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DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT T ẮT 

 

STT Các từ viết tắt Ý nghĩa/Định nghĩa 

1.  CPĐT Chính phủ điện tử 

2.  CQĐT Chính quyền Điện tử 

3.  ĐTTM Đô thị thông minh 

4.  UBND Ủy ban Nhân dân 

5.  Sở TT&TT 
Sở Thông tin và Truyền thông Quảng 

Nam 

6.  CNTT Công nghệ thông tin 

7.  CNTT-TT Công nghệ thông tin và truyền thông 

8.  CSDL Cơ sở dữ liệu 

9.  CQNN Cơ quan nhà nƣớc 

10.  CMCN 4.0 Cách mạng công nghiệp 4.0 

11.  AI (Artificial Intelligence) Trí tuệ nhân tạo 

12.  Big Data Cơ sở dữ liệu lớn 

13.  
G2G (Government to 

Government) 

Trao đổi giữa cơ quan nhà nƣớc với nhau 

14.  
G2B (Government to 

Business) 

Trao đổi giữa cơ quan nhà nƣớc với 

doanh nghiệp 

15.  
G2C (Government to 

Citizen) 

Trao đổi giữa cơ quan nhà nƣớc với 

ngƣời dân 

16.  
G2E (Government to 

Employee) 

Trao đổi giữa cơ quan nhà nƣớc và cán 

bộ, công chức, viên chức. 

17.  TTHC Thủ tục hành chính 

18.  
LGSP (Local Government 

Service Platform) 
Nền tảng tích hợp, chia sẻ cấp tỉnh 

19.  

NGSP (National 

Government Service 

Platform) 

Hệ thống kết nối, liên thông các hệ thống 

thông tin ở Trung ƣơng và địa phƣơng 

20.  
SOA (Service-oriented 

architecture) 
Kiến trúc hƣớng dịch vụ 



1 

 

MỞ ĐẦU 

1. Sự cần thiết ban hành Đề án 

1.1 Khái niệm về Chính phủ điện tử, Chính phủ số 

 Tại Công văn số 1178/BTTTT-THH ngày 21/4/2015 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông về việc ban hành Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam 

Phiên bản 1.0, Chính phủ điện tử đƣợc định nghĩa nhƣ sau: “Chính phủ điện tử 

là Chính phủ ứng dụng CNTT nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của 

cơ quan nhà nƣớc, tăng cƣờng công khai, minh bạch thông tin, cung cấp dịch vụ 

công tốt hơn cho ngƣời dân và doanh nghiệp” 

Chính phủ điện tử là việc Chính phủ sử dụng CNTT và truyền thông, đặc 

biệt là Internet nhƣ một công cụ để tƣơng tác với công dân, doanh nghiệp và các 

tổ chức xã hội nhằm đạt đƣợc hiệu quả tốt hơn. 

Chính phủ số là bƣớc phát triển cao hơn của mô hình Chính phủ điện tử. 

Trong mô hình Chính phủ số, toàn bộ dữ liệu công dân, hành chính, điều hành 

của Chính phủ đƣợc tích hợp và thực hiện trên nền tảng dữ liệu lớn, số hóa triệt 

để, giúp tiết kiệm thời gian, tiền bạc, bộ máy vận hành,… Chính phủ số cho 

phép nâng cao hơn nữa tính minh bạch và khả năng tƣơng tác giữa ngƣời dân, 

doanh nghiệp với chính quyền.” Ở mức này, Chính phủ hoạt động, vận hành, 

ban hành chính sách, đƣa ra các quyết định chỉ đạo điều hành và các dịch vụ số 

một cách chủ động theo nhu cầu của ngƣời dân và doanh nghiệp một các tối ƣu 

dựa trên năng lực khai thác và phân tích dữ liệu, lấy dữ liệu làm trung tâm. Để 

đạt đƣợc mức này, các cơ quan nhà nƣớc từng bƣớc cung cấp các loại dữ liệu 

mở và thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số. 

1.2 Sự cần thiết 

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 đƣợc 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 01/07/2014 của Bộ Chính trị xác định hạ 

tầng CNTT-TT là một trong những hạ tầng thiết yếu cần phải đầu tƣ, 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 lƣợc phát triển kinh tế, xã hội bền vững. Chỉ thị 16/CT-

TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tƣớng Chính phủ về việc tăng cƣờng năng lực tiếp 

cận cuộc CMCN 4.0 nêu rõ: “Việt Nam cần rà soát lại các chiến lƣợc, chƣơng 

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 07/03/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, 

giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định 

hƣớng đến 2025 đã nêu rõ các nhiệm vụ cấp bách, khẳng định quyết tâm phải 
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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, hƣớng tới Chính phủ số, xã 

hội số và nền kinh tế số là một trong những ƣu 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 27/09/2019 của 

Bộ Chính trị về một số chủ trƣơng, chính sách chủ 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 tƣ là yêu cầu tất yếu khách quan; 

là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lƣợc 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 tƣ để quyết tâm đổi mới tƣ duy và hành động, 

coi đó là giải pháp đột phá với bƣớc 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 trƣơng, cơ chế, chính sách, đề án trọng tâm tạo môi trƣờng thuận lợi 

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

tỉnh nhƣ Quản lý văn bản, cổng thông tin, cổng dịch vụ công, hệ thống thƣ công 

vụ...  

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

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

thực sự gắn với cải cách hành chính, tăng chất lƣợng dịch vụ công, nâng cao 

năng lực cạnh tranh, phát triển kinh tế - xã hội của địa phƣơng. 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 ƣơng 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 tƣ còn thấp và dàn trải, hạ tầng kỹ thuật chƣa đảm bảo an toàn, an ninh 

thông tin; cơ sở dữ liệu chƣa đầy đủ, cát cứ, thiếu sự chia sẻ; chƣa kết nối, đồng 

bộ giữa các hệ thống thông tin; cơ chế đầu tƣ, thuê dịch vụ vẫn còn vƣớng 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 chƣa thực sự sẵn 

sàng cho lộ trình chuyển đổi số toàn diện của tỉnh theo định hƣớng của Chính 

phủ giai đoạn tới. 

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

ngƣợc, địa phƣơng nào kịp thời nắm bắt, đi nhanh, đi trƣớc sẽ thu đƣợc 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 đƣợc của các chƣơng trình đầu tƣ 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 hƣớng chuyển đổi sang nền kinh tế 

số, việc đầu tƣ đồng bộ - bài bản dự án là yêu cầu cấp thiết. 

2. Căn cứ pháp lý 
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Văn bản của Trung ương 

- Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về 

đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển 

bền vững và hội nhập quốc tế; 

- Nghị quyết số 52/NQ-TW ngày 27/09/2019 của Bộ Chính trị về một số 

chủ trƣơng, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 

4; 

- Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về Công 

tác Văn thƣ; 

- Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực 

hiện thủ tục hành chính trên môi trƣờng điện tử; 

- Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, 

kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nƣớc; 

- Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, 

giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và Dự toán ngân 

sách nhà nƣớc năm 2020 đã xác định: “Ưu tiên nguồn lực, tập trung triển khai 

thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử; đẩy mạnh việc 

triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử trên cơ sở 

cải cách hành chính, lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm, chuẩn hóa quy 

trình nghiệp vụ, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số”. 

- Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 của Chính phủ ban hành 

Chƣơng trình hành động thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 

của Bộ Chính trị (khóa XI) về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông 

tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế 

- Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/03/2019 của Chính phủ về một số 

nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, 

định hƣớng đến 2025; 

- Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tƣớng Chính phủ 

phê duyệt Chƣơng trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ 

quan nhà nƣớc giai đoạn 2016-2020. 

- Quyết định số 153/QĐ-TTg ngày 30/01/2018 của Thủ tƣờng chính phủ 

về việc Phê duyệt Chƣơng trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016 – 

2020; 

- Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tƣớng Chính phủ về việc 

tăng cƣờng năng lực tiếp cận cuộc CMCN 4.0;  

- Quyết định 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tƣớng Chính phủ phê 

duyệt chƣơng trình chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hƣớng đến năm 

2030; 
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Quyết định 950/QĐ-TTg ngày 01/8/2018 của Thủ tƣớng Chính phủ về 

phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 

2018-2025 định hƣớng đến năm 2030. 

Văn bản của tỉnh 

- Chỉ thị số 40-CT/TU 17/05/2019 của Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy về  tăng 

cƣờng ứng dụng và phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh; 

- Kế hoạch 312-KH/TU ngày 27/4/2020 của Tỉnh ủy Kế hoạch triển khai 

thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số 

chủ trƣơng, chính sách chủ động tham gai cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 

tƣ. 

- Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 8/12/2016 về phát triển CNTT tỉnh 

Quảng Nam đến năm 2020; 

- Thông báo số 531-TB/TU ngày 02/7/2019 của Tỉnh ủy về kết luận của 

đ/c Phan Việt Cƣờng - Trƣởng ban Chỉ đạo CCHC tỉnh tại phiên họp thứ 11 của 

BCĐ; 

- Quyết định số 2922/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 của UBND tỉnh về phê 

duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh; 

- Kế hoạch hành động số 3100/KH-UBND của UBND tỉnh về thực hiện 

NQ số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ; 

- Quyết định số 1285/QĐ-UBND ngày 03/5/2019 của UBND tỉnh về việc 

thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh; 

-  Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 04/02/2016 của UBND tỉnh về đẩy mạnh 

ứng dụng công nghệ thông tin hƣớng tới xây dựng chính quyền điện tử tỉnh; 

- Quyết định số 499/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về phê duyệt Đề án “Phát triển công nghệ thông tin tỉnh Quảng Nam đến 

năm 2020; 

- Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 17/04/2020 của UBND tỉnh về tăng 

cƣờng khai thác, sử dụng Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện 

tử, nâng cao chất lƣợng giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng 

Nam. 

3. Phạm vi của Đề án 

Xây dựng phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền 

số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 là nội dung thực hiện trên toàn bộ địa 

bàn tỉnh Quảng Nam. 
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PHẦN I 

TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CNTT TRÊN ĐỊA BÀN 

TỈNH 
 

I. Hiện trạng ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nƣớc 

Trong những năm qua, công tác ứng dụng và phát triển CNTT trên địa 

bàn tỉnh đã đạt đƣợc nhiều kết quả quan trọng, cơ sở hạ tầng viễn thông, CNTT 

không ngừng phát triển mở rộng, ứng dụng CNTT ngày càng sâu rộng trong 

hoạt động các cơ quan nhà nƣớc và toàn xã hội, thúc đẩy cải cách hành chính, 

nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của 

tỉnh. Một số kết quả nổi bật về ứng dụng, phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh 

trong thời gian nhƣ sau: 

 1. Công tác chỉ đạo, điều hành: 

Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành các chủ trƣơng, chính sách, văn  

bản chỉ đạo điều hành nhằm đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT trên địa bàn 

tỉnh nhƣ Chỉ thị số 40-CT/TU 17/05/2019 của Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy về  tăng 

cƣờng ứng dụng và phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh, Nghị quyết số 42/NQ-

HĐND ngày 8/12/2016 về phát triển CNTT tỉnh Quảng Nam đến năm 2020. 

