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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 99/BC-STTTT 

 

Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 9 năm 2019 

 

BÁO CÁO  

Tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP 

ngày 07/3/2019 của Chính phủ, Quý III/2019 

 

Thực hiện Công văn số 3190/BTTTT-THH ngày 20/9/2019 của Bộ Thông 

tin và Truyền thông về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-

CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ quý III/2019, Sở Thông tin và Truyền thông 

Hà Tĩnh báo cáo kết quả thực hiện như sau:  

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, tuyên truyền Nghị quyết: 

- Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về 

một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 

2019-2020, định hướng đến 2025, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Kế hoạch 

hành động số 84/KH-UBND ngày 29/3/2019 thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP 

ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát 

triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025. 

- Đã thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Hà Tĩnh    

(Quyết định số 3480/QĐ-UBND ngày 19/11/2018) do Chủ tịch UBND tỉnh làm 

Trưởng ban, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách Văn hóa-Xã hội làm Phó 

trưởng ban. 

- Tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Bộ tiêu chí đánh giá mức độ xây dựng Chính 

quyền điện tử của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 

365/QĐ-UBND ngày 28/01/2019 của UBND tỉnh. Trong đó quy định chi tiết 

các tiêu chí và thang điểm đánh giá mức độ xây dựng Chính quyền điện tử của 

các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các cơ quan Trung ương đánh trên địa bàn tỉnh; 

UBND cấp huyện và UBND cấp xã. 

- UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 2803/QĐ-UBND ngày 

28/9/2017 về việc ban hành mã định danh các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc 

UBND tỉnh Hà Tĩnh tham gia trao đổi văn bản điện tử thông qua Hệ thống Quản 

lý văn bản và điều hành; Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 17/5/2018 về việc tăng 

cường hiệu quả khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 

trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 13/8/2018 về việc tăng cường 

bảo đảm an toàn thông tin mạng trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. 

- Ngoài ra, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quy chế và Bộ tiêu chí xác 

định chỉ số cải cách hành chính tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp 

huyện; UBND cấp xã và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Hà 
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Tĩnh tại Quyết định số 52/2019/QĐ-UBND ngày 24/9/2019, hỗ trợ tích cực 

trong hiện đại hoá hành chính, xây dựng Chính quyền điện tử. 

2. Về hạ tầng CNTT phục vụ phát triển Chính quyền điện tử tỉnh: 

- Đã phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Hà Tĩnh, Phiên bản 1.0 

tại Quyết định số 420/QĐ-UBND ngày 02/02/2017. Hiện nay, tỉnh Hà Tĩnh 

đang chờ Chính phủ ban hành Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam 

(phiên bản 2.0) để cập nhật kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh lên phiên bản 

mới và triển khai thực hiện.  

 - Tỉnh Hà Tĩnh đang triển khai dự án xây dựng Trung tâm Tích hợp dữ 

liệu tỉnh theo công nghệ điện toán đám mây nhằm bảo đảm cơ sở hạ tầng cho 

việc triển khai xây dựng Chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh. 

- Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu UBND tỉnh cho triển khai 

hệ thống nền tảng tích hợp và chia sẻ dùng chung cấp tỉnh (LGSP), tuy nhiên 

hiện nay, tỉnh chưa bố trí được kinh phí. 

- Tất cả các cơ quan hành chính nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã đã được 

trang bị máy tính, kết nối Internet. 100% CBCC cấp tỉnh, cấp huyện, 95% 

CBCC cấp xã được trang bị máy tính. Hệ thống các cơ sở dữ liệu chuyên ngành 

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

phương. Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến được triển khai vận hành phục 

vụ tốt cho các cuộc họp trực tuyến của tỉnh với Trung ương và các huyện. 

- Hiện nay, Hà Tĩnh đang chuẩn bị cho việc số hoá dữ liệu ở một số lĩnh 

vực quan trọng, thiết yếu. 

