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Thực hiện Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 24/02/2022 của UBND tỉnh 

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, Sở Thông tin và 

Truyền thông báo cáo tiến độ triển khai các nội dung, nhiệm vụ được giao đến 

ngày 14/9/2022 như sau: 

1. Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan hoàn thiện 

hồ sơ, tài liệu kỹ thuật liên quan đến việc kết nối, chia sẻ các hệ thống thông tin 

dùng chung với CSDLQG về DC: 

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 đang tiếp tục rà soát, thống kê 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. 

Tổ chức rà soát, đề xuất nhu cầu kinh phí theo hướng dẫn tại Văn bản số 

1552/BTTT-THH ngày 26/4/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Văn bản 

số 4275/BKHĐT-ĐKKD ngày 27/6/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn bản 

số 3914/CV-TCTTKĐA ngày 17/6/2022 của Tổ công tác triển khai Đề án phát 

triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử về việc thực hiện rà 

soát, đề xuất kinh phí theo quy chuẩn 1.0 và đề xuất nhu cầu kinh phí triển khai 

Đề án 06/CP. 

Tổ chức rà soát, cung cấp thông tin về hiện trạng triển khai Văn bản số 

1552/BTTT-THH ngày 26/4/2022 và báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông tại Văn 

bản số 1023/STTTT-CNTT ngày 10/8/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông. 

2. Phục vụ công tác kiểm tra, đánh giá an ninh mạng, an toàn thông tin 

các hệ thống thông tin của địa phương theo hướng dẫn, yêu cầu của Bộ Thông 

tin và Truyền thông, Bộ Công an: 

 Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên chỉ đạo Cơ quan thường 

trực Đội ứng cứu sự cố ATTT mạng của tỉnh (Trung tâm CNTT và Truyền 
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thông) sẵn sàng phối hợp với Cơ quan thường trực của Tổ công tác Đề án 06 

phục vụ công tác kiểm tra, đánh giá an ninh mạng, an toàn thông tin các hệ 

thống thông tin của tỉnh khi có yêu cầu. 

Ban hành Kế hoạch khảo sát, lập hồ sơ đề xuất xác định an toàn hệ thống 

thông tin theo cấp độ trên địa bàn tỉnh. Hiện nay đang đề xuất bố trí kinh phí để 

triển khai thực hiện. 

3. Bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, đường truyền kết nối: 

- 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. 

- Hiện nay, UBND tỉnh đã phê duyệt Kế hoạch thuê mạng truyền số liệu 

chuyên dùng trong toàn tỉnh, đồng thời phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và 

phân bổ kinh phí. Trên cơ sở đó, Sở đang thực hiện các quy trình thủ tục tổ chức 

lựa chọn nhà thầu để triển khai. 

4. Quản lý, duy trì, vận hành, phát triển Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu 

cấp tỉnh (LGSP); đảm bảo việc kết nối Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp 

tỉnh với Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia ổn định: 

Sau khi UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Quyết định số 

536/QĐ-UBND ngày 08/3/2022) và phân bổ kinh phí (Quyết định số 3637/QĐ-

UBND ngày 27/10/2020, Quyết định số 280/QĐUBND ngày 26/01/2022) cho 

nhiệm vụ xây dựng Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh Hà Tĩnh (LGSP), hiện 

nay Sở đã tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu theo quy định và đang triển khai 

xây dựng. 

Ngoài ra, UBND tỉnh đã đồng ý chủ trương triển khai thử nghiệm Cổng 

dữ liệu dùng chung tỉnh tại Văn bản số 4492/UBND-NC2 ngày 15/8/2022. Sở 

Thông tin và Truyền thông đang phối hợp với Cục Tin học hóa tổ chức rà soát, 

khảo sát để triển khai theo kế hoạch. 

5. Chỉ đạo Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của tỉnh triển khai 

các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin của các cơ 

quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các hệ thống thông tin kết nối đến 

CSDLQG về DC: 

- Tham mưu UBND tỉnh kiện toàn Đội ứng cứu sự cố ATTT mạng của 

tỉnh tại Quyết định số 1111/QĐ-UBND ngày 31/5/2022. 

- Chỉ đạo Cơ quan thường trực ứng cứu sự cố ATTT mạng tổ chức trực, 

cảnh báo ATTT mạng tại các dịp nghỉ lễ, Tết Nguyên đán; Tham mưu các văn 

bản Cảnh báo và xử lý lỗ hổng bảo mật, mã độc nhằm tăng cường công tác 

ATTT mạng đối với các cơ quan nhà nước trên địa bàn, cảnh báo 22 lượt cảnh 

báo về các lỗ hổng bảo mật, tăng cường công tác ATTT tới các đơn vị trên địa 

bàn toàn tỉnh, 85 lượt cảnh báo tới các đơn vị có máy tính trên địa bàn toàn tỉnh 

bị nhiễm mã độc, tham gia hệ thống Botnet; Tổ chức rà quét lỗ hổng bảo mật 

cho 11 Cổng/trang TTĐT của các cơ quan, đơn vị (Cổng TTĐT tỉnh, UBND 
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huyện Kỳ Anh; UBND TX Kỳ Anh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; UBND thành 

phố Hà Tĩnh; UBND huyện Can Lộc; UBND thị trấn Nghèn; UBND huyện 

Thạch Hà; Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh; Sàn thương mại điện tử Công nghệ 

của Sở Khoa học và Công nghệ; Sàn thương mại điện tử của Sở Công thương). 

Phối hợp cùng Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao của 

Công an tỉnh có phương án cảnh báo, xử lý nhanh các trang thông tin lợi dụng 

để đăng tải nội dung quảng cáo, cá độ, đánh bạc trực tuyến,…. Phối hợp xử lý 

Cổng thông tin điện tử Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh bị tấn công thay đổi giao 

diện. Thường xuyên cập nhật, duy trì chuyên mục An toàn thông tin trên Trang 

TTĐT của Trung tâm, Quản trị và vận hành Trung tâm SOC của tỉnh. 

- Triển khai giải pháp phòng chống mã độc tập trung theo quy định tại Chỉ 

thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ: Phối hợp với Công 

ty cổ phần BKAV 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, thực hiện tại 1036 máy tính trạm, 05 máy chủ. 

6. Chủ trì xây dựng chuyên mục về triển khai CSDLQG về DC trên Cổng 

thông tin điện tử của tỉnh: 

Hiện nay, Sở đã 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 (tại địa chỉ 

https://hatinh.gov.vn/csdl-quoc-gia-ve-dan-cu-tinh-ha-tinh) và đăng tải 15 tin, 

bài có liên quan. 

Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo Công an tỉnh tổng hợp./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Tổ công tác 06 của tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, CNTT2. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đậu Tùng Lâm 
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