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Đánh giá, tổng kết thi h nh luật giao dịch điện tử đến năm 2020 

 

 Thực hiện Công văn số 977/BTTTT-CATTT ngày 24/3/2020 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông về việc triển khai đánh giá, tổng kết thi hành Luật 

Giao dịch điện tử, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh báo cáo tình hình 

thi hành Luật Giao dịch điện tử trên địa bàn tỉnh như sau: 

I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC THỰC HIỆN LUẬT 

1. Công tác phổ biến, tuyên truyền Luật Giao dịch điện tử v  văn bản 

pháp luật có liên quan 

Trong 15 năm qua, kể từ khi Luật giao dịch điện tử được ban hành và có 

hiệu lực, công tác phổ biến, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò của giao 

dịch điện tử trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá của tỉnh đã được các 

Cấp ủy, Chính quyền quan tâm, chỉ đạo, thực hiện thường xuyên.  

Ngay sau khi Luật Giao dịch điện tử được ban hành, UBND tỉnh đã chỉ 

đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh khẩn trương triển khai các nhiệm vụ 

cần thiết đảm bảo thực thi Luật một cách hiệu quả. Hàng năm, tỉnh đều ban hành 

kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về giao dịch điện tử với 

nhiều hình thức tuyên truyền như hội thảo, hội nghị, tập huấn, xây các phóng sự, 

chuyên đề thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như báo nói, báo hình, 

báo in, báo điện tử. Thông qua các hoạt động tuyên truyền đã giúp các cơ quan, 

tổ chức, người dân, doanh nghiệp hiểu rõ hơn chủ trương, chính sách của Đảng 

và Nhà nước về giao dịch điện tử, từng bước nâng cao nhận thức về vai trò và ý 

nghĩa của giao dịch điện tử như là một xu thế tất yếu trong đời sống và phát triển 

triển kinh tế - xã hội. 

2. Công tác ban h nh, tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế 

hoạch v  chính sách phát triển, ứng dụng giao dịch điện tử 

a) Về phát triển hạ tầng kỹ thuật và các nền tảng ứng dụng đảm bảo cho 

các cho các giao dịch điện tử của tỉnh 

UBND tỉnh đã ban hành các Quyết định: Số 43/2009/QĐ-UBND ngày 

17/12/2009 về việc ban hành Quy định về quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử 

trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; số 56/2015/QĐ-UBND 

ngày 12/11/2015 về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 43/2009/QĐ-UBND 

ngày 17/12/2009 về việc quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử trong cơ quan 

nhà nước trên địa bàn Hà Tĩnh; số 15/2016/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 ban 

hành Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 
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trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; số 27/2018/QĐ-UBND ngày 23/07/2018 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ban hành kèm theo Quyết định số 

15/2016/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh; số 33/2019/QĐ-

UBND ngày 17/06/2019 ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, ban hành và quản lý 

văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn 

tỉnh Hà Tĩnh; số 595/ QĐ-UBND ngày 01/03/2012 về việc quy định gửi các văn 

bản điện tử thay văn bản giấy trong hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước 

tỉnh Hà Tĩnh; số 250/QĐ-UBND ngày 18/01/2013 về việc ban hành Quy chế 

quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống Hội nghị trực tuyến tỉnh Hà Tĩnh; số 

2437/ QĐ-UBND ngày 20/08/2014 về việc ban hành Quy chế gửi, nhận văn bản 

điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn 

tỉnh Hà Tĩnh; số 3542/QĐ-UBND ngày 19/11/2014 về ban hành Quy định trách 

nhiệm về quản lý và vận hành khai thác Hệ thống thông tin một cửa trong các cơ 

quan hành chính nhà nước tỉnh Hà Tĩnh; số 1538/ QĐ-UBND ngày 14/06/2016 

về việc quy định loại hình văn bản chỉ gửi bản điện tử, loại hình văn bản chỉ gửi 

bản giấy và loại hình văn bản gửi cả bản giấy và bản điện tử giữa các cơ quan, tổ 

chức nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; số 2803/ QĐ-UBND ngày 28/09/2017 

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; số 420/ QĐ-UBND ngày 02/02/2017 về việc phê duyệt Kiến trúc 

Chính quyền điện tử tỉnh Hà Tĩnh phiên bản 1.0. 

