - 720, Môn Lịch sử - 11678, Môn 

Địa lí - 9551, Môn GDCD - 6238, Môn Tiếng Anh - 7580, Môn Công Nghệ - 

2283, Môn Tin học - 6760), cấp THCS 3639 câu hỏi (Môn Toán - 823, Môn Vật 

lí - 319, Môn Hóa học - 465, Môn Sinh học - 267, Môn Ngữ văn - 381, Môn 

Lịch sử - 324, Môn Địa lí - 100, Môn GDCD - 200, Môn Tiếng Anh - 100, Môn 

Công Nghệ - 80, Môn Tin học - 580). 

- Tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm xây dựng, phát triển Chính 

quyền số, đô thị thông minh và kinh tế số tại một số tỉnh, thành phố trong nước: 

Cơ quan thường trực học tập tại tỉnh Thái Nguyên, Thái Bình và Ninh Bình. 

- Chỉ đạo xây dựng Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng 

hóa tỉnh Hà Tĩnh: Đang thực hiện thẩm định giá của nhà nước để trình UBND 

tỉnh phê duyệt. 

2. Tình hình triển khai và kết quả các nhiệm vụ theo kết luận của Thủ 

tướng Chính phủ tại các phiên họp của Ủy ban 

- Ban hành hoặc cập nhật kế hoạch, chương trình hành động đến năm 

2025 của cấp chính quyền với đầy đủ 3 trụ cột chính quyền số, kinh tế số và xã 

hội số, phù hợp với các chiến lược quốc gia và tình hình, khả năng của cơ quan, 

địa phương mình: UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 424/QĐ-

UBND ngày 18/02/2022 phê duyệt Đề án chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hà 

Tĩnh giai đoạn 2021-2025.  

- Ban Chỉ đạo chuyển đổi số các bộ, ngành, địa phương ban hành Kế 

hoạch hành động năm 2022 để thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch hoạt động 

của Ủy ban, phải cụ thể công việc theo từng quý và lượng hóa được kết quả thực 

hiện, báo cáo tại phiên họp tiếp theo của Ủy ban: Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số 

tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Kế hoạch hoạt động số 18/KH-BCĐCĐS ngày 

18/4/2022. Hiện nay, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tiếp tục tham mưu Kế 

hoạch Chi tiết thực hiện nhiệm vụ trọng tâm được giao tại Quyết định số 27/QĐ-

UBQGCĐS của Uỷ ban Quốc gia về chuyển đổi số. 

- Khẩn trương thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật theo 

hướng dẫn của Bộ Tư pháp bảo đảm tiến độ phục vụ triển khai Đề án 06: Theo 

hướng dẫn của Bộ Tư pháp, tỉnh Hà Tĩnh đã thực hiện rà soát toàn bộ thủ tục 

hành chính trong các Nghị quyết, Quyết định của HĐND, UBND tỉnh ban hành 

từ trước đến nay đang còn hiệu lực tính đến ngày 22/3/2022 liên quan đến định 

danh và xác thực điện tử (có các thành phần hồ sơ liên quan đến thông tin cá 

nhân như: Chứng minh nhân dân; hộ chiếu; căn cước công dân; Giấy khai sinh; 

Phiếu lý lịch tư pháp; xác nhận thông tin cá nhân của công dân; các giấy tờ cá 
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nhân khác). Kết quả rà soát cho thấy, các thủ tục hành chính có trước thời điểm 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp năm 2015 đã hết hiệu lực thi hành. Hiện 

nay, chỉ còn 04 Nghị quyết có quy định thủ tục hành chính đang còn hiệu lực 

(ban hành theo thẩm quyền quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật) nhưng không có Nghị quyết nào 

quy định nội dung liên quan đến định danh và xác thực điện tử. 

- Triển khai thực hiện tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên 

Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2022 theo danh mục đã được Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2022. 

Đối với việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một 

cửa cấp bộ, cấp tỉnh phải được triển khai ngay từ ngày 01 tháng 6 năm 2022. 

