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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 663 /STTTT-CNTT

Hà Tĩnh, ngày 10 tháng 6 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v góp ý dự thảo dự thảo Nghị quyết của Chính
phủ về xây dựng, phát triển Chính phủ số giai
đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông
Thực hiện Văn bản số 1997/BTTTT-THH ngày 01/6/2020 của Bộ Thông
tin và Truyền thông về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Tờ trình, dự thảo Nghị
quyết của Chính phủ về xây dựng, phát triển Chính phủ số giai đoạn 2021-2025,
định hướng đến năm 2030; sau khi xem xét, Sở Thông tin và Truyền thông Hà
Tĩnh cơ bản thống nhất với dự thảo và có thêm một số ý kiến như sau:
1. Về tên Nghị quyết:
Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ đã đề ra nhiệm
vụ trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử đến 2020 và đây là nền tảng của
Chính phủ số, vì vậy không phải “Xây dựng” Chính phủ số từ đầu nữa. Trên cơ
sở đó, đề xuất xem xét đổi tên thành: Nghị quyết về phát triển Chính phủ số giai
đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.
2. Nội hàm trình bày các mục: Về những kết quả nổi bật; Về những hạn
chế; Mục tiêu cụ thể; Nhiệm vụ; Giải pháp, đề nghị xem xét đưa ra các nội dung
chính của các trụ cột cấu thành Chính Phủ điện tử/ Chính phủ số như: Môi
trường chính sách/ pháp lý; Cơ sở hạ tầng ICT; Nhân lực ICT; Ưng dụng CNTT
và cung cấp dịch vụ công; An toàn thông tin.
3. Tại mục I (Đặc điểm tình hình): Đề nghị xem xét bổ sung tình hình
quốc tế về phát triển Chính phủ số.
4. Tại mục II (Quan điểm chỉ đạo):
- Đề nghị xem xét sửa câu “Việc xây dựng, phát triển Chính phủ số gắn
kết chặt chẽ với chuyển đổi số và phát triển đô thị thông minh, bảo đảm an toàn,
an ninh mạng và chủ quyền số quốc gia theo quan điểm sau” thành “Việc phát
triển Chính phủ số phải gắn chặt với bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng và
chủ quyền số quốc gia trên cơ sở các quan điểm sau”.
- Các quan điểm cụ thể xem xét viết gọn, rõ quan điểm định hướng, trong
đó nhấn mạnh một số yếu tố: Tính kế thừa; Vài trò, vị trí của chiến lược chuyển
đổi số; Dữ liệu số là tài sản quốc gia; Khẳng định vai trò, trọng trách của cơ
quan thường trực Ủy ban quốc gia Chính phủ điện tử và Ban chỉ đạo Chính
quyền điện tử các tỉnh, thành phố trong chiến lược phát triển Chính phủ số và tổ
chức thực hiện Nghị quyết này.
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5. Tại mục VI.1 (Phát triển nguồn nhân lực cho Chính phủ số): Đề nghị
xem xét bổ sung về giải pháp việc bảo đảm cơ cấu và biên chế cho cán bộ trực
tiếp làm nhiệm vụ quản lý NN và tham mưu, tổ chức thực hiện Chính phủ điện
tử/ Chính quyền điện tử của Sở TTTT và đội ngũ chuyên trách CNTT trong
CQNN.
6. Tại Phụ lục, đề nghị bổ sung một số nhiệm vụ cụ thể của địa phương:
- Xây dựng Trung tâm THDL của tỉnh, thành phố theo công nghệ điện
toán đám mây, kết nối với Trung tâm THDL quốc gia.
- Triển khai nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung cấp tỉnh (LGSP), tổ
chức kết nối với nền tảng chia sẻ, tích hợp quốc gia (NGSP).
- Triển khai số hoá hệ thống văn bản, hồ sơ, tài liệu,...; từng bước hình
thành CSDL mở cấp tỉnh, đồng thời kết nối với CSDL mở quốc gia.
- Xây dựng các Trung tâm của tỉnh, thành phố: Trung tâm giám sát, điều
hành an ninh mạng (SoC), Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh
(IOC); kết nối với Trung tâm giám sát quốc gia.
- Phát triển, nâng cấp, hoàn thiện hệ thống mạng Truyền số liệu chuyên
dùng cấp I, cấp II của tỉnh, thành phố; kết nối với mạng dùng riêng của Chính
phủ./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, CNTT2.
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