UBND tỉnh đã ban hành Kiến trúc Chính quyền điện tử phiên bản 1.0, tạo cơ sở 

cho việc xây dựng Chính quyền điện tử trong thời gian tới. Ngoài ra, UBND tỉnh 

đã kiện toàn, thành lập BCĐ xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh nhằm tập trung 

công tác chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử, thƣờng xuyên đôn đốc, chỉ đạo 

việc thực hiện các nhiệm vụ về ứng dụng CNTT, hiện đại hóa nền hành chính 

trong công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh, đảm bảo việc ứng dụng 

CNTT gắn kết với cải cách hành chính và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. 

 2. Hạ tầng kỹ thuật: 

Về hạ tầng mạng lƣới viễn thông, Internet trên địa bàn tỉnh: đến nay, sóng 

thông tin di động đã phủ sóng đến 100% trung tâm các xã, phƣờng, thị trấn trên 

địa bàn tỉnh, đƣờng truyền cáp quang 96% số xã. Toàn tỉnh có 1.188.209 thuê 

bao điện thoại (trong đó số thuê bao điện thoại cố định là 26.226 thuê bao, số 

thuê bao điện thoại di động là 1.161.983 thuê bao), mật độ điện thoại trên toàn 

tỉnh là 73,77 máy/100 dân (trong đó: mật độ điện thoại cố định là 1,63 máy/100 

dân, mật độ điện thoại di động 72,14 máy/100 dân). Số thuê bao internet là 

159.764 thuê bao. 

Về hạ tầng công nghệ thông tin: hầu hết các đơn vị đều có hệ thống mạng 

nội bộ (mạng LAN), kết nối Internet băng thông rộng, tuy nhiên, hệ thống mạng, 

máy tính tại một số đơn vị chƣa đồng bộ, xuống cấp, chƣa quản lý kết nối tập 

trung. Tại UBND các xã, phƣờng, thị trấn, đặc biệt là các xã miền núi, thiết bị 

tin học, máy tính còn yếu và thiếu, chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu. Một số xã của 

tỉnh chƣa có cáp quang, kết nối internet qua mạng 3G, tốc độ không đảm bảo 

(gồm: Tân Hiệp (Hội An), Trà Linh, Trà Vân, Trà Cang (Nam Trà My), Phƣớc 
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Thành (Phƣớc Sơn), Đắc Pring, La ÊÊ, Chơ Chun (Nam Giang), La ÊÊ (Đông 

Giang), Ch’ơm, Gari (Tây Giang)). 

Đã xây dựng và vận hành các hệ thống hạ tầng kỹ thuật dùng chung của 

tỉnh bao gồm: 

- Hệ thống mạng WAN: hiện nay, tất cả các Sở, ban, ngành, UBND các 

huyện, thị xã, thành phố đã kết nối vào mạng diện rộng của tỉnh (WAN) (bao 

gồm 40 Sở, ban, ngành và 18 huyện, thị xã, thành phố;  tốc độ đƣờng truyền 

trung bình 20Mbps/đơn vị). Chƣa triển khai kết nối mạng WAN đến cấp xã. 

- Hệ thống Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh: Hệ thống DC của tỉnh mới 

đƣợc đầu tƣ đƣa vào khai thác vận hành từ 12/2019, đến nay hệ thống hoạt động 

ổn định, thông suốt, đáp ứng yêu cầu về triển khai các hệ thống thông tin, CSDL 

dùng chung của tỉnh. Hệ thống gồm 07 máy chủ dạng phiến (blade), 14 CPU 

2.00GHz, 3T RAM; dung lƣợng lƣu trữ khả dụng 31TB dữ liệu. Hệ thống đang 

đƣợc cấu hình với tổng cộng 120 server ảo hóa (VPS) phục vụ việc cài đặt các 

ứng dụng nhƣ thƣ điện tử; Qoffice; cổng thông tin điện tử tỉnh và trang thông tin 

các đơn vị; hệ thống một cửa điện tử liên thông; hệ thống LGSP; và các hệ 

thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành của các cơ quan, đơn vị của tỉnh. 

- Hệ thống Hội nghị truyền hình: bao gồm 36 điểm cầu, bao gồm điểm 

cầu Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Văn phòng UBND 18 huyện, thị xã, 

thành phố và văn phòng 18 huyện, thị, thành ủy. Thiết bị điều khiển trung tâm 

(MCU) 02 bộ, có quy mô đáp ứng 30 điểm cầu với độ phân giải chuẩn HD. 

Trong 20 điểm cầu hiện tại có 04 điểm HD, còn lại sử dụng chuẩn SD. 

 3. Ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nƣớc: 

Tỉnh Quảng Nam đã tập trung xây dựng, triển khai các hệ thống thông tin 

dùng chung, phục vụ hoạt động của các cơ quan nhà nƣớc và phục vụ ngƣời dân, 

doanh nghiệp, cụ thể nhƣ sau:: 

- Cổng thông tin điện tử của tỉnh (Quảng Nam Portal): (: 

www.quangnam.gov.vn): cung cấp thông tin hoạt động chỉ đạo, điều hành của 

UBND tỉnh và các ngành, địa phƣơng; thông tin về chủ trƣơng, chính sách, văn 

bản QPPL và chỉ đạo điều hành của tỉnh; các thông tin khác theo Nghị định 

43/2011/NĐ-CP của Chính phủ. 

- Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh:  ( 

http://dichvucong.quangnam.gov.vn): cung cấp DVC trực tuyến của tất cả các cơ 

quan nhà nƣớc trên địa bàn tỉnh theo Nghị định 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ. 

- Hệ thống thông tin một cửa điện tử: đến nay, đã triển khai ứng dụng hệ 

thống một cửa điện tử tại tất cả các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, 

thành phố; phục vụ công tác tiếp nhận, xử lý, giám sát tình hình xử lý hồ sơ thủ 

tục hành chính của tổ chức, công dân; hỗ trợ tra cứu kết quả hồ sơ qua mạng. 

Đối với cấp xã: đã triển khai cài đặt, tập huấn sử dụng phần mềm cho tất cả các 

xã, phƣờng, thị trấn, đến nay đã có hơn 100 UBND cấp xã chính thức triển khai 

phần mềm một cửa điện tử. Hệ thống cổng DVC TT của tỉnh và phần mềm một 

http://www.quangnam.gov.vn/
http://dichvucong.quangnam.gov.vn/
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cửa điện tử đang đƣợc triển khai vận hành thông suốt, hoạt động ổn định, đáp 

ứng yêu cầu phục vụ công tác tiếp nhận, xử lý hồ sơ tại Trung tâm HCC tỉnh, Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, xã, đảm bảo theo các quy định tại nghị 

định 61/NĐ-CP ngày 23 /4/2018 của Chính phủ.  

Triển khai thiết lập quy trình điện tử theo TT 01/2019/TT-VPCP cho 

12/17 bộ quy trình điện tử của các ngành trên hệ thống phần mềm. Cài đặt, cấu 

hình quy trình xử lý liên thông 03 cấp tỉnh, huyện, xã trên hệ thống phần mềm 

theo các Quyết định ban hành quy trình liên thông đối với một số thủ tục hành 

chính trên lĩnh vực đất đai; Lao động, ngƣời có công và xã hội; Xây dựng. 

- Triển khai phần mềm khảo sát mức độ hài lòng: phần mềm cho phép 

đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức công dân đối với việc giải quyết thủ tục 

hành chính của cơ quan nhà nƣớc. Ngƣời dân có thể đánh giá CBCC qua Cổng 

DVC trực tuyến tỉnh hoặc trên màn hình cảm ứng tại Trung tâm Hành chính 

công tỉnh.    

- Triển khai dịch vụ thanh toán trực tuyến (phối hợp với Ngân hàng Công 

thƣơng chi nhánh Quảng Nam), tích hợp trên cổng Dịch vụ công trực tuyến của 

tỉnh: đã triển khai cho 4 dơn vị: Sở Công Thƣơng, Sở Thông tin và Truyền 

thông, Chi cục Thú y- Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Lao động 

Thƣơng binh và Xã hội. 

- Về cung cấp DVC trực tuyến mức độ 3,4: Thực hiện Quyết định số 

1776/QĐ-UBND ngày 02/7/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành 

danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện đến năm 2020 

trên địa bàn tỉnh, đã cấu hình danh mục 792 DVC mức 3,4 của tỉnh. Kết quả cụ 

thể nhƣ sau: tỷ lệ DVCTT mức 3: 30% (539/1800); tỷ lệ DVCTT mức 4: 14% 

(253/1800).  Tổng số hồ sơ nộp trực tuyến năm 2019 là 9.460 hồ sơ. Tỷ lệ hồ sơ 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đạt 20,9% (6630 hồ sơ trực tuyến mức 3/ tổng 

số 317.01 hồ sơ), mức độ 4 đạt 36,3% (2830 hồ sơ trực tuyến mức độ 4 / tổng số 

7789 hồ sơ). Việc cung cấp DVC TT mức độ 3, 4 đƣợc ngƣời dân và doanh 

nghiệp đồng tình và đánh giá cao, đã tạo thuận lợi, giảm thời gian đi lại. 

- Triển khai liên thông 3 cấp văn bản điện tử và kết nối liên thông với Văn 

phòng Chính phủ 

Phần mềm Qoffice đã đƣợc triển khai sử dụng tại 100% các Sở, ban, 

ngành, huyện, thị xã, thành phố và các xã, phƣờng trên địa bàn tỉnh và đã kết nối 

liên thông hệ thống phần mềm của các đơn vị qua trục liên thông văn bản nội 

tỉnh. Đến nay, hệ thống phần mềm Qoffice của tỉnh đã kết nối thông suốt với 

Văn phòng Chính phủ thông qua Trục liên thông văn bản quốc gia và kết nối 

liên thông 3 cấp tỉnh, huyện, xã thông qua trục liên thông văn bản nội tỉnh, cơ 

bản đáp ứng các yêu cầu theo quy định tại Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg.  

Đã thực hiện tích hợp chữ ký số chuyên dùng vào phần mềm Qoffice phục 

vụ cho việc ký số văn bản điện tử (tuy nhiên, quy trình ký số văn bản điện tử 

trên phần mềm chƣa đáp ứng Thông tƣ 01/2019/TT-BNV). 
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Việc gửi nhận văn bản điện tử theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của 

Thủ tƣớng Chính phủ đã giúp tiết kiệm rất lớn chi phí giấy tờ, thời gian gửi nhận 

văn bản điện tử giữa các đơn vị, việc trao đổi văn bản đƣợc thực hiện nhanh 

chóng, thuận tiện, góp phần thực hiện số hóa hồ sơ tài liệu của cơ quan nhà 

nƣớc. 

- Triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà 

nƣớc:  UBND tỉnh đã ban  hành Quy chế quản ký, sử dụng chữ ký số, chứng thƣ 

số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nƣớc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 

(Quyết đính số 2985/QĐ-UBND ngày 18/08/2017). Văn bản số 2246/UBND – 

KGVX 25/04/2019 về chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh triển khai chữ ký 

số. 

- Về triển khai ứng dụng chữ ký số: đến nay, đã cấp 1.392 chứng thƣ số 

cho các cơ quan, đơn vị và cá nhân trên địa bàn tỉnh (trong đó có 487 chứng thƣ 

số tổ chức, 905 chứng thƣ số cá nhân). Tỷ lệ chung, đã cấp chứng thƣ cho 100%  

các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, huyện; 70% UBND cấp xã, đáp ứng yêu cầu về sử 

dụng chứng thƣ số chuyên dùng của các cơ quan đơn vị để thực hiện việc gửi 

nhận văn bản điện tử và các giao dịch trực tuyến khác. 