3. Về ứng dụng CNTT từng bước hiện đại hóa nền hành chính, xây 

dựng Chính quyền điện tử: 

- Cổng dịch vụ công của tỉnh được xây dựng năm 2016, đến năm 2017 

được triển triển khai nhân rộng đến tất cả các sở, ban, ngành, cấp huyện, cấp xã. 

Đến nay, 100% sở, ngành, huyện, thị xã thành phố, xã, phường, thị trấn đã triển 

khai phần mềm một cửa điện tử và dịch vụ công đồng bộ trên toàn tỉnh. Tính 

đến thời điểm hiện nay, trên Cổng DVC của tỉnh có 1783 DVC mức độ 3 và 28 

DVC mức độ 4. Trong đó, các cơ quan cấp tỉnh có 531 DVC mức độ 3; 6 DVC 

mức độ 4 (DVC mức độ 4 của các Sở: Tài chính, Công thương, Giáo dục và Đào 

tạo). UBND cấp huyện có 1252 DVC mức độ 3; 22 DVC mức độ 4 (DVC mức 

độ 4 của UBND TP Hà Tĩnh, TX Hồng Lĩnh, huyện Hương Khê). Và mỗi đơn 

vị cấp xã có 35 DVC mức độ 3. Đồng thời, thực hiện đồng bộ các biện pháp 

nâng cao hiệu quả hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4. 

 - 100% các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, 241/262 UBND cấp xã có 

Cổng/trang thông tin điện tử, thông tin được cập nhật liên tục, hiệu quả, tích hợp 

Cổng dịch vụ công của tỉnh; chuyên mục Doanh nghiệp hỏi - Cơ quan nhà nước 

trả lời được đưa vào hoạt động và phát huy hiệu quả. Việc công khai minh bạch 

các nhóm thông tin theo Quyết định 739/QĐ-UBND ngày 22/3/2017 của UBND 

tỉnh đã được các cơ quan, địa phương quan tâm triển khai nhưng một số nội 

dung thông tin chưa đầy đủ và kịp thời. 
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- Việc điều hành, tác nghiệp được nâng lên một bước về tính đồng bộ và 

hiệu quả ứng dụng. Các hệ thống thông tin hỗ trợ điều hành tác nghiệp, ý kiến 

chỉ đạo, gửi nhận văn bản, tác nghiệp nội bộ, thư điện tử phát huy hiệu quả. 

100% CQNN có hệ thống CSDL chuyên ngành (đặc biệt hệ thống CSDL của 

các ngành Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động- 

TBXH, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Giao thông vận tải, Tư pháp, Y tế, 

Giáo dục… được ứng dụng và phát huy hiệu quả cao), 100% UBND cấp huyện 

có các hệ thống phần mềm chuyên ngành cho các lĩnh vực (quản lý tài chính, tài 

sản công; quản lý CBCC, quản lý tài nguyên, quản lý bản đồ địa chính, quản lý 

giáo dục, quản lý xây dựng, quy hoạch đô thị, quản lý đối tượng, chính sách 

người có công, …). Hệ thống gửi nhận văn bản điện tử, chữ ký số được ứng 

dụng đồng bộ và hiệu quả từ cấp tỉnh đến cấp xã. 

- Các hệ thống: Công báo điện tử http://qppl.hatinh.gov.vn/; Điều hành tác 

nghiệp; Thư điện tử của tỉnh; Theo dõi YKCĐ tiếp tục phát huy hiệu quả, hỗ trợ 

tốt cho công tác hiện đại hóa hành chính. 

- Tỉnh Hà Tĩnh đang nâng cấp trục liên thông văn bản của tỉnh nhằm thực 

hiện gửi, nhận văn bản với các bộ, ngành Trung ương, UBND các tỉnh, thành 

phố thông qua trục liên thông văn bản quốc gia.  