Riêng 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu triển khai theo yêu cầu Quyết 

định 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thực hiện số hóa từ ngày 01 tháng 7 

năm 2022: Đảm bảo lộ trình theo yêu cầu. 

  3. Tình hình triển khai và kết quả các nhiệm vụ theo Kế hoạch, 

Chương trình chuyển đổi số của Bộ, ngành, địa phương 

 Ngày 26/12/2021, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Kế hoạch số 507/KH-

UBND về Phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 

2022 tỉnh Hà Tĩnh. Đến nay, kết quả triển khai các nhiệm vụ cụ thể như sau: 

TT 
Nhiệm vụ 

/Dự án 
Tiến độ/ kết quả thực hiện 

1 

Triển khai Phần mềm tập huấn bồi 

dưỡng giáo viên (ETEP) trực 

tuyến 

Trong năm học đã tổ chức được các lớp 

bồi dưỡng chuyên môn trực tuyến cho 

6700 giáo viên cấp Tiểu học, 5600 giáo 

viên cấp THCS và 900 giáo viên THPT 

2 
Triển khai Phần mềm quản lý 

ngân hàng đề thi trực tuyến Intest 

Các cơ sở giáo dục phổ thông đã xây 

dựng được 97556 câu hỏi trên hệ thống. 

Trong đó: Cấp THPT 96938 câu hỏi 

(Môn Toán - 14226, Môn Vật lí - 17671, 

Môn Hóa học - 9493, Môn Sinh học 

10738, Môn Ngữ văn - 720, Môn Lịch sử 

- 11678, Môn Địa lí - 9551, Môn GDCD 

- 6238, Môn Tiếng Anh - 7580, Môn 

Công Nghệ - 2283, Môn Tin học - 6760), 

cấp THCS 3639 câu hỏi (Môn Toán - 

823, Môn Vật lí - 319, Môn Hóa học - 

465, Môn Sinh học - 267, Môn Ngữ văn - 

381, Môn Lịch sử - 324, Môn Địa lí - 

100, Môn GDCD - 200, Môn Tiếng Anh 

- 100, Môn Công Nghệ - 80, Môn Tin 

học - 580. 

3 
Triển khai Phần mềm Hệ thống 

quản lý thi phòng máy Lan.test 

4 
Xây dựng cơ sở dữ liệu Kiều bào 

người Hà Tĩnh ở nước ngoài 

Đang thực hiện quy trình thẩm định theo 

quy định 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/quyet-dinh-422-qd-ttg-2022-dich-vu-cong-truc-tuyen-tich-hop-tren-cong-dich-vu-cong-quoc-gia-509097.aspx
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=06/Q%C4%90-TTg&match=True&area=2&lan=1
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5 
Xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu 

về giá tại tỉnh Hà Tĩnh 
Đang thực hiện lập hồ sơ 

6 
Triển khai phần mềm quản lý Kỳ 

họp HĐND các cấp 

Đã triển khai phần mềm quản lý Kỳ họp 

HĐND các cấp tại VP HĐND tỉnh và 

HĐND cấp huyện 

7 

Nâng cấp Cổng DVC của tỉnh, hệ 

thống quản lý văn bản và điều 

hành tác nghiệp dùng chung 

Đang thực hiện nâng cấp 

8 
Xây dựng nền tảng tích hợp, chia 

sẻ dữ liệu (LGSP) tỉnh Hà Tĩnh 
Đang tổ chức lựa chọn nhà thầu 

9 

Triển khai mạng truyền số liệu 

chuyên dùng cấp II toàn tỉnh theo 

hình thức thuê dịch vụ CNTT 

Đang trình phê duyệt KH lựa chọn nhà 

thầu 

10 

Triển khai lập hồ sơ và đánh giá 

xác định mức độ an toàn các hệ 

thống thông tin theo cấp độ 

Đã xây dựng KH thực hiện 

11 

Hoàn thiện hệ thống giám sát an 

toàn, an ninh mạng của tỉnh 

(SOC) 