Ngoài ra, UBND tỉnh còn ban hành các văn bản: Chỉ thị số 14/CT-UBND 

ngày 06/6/2014 về tăng cường sử dụng, trao đổi văn bản điện tử và cung cấp 

dịch vụ công trực tuyến trong các CQNN trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Chỉ thị số 

14/ CT-UBND ngày 06/06/2014 Về tăng cường sử dụng, trao đổi văn bản điện 

tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh 

Hà Tĩnh; 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; 

và nhiều văn bản chỉ đạo điều hành khác về giao dịch điện tử. 

b) Về triển khai triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ 

cho các giao dịch điện tử của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh 

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 336/KH-UBND ngày 19/8/2014 về 

việc triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước tỉnh 

Hà Tĩnh; Kế hoạch số 220/KH-UBND ngày 15/7/2019 về việc triển khai ứng 

dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước tỉnh Hà Tĩnh; Quyết 

định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 05/07/2016 ban hành Quy chế quản lý và sử 

dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trong cơ quan nhà nước tỉnh Hà 

Tĩnh; Quyết định số 639/QĐ-UBND ngày 21/02/2020 của UBND tỉnh về việc 

ủy quyền cho Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh tổ chức triển khai 

thực hiện quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thư số chuyên dùng của Chính phủ 

trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh. Hiện nay, tỉnh đang xây dựng Quy 

chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trong cơ quan nhà 
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nước tỉnh Hà Tĩnh mới để thay thế Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND. 

c) Về triển khai đảm bảo an toàn thông tin cho các giao dịch điện tử 

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2859/ QĐ-UBND ngày 16/09/2013 Ban 

hành quy chế đảm bảo an toàn thông tin trong quản lý, vận hành và khai thác các 

hệ thống thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Chỉ thị 

số 13/CT-UBND ngày 13/8/2019 về việc tăng cường bảo đảm an toàn thông tin 

mạng trong  các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Kế hoạch số 

256/KH-UBND ngày 03/8/2018 bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt 

động của cơ quan nhà nước tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2018-2020; Kế hoạch số 

378/ KH-UBND ngày 06/11/2019 Ứng phó sự cố an toàn thông tin mạng năm 

2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Công văn số 4163/UBND-KGVX1 ngày 

13/7/2018 về việc thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ 

tướng Chính phủ. 

d) Về thúc đẩy phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh 

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 07/01/2011 

của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch Thương mại điện tử giai đoạn 2011-

2015; Quyết định số 1740/QĐ-UBND ngày 24/06/2016 Ban hành Kế hoạch phát 

triển thương mại điện tử tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016 - 2020; Công văn số 

593/ UBND-KGVX1 ngày 25/01/2019 về việc vận hành và quản lý Sàn Giao 

dịch thương mại điện tử. Thực hiện Nâng cấp Sàn TMĐT của tỉnh. 

e) Về triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về đấu thầu qua 

mạng 

UBND tỉnh đã ban hành các văn bản nhằm thực hiện các quy định của 

Trung ương về đấu thầu qua mạng:  

- Văn bản số 4421/UBND-CN1 ngày 01/9/2016 về việc triển khai thực 

hiện Quyết định số 1402/QĐ-TTg ngày 13/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ;  

- Văn bản số 3690/ UBND-KT1 ngày 25/06/2018 về việc thực hiện Chỉ 

thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ;  

- Văn bản số 4234/UBND-TH ngày 28/6/2019 về việc triển khai thực hiện 

Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

3. Kết quả phát triển hạ tầng CNTT-TT phục vụ giao dịch điện tử 

a) Hạ tầng viễn thông, Internet 

- Hạ tầng mạng điện thoại cố định đã được đầu tư xây dựng với 107 trạm 

chuyển mạch điện thoại cố định, cung cấp dịch vụ điện thoại cố định cho 100% 

trung tâm các xã, phường, thị trấn và một số thôn, xóm trên địa bàn tỉnh cung 

cấp dịch vụ điện thoại cố định, Internet băng thông rộng cố định.  

- Hạ tầng mạng thông tin di động được phủ sóng đến 100% trung tâm các 

xã, phường, thị trấn và 99% các thôn, xóm, cụm dân cư của tỉnh. Hiện trên địa 

bàn tỉnh có 2.883 trạm (gồm: 1.084 trạm BTS 2G, 1.108 trạm BTS 3G và 691 
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trạm BTSS 4G); 15 trạm BTS phát sóng biển đảo phục vụ thông tin liên lạc cho 

tàu cá. Tỷ lệ dân số được phủ sóng thông tin di động (2G, 3G, 4G) là 99%.  