- Triển khai hệ thống email công vụ: đã triển khai sử dụng email công vụ 

quangnam.gov.vn để thực hiện trao đổi dữ liệu trong hoạt động của các cơ quan, 

đơn vị, đến nay đã tạo lập hộp thƣ cho tất cả các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, các 

đơn vị khối Đảng trên địa bàn tỉnh, với tổng cộng khoảng 1.500 tài khoản. 

- Về kết nối với các hệ thống thông tin quốc gia: theo hƣớng dẫn của Bộ 

TTTT, việc kết nối các HTTT quốc gia đƣợc thực hiện theo Khung Kiến trúc 

Chính phủ điện tử Việt Nam, kết nối thông qua nền tảng chia sẻ dữ liệu quốc gia 

NGSP. Đến nay Bộ TTTT chƣa chính thức đƣa vào vận hành NGSP, mới thử 

nghiệm cung cấp kết nối một số CSDL quốc gia nhƣ Lý lịch tƣ pháp, Bảo hiểm 

xã hội. Sở Thông tin và Truyền thông đã chủ động kết nối với các hệ thống 

thông tin quốc gia phục vụ nhu cầu khai thác dữ liệu của tỉnh, đến nay đã kết nối 

thông suốt với các hệ thống thông tin bao gồm CSDL đăng ký kinh doanh (Bộ 

Kế hoạch và Đầu tƣ), CSDL cấp, đổi GPLX, CSDL cấp phép liên vận (Bộ 

GTVT); CSDL Lý lịch Tƣ pháp (Bộ Tƣ pháp); CSDL cấp phép lao động ngƣời 

nƣớc ngoài (đang thực hiện). 

 4. Các ứng dụng chuyên ngành 

Hầu hết các Sở, ngành của tỉnh đã xây dựng và triển khai các hệ thống 

thông tin chuyên ngành phục vụ công tác quản lý nhà nƣớc và hỗ trợ điều hành 

tác nghiệp tại đơn vị nhƣ sau: 

- Ngành Y tế: đã triển khai phần mềm quản lý Khám chữa bệnh đến tất cả 

các cơ sở y tế, kết nối liên thông dữ liệu 3 tuyến tỉnh – huyện – xã và với Bảo 

hiểm xã hội. Triển khai phần mềm hồ sơ sức khỏe nhân dân, quản lý tiêm chủng 

đến 100% trạm y tế xã, phƣờng, thị trấn. 

- Ngành Giáo dục và Đào tạo: đã triển khai phần mềm trƣờng học điện tử 

(quản lý học sinh, sổ liên lạc điện tử)  đối với các trƣờng trung học phổ thông là 
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100%, trung học cơ sở là 70%, tiểu học là 50%. Ứng dụng các phần mềm phục 

vụ giảng dạy và học tập.  

- Sở Tài nguyên và Môi trƣờng: Hệ thống thông tin đất đai ( Xây dựng cơ 

sở dữ liệu địa chính đã và đang thực hiện 4 huyện, thành phố/18 huyện, thành 

phố ); Dự án CSDL và Hệ thống quản lý thông tin môi trƣờng ( đã phê duyệt 

theo QĐ 499), Dự án cơ sở dữ liệu Quan trắc tài nguyên và môi trƣờng tỉnh 

Quảng Nam thuộc Đề án xây dựng Hệ CSDL quốc gia về quan trắc tài nguyên 

và môi trƣờng theo Quyết định số 1618/QĐ-TTg ngày 24/10/2017 của Thủ 

tƣớng Chính phủ ( đang thực hiện).  

- Sở Tƣ pháp: Phần mềm Quản lý Hộ tịch, hệ thống quản lý lý lịch tƣ 

pháp, cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính, phần mềm quản lý hồ sơ công 

chứng, cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật.. 

- Văn phòng UBND tỉnh: phần mềm giám sát thực hiện nhiệm vụ đƣợc 

giao. 

- Sở Nội vụ:  CSDL cán bộ, công chức. 

- Sở Lao động, Thƣơng binh và Xã hội: phần mềm quản lý ngƣời có công, 

đối tƣợng chính sách, quản lý cấp phép lao động nƣớc ngoài, … 

- Sở Khoa học và Công nghệ: Sở Khoa học và Công nghệ: phần mềm 

quản lý nhiệm vụ KH&CN; phần mềm thống kê KH&CN; cơ sở dữ liệu 

KH&CN.  

- Sở Kế hoạch và Đầu tƣ: phần mềm đăng ký kinh doanh, phần mềm quản 

lý đầu tƣ nƣớc ngoài. 

- Thanh tra tỉnh: phần mềm quản lý đơn thƣ khiếu nại tố cáo. 

- Ban Dân tộc: Hệ thống cơ sở dữ liệu về công tác dân tộc. 

- Sở Giao thông vận tải: phần mềm Cấp đổi Giấy phép lái xe, phần mềm 

quản lý cấp phép liên vận.  

- Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch: Phần mềm thống kê báo cáo số liệu 

ngành VHTTDL(đã triển khai vận hành và thực hiện), Phần mềm CSDL di sản, 

di tích trên địa bàn tỉnh (chƣa vận hành chính thức). 

II. Nguồn nhân lực CNTT 

Các đơn vị, bộ phận chuyên trách CNTT gồm: Trung tâm CNTT và 

Truyền thông (Sở Thông tin và Truyền thông); Phòng Cơ yếu - CNTT của Văn 

phòng Tỉnh ủy; Đội CNTT thuộc Công an tỉnh, Trung tâm Công nghệ Thông tin 

Tài nguyên và Môi trƣờng (Sở Tài nguyên và Môi trƣờng). Hiện tại các đơn vị 

này có một số cán bộ kỹ thuật có nghiệp vụ tốt về CNTT. Tuy nhiên, lực lƣợng 

vẫn còn ít, kinh nghiệm không đồng đều. 

Tại các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố: hầu hết các 

đơn vị có 1-2 cán bộ phụ trách CNTT. Tổng số cán bộ CNTT là 150 ngƣời, hầu 

hết có trình độ đại học, trên đại học về CNTT. Tuy nhiên, nguồn nhân lực CNTT 

trong các CQNN cấp tỉnh, cấp huyện chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu, vẫn còn thiếu 
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cán bộ lãnh đạo và cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin, chƣa có khả năng 

triển khai các hệ thống ứng dụng tác nghiệp và xử lý sự cố an toàn thông tin. 

Trong những năm qua, tỉnh thƣờng xuyên tổ chức các lớp đào tạo nâng 

cao trình độ, kỹ năng cho cán bộ phụ trách CNTT trên địa bàn tỉnh với các nội 

dung đào tạo về quản trị, vận hành các hệ thống ứng dụng dùng chung, quản trị 

trang thông tin điện tử, an toàn bảo mật thông tin, ứng cứu sự cố máy tính, …. 

Để đáp ứng yêu cầu về triển khai Chính quyền số trong thời gian tới, cần 

thiết phải xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ CNTT của tỉnh, đặc biệt là tăng 

cƣờng đầu tƣ nguồn lực, nhân lực cho Trung tâm CNTT – TT của tỉnh đảm bảo 

khả năng quản lý, vận hành các hệ thống CNTT triển khai toàn tỉnh. 

III. Đảm bảo an toàn thông tin 

UBND tỉnh đã ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt 

động của các cơ quan nhà nƣớc trên địa bàn tỉnh; thành lập Đội ứng cứu sự cố 

máy tính trên địa bàn tỉnh nhằm ứng phó, xử lý kịp thời các sự cố về an toàn 

thông tin trên địa bàn tỉnh. Tổ chức diễn tập an ninh mạng với sự tham gia của 

các Sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Thƣờng xuyên 

kiểm tra, giám sát an toàn thông tin đối với Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh, các 

ứng dụng dùng chung, phát hiện và xử lý kịp thời các lỗ hổng, nguy cơ mất an 

toàn thông tin. Phối hợp với các đơn vị chuyên trách về An toàn thông tin của 

Trung ƣơng nhƣ  Trung tâm CNTT – Giám sát ATTT (Ban Cơ yếu Chính phủ), 

Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông); Lữ đoàn 3 (Bộ Tƣ lệnh 

tác chiến không gian mạng) để hỗ trợ, trao đổi thông tin, chuyên môn nghiệp vụ 

nhằm nâng cao năng lực đảm bảo bảo mật, an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh. 

IV. Đánh giá kết quả thực hiện Đề án Phát triển CNTT giai đoạn 2016 – 

2020 trên địa bàn tỉnh 

Thực hiện Nghị quyết 42/NQ-HĐND ngày  08/12/2016 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về “Phát triển công nghệ thông tin tỉnh Quảng Nam đến năm 

2020” và Quyết định số 499/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 của UBND tỉnh, qua 

thời gian triển khai thực hiện, đến nay, hầu hết các chỉ tiêu và nhiệm vụ đặt ra 

theo Nghị quyết 42/NQ-HĐND đã hoàn thành, các hệ thống CNTT và ứng dụng 

đƣợc đầu tƣ theo nội dung Đề án đƣợc đƣa vào sử dụng mang lại hiệu quả cao, 

góp phần đẩy mạnh ứng dụng CNTT phục vụ cải cách hành chính trên địa bàn 

tỉnh. 

Kết quả thực hiện các nội dung chính của Nghị quyết 42/NQ-HĐND nhƣ 

sau: 

- Xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh:  

+ Xây dựng kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh: UBND tỉnh đã ban hành 

Quyết định số 2922/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 của UBND tỉnh về phê duyệt 

Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh. 

+ Xây dựng, hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin 

phục vụ triển khai các ứng dụng chính quyền điện tử: hệ thống trung tâm tích 
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hợp dữ liệu và bảo mật, hệ thống mạng WAN, hệ thống hội nghị truyền hình. Đã 

hoàn thành và đƣa vào vận hành các hệ thống hạ tầng CNTT của tỉnh. 

+ Triển khai các ứng dụng: Xây dựng hệ thống email công vụ toàn tỉnh; 

xây dựng nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh; xây dựng hệ thống phần 

mềm hành chính công điện tử cấp tỉnh phục vụ cho hoạt động của Trung tâm 

Hành chính công và Xúc tiến đầu tƣ tỉnh. Đến nay, các ứng dụng dùng chung 

của tỉnh đã đƣa vào vận hành và hoạt động hiệu quả.  

- Xây dựng các CSDL chuyên ngành trọng điểm của tỉnh: 

Trong giai đoạn 2016 – 2020, các Sở, ban, ngành của tỉnh triển khai xây 

dựng các hệ thông tin,  CSDL chuyên ngành phục vụ công tác quản lý nhà nƣớc 

trên các lĩnh vực nhƣ sau: 

STT Tên CSDL Đơn vị chủ trì Tình trạng 

1 

Xây dựng hệ thống thông tin 

chỉ đạo, đôn đốc, thực hiện 

nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ 

tịch UBND tỉnh giao 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

Đã đƣa vào sử 

dụng 

2 

Cơ sở dữ liệu cán bộ, công 

chức, viên chức, thi đua khen 

thƣởng trên địa bàn tỉnh 

Sở Nội vụ 

Chƣa sử dụng 

chính thức phiên 

bản nâng cấp 

3 

CSDL quản lý điều hành ngân 

sách, tài sản công trên địa bàn 

tỉnh 

Sở Tài chính Đã triển khai 

4 

Hệ thống  quản lý bệnh viện 

và kê khai chi phí khám chữa 

bệnh BHYT 

Sở Y tế 
Đã đƣa vào sử 

dụng 

5 

Hệ thống thông tin quản lý dự 

án đầu tƣ ngân sách địa 

phƣơng. 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tƣ 
Đang xây dựng 

6 
CSDL ngƣời có công với cách 

mạng trên địa bàn tỉnh 

Sở Lao động - 

Thƣơng binh 

và Xã hội 

Đã triển khai 

7 
CSDL di sản, di tích trên địa 

bàn tỉnh 

Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du 

lịch 

Chƣa vận hành 

chính thức 

8 
Hệ thống thông tin quản lý hạ 

tầng giao thông vận tải  

Sở Giao thông 

Vận tải 

Chƣa vận hành 

chính thức 

9 

Hệ thống thông tin chuyên 

ngành Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn. 