Đang thực hiện lập hồ sơ theo quy định 

12 

Xây dựng Cổng thông tin truy 

xuất nguồn gốc sản phẩm hàng 

hóa tỉnh Hà Tĩnh 

Đang thực hiện TĐG nhà nước 

13 

Tổ chức tuyên truyền; Tổ chức 

các lớp tập huấn ứng dụng về 

CNTT, chuyển đổi số 

Đang thực hiện 

14 
Chuyển đổi số trong ngành Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn 

Đã tổ chức họp tham vấn, đề xuất các 

giải pháp 

15 

Dự án Tăng cường năng lực quan 

trắc môi trường và nâng cấp hệ 

thống nhận, truyền, quản lý dữ 

liệu quan trắc tự động, liên tục 

tỉnh Hà Tĩnh 

Đang thực hiện theo tiến độ 

16 

Dự án Tăng cường quản lý đất đai 

và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện 

tại tỉnh Hà Tĩnh (VILG) 

Đang thực hiện theo tiến độ 

17 

Dự án Xây dựng phần mềm thành 

phần, bổ sung trang thiết bị phục 

vụ cổng điều hành nội bộ trên địa 

bàn huyện 

Đang thực hiện theo tiến độ 

18 

Đầu tư trang thiết bị hiện đại tại 

bộ phận một cửa liên thông cấp xã 

trên địa bàn huyện 

Chưa thực hiện 

19 

Tăng cường cơ sở hạ tầng kỹ 

thuật CNTT; Nâng cấp, hoàn 

thiện Cổng TTĐT huyện và các 

xã, thị trấn 

Chưa thực hiện 

20 
Nâng cấp Cổng thông tin điện tử 

thị xã Kỳ Anh 

Đang Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo 

quy định 
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II. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC 

1. Khó khăn, vướng mắc 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, đã triển khai mạnh mẽ các hoạt động 

chuyển đổi số trên phạm vi toàn tỉnh, cơ bản đảm bảo tiến độ các kế hoạch đề ra. 

Tuy nhiên, công tác tham mưu cho Trưởng ban vẫn còn một số hạn chế nhất 

định; BCĐ của tất cả các huyện, thành phố, thị xã đã tích cực trong công tác chỉ 

đạo, nhưng hiệu quả chưa cao, vẫn còn 4/13 đơn vị cấp huyện chưa kiện toàn, 

thành lập BCĐ Chuyển đổi số. Một số hạn chế cụ thể như sau: 

- Chưa lan tỏa mạnh mẽ về nhận thức, niềm tin và động lực chuyển đổi số 

trong cộng đồng dân cư. Phần lớn người dân và doanh nghiệp chưa tin dùng và 

chưa có thói quen khai thác Cổng thông tin điện tử, sử dụng các DVC trực 

tuyến, đặc biệt là DVC trực tuyến mức độ 4. 

- Nhân lực về CNTT, chuyển đổi số còn thiếu và yếu. Đội ngũ làm công 

tác tham mưu và quản lý nhà nước về CNTT, chuyển đổi số của cơ quan thường 

trực BCD chỉ có 04 người, chỉ có 42,9% cán bộ chuyên trách CNTT cấp tỉnh, 

cấp huyện đạt tiêu chuẩn theo quy định. 

- Các hệ thống cơ sở dữ liệu của các ngành còn nhỏ lẻ, phân tán chưa hình 

thành hệ thống dữ liệu dùng chung và dữ liệu mở của tỉnh. Hệ thống dịch vụ 

công trực tuyến chưa phát huy hiệu quả, tỷ lệ phát sinh hồ sơ trực tuyến thấp. 

- Kinh tế số và Xã hội số chưa phát triển. Doanh nghiệp sản xuất sinh 

doanh về CNTT trên địa bàn tỉnh còn ít và quy mô nhỏ, chưa thu hút được các 

nhà đầu tư phát triển công nghiệp CNTT nên chưa có nhiều chuyển biến trong 

thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số. 

2. Nguyên nhân 

- Người dân ở khu vực nông thôn vẫn thiếu trang thiết bị, kỹ năng, quen 

thực hiện theo hình thức truyền thống và còn lo lắng về vấn đề nguy cơ mất an 

toàn thông tin khi tham gia vào không gian mạng, còn băn khoăn về hiệu quả 

giao dich trực tuyến. 