- Hạ tầng cung cấp dịch vụ internet băng thông rộng cố định đã được triển 

khai rộng khắp đến 100% phường, xã, thị trấn với 2.292 thiết bị truy nhập. 

- Hạ tầng cung cấp dịch vụ internet băng rộng di động với 1.799 trạm, 

đảm bảo phủ sóng, phục vụ truy cập cho gần 90% dân cư của tỉnh.  

- Mạng truyền dẫn quang đã được được triển khai đến tất cả 100% trung 

tâm các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn, các thôn, xóm trên địa 

bàn tỉnh. 

b) Hạ tầng CNTT trong các cơ quan nhà nước 

Hạ tầng CNTT trong các cơ quan nhà nước của tỉnh đã được đầu tư đồng 

bộ, hiện đại, các hệ thống trang thiết bị cơ bản, thiết yếu như mạng LAN, kết nối 

Internet, máy tính, ... cơ bản đã đáp ứng hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của 

các cơ quan Nhà nước, phục vụ tốt công tác chỉ đạo, điều hành trên môi trường 

mạng của các cấp, ngành và cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người 

dân, doanh nghiệp. 

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

trang bị máy tính, kết nối Internet kết nối mạng LAN và Internet;. 100% CBCC 

cấp tỉnh, cấp huyện, 93% CBCC cấp xã được trang bị máy tính. 

- Tỉnh có Trung tâm tích hợp dữ liệu phục vụ hoạt động của các cơ quan 

Nhà nước, đặt tại Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh đảm bảo các 

yêu cầu kỹ thuật về an ninh, an toàn toàn thông tin mạng, đảm bảo cho việc duy 

trì, khai thác các hệ thống thông tin, CSDL, các phần mềm ứng dụng cho các cơ 

quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh hoạt động ổn định, thông suốt. Ngoài ra, các sở, 

ngành, UBND cấp huyện được đầu tư một số máy chủ để cài đặt các phầm mềm, 

CSDL chuyên ngành. 

- Hệ thống phòng họp trực tuyến của tỉnh đã được đầu tư 14 điểm cầu (01 

điểm cầu tại Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh và 13 điểm cầu tại 

UBND cấp huyện). Ngoài ra, UBND huyện Nghi Xuân và UBND thị xã Kỳ Anh 

đã đầu tư, triển khai hệ thống hội nghị trực tuyến đến cấp xã.  

- Mạng Truyền số liệu chuyên dùng phục vụ ứng dụng CNTT của các cơ 

quan Nhà nước của tỉnh được đưa vào khai thác, sử dụng. 

- Hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý chuyên ngành được tiếp tục duy trì, phát 

triển và phục vụ hoạt động quản lý hiệu quả tại các Sở: KHĐT, Tài Chính, 

TT&TT, TNMT, Nội vụ, Y tế, Giáo dục, Xây dựng, NN&PTNT, KH&CN, Tư 

pháp, GTVT và Văn phòng UBND tỉnh… 

- Hệ thống các cơ sở dữ liệu chuyên ngành được duy trì, phát triển và 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. Việc ứng dụng 
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hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp đạt kết quả cao. Hệ thống thư 

điện tử được duy trì ổn định. Tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử trên mạng trong nội 

bộ các cơ quan nhà nước ở cấp tỉnh, cấp huyện là trên 97% (trừ văn bản mật), 

cấp xã trên 62%. 

 70% 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, …). 

4. Kết quả triển khai phần mềm ứng dụng phục vụ giao dịch điện tử 

a) Triển khai ứng dụng CNTT phục vụ giao dịch điện tử trong nội bộ cơ 

quan Nhà nước và giữa các các cơ quan Nhà nước với nhau 

Việc ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước của tỉnh đã có những 

thay đổi rõ rệt về nhận thức, thói quen, lề lối, phương thức làm việc của cán bộ, 

công chức các cơ quan Nhà nước theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, nâng cao 

hiệu quả, trách nhiệm trong công việc. Môi trường làm việc đã chuyển từ 

phương thức truyền thống sang môi trường mạng máy tính; việc gửi, nhận văn 

bản truyền thống đã cơ bản được thay thế bởi văn bản điện tử; các cuộc họp, hội 

nghị của cơ quan nhà nước từng bước được chuyển sang phương thức trực 

tuyến; thông tin về hoạt động của các cơ quan Nhà nước được công khai, minh 

bạch, cập nhật kịp thời trên các Cổng/Trang thông tin điện tử; Chỉ đạo của Lãnh 

đạo các cấp, các ngành được triển khai thực hiện kịp thời;... 