Sở Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

Đang điều chỉnh 

dự án 

10 
Xây dựng CSDL phục vụ 

quản lý nhà nƣớc ngành công 

Sở Công 

thƣơng 

Chƣa vận hành 

chính thức 
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thƣơng 

11 
Xây dựng cơ sở dữ liệu về 

Khoa học và Công nghệ. 

Sở Khoa học 

và Công nghệ 
Đã triển khai 

12 

Cơ sở dữ liệu và hệ thống 

quản lý thông tin môi trƣờng 

tỉnh Quảng Nam 

Sở Tài nguyên 

và Môi trƣờng 
Đang  triển khai 

13 

Hệ thống thông tin quản lý  

quy hoạch kế hoạch sử dụng 

đất tỉnh Quảng Nam 

Sở Tài nguyên 

và Môi trƣờng 
Đang triển khai 

14 
Hệ thống Quản lý thông tin 

trƣờng học 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 
Đã triển khai 

Trong giai đoạn 2021 – 2025, tiếp tục triển khai hoàn thiện, đƣa vào vận 

hành các CSDL chuyên ngành của tỉnh và thực hiện kết nối, liên thông dữ liệu 

giữa các hệ thống qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh. 

Đánh giá các chỉ tiêu đạt đƣợc theo Nghị quyết 42/NQ-HĐND ngày  

08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh: 

STT Chỉ tiêu Kết quả 

I Hạ tầng công nghệ thông tin  

1 
100% các đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện có 

kết nối mạng WAN, LAN 
Đạt chỉ tiêu 

2 
100% UBND cấp xã có mạng LAN, kết 

nối internet băng thông rộng 

Đạt 97% (hiện nay còn 

8 xã chƣa có internet 

băng rộng) 

3 
Tỷ lệ máy tính/CBCC: cấp tỉnh, huyện: 

100%; cấp xã: trên 80% 
Đạt chỉ tiêu 

4 

Nâng cấp, hoàn thiện hệ thống hội nghị 

truyền hình tỉnh đảm bảo công nghệ hiện 

đại, chuẩn HD, độ phân giải cao, đảm 

bảo khả năng mở rộng, kết nối với các 

hệ thống khác 

Đạt 50% 

Hiện nay MCU cấp 

tỉnh đáp ứng chuẩn 

HD 

Hệ thống tại các điểm 

cầu chuẩn SD 

5 
Xây dựng Trung tâm dữ liệu tỉnh hiện 

đại, đảm bảo dung lƣợng lƣu trữ, xử lý 

dữ liệu phục vụ vận hành chính quyền 

Đạt (tỉnh đã đầu tƣ xây 

dựng hệ thống DC cơ 

bản đáp ứng yêu cầu 
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điện tử tỉnh phục vụ triển khai 

CQĐT) 

6 

Cung cấp chứng thƣ số chuyên dùng tới 

100% cơ quan từ cấp huyện trở lên; 50% 

UBND các xã, phƣờng, thị trấn; 100% 

cán bộ lãnh đạo các sở, ban, ngành, 

huyện, thị xã, thành phố 

Đạt (đã cấp 544 chứng 

thƣ số cho tổ chức, 

1.095 chứng thƣ số 

cho lãnh đạo) 

II 
Ứng dụng công nghệ thông tin trong 

các cơ quan nhà nƣớc 
 

1 

Cung cấp đầy đủ thông tin trên trang 

thông tin điện tử của tất cả các cơ quan 

nhà nƣớc theo quy định tại Nghị định số 

43/2011/NĐ-CP của Chính phủ; 100% 

UBND cấp xã có website 

Đạt 

2 
100% cán bộ, công chức sử dụng thƣ 

điện tử công vụ trong công việc 

Chƣa đạt (hiện nay đã 

tạo tài khoản email 

công vụ cho 100% 

CBCC cấp tỉnh, huyện 

tuy nhiên do mới nâng 

cấp hệ thống nên chƣa 

sử dụng nhiều) 

3 

100% các văn bản, tài liệu (trừ văn bản 

mật, hồ sơ) của cơ quan nhà nƣớc các 

cấp đƣợc trao đổi trên môi trƣờng mạng 

và có ứng dụng chữ ký số 

Đạt 

4 

90% cơ quan, đơn vị có hệ thống CSDL 

quản lý chuyên ngành. Xây dựng và 

triển khai 14 CSDL chuyên ngành trọng 

điểm của tỉnh 

Đạt 

5 

Triển khai ứng dụng một cửa điện tử: 

100% sở, ban, ngành, huyện, thị xã, 

thành phố; 30% cấp xã; liên thông xử lý 

hồ sơ từ cấp xã đến cấp tỉnh 

Đạt (đã triển khai 

100% các Sở, huyện, 

xã) 

6 Cung cấp khoảng 500 dịch vụ công cơ 

bản trực tuyến mức độ 3, 4 phục vụ 

Đạt (đã cung cấp 757 

DVC TT mức độ 3, 
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ngƣời dân và doanh nghiệp 177 DVC trực tuyến 

mức độ 4). 

III 
Phát triển nguồn nhân lực công nghệ 

thông tin 
 

1 
Xây dựng đội ngũ chuyên gia công nghệ 

thông tin  
Chƣa đạt 

2 
100% các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, 

thành phố có cán bộ chuyên trách CNTT 
Đạt 

IV Đảm bảo an toàn thông tin  

1 
Ban hành quy chế đảm bảo an toàn 

thông tin cấp tỉnh 

Đạt (QĐ 2126/QĐ-

UBND ngày 

11/07/2018 của UBND 

tỉnh) 

2 

100% các ngành của tỉnh, các huyện, thị 

xã, thành phố có quy chế đảm bảo an 

toàn thông tin 

Chƣa đạt 

Về công tác tuyên truyền về ứng dụng CNTT: 

- Đã tuyên truyền, hƣớng dẫn sử dụng, khai thác ứng dụng dịch vụ công 

trực tuyến: Đã tuyên truyền trên Báo Quảng Nam, Đài PT-TH tỉnh, trên Cổng 

thông tin điện tử của tỉnh... để giới thiệu rộng rãi cho các tổ chức, cá nhân, 

doanh nghiệp biết và khai thác thông tin, tiện ích của các dịch vụ công trực 

tuyến do cơ quan nhà nƣớc cung cấp. 

- Đào tạo kỹ năng CNTT (Kỹ năng sử dụng máy tính; kỹ năng sử dụng 

Microsoft Office; kỹ năng khai thác thông tin trên Internet; kỹ năng nộp hồ sơ 

trực tuyến mức độ 3,4 tại cổng dịch vụ công)  cho ngƣời dân khu vực nông thôn, 

miền núi: năm 2018, đã tổ chức 02 lớp đào tạo tại thị xã Điện Bàn, 02 lớp tại 

thành phố Tam Kỳ. Năm 2019, tổ chức đào tạo 02 lớp cho 60 ngƣời dân (Nông 

dân tiêu biểu) tại huyện Tiên Phƣớc. 

V. Đánh giá kết quả 

1. Kết quả đạt đƣợc: 

- Đã triển khai thống nhất, đồng bộ các ứng dụng dùng chung cơ bản của 

Chính quyền điện tử nhƣ hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp 

Qoffice, hệ thống một cửa điện tử, dịch vụ công trực tuyến, chữ ký số, … kết 

nối liên thông dữ liệu giữa các cấp, thúc đẩy trao đổi, sử dụng văn bản điện tử và 

hình thành môi trƣờng làm việc qua mạng, góp phần nâng cao hiệu quả công 

việc và cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. 
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- Bƣớc đầu tạo lập đƣợc nền tảng về hạ tầng kỹ thuật, các phần mềm 

CSDL dùng chung cơ bản đáp ứng yêu cầu ứng dụng tại các đơn vị. 

- Việc triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cho ngƣời 

dân, doanh nghiệp ngày càng đƣợc nâng cao về chất lƣợng và hiệu quả, số hồ sơ 

trực tuyến phát sinh ngày càng tăng, tạo điều kiện thuận lợi cho ngƣời dân, 

doanh nghiệp trong việc giải quyết thủ tục hành chính. 

 

2. Tồn tại hạn chế: 

-  Về triển khai cung cấp DVC trực tuyến, hiện nay, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến 

phát sinh thấp, ngƣời dân chƣa quan tâm, sử dụng DVC trực tuyến do ngƣời 

dân, tổ chức đa số vẫn quen với hình thức nộp hồ sơ giấy trực tiếp tại Trung tâm 

Hành chính công tỉnh và Bộ phận tiếp nhận trả kết quả các cấp, chƣa có thói 

quen giao dịch trực tuyến, nộp hồ sơ qua mạng. 

-  Hiện nay, do chƣa có quy định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi 

trƣờng điện tử nên chƣa có hƣớng dẫn cụ thể về hồ sơ biểu mẫu điện tử, kết quả 

giải quyết thủ tục hành chính dƣới dạng điện tử, do đó, việc triển khai cung cấp 

DVC trực tuyến còn khó khăn, bất tiện cho ngƣời dân. 

-  Việc thanh toán phí, lệ phí trực tuyến còn khó khăn, chƣa phổ biến và 

tốn phí, ảnh hƣởng đến việc triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 

4 (yêu cầu thanh toán phí, lệ phí trực tuyến). 

- Hiện nay do chƣa có hệ thống xác thực điện tử quốc gia cũng nhƣ CSDL 

dân cƣ nên việc xác thực thông tin của công dân, tổ chức trên Cổng DVC trực 

tuyến của tỉnh chƣa đảm bảo tin cậy và chƣa thể thực hiện việc kế thừa các 

thông tin về công dân trong việc giải quyết thủ tục hành chính. 

- Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan, ban ngành trong tỉnh và 

giữa Quảng Nam với các cơ quan thuộc Chính phủ khác còn nhiều hạn chế, các 

hệ thống thông tin phân mảnh, trùng lặp, cát cứ dữ liệu. 