- Đang thực hiện nâng cấp Sàn giao dịch thương mại điện tử của tỉnh 

nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT phục vụ sản xuất, kinh doanh trong các doanh 

nghiệp, nâng cao hiệu quả, chất lượng, thương hiệu tạo điều kiện thuận lợi cho 

doanh nghiệp trong việc tham gia thị trường thương mại trong khu vực, quốc tế; 

Triển khai hệ thống phần mềm và cơ sở dữ liệu quản lý, báo cáo trực tuyến về 

kinh tế xã hội tỉnh, hỗ trợ nâng cao hiệu quả công tác tổng hợp và tham mưu ra 

quyết định. 

- Triển khai đánh giá mức độ xây dựng Chính quyền điện tử của các cơ 

quan nhà nước trên địa bàn tỉnh thông qua phần mềm. 

- Đang xem xét triển khai thí điểm phòng họp không giấy tờ tại Văn 

phòng UBND tỉnh và các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh. 

4. Bảo đảm nhân lực CNTT cho phát triển Chính quyền điện tử các cấp: 

- Tỉnh Hà Tĩnh hiện nay đã quy định hệ thống cán bộ chuyên trách CNTT 

từ cấp tỉnh đến cấp xã (tại Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND ngày 25/5/2011 và 

Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 31/7/2015 của UBND tỉnh). 

- Từ đầu năm 2019 đến nay, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với 

các các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức 42 lớp đào tạo, 

tập huấn nâng cao kỹ năng ứng dụng CNTT cho cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động và người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, cụ thể: 

+ Tổ chức 02 lớp tập huấn, tuyên truyền sử dụng DVC trực tuyến cho 

người dân và doanh nghiệp tại các huyện Lộc Hà, Cẩm Xuyên, tổng số 300 học 

viên tham gia. 

+ Tổ chức 35 lớp tập huấn kỹ năng ứng dụng CNTT cho cán bộ công chức, 

người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, tổng số 2.100 học viên tham gia. 

http://qppl.hatinh.gov.vn/
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+ Tổ chức 02 lớp đào tạo chuẩn hóa đội ngũ CIO cấp xã cho 80 lãnh đạo 

CIO của các xã, phường, thị trấn. 

+ Tổ chức 02 lớp đào tạo chuẩn hóa đội ngũ cán bộ chuyên trách CNTT 

cấp xã, với 92 cán bộ chuyên trách CNTT các xã, phường, thị trấn tham gia. 

+ Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” 

thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019 cho 140 

cán bộ các xã, phường, thị trấn. 

II. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC 

- Chưa có Trung tâm tích hợp dữ liệu đủ mạnh, chưa có nền tảng tích hợp 

và chia sẻ dùng chung cấp tỉnh nên chưa thể tổ chức quản lý tập trung các hệ 

thống thông tin và đặc biệt là các hệ thống cơ sở dữ liệu của các ngành, các địa 

phương trong toàn tỉnh. Do đó, việc kết nối liên thông, chia sẽ dữ liệu dùng 

chung đang gặp nhiều khó khăn và vấn đề bảo đảm an toàn thông tin chưa được 

đảm bảo.  

- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đã phát huy hiệu quả khai thác, sử 

dụng song vẫn chưa cao (tỷ lệ phát sinh hồ sơ qua DVC mức độ 3 trong 8 tháng 

đầu năm mới chỉ đạt 16,8%). Một số đơn vị chưa cải thiện hiệu quả công tác 

tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn cho nhân dân, doanh nghiệp trong tiếp cận 

khai thác thông tin, ứng dụng DVC trực tuyến. Người dân, doanh nghiệp chưa 

thực sự quan tâm, tin tưởng đến việc nộp hồ sơ trực tuyến. 

- Chưa có nguồn lực đủ mạnh để thực hiện một số dự án có tính tổng thể 

về CNTT nên đang tồn tại nhiều hệ thống thông tin đơn lẻ trong toàn tỉnh (từng 

bước phải kết nối liên thông), đồng thời các cơ sở dữ liệu quan trọng của tỉnh 

chưa được triển khai (như đất đai, quy hoạch, dân cư, tài nguyên, giao thông đô 

thị, nhà ở,….); một số địa phương, đơn vị đã được phê duyệt dự án đầu tư nhưng 

chưa bố trí được kinh phí để thực hiện. 