Những kết quả cụ thể như sau: 

- Phần mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc (QLVB&HSCV) đã 

được đầu tư tại 100% các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện và cấp xã 

trên địa bàn tỉnh đảm bảo cho việc trao đổi, xử lý, lưu trữ văn bản điện tử trong 

hoạt động của các cơ quan Nhà nước. Hiện nay, 100% CBCC các cơ quan nhà 

nước trên địa bàn tỉnh thường xuyên sử dụng Hệ thống phần mềm 

QLVB&HSCV để chỉ đạo, điều hành; tiếp nhận,  xử lý văn bản đến; dự thảo, xin 

ý kiến, trình duyệt, ký số văn  bản, phát hành văn bản đi theo đúng quy trình xử 

lý trên Hệ thống QLVB&HSCV; đảm  bảo 100% văn bản đi/đến được xử lý qua 

mạng (trừ các văn bản mật theo quy định); 100% văn bản điện tử khi phát hành sử 

dụng chữ ký số chuyên dùng.; 100% văn bản điện tử của các cơ quan chuyên 

môn được trao đổi dưới dạng điện tử Hệ thống phần mềm QLVB&HSCV đã 

được tích hợp công cụ để thực hiện ký số trực tiếp trên văn bản điện tử. 

- 99% cán bộ, công chức được cấp tài khoản Thư điện tử công vụ và 

thường xuyên sử dụng.  

- Các hệ thống: Điều hành tác nghiệp; Thư điện tử của tỉnh; Theo dõi 

YKCĐ tiếp tục phát huy hiệu quả, hỗ trợ tốt cho công tác CCHC. Trung tâm 
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Phục vụ hành chính công của tỉnh và Trung tâm Hành chính công cấp huyện 

được đưa vào hoạt động và phát huy hiệu quả nhờ ứng dụng phần mềm một cửa 

điện tử đồng bộ, liên thông. 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh: Hoạt động liên tục, hiệu quả, tích hợp Cổng 

dịch vụ công của tỉnh; cung cấp đầy đủ thông tin về hệ thống chính trị, cơ cấu tổ 

chức các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, thông tin về tình hình phát triển 

kinh tế, xã hội của tỉnh, của các địa phương và các thông tin khác theo quy định. 

Chuyên mục “Doanh nghiệp hỏi - Cơ quan nhà nước trả lời”; chuyên mục “Tư 

vấn hỗ trợ pháp lý” được đưa vào hoạt động có hiệu quả.   

- Cổng Thông tin điện tử của tỉnh (tại địa chỉ http://hatinh.gov.vn) đã liên 

kết, tích hợp Trang thông tin của 100% các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, 

cấp xã trên địa bàn tỉnh. Cung cấp, cập nhật thường xuyên, kịp thời thông tin 

hoạt động của các cơ quan Nhà nước; Góp phần nâng cao hiệu quả công tác 

tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến 

người dân, doanh nghiệp.  

- 100% các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, 210/216 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. 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. 

b) Triển khai ứng dụng CNTT phục vụ giao dịch điện tử giữa cơ quan 

Nhà nước với người dân, doanh nghiệp 

- Việc triển khai ứng dụng CNTT trong công tác cải cách thủ tục hành 

chính phục vụ người dân, doanh nghiệp được đặc biệt quan tâm. Thực hiện Nghị 

quyết 36
a
/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử; Kế 

hoạch Cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 của UBND tỉnh, năm 2016, Hà 

Tĩnh đã xây dựng và đưa vào vận hành Cổng dịch vụ công của tỉnh tại địa chỉ 

www.dichvucong.hatinh.gov.vn. Đến nay, trên Cổng dịch vụ công của tỉnh có 

1287 DVC trực tuyến mức độ 3 cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã (trong đó cấp tỉnh có 

518 DVC, cấp huyện có 764 DVC, ngành điện lực có 05 DVC; từ 32-38 DVC 

mỗi đơn vị cấp xã), 22 DVC trực tuyến mức độ 4 (trong đó cấp tỉnh có 11 DVC, 

cấp huyện có 11 DVC). Trong năm 2019, đã phát sinh 20385 hồ sơ phát sinh 

trên DVC mức độ 3, mức độ 4, đạt tỉ lệ 20385/79542 ~ 25,6%. 