- Chƣa xây dựng nền tảng tích hợp và trao đổi dữ liệu (LGSP) của tỉnh, 

ảnh hƣởng đến việc kết nối, trao đổi dữ liệu giữa các hệ thống thông tin trên địa 

bàn tỉnh. 
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PHẦN II 

NỘI DUNG PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, XÂY 

DỰNG CHÍNH QUYỀN SỐ TỈNH QUẢNG NAM GIAI ĐOẠN 2021-2025 

I. Mục tiêu  

I.1. Mục tiêu chung: 

Xây dựng các nền tảng, phát triển hạ tầng CNTT-TT hiện đại, đồng bộ, 

ứng dụng CNTT sâu rộng, phát triển nguồn nhân lực CNTT-TT, nâng cao an 

toàn thông tin trong toàn hệ thống chính trị nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ 

đạo, điều hành, thúc đẩy cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh; 

phát triển theo hƣớng bền vững phục vụ ngƣời dân, xã hội ngày một tốt hơn, 

nâng cao sự hài lòng, chất lƣợng cuộc sống của ngƣời dân; ứng dụng các thành 

tựu của cuộc CMCN 4.0 hƣớng đến nền kinh tế số, xã hội số góp phần thúc đẩy 

phát triển kinh tế, xã hội nhanh, bền vững, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa 

bàn tỉnh. Phấn đấu nâng cao chỉ số sẵn sàng ứng dụng và phát triển CNTT-TT, 

chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành 

chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số đo lƣờng sự hài lòng của ngƣời dân (SiPas), 

chỉ số cải cách hành chính (PAR Index). 

Hiện đại hoá, nâng cao năng lực hoạt động công tác quản lý, điều hành 

trong các quản lý đô thị; cải thiện mối liên kết giữa Chính quyền – ngƣời dân – 

doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân; tạo lập nền tảng xây dựng và phát triển các 

chuỗi dịch vụ, sản phẩm chất lƣợng cao, có tính kết nối và mang lại những lợi 

ích về kinh tế - xã hội cho các đô thị lớn trong khi vẫn giúp đô thị tăng cƣờng 

năng lực gìn giữ, bảo tồn các giá trị văn hoá vật thể và phi vật thể. 

Đề án tổng thể về phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng 

chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025, định hƣớng đến năm 

2030 hƣớng đến thực hiện các mục tiêu chiến lƣợc góp phần xây dựng kinh tế - 

xã hội tỉnh Quảng Nam, hƣớng đến nền kinh tế - xã hội lấy ngƣời dân và doanh 

nghiệp làm trung tâm: 

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy hành chính của tỉnh Quảng 

Nam và chất lƣợng phục vụ ngƣời dân, doanh nghiệp; 

- Phát triển kinh tế - xã hội trên nền tảng dữ liệu số và dữ liệu mở hƣớng 

tới nền kinh tế số và xã hội số; 

- Tăng cƣờng sự tham gia và phát huy quyền làm chủ, trí tuệ, sức mạnh 

của nhân dân trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. 

- Nâng cao vai trò của ngƣời dân, doanh nghiệp trong sự phát triển chung 

của Tỉnh. 

- Tạo lập kết nối, xây dựng mối quan hệ hỗ trợ từ Chính quyền tới ngƣời 

dân, doanh nghiệp và ngƣợc lại. 

I.2. Mục tiêu cụ thể: 
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- Ban hành đƣợc hệ thống văn bản quy định về CNTT thúc đẩy tƣơng tác, 

tác nghiệp giữa ngƣời dân, doanh nghiệp với chính quyền (G2C và G2B), giữa 

các đơn vị bên trong chính quyền (G2G) trên môi trƣờng điện tử, môi trƣờng số; 

khuyến khích và hỗ trợ các doanh nghiệp, ngƣời dân tham gia vào việc phát 

triển Chính quyền số tỉnh Quảng Nam; 

- Xây dựng, phát triển các hệ thống nền tảng CQĐT, Chính quyền số tuân 

thủ Kiến trúc CQĐT tỉnh đã đƣợc phê duyệt, cập nhật. Hoàn thành việc tích hợp, 

chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, CSDL quốc gia thông qua nền tảng 

tích hợp, chia sẻ dữ liệu của tỉnh (LGSP). 

- Duy trì kết nối, chia sẻ thông tin giữa Cổng dịch vụ công tỉnh với Cổng 

Dịch vụ công quốc gia; 100% các giao dịch trên Cổng dịch vụ công tỉnh và hệ 

thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh, huyện, xã đƣợc xác thực điện tử. 

- Cung cấp 100% các dịch vụ công trực tuyến liên quan tới nhiều ngƣời 

dân, doanh nghiệp ở mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ hành chính công tỉnh. 40% 

số lƣợng ngƣời dân và doanh nghiệp tham gia hệ thống Chính quyền số đƣợc 

xác thực định danh điện tử thông suốt và hợp nhất trên tất cả các hệ thống thông 

tin từ cấp tỉnh tới cơ sở. 80% thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu đƣợc triển 

khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Trên 50% hồ sơ đƣợc tiếp nhận, giải 

quyết qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; tích hợp 50% các dịch vụ công 

trực tuyến mức độ 3, 4 của tỉnh với Cổng Dịch vụ công quốc gia; tối thiểu 90% 

ngƣời dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính. 

- 100% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh, 80% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 

60% hồ sơ công việc tại cấp xã đƣợc xử lý trên môi trƣờng mạng (không bao 

gồm hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật). 

- 100% báo cáo định kỳ (không bao gồm nội dung mật) của các cơ quan 

hành chính nhà nƣớc đƣợc cập nhật, chia sẻ trên Hệ thống thông tin báo cáo cấp 

tỉnh phục vụ hiệu quả hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành. 

- 100% cán bộ cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã biết sử dụng máy tính mức 

độ cơ bản theo Thông tƣ số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông 

tin và Truyền thông về chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT. 

- 80% cơ quan nhà nƣớc tham gia cung cấp dữ liệu mở, dƣới dạng máy có 

khả năng đọc, để cung cấp dịch vụ công kịp thời, một lần khai báo, trọn vòng 

đời phục vụ ngƣời dân, doanh nghiệp và phát triển kinh tế xã hội. 

- 50% hoạt động kiểm tra của cơ quan nhà nƣớc đƣợc thực hiện qua môi 

trƣờng số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý. 

- 60% các hệ thống thông tin của tỉnh có liên quan đến ngƣời dân, doanh 

nghiệp đã đƣa vào vận hành, khai thác đƣợc kết nối, liên thông qua nền tảng tích 

hợp, chia sẻ dữ liệu; thông tin của ngƣời dân, doanh nghiệp đã đƣợc số hóa và 

lƣu trữ tại các CSDL quốc gia không phải cung cấp lại. 
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- 100% cán bộ, công chức, viên chức đƣợc tập huấn, bồi dƣỡng về kỹ 

năng số, trong đó, 30% đƣợc tập huấn, bồi dƣỡng về kỹ năng phân tích và xử lý 

dữ liệu. 

- 90% ngƣời dân, doanh nghiệp hài lòng với các dịch vụ số do Chính 

quyền Quảng Nam cung cấp. 

- Hoàn thành việc xây dựng các CSDL dùng chung, chia sẻ toàn tỉnh giúp 

đáp ứng nhu cầu về chia sẻ thông tin với ngƣời dân, doanh nghiệp; và chia sẻ/kết 

nối với các hệ thống thông tin quốc gia/các cấp/các ngành, lĩnh vực; 

- Xây dựng/định hình đƣợc hệ sinh thái các ứng dụng chuyên ngành, các 

ứng dụng phục vụ công tác quản lý, điều hành, các ứng dụng phục vụ cung cấp 

các dịch vụ, tiện ích cho ngƣời dân và doanh nghiệp trên toàn tỉnh Quảng Nam; 

I.3. Định hƣớng đến năm 2030 

- 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, đƣợc cung cấp trên nhiều 

phƣơng tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động; 

- 100% hồ sơ công việc tại cấp bộ, tỉnh; 90% hồ sơ công việc tại cấp 

huyện và 70% hồ sơ công việc tại cấp xã đƣợc xử lý trên môi trƣờng mạng (trừ 

hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nƣớc); 

- Hình thành nền tảng dữ liệu mở của Chính quyền để kết nối, chia sẻ cho 

các tổ chức, doanh nghiệp, đóng góp vào kho dữ liệu mở quốc gia. Ứng dụng 

rộng khắp các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 nhƣ IoT, AI, điện 

toán đám mây vào nền tảng Chính quyền số của tỉnh và các hoạt động ứng dụng 

CNTT của toàn xã hội. 

- 70% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nƣớc đƣợc thực hiện 

thông qua môi trƣờng số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý; 
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II. Nội dung của Đề án 

Mô hình tổng thể Chính quyền số tỉnh Quảng Nam nhƣ sau:  

 

 
Hệ thống gồm các thành phần: 

- Lớp ứng dụng: ứng dụng dùng chung, ứng dụng phục vụ ngƣời dân và 

doanh nghiệp; ứng dụng chuyên ngành và các ứng dụng phục vụ lƣu trữ, báo cáo 

thống kê tổng hợp. 

- Lớp CSDL: bao gồm các CSDL Quốc gia (do TW triển khai); CSDL 

dùng chung của tỉnh; CSDL chuyên ngành của tỉnh; CSDL mở của tỉnh; kho dữ 

liệu (datawarehouse). 

- Lớp hạ tầng nền tảng Chính quyền số: cung cấp dịch vụ dùng chung cho 

các ứng dụng.  

- Lớp hạ tầng kỹ thuật (Data Center, mạng WAN, hội nghị truyền hình, hạ 

tầng trung tâm điều hành KTXH…). 

 

A. Xây dựng Hạ tầng kỹ thuật CNTT 

Hạ tầng phần cứng tạo nền tảng hạ tầng quan trọng phục vụ phát triển 

Chính quyền điện tử, chính quyền số một cách xuyên suốt và vững chắc. Hoạt 



20 

 

động đầu tƣ nâng cấp hệ thống hạ tầng CNTT đƣợc thực hiện đồng bộ với các 

hoạt động mua sắm hạ tầng CNTT đã và đang đƣợc Sở TTTT thực hiện: 

 Xây dựng/Cải tạo tòa nhà trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông 

minh (IOC) (nếu cần) 

 Nâng cấp hệ thống Trung tâm dữ liệu (Kho dữ liệu dùng chung) của 

tỉnh Quảng Nam: bao gồm trang bị, nâng cấp hệ thống (server, máy 

tính hiệu năng cao, bộ tích hơp dữ liệu và đƣờng truyền, cáp thông tin 

v..v…). Đẩy mạnh và hƣớng phủ kín đƣờng truyền số liệu chuyên 

dùng, đƣờng truyền Internet đến cấp xã đảm bảo liên thông các dịch vụ 

số tới 4 cấp hành chính với tốc độ cao. 

 Xây dựng nền tảng tích hợp, trao đổi, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh LGSP, 

kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu trong nội bộ Quảng Nam 

và kết nối với các Nền tảng khác của Quốc gia tuân thủ theo Khung 

Kiến trúc Chính phủ điện tử. 

 Nâng cấp hệ thống máy chủ, hệ thống lƣu trữ theo hƣớng private cloud 

hoặc sử dụng công nghệ ảo hóa để đảm bảo tính linh hoạt và dễ mở 

rộng của hệ thống hạ tầng máy chủ có thể phục vụ cho nhiều mục tiêu 

ứng dụng khác nhau. 

 Trang bị hệ thống trung tâm giám sát, điều hành Chính quyền số tỉnh 

Quảng Nam 

 Nâng cấp hệ thống đảm bảo an toàn, an ninh mạng; hệ thống giám sát 

an toàn thông tin, an ninh mạng cho các hệ thống thông tin và cơ sở dữ 

liệu của địa phƣơng và là một thành phần thuộc Trung tâm Giám sát, 

điều hành đông thị thông minh trong tƣơng lai. 