- Việc triển khai các nền tảng số phát triển chính quyền số cần có sự đồng 

bộ từ Trung ương đến địa phương nên có nhiều sự phụ thuộc vào tiến độ xây 

dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia và hướng dẫn của các bộ ngành. 

- Biên chế cho đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu, quản lý nhà nước 

về chuyển đổi số còn quá ít; sự vào cuộc của các thành viên BCĐ Chuyển đổi số 

tỉnh còn chưa đều, chưa quyết liệt. 

- Ngân sách bố trí cho chuyển đổi số còn hạn chế và nhỏ lẻ, chưa được ưu 

tiên. 

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ TIẾP THEO 

Bám sát Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 22/10/2021, Đề án Chuyển đổi số 

trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025, Kế hoạch phát triển chính quyền 
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số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022, Kế hoạch hoạt động của Ban 

Chỉ đạo Chuyển đổi số năm 2022 để tổ chức thực hiện thành công các nhiệm vụ, 

góp phần tích cực vào hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. 

1. Hoàn thiện quy chế, quy định pháp lý 

- Tổ chức quán triệt, chỉ đạo thực hiện: Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, 

hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách ứng 

dụng CNTT, chuyển đổi số và ban hành các hướng dẫn về phát triển chính 

quyền số, đô thị thông minh và kinh tế số theo hướng bền vững: Danh mục các 

TTHC đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến; Kế hoạch triển khai tổ 

chuyển đổi số trong cộng đồng; Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh;.... 

Tham mưu Kế hoạch triển khai chiến lược kinh tế số, xã hội số theo Quyết định 

số 411/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2022-2025, định hướng đến 

năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

- Tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm xây dựng, phát triển Chính 

quyền số, đô thị thông minh và kinh tế số tại một số tỉnh, thành phố trong nước. 

- Triển khai kiểm tra hoạt động một số BCĐ CĐS ở các đơn vị cấp huyện. 

- Rà soát, đánh giá kết quả xây dựng Chính quyền số 6 tháng đầu năm 

2022 trong các cơ quan nhà nước theo Quyết định số 2853/QĐ-UBND ngày 

11/8/2021 của UBND tỉnh. 

2. Phát triển hạ tầng số 

- Đẩy nhanh quá trình xoá vùng lõm 4G và mạng cáp quang; triển khai 

mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II toàn tỉnh, đẩy mạnh chuyển đổi giao 

thức IPv4 sang IPv6; bảo đảm hạ tầng kỹ thuật CNTT đồng bộ trong các ngành, 

các cấp. 

- Nghiên cứu, tham mưu phương án xây dựng hệ thống hội nghị truyền 

hình trực tuyến đồng bộ từ cấp tỉnh đến cấp xã.  

3. Phát triển các nền tảng, và cơ sở dữ liệu  

- Triển khai ứng dụng hiệu quả nền tảng tích hợp, chia sẻ dùng chung cấp 

tỉnh (LGSP), kết nối liên thông với nền tảng tích hợp và chia sẻ quốc gia 

(NGSP); Xây dựng Cổng dữ liệu số cấp tỉnh (data.hatinh.gov.vn). Phát triển các 

dữ liệu chuyên ngành, xây dựng cổng dữ liệu dùng chung, dữ liệu mở của tỉnh. 

- Chỉ đạo xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu về giá tại tỉnh Hà Tĩnh. 