- Hệ thống thông tin một cửa điện tử được triển khai đồng bộ tại 100% sở, 

ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã, góp phần hiện đại hóa, công 

khai, minh bạch hoạt động giải quyết các thủ tục hành chính của các cơ quan 

nhà nước, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh 

tranh của tỉnh và tạo được niềm tin đối với người dân, doanh nghiệp. Hàng năm, 

tỷ lệ giải quyết TTHC đúng hạn của các cơ quan hành chính nhà nước đạt trên 

99%.  

- Việc triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành 

http://hatinh.gov.vn/
http://www.dichvucong.hatinh.gov.vn/
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chính qua dịch vụ bưu chính công ích tiếp tục được triển khai. Trên phần mềm 

một cửa điện tử tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện đã được tích hợp 

phần mềm theo dõi, định vị việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục 

hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích của Tổng công ty Bưu điện Việt 

Nam. 

 

5. Kết quả phát triển công nghiệp CNTT phục vụ phát triển giao dịch 

điện tử 

- Hiện trên địa bàn tỉnh có gần 90 doanh nghiệp hoạt động có liên quan 

đến lĩnh vực CNTT- Điện tử, với các ngành, nghề kinh doanh chủ yếu gồm cung 

cấp sản phẩm, linh kiện điện tử, máy tính, viễn thông, dịch vụ CNTT .  

- Để phát triển công nghiệp CNTT trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã phê 

duyệt đề án phát triển công nghiệp CNTT tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2011-2015, 

tầm nhìn đến năm 2025 tại Quyết định số 391/QĐ-UBND ngày 17/2/2011. 

Đồng thời ban hành Kế hoạch số 433/KH-UBND ngày 17/10/2014 về thực hiện 

Quyết định số 1290/QĐ-TTg ngày 01/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Kế hoạch hành động phát triển ngành công nghiệp điện tử thực hiện Chiến 

lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật 

Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn Hà Tĩnh. 

- Trên cơ sở các đề án, kế hoạch, tỉnh Hà Tĩnh đã quy hoạch Khu Công 

nghệ thông tin tập trung tại xã Thạch Hạ (thành phố Hà Tĩnh) với tổng diện tích 

hơn 10ha. HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 71/2013/NQ-HĐND ngày 

18/12/2013 về việc ban hành một số cơ chế chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư vào 

Khu Công nghệ thông tin tập trung tỉnh Hà Tĩnh;  

6. Công tác đảm bảo an to n, an ninh thông tin 

 Từ năm 2013, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 2859/QĐ-

UBND ngày 16/09/2013 Ban hành quy chế đảm bảo an toàn thông tin trong 

quản lý, vận hành và khai thác các hệ thống thông tin của các cơ quan nhà nước 

trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Ngày 22/3/2019, thực hiện Quyết định số 

05/2017/QĐ-TTg ngày 16/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về hệ 

thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia, 

UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 832/QĐ-UBND về việc thành 

lập Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Hà Tĩnh,...và nhiều văn bản, 

kế hoạch khác về ATTT. 

Tỉnh Hà Tĩnh còn quan tâm đến việc nâng cao nhận thức qua công tác đào 

tạo, tập huấn. Hàng năm, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo Sở Thông tin và 

Truyền thông thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo, nâng cao nhận thức, kỹ 

năng về ATTT cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ cũng như đội ngũ cán bộ chuyên 

trách CNTT. Nâng cao nhận thức qua việc hướng dẫn xử lý các sự cố cụ thể. 

Đồng thời, Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên ban hành các văn bản 

cảnh báo, hướng dẫn về các sự cố ATTT theo chỉ đạo của Cục An toàn thông 

tin, VNCERT. 
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Nhìn chung, trong những năm qua, công tác đảm bảo an toàn thông tin, 

đặc biệt là đảm bảo an toàn thông tin trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn 

tỉnh Hà Tĩnh đã được quan tâm, chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông và 

của lãnh đạo các cấp, các ngành. Do vậy, các nhiệm vụ đảm bảo an toàn thông 

tin được triển khai một cách thường xuyên, có hiệu quả, góp phần nâng cao ứng 

dụng CNTT trong cơ quan nhà nước, phục vụ các giao dịch điện tử được diễn ra 

an toàn, thông suốt. 