 Thúc đẩy phát triển hạ tầng mạng cáp quang băng rộng, mạng di động 

5G và các thế hệ tiếp theo tại địa phƣơng, đáp ứng nhu cầu truy cập tốc 

độ cao của các dịch vụ ứng dụng công nghệ số mới trong các lĩnh vực. 

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

Chính quyền số và đô thị thông minh. 

Thông qua việc nâng cấp Trung tâm dữ liệu của tỉnh để tổ chức tái cấu 

trúc hạ tầng CNTT của tỉnh theo hƣớng vừa tập trung vừa phân tán dựa trên các 

công nghệ điện toán đám mây nhằm khai thác sử dụng hiệu quả các hệ thống 

ứng dụng CNTT, tăng cƣờng khả năng lƣu trữ, bảo mật, sao lƣu, phòng chống 

thảm họa, bảo đảm vận hành ổn định, an toàn thông tin, an ninh mạng và khả 

năng kết nối, chia sẻ giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, đảm bảo năng 

lực triển khai Chính quyền số và đô thị thông minh. 

- Nội dung: 

 Xây dựng trung tâm tích hợp dữ liệu đảm bảo năng lực triển khai 

nền tảng, ứng dụng và cơ sở dữ liệu dùng chung toàn Tỉnh. Chuẩn 

hóa theo mô hình đám mây thống nhất trên cơ sở quy hoạch, kết nối 
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đám mây với các cơ quan nhà nƣớc khác thuộc Chính phủ nhằm tạo 

môi trƣờng để lƣu trữ, chia sẻ tài nguyên, phát triển dịch vụ số cho 

Chính quyền Quảng Nam đƣợc linh hoạt, hiệu quả, nhanh chóng. 

 Thực hiện nâng cấp, tái cấu trúc mô hình hạ tầng kỹ thuật tại Trung 

tâm dữ liệu tỉnh theo công nghệ điện toán đám mây (mô hình 

private cloud) để phục vụ lƣu trữ, vận hành hệ thống các ứng dụng, 

cơ sở dữ liệu dùng chung toàn tỉnh; nâng cấp, hoàn chỉnh hạ tầng 

WAN của tỉnh, đảm bảo 100% các hệ thống thông tin của các sở, 

ban ngành đƣợc kết nối trực tiếp về Trung tâm dữ liệu tỉnh thông 

qua hạ tầng mạng WAN; trang bị hạ tầng đầu cuối tại Trung tâm dữ 

liệu tỉnh để kết nối với hệ thống thông tin của UBND cấp huyện và 

UBND cấp xã, qua đó kết nối thống nhất và đồng bộ toàn bộ hạ 

tầng CNTT của cơ quan nhà nƣớc trên địa bàn tỉnh. 

 Xây dựng và thiết lập chính sách và cơ chế tài chính về quản lý và 

điều hành hệ thống thông tin. 

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông. 

- Thời gian thực hiện: năm  2021 - 2022. 

2. Xây dựng trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh  IOC  

Mục tiêu: 

-  Xây dựng trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh của tỉnh là 

nơi làm việc tập trung thực hiện việc giám sát, điều hành các lĩnh vực ảnh hƣởng 

trực tiếp đến hoạt động của tỉnh nhƣ: giao thông, an ninh công cộng, ứng cứu 

khẩn cấp, sứu nạn, cứu hộ, ung cấp điện, hiếu sáng đô thị, cấp thoát nƣớc, thời 

tiết, môi trƣờng… của các cơ quan quản lý nhà nƣớc, các doanh nghiệp dịch vụ 

công ích trong tỉnh. 

- Áp dụng công nghệ thông tin tiên tiến, giao tiếp trực tuyến với ngƣời 

dân, du khách. Đây là nơi tổng hợp toàn bộ các yêu cầu hiện trƣờng, giải đáp ý 

kiến kiến nghị của ngƣời dân đối với kinh tế xã hội của tỉnh thông qua các kênh 

giao tiếp nhƣ: tổng đài hỗ trợ, di động, mạng xã hội… Ứng dụng trí tuệ nhân tạo 

kết hợp tính năng callbot, chatbot…thực hiện trả lời tự động những câu hỏi 

thƣờng gặp về tất cả các vấn đề của tỉnh. Những kiến nghị, yêu cầu giải đáp 

chuyên sâu có thể đƣợc chuyển tới chuyên gia của các Sở ngành. Từ đó hỗ trợ 

các Sở/ngành giám sát, quản lý và chủ động điều hành các hoạt động tiếp nhận 

và xử lý kiến nghị của ngƣời dân. 

Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm IOC: 

Các dịch vụ giám sát, điều hành dự kiến đƣa vào Trung tâm bao gồm: 

a. Giám sát, điều hành chỉ tiêu kinh tế - xã hội 

Tổng hợp, hiển thị trên biểu đồ các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, tài chính, ngân 

sách, ... của tỉnh phục vụ theo dõi, phân tích các chỉ số thống kê. Dữ liệu đƣợc 

tổng hợp từ các nguồn nhƣ số liệu của Cục Thống kê tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu 
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tƣ; dữ liệu của hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh (LRIS), các CSDL chuyên 

ngành và dữ liệu báo cáo tổng hợp khác. 

b. Giám sát điều hành lĩnh vực chính quyền điện tử 

Theo dõi, thống kê tình hình tiếp nhận, xử lý hồ sơ của tổ chức, công dân 

tại Trung tâm hành chính công tỉnh và Bộ phận một cửa các cấp, tình hình triển 

khai cung cấp Dịch vụ công trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công của tỉnh. Tỷ lệ 

hồ sơ tiếp nhận, xử lý, đúng hẹn, trễ hẹn của các đơn vị; phản ánh, kiến nghị về 

giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, công dân. 

c. Giám sát, điều hành lĩnh vực y tế, giáo dục  

Phân tích, tổng hợp số liệu về tình hình thực hiện khám, chữa bệnh tại các 

bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh; tình hình dạy và học, chất lƣợng giáo dục 

tại các trƣờng học, cơ sở giáo dục. Dữ liệu đƣợc tổng hợp tự động từ hệ thống 

phần mềm khám chữa bệnh  của các bệnh viện và phần mềm quản lý trƣờng học  

của các trƣờng học. 

d. Giám sát tƣơng tác xử lý phản ánh hiện trƣờng, phản ánh kiến nghị 

ngƣời dân  

Ngƣời dân có thể phản ánh, kiến nghị về những bất cập trong đời sống xã 

hội với chính quyền trực tiếp bằng smartphone hoặc qua website của Trung tâm, 

kèm theo hình ảnh, video. Những phản ánh này đƣợc trung tâm ghi nhận và 

chuyển về các cơ quan chức năng xử lý. Quá trình tiếp nhận, xử lý và kết quả 

đƣợc đăng tải, để ngƣời dân có thể giám sát quá trình cho đến khi có kết quả 

cuối cùng. 

Trong giai đoạn thí điểm: triển khai tại Thành phố Tam Kỳ và Thành phố 

Hội An đối với một số lĩnh vực bao gồm: 

- Trật tự đô thị. 

- Môi trƣờng. 

- Vệ sinh, an toàn thực phẩm. 

- Các nội dung khác. 

Xây dựng ứng dụng phản ánh kiến nghị trực tuyến trên điện thoại thông 

minh, có tên gọi là Quảng Nam trực tuyến, đăng tải trên các kho ứng dụng 

Google Play, Apple Store để ngƣời dân tải về, cài đặt. 

e. Giám sát thông tin trên môi trƣờng mạng 

Thu thập thông tin theo từ khóa từ các nguồn tin tức, forum, facebook, 

youtube...tinh lọc thông tin theo ngữ nghĩa, tự động đánh giá bằng các thuật toán 

máy học và đƣa ra các thông tin có ích, kịp thời; phục vụ công tác theo dõi, quản 

lý thông tin giúp lãnh đạo đƣa ra các giải pháp xử lý phù hợp. 

f. Giám sát giao thông và an ninh trật tự đô thị  

Dữ liệu hình ảnh camera đƣợc tích hợp từ hệ thống camera an ninh và 

giao thông của Công an tỉnh, truyền về trung tâm qua mạng truyền dẫn quang 



23 

 

kết nối từ Công an tỉnh với Trung tâm IOC. Tại trung tâm trang bị, dữ liệu hình 

ảnh đƣợc xử lý giúp phân tích, phát hiện, cảnh báo tự động các hành vi vi phạm 

giao thông; phân tích lƣu lƣợng giao thông, nhận diện hình ảnh, hỗ trợ điều hành 

xử lý với đầy đủ thông tin phục vụ các nghiệp vụ về đảm bảo an ninh và trật tự 

giao thông.   

Nội dung thực hiện: 

- Bố trí trụ sở, địa điểm làm việc để triển khai thiết lập hạ tầng CNTT và 

bố trí trang thiết bị làm việc. Thực hiện nâng cấp, cải tại trụ sở đáp ứng yêu cầu 

triển khai trung tâm IOC. 

- Đầu tƣ toàn bộ trang thiết bị hạ tầng cơ sở: Máy chủ, màn hình hiển thị, 

máy tính để bàn phục vụ vận hành. 

-  Đầu tƣ hệ thống lƣu trữ SAN để lƣu trữ số liệu thu thập từ dữ liệu từ hệ 

thống CNTT các ngành: giao thông, y tế, giáo dục, môi trƣờng, dịch vụ công 

cộng... 

-  Đầu tƣ hệ thống chuyển mạch kết nối các thiết bị tại Trung tâm giám 

sát, điều hành đô thi thông minh. 

- Đầu tƣ hệ thống  irewall tại Trung tâm giám sát, điều hành đô thi thông 

minh, 

- Đầu tƣ các thiết bị kết nối mạng tại Trung tâm giám sát, điều hành đô thi 

thông minh. 

- Đầu tƣ xây dựng hệ thống giám sát, kiểm soát truy cập tại Trung tâm 

giám sát, điều hành đô thi thông minh 

- Đầu tƣ phần mềm kết nối với hệ thống CNTT của các đơn vị trong tỉnh 

để cung cấp số liệu về Trung tâm giám sát, điều hành đô thi thông minh (có thể 

kết nối với các cơ quan đơn vị trong tỉnh thông qua hệ thống LGSP của tỉnh 

đƣợc đầu tƣ) 

- Xây dựng phần mềm báo cáo phân tích số liệu thu thập từ các cơ quan, 

đơn vị trong tỉnh; 

- Xây dựng các báo cáo chỉ tiêu, chia sẽ dữ liệu thống kê về giám sát điều 

hành đô thị thông minh cho các đơn vị, trong tỉnh. 

- Xây dựng phần mềm nội bộ triển khai các dịch vụ tại trung tâm giám 

sát, điều hành đô thi thông minh. 

Kết quả và hiệu quả mang lại của dự án: 

- Trung tâm có thể kết nối tất cả các thiết bị ngoại vi, cung cấp dữ liệu, xử 

lý sự cố khẩn cấp và điều hành tập trung theo quy trình thu thập thông tin, xử lý 

thông tin, dự báo tình huống và thực thi hành động một cách nhanh chóng, hiệu 

quả. 

- Trung tâm sẽ là một đầu não quan trọng giúp cho Lãnh đạo các cấp 

trong tỉnh, chỉ huy và điều hành hoạt động của đơn vị mình hiệu quả hơn, từ đó 
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nâng cao uy tín, hiệu quả điều hành chung của các cơ quan quản lý nhà nƣớc của 

tỉnh. 

