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BÁO CÁO 

Sơ kết 06 tháng đầu năm 2022 về tình hình 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” 

 

Thực hiện Văn bản số 1158/TCTĐA06 ngày 04/6/2022 của Tổ công tác Đề 

án 06 tỉnh về việc báo cáo sơ kết 6 tháng triển khai thực hiện Đề án 06/CP, Sở 

Thông tin và Truyền thông báo cáo kết quả 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” 6 tháng đầu năm 2022 như sau: 

I. KHÁT QUÁT TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN 06 

1. Công tác chỉ đạo triển khai 

Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức quán triệt cho cán bộ, công 

chức, người lao động trong toàn cơ quan về các nội dung, mục tiêu, nhiệm vụ 

của 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. 

Sở tham mưu Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh ban hành 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 để làm căn cứ 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. Đây là nội dung liên quan đến công tác triển khai Đề án 06. 

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công an tỉnh, cử báo cáo viên 

thực hiện tập huấn các nội dung có liên quan tại Hội nghị tập huấn ngày 

31/5/2022. Đôn đốc, hướng dẫn UBND cấp huyện và các cơ quan liên quan triển 

khai tuyên truyền đến nhân dân. Chỉ đạo Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử 

tỉnh xây dựng chuyên mục về triển khai CSDLQG về dân cư trên Cổng thông tin 

điện tử của tỉnh nhằm phục vụ công tác tuyên truyền. 

Bên cạnh đó, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với các cơ quan 

nhà nước trên địa bàn tỉnh rà soát, tổng hợp cung cấp các thông tin, hồ sơ, tài 

liệu về hiện trạng hạ tầng CNTT của tỉnh và báo cáo Cục Cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) tại Văn bản số 479/STTTT-CNTT ngày 

27/4/2022. Hiện nay, Sở tiếp tục tổ chức rà soát bổ sung các nội dung có liên 

quan theo yêu cầu của Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội và 

UBND tỉnh. 
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 2. Kết quả các mặt công tác 

2.1. Kết quả đánh giá thành phần công nghệ thông tin thiết yếu dựa 

trên văn bản hướng dẫn số 1552/BTTTT-THH ngày 26/4/2022 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông. 

a) Kết quả rà soát, lập dự án, xây dựng dự toán chi tiết 

- Yêu cầu về hạ tầng mạng, đường truyền kết nối: Hiện nay, tỉnh Hà Tĩnh 

đang thực hiện Kế hoạch thuê mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trong cơ 

quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (được phê duyệt tại Quyết định số 

464/QĐ-UBND ngày 28/02/2022 của UBND tỉnh). Tuy nhiên, đến nay Kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu chưa được phê duyệt nên chưa triển khai mạng truyền 

số liệu chuyên dùng cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. 

- Kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu: Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp 

tỉnh (LGSP) được triển khai thí điểm từ năm 2020. Đến thời điểm hiện nay, tỉnh 

đã phê duyệt hoạt động xây dựng nền tảng nêu trên và đang trong quá trình lựa 

chọn nhà thầu để triển khai xây dựng. 

- Các CSDL chuyên ngành và Hệ thống thông tin quản lý/ hệ thống thông 

tin chuyên ngành: CSDL chuyên ngành và Hệ thống thông tin quản lý/ hệ thống 

thông tin chuyên ngành hiện nay đã được các sở, ngành quan tâm triển khai, duy 

trì, bảo đảm phục vụ cho công tác quản lý nhà nước của các ngành, địa phương. 

- Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh: Cổng Dịch vụ 

công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh đã được hợp nhất, hiện nay 

đang thực hiện nâng cấp hoàn thiện nhằm đáp ứng yêu cầu kết nối với CSDL 

quốc gia về dân cư. 

- An toàn, an ninh mạng: Hệ thống hỗ trợ giám sát, điều hành an toàn, an 

ninh mạng (SOC): Năm 2020, UBND tỉnh đã giao Sở Thông tin và Truyền 

thông triển khai thí điểm thống điều hành, giám sát an toàn, an ninh mạng của 

tỉnh tại 06 đơn vị. Hiện nay, Sở đang tiếp tục nghiên cứu, xin ý kiến tham vấn và 

tham mưu phương án triển khai rộng rãi hệ thống điều hành, giám sát an toàn, an 

ninh mạng của tỉnh (SOC)  

b) Tồn tại, khó khăn, vướng mắc 

- Đến nay các nhiệm vụ đã được tham mưu thực hiện, tuy nhiên có một số 

nhiệm vụ chậm được phê duyệt.  

- Do đặc thù tỉnh Hà Tĩnh là chưa có Trung tâm tích hợp dữ liệu đáp ứng 

được tiêu chuẩn theo quy định, hệ thống máy chủ phân tán, vì vậy, việc tham 

mưu triển khai rãi hệ thống điều hành, giám sát an toàn, an ninh mạng của tỉnh 

(SOC) còn gặp nhiều khó khăn. 

