
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Số:        /STTTT-CNTT 

V/v báo cáo định kỳ kết quả triển khai thí điểm 

dịch vụ đô thị thông minh tại tỉnh Hà Tĩnh 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Tĩnh, ngày       tháng 5 năm 2020 

  

Kính gửi: Cục Tin học hóa 

 

Thực hiện Văn bản số 544/THH-DVCNTT ngày 06/5/2020 của Cục Tin 

học hóa về việc báo cáo định kỳ kết quả triển khai thí điểm dịch vụ đô thị thông 

minh, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Tĩnh báo cáo định kỳ kết quả triển 

khai thí điểm dịch vụ đô thị thông minh tại tỉnh Hà Tĩnh trong tháng 4/2020 (có 

biểu báo cáo kèm theo)./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, CNTT2. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Bùi Đắc Thế 



Báo cáo định kỳ kết quả triển khai thí điểm 

dịch vụ đô thị thông minh tại tỉnh Hà Tĩnh 

 (Kèm theo Công văn số         /STTTT-CNTT ngày     /5/2020 của Sở TTTT Hà Tĩnh) 

 

1. Tên địa phương: 

Tỉnh Hà Tĩnh. 

2. Kết quả triển khai trong tháng 4/2020: 

- Trung tâm giám sát, điều hành: Hiện nay, Sở Thông tin và Truyền thông 

đang phối hợp với Cục An toàn thông tin nghiên cứu, đề xuất phương án xây dựng 

Trung tâm giám sát An toàn thông tin (SoC). 

- Nền tảng đô thị thông minh: Chưa triển khai. 

- Các dịch vụ thí điểm đô thị thông minh: Chưa triển khai. 

3. Khó khăn, vướng mắc: 

- Do tình hình khó khăn chung của tỉnh nên nguồn kinh phí dành cho việc 

thực hiện các nội dung xây dựng đô thị thông minh còn hạn chế. 

- Một số nội dung ứng dụng CNTT được triển khai từ lâu, hiện không còn 

phù hợp với xu hướng triển khai, xây dựng đô thị thông minh, cần phải được bổ 

sung, hoàn thiện. 

- Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên việc triển khai các nội dung thí điểm 

đô thị thông minh chưa bảo đảm tiến độ theo Kế hoạch ban hành tại Công văn số 

214/STTTT-CNTT ngày 03/3/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh. 

4. Các nội dung triển khai tiếp theo: 

 Phối hợp với Cục Tin học hóa thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau: 

- Nghiên cứu, dự thảo mô hình tổ chức Trung tâm giám sát, điều hành đô 

thị thông minh tại Hà Tĩnh, xin ý kiến rộng rãi. 

- Xây dựng danh sách các dịch vụ đô thị thông minh được lựa chọn để triển 

khai trên địa bàn tỉnh.  

- Nghiên cứu, lựa chọn mô hình phù hợp xây dựng nền tảng dịch vụ đô thị 

thông minh. 
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