- Trung tâm giúp kinh tế phát triển, vấn đề môi trƣờng sống và làm việc 

của ngƣời dân tốt hơn, hƣớng tới một tỉnh thông minh và bền vững, an ninh, trật 

tự, an toàn, đáng sống. 

 Th i gian thực hiện: Năm  2021 - 2023. 

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

- Mục đích: mở rộng hạ tầng mạng WAN/Truyền số liệu chuyên dùng kết 

nối đến cấp xã/phƣờng 

- Phạm vi: triển khai đến cấp phƣờng/xã trên những địa bàn quan trọng ƣu 

tiên, phủ rộng đến các cấp phƣờng/xã toàn tỉnh trong các giai đoạn tiếp theo, ƣu 

tiên sử dụng hạ tầng mạng truyền dẫn của các doanh nghiệp viễn thông để kết 

nối cáp quang đến 100% cấp xã trên địa bàn tỉnh. 

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông. 

- Thời gian thực hiện: năm  2022 - 2023. 

4. Nâng cấp hạ tầng CNTT, hệ thống bảo mật cho các Sở, ngành, địa 

phƣơng trên địa bàn tỉnh 

- Mục đích: nâng cấp hệ thống mạng LAN, wifi, máy tính, trang thiết bị 

CNTT, lƣu trữ và phòng chống mã độc, đáp ứng yêu cầu ứng dụng CNTT tại 

các đơn vị, nâng cao năng lực phòng chống và xử lý, ứng cứu sự cố an toàn 

thông tin mạng cho các Sở/Ngành/địa phƣơng trên địa bàn toàn Tỉnh. 

- Phạm vi: triển khai bổ sung, nâng cấp thiết bị CNTT, các hệ thống đảm 

bảo an toàn thông tin cho hệ thống mạng của Sở/Ngành/địa phƣơng; 

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông. 

- Thời gian thực hiện: năm  2022 - 2023. 

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

- Mục đích: mở rộng cầu truyền hình đến các đơn vị cấp phƣờng/xã đảm 

bảo họp hội nghị, giao ban liên thông các cấp chính quyền địa phƣơng 

- Phạm vi: Nâng cấp thiết bị Hội nghị truyền hình theo tiêu chuẩn HD tại 

phòng họp của 18 Văn phòng UBND huyện, thị xã, thành phố. 

+ Nâng cấp hệ thống MCU trung tâm để có thể mở rộng kết nối đến tất cả 

các phòng họp trực tuyến đến cấp xã. 

+ Đầu tƣ thiết bị đầu cuối dự phòng cho các điểm cầu tại UBND các xã, 

phƣờng, thị trấn. 

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông và UBND các huyện, thị 

xã, thành phố. 

- Nguồn kinh phí: kinh phí tỉnh đảm bảo nâng cấp, mở rộng hệ thống điều 

khiển trung tâm (MCU) để đảm bảo năng lực kết nối đến cấp xã. Kinh phí địa 
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phƣơng đầu tƣ nâng cấp hạ tầng, mua sắm thiết bị đầu cuối cho UBND cấp xã 

để kết nối vào hệ thống. 

- Thời gian thực hiện: năm  2021 - 2022. 

6. Đầu tƣ hiện đại hóa hệ thống camera giám sát an ninh trật tự - giao 

thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 

Xây dựng, triển khai hệ thống camera giám sát, tích hợp các hệ thống IoT; 

nâng cấp và phát triển các ứng dụng dịch vụ bảo đảm an toàn, an ninh, trật tự xã 

hội trên địa bàn các đô thị nhƣ cảnh báo sớm nguy cơ hoả hoạn, cảnh báo và 

phòng chống tội phạm, giám sát đƣợc các trục đƣờng quan trọng, và các điểm 

công cộng có nhiều ngƣời tham gia … 

Tích hợp dữ liệu từ hệ thống camera giám sát tại các đô thị (thông qua 

Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh của tỉnh), phục vụ Giao thông 

thông minh nhƣ: “Hệ thống giám sát, kiểm soát và điều hành giao thông”, “Hệ 

thống quản lý phƣơng tiện giao thông”, “Hệ thống xử phạt vi phạm giao thông” 

tại các đô thị. 

- Mục đích: tăng cƣờng bảo đảm an toàn, an ninh, trật tự xã hội trên địa 

bàn các đô thị nhƣ cảnh báo sớm nguy cơ hoả hoạn, cảnh báo và phòng chống 

tội phạm. 

- Phạm vi:  

+ Xây dựng Trung tâm lƣu trữ, điều hành, kết nối các hệ thống camera 

giám sát an ninh trật tự - giao thông trên địa bàn tỉnh. 

+ Nâng cấp, mở rộng các hệ thống camera giám sát an ninh trật tự hiện có 

và xây dựng mới các hệ thống camera giám sát tại một số địa bàn trọng điểm, 

phức tạp về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh. 

+ Đầu tƣ xây dựng hệ thống camera giám sát giao thông kết hợp an ninh 

trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

+ Đầu tƣ/thuê hạ tầng truyền dẫn để truyền tín hiệu về trung tâm giám sát. 

+ Đào tạo, chuyển giao công nghệ, vận hành hệ thống. 

- Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh. 

- Thời gian thực hiện: năm 2021 -2022. 

B. Ứng dụng và CSDL 

Dữ liệu luôn đóng một vai trò quan trọng đối với bất kỳ một hoạt động 

quản trị, điều hành hay cung cấp dịch vụ của bất kỳ một tổ chức nào cho dù là 

cơ quan chính quyền hay các doanh nghiệp. Tiểu hợp phần này sẽ tập trung đầu 

tƣ vào thu thập, xây dựng cơ sở dữ liệu và/hoăc số hóa dữ liệu. Dữ liệu là nền 

tảng quan trọng nâng cao hiệu quả điều hành của chính quyển các cấp của tỉnh, 

tạo tiền đề phát triển các dịch vụ và ứng dụng thông minh, cũng nhƣ kinh tế số. 

Tiểu hợp phần cũng sẽ tạo tiền đề khai thác và phát huy tiềm năng của Dữ liệu 

lớn (Big Data) cũng nhƣ ứng dụng công nghệ đột phá (trí tuệ nhân tạo, máy học, 
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dữ liệu vệ tinh, v.v.) trong tƣơng lai. Các hạng mục đầu tƣ vào Hạ tầng dữ liệu – 

Hệ thống thông tin đƣợc phân làm ba nhóm chính., trong đó nhóm CSDL nền và 

cốt lõi là thiết yếu để làm nền tảng cho phát triển các lớp thông tin ứng dụng sau 

này. Do vậy, hại nhóm CSDL này là bắt buộc cho mọi hệ thống thông tin. 

 CSDL nền: bao gồm dữ liệu nền địa hinh, địa chính, GIS 

 CSDL cốt lõi: đất đai, doanh nghiệp, dân cƣ,  CBCC-VC, Tài 

chính, Bảo hiểm, Hộ tịch, Y tế, An sinh xã hội; 

 CSDL chuyên ngành ƣu tiên (thí điểm): tích hợp lớp thông tin du 

lịch, quản lý rủi ro-thích ứng thiên tai và quản lý giao thông. 

Việc phải có dữ liệu số hóa cập nhật và nền tảng chia sẻ dữ liệu để thúc 

đầy quá trình chia sẻ dữ liệu trong các cơ quan chính quyền trên địa bàn tỉnh 

Quảng Nam là rất cần thiết. Đi kèm với việc xây dựng, cập nhật số hóa các 

CSDL sẽ là việc xây dựng các HTTT cho phép khởi tạo, cập nhật, quản lý và 

chia sẻ các dữ liêu. Ngoài ra, việc xây dựng các quy chế thúc đẩy vận hành, 

quản lý, cập nhật, khai thác các CSDL vào một kho dữ liệu dùng chung của tỉnh 

cũng sẽ là một trong những hạng mục ƣu tiên đầu tƣ. 

Các ứng dụng, dịch vụ Chính quyền số dự kiến đƣợc xây dựng và vận 

hành trong khuôn khổ dự án cần đƣợc lựa chọn và triển khai nhằm hƣớng tới 

những đối tƣợng sử dụng cụ thể (CBCC-VC, ngƣời dân, doanh nghiệp) và đem 

lại lợi ích trực tiếp cho các đối tƣợng này. Ngoài ra các ứng dụng và dịch vụ số 

của Quảng Nam cũng sẽ phát huy thế mạnh của địa phƣơng cũng nhƣ nâng cao 

năng lực cạnh tranh, hội nhập quốc tế của Tỉnh. 

1. Xây dựng nền tảng Chính quyền số tỉnh Quảng Nam 

- Nội dung: 

 Xây dựng Nền tảng liên thông tích hợp, phát triển ứng dụng, dịch 

vụ, giám sát, phân tích dữ liệu, devops, cloud, định danh, fintech… 

phục vụ phát triển ứng dụng, dịch vụ Chính quyền số, kết nối hệ 

thống (đô thị thông minh, dữ liệu mạng xã hội, …), đảm bảo tích 

hợp, chia sẻ dữ liệu theo các tiêu chuẩn công nghệ mới trong lĩnh 

vực ICT. 

 Xây dựng nền tảng trao đổi định danh và xác thực điện tử, hƣớng 

tới mô hình  liên hiệp định danh, thực hiện chức năng thu thập, xác 

minh, tạo lập dữ liệu, cung cấp thông tin định danh và xác thực 

ngƣời sử dụng trong các giao dịch điện tử với cơ quan nhà nƣớc. 

 Mở các nền tảng và các nguồn dữ liệu mở hƣớng tới hệ sinh thái để 

các doanh nghiệp công nghệ số có thể tham gia phát triển các dịch 

vụ kinh tế xã hội. 

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông. 

- Thời gian thực hiện: năm  2023 - 2024. 

2. Hoàn thiện, nâng cấp các ứng dụng dùng chung theo hƣớng tích hợp, 
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chia sẻ dữ liệu và khai thác các CSDL quốc gia, CSDL địa phƣơng. 

- Mục đích: nâng cấp các ứng dụng dùng chung đảm bảo liên thông, tích 

hợp, chia sẻ đƣợc với các nền tảng chính quyền điện tử LGSP. Dữ liệu đƣợc 

hình thành từ các ứng dụng, dịch vụ dùng chung phải đƣợc chia sẻ khi có nhu 

cầu. Các dữ liệu gốc sinh ra trong các nghiệp vụ phải đƣợc lƣu trữ dƣới dạng 

máy có thể đọc đƣợc và chia sẻ dƣới dạng dịch vụ giao diện lập trình ứng dụng 

(API), hƣớng tới việc hình thành kho dữ liệu dùng chung cấp địa phƣơng. 

- Phạm vi: nâng cấp các ứng dụng dùng chung nhƣ: quản lý văn bản, dịch 

vụ công, một của điện tử, điều hành tác nghiệp, hộp thƣ điện tử công vụ… 

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông. 

- Thời gian thực hiện: năm  2023 - 2024. 

3. Xây dựng và triển khai các ứng dụng Chính quyền điện tử giúp điều 

hành, quản lý và kết nối với ngƣ i dân, doanh nghiệp. 