2.2. Về nguồn nhân lực 

Hiện nay, trong CQNN toàn tỉnh có 63 cán bộ cấp Sở và cấp huyện; 216 

cán bộ cấp xã được bổ nhiệm làm chuyên trách CNTT; trong đó có 12 thạc sỹ 

CNTT (chiếm 4,3%), 52 Đại học CNTT (chiếm 18,6%). Tuy nhiên, mới chỉ có 
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27 cán bộ chuyên trách CNTT cấp tỉnh và cấp huyện (42,9%), 202 cán bộ 

chuyên trách CNTT cấp xã (93%) đủ điều kiện được hưởng chế độ đặc thù theo 

nghị quyết 93/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Bên cạnh đó, còn có đội ngũ 

cán bộ làm nhiệm vụ chuyên trách CNTT trong cơ quan Đảng, Đoàn thể, các cơ 

quan trung ương đóng trên địa bàn, trong lực lượng vũ trang và viên chức làm 

công tác chuyên trách CNTT tại các ngành như Y tế, giáo dục. 

2.3. Về kinh phí, ngân sách đầu tư để triển khai 

Hiện nay, Sở Thông tin và Truyền thông đang tham mưu UBND tỉnh triển 

khai 02 nhiệm vụ về ứng dụng CNTT: Xây dựng nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ 

liệu cấp tỉnh (LGSP) với kinh phí khoảng 12 tỷ đồng; Thuê mạng truyền số liệu 

chuyên dùng cấp II trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, với tổng 

kinh phí hơn 51 tỷ đồng trong 05 năm (năm 2022 đã bố trí 10 tỷ đồng). 

2.4. Về triển khai một số giải pháp cho các lĩnh vực 

Hiện nay, Sở Thông tin và Truyền thông chưa có các ứng dụng chuyên 

ngành kết nối vào ứng dụng dữ liệu dân cư, CCCD, định danh điện tử. 

 II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ  

1. Ưu điểm 

- Các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 

24/02/2022 của UBND tỉnh được chỉ đạo triển khai kịp thời, hiệu quả. Có sự 

phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan. 

- Hạ tầng kỹ thuật về CNTT trong các cơ quan nhà nước của tỉnh hiện nay 

đã cơ bản đáp ứng các yêu cầu, nhu cầu công tác của cán bộ, công chức, viên 

chức cũng như công tác ứng dụng CNTT của các cơ quan, đơn vị. 

- Cơ quan thường trực Đội ứng cứu sự cố ATTT mạng của tỉnh thường 

xuyên tổ chức giám sát, rà quét và cảnh báo cho các cơ quan, đơn vị về các lỗ 

hổng bảo mật của các hệ thống thông tin và các nguy cơ mất ATTT mạng. 

2. Tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguy cơ; giải pháp:  

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

năng 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 dịch trực tuyến. 

- Hiện nay, tỉnh Hà Tĩnh đang thực hiện Kế hoạch thuê mạng truyền số liệu 

chuyên dùng cấp II trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (được phê 

duyệt tại Quyết định số 464/QĐ-UBND ngày 28/02/2022 của UBND tỉnh), tuy 

nhiên chưa được phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu nên chưa được triển khai. 

- Nhân lực về CNTT, chuyển đổi số còn thiếu và yếu. Chỉ có 42,9% cán 

bộ chuyên trách CNTT cấp tỉnh, cấp huyện đạt tiêu chuẩn theo quy định. 
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 III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỰC HIỆN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022 

1. Chủ trì, phối hợp đánh giá kết quả triển khai cài đặt phần mềm phòng 

chống mã độc quản trị tập trung tại Cơ quan thường trực Đội ứng cứu sự cố 

ATTT mạng của tỉnh (Trung tâm CNTT và Truyền thông) và triển khai đến các 

cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; tham mưu phương án tiếp tục triển khai. Tham 

mưu, đề xuất phương án triển khai rộng rãi hệ thống điều hành, giám sát an toàn, 

an ninh mạng của tỉnh (SOC) nhằm đáp ứng yêu cầu về mô hình bảo đảm an 

toàn thông tin theo 4 lớp trong Quý III năm 2022. 

2. Tiếp tục chỉ đạo Cơ quan Thường trực Đội ứng cứu sự cố ATTT thực 

hiện theo dõi, giám sát, rà quét và cảnh báo cho các cơ quan, đơn vị về các lỗ 

hổng bảo mật của các hệ thống thông tin. Hoàn thiện việc xác định cấp độ bảo 

đảm an toàn thông tin đối với các hệ thống dùng chung của tỉnh trong năm 2022. 

3. Hoàn thiện và đưa vào vận hành nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp 

tỉnh (LGSP). Phối hợp tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu đối với nhiệm vụ thuê mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trong cơ 

quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và triển khai thực hiện. 

4. Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn công tác tuyên truyền Đề án 06 

trên địa bàn tỉnh. 

5. Duy trì, vận hành một cách thường xuyên, hiệu quả chuyên mục về 

triển khai CSDLQG về dân cư trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh. 

6. Tiếp tục rà soát hệ thống trang thiết bị, cơ sở hạ tầng CNTT và tham 

mưu bổ sung, nâng cấp hoàn thiện nhằm đảm bảo thực hiện hiệu quả Đề án 06. 

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

Đề nghị Công an tỉnh tăng cường phối hợp cung cấp thông tin có liên 

quan đến việc triển khai Đề án để Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức thực 

hiện công tác tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh./.  

 

Nơi nhận: 
- Tổ công tác Đề án 06 (b/c); 
- Công an tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, CNTT2. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Dương Văn Tuấn 

 


		dvtuan.stttt@hatinh.gov.vn
	2022-06-10T16:29:34+0700


		sott_tt@hatinh.gov.vn
	2022-06-10T16:32:00+0700


		2022-06-10T16:32:24+0700


		2022-06-10T16:32:42+0700