II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 

1. Đánh giá chung 

Để cụ thể hóa Luật Giao dịch điện tử và các văn bản hướng dẫn Luật phục 

vụ việc triển khai phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, sau 15 năm triển khai thi 

hành, tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành nhiều chính sách thúc đẩy ứng dụng, phát triển 

giao dịch điện tử, hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng kỹ thuật CNTT-TT, dịch 

vụ phần mềm, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, trao đổi văn bản điện tử, 

thương mại điện tử; Tổ chức triển khai ứng dụng hóa đơn điện tử, đấu thầu qua 

mạng; Ứng dụng chữ ký số, an toàn thông tin, đào tạo nhân lực phục vụ hoạt 

động giao dịch điện tử…Những kết quả đạt được đã góp phần quan trọng, toàn 

diện vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, làm thay đổi nhận thức, 

thói quen và phương thức giao dịch trong xã hội, làm biến đổi sâu sắc và nâng 

cao rõ rệt hiệu quả sản xuất – kinh doanh, cung cấp dịch vụ và quản lý xã hội 

trên địa bàn tỉnh.  

2. Một số tồn tại, hạn chế 

- Tỉnh chưa có nền tảng chia sẻ, dùng chung cấp tỉnh (LGSP) để liên 

thông, kết nối, chia sẻ các cơ sở dữ liệu CNTT hiện có của tỉnh cũng như của 

Trung ương nhằm để nâng cao hiệu quả sử dụng.  

- Hạ tầng đảm bảo an toàn, an ninh thông tin chưa đáp ứng được yêu cầu 

về bảo mật theo quy định. Một số lãnh đạo, cán bộ, công chức các đơn vị còn 

chủ quan, chưa thực sự quan tâm. 

- Ứng dụng CNTT trong các ngành, lĩnh vực còn hạn chế, năng suất lao 

động, hiệu quả sản xuất – kinh doanh còn chưa cao. 

- Chưa có các dự án đầu tư quy mô, tổng thể về CNTT cho toàn tỉnh 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. 

- Về công nghiệp CNTT, đa phần các doanh nghiệp CNTT của tỉnh có 

quy mô nhỏ, sản phẩm và thị trường hạn chế, chủ yếu là kinh doanh dịch vụ, 

chưa tập trung đầu tư nhiều cho nghiên cứu, sản xuất. Việc xúc tiến đầu tư vào 

Khu Công nghệ tập trung của tỉnh còn hạn chế, chưa thu hút được các doanh 

nghiệp, tập đoàn lớn về lĩnh vực ICT đầu tư vào Hà Tĩnh. 
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- Nguồn nhân lực thương mại điện tử trong các các doanh nghiệp hiện vẫn 

còn hạn chế, đội ngũ cán bộ chuyên trách thương mại điện tử còn thiếu, nhiều 

doanh nghiệp chưa quan tâm trong việc ứng dụng thương mại điện tử trong sản 

xuất kinh doanh.  

- Nhận thức của người dân, doanh nghiệp đối với giao dịch điện tử nói 

chung và thương mại điện tử nói riêng còn hạn chế.  

 

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông: 

- Sớm trình Chính phủ ban hành Nghị định về định danh và xác thực điện 

tử để thúc đẩy và đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho các giao dịch điện tử.  

- Báo cáo Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành Trung ương đẩy mạnh việc 

xây dựng và đưa vào khai thác các cơ sở dữ liệu quốc gia về Dân cư, cơ sở dữ 

liệu quốc gia Thống kê tổng hợp về dân số, cơ sở dữ liệu quốc gia về Đăng ký 

doanh nghiệp làm nền tảng cho việc định danh và xác thực điện tử. 

2. Đề nghị các Bộ, ngành Trung ương: 

-  Xây dựng và hoàn thiện thể chế về thanh toán không dùng tiền mặt; 

Thương mại điện tử, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt 

động thương mại điện tử. 

- Xây dựng hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 

để ứng dụng các thành tựu công nghệ mới trong việc phát triển giao dịch điện tử. 

- Ban hành các quy định đảm bảo quyền lợi của các tổ chức, cá nhân tham 

gia trong các hợp đồng thương mại điện tử.  

- Tăng cường sự phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương, các lực lượng 

chức năng trong công tác quản lý, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời, hiệu 

quả các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động 

thương mại điện tử./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, CNTT2. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Bùi Đắc Thế 

 


		bdthe.stttt@hatinh.gov.vn
	2020-04-28T15:03:09+0700


		sott_tt@hatinh.gov.vn
	2020-04-28T15:27:16+0700


		2020-04-28T15:27:40+0700


		2020-04-28T15:28:01+0700