- Mục đích: đa dạng các kênh kết nối giữa chính quyền với ngƣời dân và 

doanh nghiệp, giải quyết kịp thời các vƣớng mắc cho ngƣời dân, doanh nghiệp 

khi khai thác sử dụng công trực tuyến và các dịch vụ số khác do Chính quyền 

cung cấp. 

- Phạm vi: Xây dựng tổng đài hỏi đáp các vƣớng mắc; cổng thông tin 

phản ánh, góp ý; ứng dụng trên điện thoại thông minh… tƣơng tác giữa chính 

quyền và ngƣời dân, doanh nghiệp. Chuyển tiếp các vấn đề tồn tại tới các cơ 

quan chức năng chuyên trách, kịp thời giải quyết cho công dân, doanh nghiệp. 

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông. 

- Thời gian thực hiện: năm  2022 - 2023. 

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

- Nội dung: Xây dựng các công cụ lƣu trữ, xử lý, quản trị dữ liệu dùng 

chung trên toàn tỉnh (Data warehouses, Datalake…) 

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông. 

- Thời gian thực hiện: năm  2024 - 2025. 

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

- Nội dung: Xây dựng công cụ để chuẩn hóa, cung cấp dữ liệu mở của 

tỉnh. Cổng dữ liệu mở là đầu mối cung cấp dữ liệu mở của các cơ quan thuộc 

Chính quyền tỉnh Quảng Nam trên môi trƣờng mạng nhằm tăng cƣờng tính minh 

bạch trong hoạt động của các cơ quan nhà nƣớc và thúc đẩy sáng tạo, phát triển 

kinh tế xã hội số. 

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông. 

- Thời gian thực hiện: năm 2021 - 2025. 

6. Nâng cấp, triển khai Hệ thống lƣu trữ điện tử dùng chung của tỉnh và hệ 

thống ký số tập trung 
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Mục tiêu: 

- Quản lý thống nhất việc lƣu trữ, chia sẻ, trao đổi, bảo quản an toàn và tổ 

chức sử dụng có hiệu quả các tài liệu lƣu trữ điện tử của Tỉnh hình thành trong 

quá trình hoạt động của các cơ quan nhà nƣớc. Hình thành kho lƣu trữ số tập 

trung toàn tỉnh phục vụ khai thác và dùng chung cho các cơ quan nhà nƣớc và 

hình thành các hồ sơ hành chính của công dân và doanh nghiệp trên môi trƣờng 

điện tử; 

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nƣớc, tạo điều kiện 

thuận lợi cho ngƣời dân, doanh nghiệp trong việc tiếp cận và sử dụng tài liệu hồ 

sơ lƣu trữ của các cơ quan nhà nƣớc và của bản thân nhằm phục vụ công việc 

đăng ký dich vụ công cấp 3 và 4 hoàn toàn trên môi trƣờng điện tử. 

Nội dung hạng mục dự án: 

- Đầu tƣ hệ thống máy chủ cài đặt phần mềm nền tảng phục vụ xây dựng 

kho lƣu trữ điện tử dùng chung của tỉnh. 

- Đầu tƣ các thiết bị  lƣu trữ, mã hóa, xác thực phục vụ xây dựng kho lƣu 

trữ điện tử dùng chung của tỉnh. 

- Đầu tƣ phần mềm lƣu trữ điện tử tập trung toàn tỉnh. 

- Mua sắm thiết bị phục vụ cho số hóa dữ liệu, nhận dạng, bóc tách tự 

động hồ sơ giấy ngoài các nguồn dữ liệu của tỉnh đƣợc hình thành trong quá 

trình hoạt động của các cơ quan nhà nƣớc. 

- Đầu tƣ hệ thống an ninh: tƣờng lửa, các phần mềm giám sát an toàn 

thông tin hệ thống nền tảng phục vụ xây dựng kho lƣu trữ điện tử dùng chung 

của tỉnh. 

- Đầu tƣ phần mềm nội bộ do doanh nghiệp trong nƣớc phát triển để quản 

lý, khai thác kho lƣu trữ điện tử dùng chung của tỉnh phục vụ cho các yêu cầu 

khác nhau của các cấp, các ngành trong tỉnh. 

- Xây dựng kiến trúc hệ thống kho lƣu trữ điện tử đáp ứng theo chuẩn hệ 

thống thông tin lƣu trữ mở (OAIS) giúp việc kết nối, chia sẽ dữ liệu với các đơn 

vị, tổ chức trong tỉnh dễ dàng, thuận tiện. 

Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông. 

Thời gian thực hiện: năm  2022 - 2023. 

7.  Xây dựng các CSDL chuyên ngành ƣu tiên. 

STT 
Tên CSDL, hệ thống 

thông tin chuyên ngành 
Nội dung chính 

Đơn vị 

 chủ trì 

Đơn vị  

phối hợp 

1 

- 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 

Hệ thống thông tin 

quản lý cấp phép xây 

dựng triển khai đồng 

bộ từ tỉnh đến các địa 

phƣơng 

Hệ thống thông tin địa 

Sở Xây 

dựng  

Sở GTVT 

UBND các 

huyện, thị 

xã, thành 

phố 
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tầng đô thị trên địa toàn 

tỉnh 

lý chuyên ngành quy 

hoạch xây dựng 

2 

Xây dựng Hệ thống thông 

tin và cơ sở dữ liệu quản 

lý ngành tài nguyên và 

môi trƣờng, Cổng thông 

tin chia sẻ dữ liệu không 

gian địa lý tỉnh Quảng 

Nam 

  Xây dựng Hệ thống 

thông tin tích hợp và 

quản trị TNMT. 

+  Xây dựng hạ tầng dữ 

liệu không gian địa lý, 

Cổng thông tin không 

gian địa lý tỉnh Quảng 

Nam : 01 bộ cơ sở dữ 

liệu nền địa lý cấp tỉnh, 

18 bộ cơ sở dữ liệu nền 

địa lý cấp huyện/thành 

phố.  Cung cấp chia sẽ 

hạ tầng dữ liệu không 

gian, dịch vụ dữ liệu 

(services) nền phục vụ 

vận hành, phát triển 

Chính quyền điện tử, 

đô thị thông minh tỉnh 

Quảng Nam. 

+ Phân hệ Trao đổi 

thông tin điện tử giữa 

cơ quan quản lý Thuế 

và cơ quan quản lý đất 

đai. 

+ Phân hệ phần mềm 

quản lý CSDL quy 

hoạch và kế hoạch sử 

dụng đất. 

+ Phân hệ phần mềm 

quản lý hoạt động 

thanh tra, kiểm tra lĩnh 

vực TNMT. 

+ Phân hệ phần mềm 

hỗ trợ cập nhật, quản lý 

CSDL tài nguyên nƣớc, 

khí tƣờng thủy văn.  

+ Phân hệ phần mềm 

hỗ trợ cập nhật cơ sở 

dữ liệu, quản lý hoạt 

động địa chất khoáng 

sản. 

+ Phân hệ phần mềm 

quản lý, cập nhật 

Sở 

TN&MT 
Sở TT&TT 
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CSDL Biển - Hải đảo. 

3 

- Xây dựng CSDL khách 

sạn, nhà hàng, các địa 

điểm lƣu 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... 

Phần mềm quản lý Vận 

động viên Thể thao; Hệ 

thống Trƣng bày và 

Thuyết 

minh tƣơng tác ở Bảo 

tàng; Công nghệ thực 

tế ảo trong giới thiệu 

điểm đến 

Sở Văn 

hóa thể 

thao và 

du lịch 

các huyện, 

thị xã, thành 

phố 

4 

- Xây dựng CSDL về 

quản lý cấp phép đầu tƣ 

và chứng nhận đầu tƣ của 

tỉnh. 

- Xây dựng  CSDL về hộ 

kinh doanh cá thể của tỉnh 

Phần mềm và CSDL 

quản lý cấp phép đầu 

tƣ và chứng nhận đầu 

tƣ của tỉnh, quản lý hộ 

kinh doanh cá thể trên 

địa bàn tỉnh. 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tƣ 

các huyện, 

thị xã, thành 

phố 

5 
Xây dựng CSDL ngành y 

tế  

Nâng cấp, tích hợp các 

hệ thống quản lý khám 

chữa bệnh; hồ sơ sức 

khỏe điện tử; triển khai 

bệnh án điện tử 

Phần mềm thống kê y 

tế điện tử 

Hệ thống thông tin 

quản lý nguồn nhân lực 

y tế 

Hệ thống thông tin 

quản lý cung ứng 

thuốc, kiểm nghiệm 

thuốc và tiêu chuẩn kỹ 

thuật ngành dƣợc, Hệ 

thống thông tin quản lý 

trang thiết bị y tế 

Hệ thống thông tin 

quản lý vệ sinh an toàn 

thực phẩm 

Nâng cấp và phát triển 

các ứng dụng, dịch vụ, 

tiện ích trong lĩnh vực 

y tế nhằm nâng cao 

Sở Y Tế 

các huyện, 

thị xã, thành 

phố 
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năng lực hệ thống y tế 

trên địa bàn Tỉnh, bảo 

đảm sức khoẻ, an toàn 

vệ sinh thực phẩm cho 

ngƣời dân và du khách. 

6 

Xây dựng CSDL chuyên 

ngành Lao động, Thƣơng 

binh và Xã hội 

- Xây dựng CSDL 

quản lý đối tƣợng và 

chính sách an sinh xã 

hội trên địa bàn tỉnh 

Quảng Nam; - Xây 

dựng CSDL quản lý 

các đối tƣợng nghiện 

ma túy, nguời bán dâm, 

nạn nhân bị mua bán 

Sở Lao 

động 

thƣơng 

binh và 

xã hội 

các huyện, 

thị xã, thành 

phố 

7 

Xây dựng Hệ thống thông 

tin chuyên ngành Nông 

nghiệp và Phát triển nông 

thôn 

- CSDL chăn nuôi, thú 

y 

- CSDL trồng trọt và 

bảo vệ thực vật 

- CSDL quản lý chất 

lƣợng nông lâm thủy 

sản 

CSDL về giấy phép 

khai thác thủy sản và 

đăng ký tàu cá trong 

Tỉnh. 

Sở Nông 

nghiệp và 

phát triển 

nông thôn 

  

8 

Hệ thống thống kê báo 

cáo số liệu tổng hợp của 

tỉnh. 

Triển khai hệ thống 

thông tin báo cáo đầy 

đủ các tiêu chí, biểu 

mẫu theo chế độ báo 

cáo hiện hành, đáp ứng 

yêu cầu  tổng hợp báo 

cáo định kỳ và báo cáo 

thống kê về kinh tế-xã 

hội, quốc phòng, an 

ninh, phục vụ sự chỉ 

đạo, điều hành của 

UBND tỉnh, phân cấp 

hệ thống thông tin báo 

cáo cấp tỉnh, cấp huyện 

và các ngành, kết nối 

với Chính phủ theo 

Nghị định số 

09/2019/NĐ-CP ngày 

24/01/2019 của Chính 

phủ   

VP 

UBND 

Tỉnh 

Các Sở, ban, 

ngành, 

huyện, thị 

xã, thành 

phố 
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9 

Xây dựng hệ thống thông 

tin hỗ trợ quản lý, điều 

hành tác nghiệp tại Văn 

phòng HĐND tỉnh 

Phần mềm hỗ trợ quản 

lý nội dung kỳ họp 

HĐND; 

+ Hệ thống quản lý, 

theo dõi ý kiến, kiến 

nghị của HĐND tