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TỜ TRÌNH 
Về việc thông qua Đề án và ban hành Nghị quyết “phát triển ứng dụng 

công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số tỉnh Quảng Nam  giai đoạn 

2021-2025, định hướng đến năm 2030” 

 

                   Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam 

 

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Công văn 

số 4975/UBND-TH ngày 27/8/2020 của UBND tỉnh về đăng ký nội dung của 

UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa IX, Ủy ban nhân dân tỉnh 

kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án và ban hành Nghị quyết về 

phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số tỉnh Quảng 

Nam giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, cụ thể như sau: 

I. Sự cần thiết ban hành văn bản 

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0) đang diễn ra nhanh 

chóng và có tác động to lớn, sâu rộng tới mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội của tất 

cả các quốc gia trên thế giới. CMCN 4.0 được tạo ra và thúc đẩy bởi sự tích hợp 

của hàng loạt các công nghệ tiên tiến, trong đó công nghệ thông tin - truyền thông 

(CNTT-TT) là một trong những thành phần nền tảng với những yếu tố cốt lõi là trí 

tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, Internet vạn vật, điện toán đám mây. 

Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị xác định hạ tầng 

CNTT-TT là một trong những hạ tầng thiết yếu cần phải đầu tư, phát triển đồng bộ 

trong hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; CNTT-TT vừa là nội dung vừa là 

động lực quan trọng thực hiện cải cách hành chính, góp phần thực hiện ba đột phá 

chiến lược phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 

04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc 

CMCN 4.0 nêu rõ: “Việt Nam cần rà soát lại các chiến lược, chương trình hành 

động, đề xuất xây dựng kế hoạch và các nhiệm vụ trọng tâm để triển khai phù hợp 

với xu thế phát triển của CMCN 4.0; tập trung thúc đẩy phát triển, tạo sự bứt phá 

thực sự về hạ tầng, ứng dụng và nhân lực CNTT-TT”. Tiếp đó, 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 nêu rõ 

các nhiệm vụ cấp bách, khẳng định quyết tâm phải xây dựng thành công Chính phủ 

điện tử, chính quyền điện tử các cấp. Chính phủ đã xác định nhiệm vụ xây dựng 

Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, xã hội số và nền kinh tế số là một trong 

những ưu tiên hàng đầu trong giai đoạn 2016-2020 để tạo ra những nền móng vững 

chắc cho việc chuyển đổi số toàn diện trong giai đoạn 2021-2030. Nghị quyết số 

52/NQ-TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ 
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động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với quan điểm chỉ đạo nêu 

rõ: “Chủ động, tích cực tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư là yêu 

cầu tất yếu khách quan; là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, vừa 

cấp bách vừa lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, gắn chặt với quá 

trình hội nhập quốc tế sâu rộng; đồng thời nhận thức đầy đủ, đúng đắn về nội hàm, 

bản chất của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư để quyết tâm đổi mới tư duy 

và hành động, coi đó là giải pháp đột phá với bước đi và lộ trình phù hợp là cơ hội 

để Việt Nam bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội". 

Trong những năm qua, tỉnh Quảng Nam đã ban hành và tổ chức thực hiện 

nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách, đề án trọng tâm tạo môi trường thuận lợi cho 

phát triển CNTT-TT; đầu tư hạ tầng CNTT, các phần mềm dùng chung toàn tỉnh 

như quản lý văn bản, cổng thông tin, cổng dịch vụ công, hệ thống thư công vụ...  

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc phát triển CNTT-TT của 

tỉnh trong giai đoạn vừa qua chưa thực sự bền vững, ứng dụng CNTT chưa thực sự 

gắn với cải cách hành chính, tăng chất lượng dịch vụ công, nâng cao năng lực cạnh 

tranh, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Cụ thể, theo xếp hạng mức độ ứng 

dụng CNTT của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương năm 2018, tỉnh Quảng Nam xếp hạng thứ 31 trên 

63 tỉnh, thành phố. Nguyên nhân do việc quản lý phát triển CNTT-TT trong thời 

gian qua còn thiếu tính đồng bộ, thống nhất; nguồn lực đầu tư còn thấp và dàn trải, 

hạ tầng kỹ thuật chưa đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; cơ sở dữ liệu chưa đầy 

đủ, cát cứ, thiếu sự chia sẻ; chưa kết nối, đồng bộ giữa các hệ thống thông tin; cơ 

chế đầu tư, thuê dịch vụ vẫn còn vướng mắc. Đặc biệt các vấn đề về năng lực quản 

trị, hạ tầng, ứng dụng, cơ sở dữ liệu cốt lõi, nguồn nhân lực, nền tảng phát triển 

Chính quyền điện tử chưa thực sự sẵn sàng cho lộ trình chuyển đổi số toàn diện của 

tỉnh theo định hướng của Chính phủ giai đoạn tới. 