4. Phát triển các ứng dụng, dịch vụ: 

- Ứng dụng, dịch vụ CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước: Tiếp 

tục mở rộng ứng dụng chữ ký số chuyên dùng, điều hành tác nghiệp trực tuyến; 

Ưu tiên thực hiện chuyển đổi số đồng bộ trong cấp uỷ, chính quyền các cấp; 

Tiếp tục triển khai nâng cấp, nhân rộng phần mềm quản lý tiến độ công việc; 

Chuyển đổi hệ thống truyền thanh cơ sở thông minh; … 

- Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp: Ứng dụng các 

giải pháp hỗ trợ quản lý giao thông, y tế, giáo dục, thanh toán không dùng tiền 
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mặt,…. Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm phát huy hiệu quả hệ thống dịch 

vụ công mức độ 3 và mức độ 4; Thường xuyên kiểm tra, đánh giá và đôn đốc 

thực hiện công khai, minh bạch thông tin; Tiếp tục nâng cấp và đẩy mạnh đẩy 

mạnh hoạt động các Cổng/Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, địa 

phương và của tỉnh; Phát triển thương mại điện tử. 

- Chỉ đạo xây dựng Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa 

tỉnh Hà Tĩnh Chỉ đạo phổ cập hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân. Tổ chức thực hiện 

Kế hoạch số 299/KH-UBND ngày 05/08/2020 của UBND tỉnh thực hiện Đề án 

“Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan Nhà nước giai đoạn 2020 - 2025”. 

- Chỉ đạo triển khai, sử dụng các nền tảng số theo hướng dẫn của Bộ 

Thông tin và Truyền thông. 

- Tiếp tục triển khai các nội dung theo nhiệm vụ được giao thuộc Kế 

hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2022. 

5. Bảo đảm an toàn thông tin:  

- Tăng cường trang thiết bị và giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng lực 

bảo đảm an toàn thông tin, phòng chống mã độc; Triển khai hệ thống giám sát, 

điều hành an toàn, an ninh mạng (SOC), kết nối và chia sẻ thông tin với Trung 

tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia. 

- Triển khai việc thực thi xác định cấp độ an toàn hệ thống thông tin và 

triển khai phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ;  

- Thực hiện rà quét lỗ hổng bảo mật các Cổng/trang thông tin điện tử, 

phần mềm chuyên ngành; cảnh báo, hỗ trợ cơ quan nhà nước bóc gỡ mã độc, 

phòng chống tấn công mạng, khắc phục các sự cố về an toàn thông tin. 

- Tổ chức diễn tập thực chiến về bảo đảm an toàn thông tin mạng theo Chỉ 

thị số 60/CT-BTTTT ngày 16/9/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

6. Phát triển nguồn nhân lực: Tổ chức tập huấn, phổ biến kiến thức về 

chuyển đổi số, chính quyền số, đô thị thông minh và an toàn thông tin mạng cho 

đội ngũ cán bộ chuyên trách CNTT, giám đốc CNTT ở các CQNN và nâng cao 

kỹ năng chuyển đổi số cho cán bộ công chức cấp xã. 

7. Từng bước phát triển kinh tế số, xây dựng đô thị thông minh, 

hướng đến xã hội số: Tham mưu Kế hoạch triển khai chiến lược kinh tế số, xã 

hội số theo Quyết định số 411/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 

2022-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Chỉ đạo xây 

dựng Đề án thí điểm mô hình đô thị thông minh tại thành phố Hà Tĩnh và thị xã 

Kỳ Anh. 

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

1. Do hiện nay, khối lượng nhiệm vụ về chuyển đổi số phát sinh rất lớn 

dẫn đến phát sinh chức năng, vị trí việc làm đối với cơ quan chuyên môn về 

Thông tin và Truyền thông cấp tỉnh, cấp huyện, vì vậy đề nghị Bộ Thông tin và 

Truyền thông sớm ban hành thông tư hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu 



10 

tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông, Phòng Văn hoá – Thông tin phù hợp 

với yêu cầu và thực tiễn trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị thuộc lĩnh 

vực Thông tin và Truyền thông. 

2. Đề nghị Uỷ ban Quốc gia về chuyển đổi số chỉ đạo các Bộ, Ngành liên 

quan xây dựng chính sách, hướng dẫn địa phương bố trí kinh phí phù hợp cho 

hoạt động chuyển đổi số./.  

 

Nơi nhận: 
- UBQG về CĐS; 

- Bộ TTTT; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Các thành viên BCĐ; 

- Lưu: VT, VPBCĐ. 

 KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
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