- Chưa xây dựng được nền tảng kết nối, chia sẻ dữ liệu của tỉnh để cung 

cấp các dịch vụ kết nối, tích hợp, chia sẻ giữa các ứng dụng, hệ thống thông tin 

trong nội bộ tỉnh Hà Tĩnh, cũng như kết nối với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ 

liệu quốc gia của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương.  

III. NHIỆM VỤ CẦN TẬP TRUNG TRONG THỜI GIAN TỚI 

Tiếp tục tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính 

phủ, các bộ, ngành giao về xây dựng Chính phủ điện tử, trong đó tập trung cao 

cho các nhiệm vụ:   

- Nâng cấp trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh theo công nghệ điện toán đám mây. 

- Thực hiện ngay việc cập nhật kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh lên phiên 

bản mới khi Chính phủ ban hành Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam 

(phiên bản 2.0). 

- Triển khai thực hiện xây dựng nền tảng kết nối, chia sẻ dữ liệu chung 

của tỉnh từ năm 2020 và hoàn thành theo thời gian, lộ trình của Chính phủ. 
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- Triển khai mạnh mẽ hoạt động ứng dụng CNTT trong Giáo dục và Y tế, 

quản lý hạ tầng đô thị,...trong đó tăng dần tỷ lệ thực hiện thuê dịch vụ nhằm huy 

động tối đa nguồn lực xã hội, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả và đảm bảo 

tính đồng bộ trong khai thác ứng dụng và quản lý. 

- Đào tạo chuyên sâu cho cán bộ chuyên trách CNTT, đội ứng cứu sự cố an 

toàn thông tin mạng của tỉnh, chú trọng đào tạo nâng cao các kỹ năng ứng phó với 

các nguy cơ mất an toàn thông tin, xử lý mã độc và khắc phục sự cố. 

- Đào tạo chuẩn hóa kỹ năng ứng dụng CNTT theo thông tư 03/2014/TT-

BTTTT và cập nhật kỹ năng khai thác phần mềm dùng chung, bảo đảm 100% cán 

bộ công chức khai thác ứng dụng tốt CNTT trong công vụ. 

- Tiếp tục xúc tiến đầu tư, xây dựng và hình thành Khu CNTT tập trung của 

tỉnh; từng bước hình thành các doanh nghiệp sản xuất phần cứng, linh kiện điện tử, 

phần mềm, nội dung số và dịch vụ CNTT; thúc đẩy phát triển doanh nghiệp BPO. 

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

Đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông: 

 - Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông bố trí 

kinh phí hỗ trợ Hà Tĩnh đầu tư xây dựng Trung tâm tích hợp dữ liệu theo công 

nghệ điện toán đám mây; xây dựng nền tảng tích hợp và chia sẻ dùng chung cấp 

tỉnh (LGSP). 

 - Tập huấn, hướng dẫn về Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 

của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng 

nguồn vốn ngân sách nhà nước. 

 - Cho Hà Tĩnh tiếp tục tham gia vào chương trình quốc gia về CNTT theo 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 

- Hỗ trợ Hà Tĩnh xúc tiến đầu tư, xây dựng và hình thành Khu CNTT tập 

trung của tỉnh; từng bước hình thành các doanh nghiệp sản xuất phần cứng, linh 

kiện điện tử, phần mềm, nội dung số và dịch vụ CNTT; thúc đẩy phát triển doanh 

nghiệp BPO./. 

 
Nơi nhận: 
- Bộ Thông tin và Truyền thông; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- BCĐ xây dựng CQĐT tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, CNTT2. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

(Đã ký) 
 

 

 

 

Bùi Đắc Thế 
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