Xu hướng chuyển đổi số là xu hướng lớn, mang tính không thể đảo ngược, 

địa phương nào kịp thời nắm bắt, đi nhanh, đi trước sẽ thu được lợi ích lớn hơn. Vì 

vậy để tiếp tục khai thác hiệu quả, kế thừa và phát triển các kết quả, thành tựu đã 

đạt được của các chương trình đầu tư ứng dụng CNTT trong thời gian qua; đồng 

thời xác định cuộc CMCN 4.0 là cơ hội, động lực để Quảng Nam đẩy nhanh tiến 

độ xây dựng Chính quyền điện tử, đảm bảo các mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh 

tế - xã hội bền vững theo hướng chuyển đổi sang nền kinh tế số, việc đầu tư đồng 

bộ - bài bản dự án là yêu cầu cấp thiết. 

II. Quá trình xây dựng dự thảo văn bản 

Nội dung dự thảo Đề án và Nghị quyết đã lấy ý kiến của các Sở, Ban, ngành 

liên quan và 18 huyện, thị xã, thành phố (2 lần); thẩm định của Sở Tư pháp (01 

lần); UBND tỉnh tổ chức họp (01 lần) góp ý vào ngày 25/10/2018; lấy ý kiến của 

các thành viên UBND tỉnh theo quy định. Đến nay, dự thảo Nghị quyết Đề án 

tổng thể phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số tỉnh 

Quảng Nam giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 đã hoàn chỉnh.  
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III. Bố cục và nội dung cơ bản của dự thảo văn bản 

1. Bố cục 

Dự thảo Nghị quyết Đề án tổng thể phát triển ứng dụng công nghệ thông 

tin, xây dựng chính quyền số tỉnh Quảng Nam  giai đoạn 2021-2025, định hướng 

đến năm 2030, gồm 05 phần, cụ thể như sau: 

Phần mở đầu 

- Sự cần thiết ban hành đề án.  

- Căn cứ pháp lý.  

Phần I. Đánh giá tình hình ứng dụng và phát triển CNTT trên địa bàn 

tỉnh 

- Tình hình ứng dụng và phát triển cntt trên địa bàn tỉnh.  

- Đánh giá kết quả.  

Phần II. Nội dung phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng 

chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 

2030  

- Mục tiêu.  

- Nội dung của đề án. 

- Giải pháp thực hiện. 

- Kinh phí dự kiến thực hiện đề án. 

- Lộ trình và phân kỳ thực hiện. 

- Tổ chức thực hiện. 

Phần III. đánh giá tính khả thi của đề án  

- Hiệu quả của đề án. 

- Đánh giá về thách thức, rủi ro khi triển khai đề án. 

Kết luận và kiến nghị 

2. Nội dung cơ bản của dự thảo văn bản 

a) Xây dựng Hạ tầng kỹ thuật CNTT 

- Nâng cấp hạ tầng Trung tâm dữ liệu tỉnh, đảm bảo năng lực triển khai 

Chính quyền số và đô thị thông minh. 

- Xây dựng trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC). 

- Nâng cấp, mở rộng hệ thống mạng WAN của tỉnh kết nối đến cấp xã. 

- Nâng cấp hạ tầng CNTT, hệ thống bảo mật cho các Sở, ngành, địa phương 

trên địa bàn tỉnh. 

- Mở rộng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến. 

- Đầu tư hiện đại hóa hệ thống camera giám sát an ninh trật tự - giao thông 
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trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

b) Ứng dụng CNTT 

Các nền tảng, ứng dụng dùng chung 

- Xây dựng Nền tảng Chính quyền số tỉnh Quảng Nam, phục vụ phát triển 

ứng dụng, dịch vụ Chính quyền số, kết nối hệ thống (đô thị thông minh, dữ liệu 

mạng xã hội, …). 

- Hoàn thiện, nâng cấp các ứng dụng dùng chung theo hướng tích hợp, chia 

sẻ dữ liệu và khai thác các CSDL quốc gia, CSDL địa phương.  

- Xây dựng và triển khai các ứng dụng chính phủ điện tử giúp điều hành, 

quản lý và kết nối với người dân, doanh nghiệp. 

- Xây dựng Kho cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Quảng Nam. 

- Xây dựng các bộ CSDL mở, Cổng dịch vụ dữ liệu mở của tỉnh. 

- Nâng cấp, triển khai Hệ thống lưu trữ điện tử dùng chung của tỉnh và hệ 

thống ký số tập trung. 

Các hệ thống thông tin, CSDL chuyên ngành 

- Xây dựng CSDL về cấp phép Xây dựng tỉnh Quảng Nam. 

- Xây dựng Hệ thống thông tin địa lý (GIS) quản lý quy hoạch, hạ tầng đô 

thị trên địa toàn tỉnh. 

Xây dựng Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quản lý ngành tài nguyên và 

môi trường, Cổng thông tin chia sẻ dữ liệu không gian địa lý tỉnh Quảng Nam. 

- Xây dựng CSDL khách sạn, nhà hàng, các địa điểm lưu trú, các công ty 

lữ hành, vận tải du lịch…trên toàn tỉnh. 

- Xây dựng CSDL số di sản văn hóa thế giới Hội An và Mỹ Sơn: xây dựng 

bộ bản dồ địa hành, mô hình số độ cao, CSDL địa lý của di sản, mô hình số 3D 

khu di tích, di sản; dựng hình ảnh 360 và mô hình thực tế ảo, thu thập dữ liệu 

thông tin thuộc tính của các di sản văn bản... 

- Xây dựng CSDL quản lý cấp phép đầu tư và chứng nhận đầu tư của tỉnh. 

- Xây dựng CSDL về hộ kinh doanh cá thể của tỉnh. 

- Xây dựng CSDL ngành y tế. 

- Xây dựng CSDL chuyên ngành Lao động - Thương binh và Xã hội. 

- Xây dựng Hệ thống thông tin chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn. 

- Hệ thống thống kê báo cáo số liệu tổng hợp của tỉnh. 

- Xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý, điều hành tác nghiệp tại Văn 

phòng HĐND tỉnh. 

- Xây dựng hệ thống quản lý và dữ liệu nhà trường, các cơ sở giáo dục, văn 

bằng chứng chỉ. 
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- Xây dựng công cụ tích hợp CSDL dân cư Quốc gia với các hệ thống thông 

tin của tỉnh. 

- Hoàn thiện hệ thống quản lý dữ liệu về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo các cấp; kế hoạch thanh tra; CSDL và hệ thống Quản lý kê khai tài sản. 

- Xây dựng CSLD chuyên ngành Thông tin và Truyền thông. 

- Xây dựng hệ thống ký số tập trung phục vụ quản lý chứng thư số, cung 

cấp dịch vụ ký số cho các ứng dụng dùng chung của tỉnh. 

- Số hóa các CSDL trên toàn tỉnh 

c) An toàn, bảo mật thông tin 

- Xây dựng trung tâm giám sát an toàn thông tin (SOC) toàn tỉnh. 

- Triển khai giải pháp phòng chống virus, phần mềm độc hại tập trung toàn 

tỉnh. 

d) Truyền thông và đào tạo nguồn nhân lực cho Chính quyền điện tử 

Các hoạt động tuyên truyền, nâng cao năng lực và hoàn thiện thể chế triển 

khai, vận hành chính quyền điện tử; đào tạo nguồn nhân lực CNTT. 

UBND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh xem xét, thông qua Đề án và ban hành 

Nghị quyết “phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số 

tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”./. 

(Gửi kèm theo Tờ trình gồm: Đề án; dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh; 

các văn bản góp ý, tổng hợp, báo cáo giải trình). 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Ban KTNS HĐND tỉnh; 

- Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; 

- Sở TT&TT; 

- CPVP; 

- Lưu: VT, TH, KGVX (Hậu). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hồ Quang Bửu 
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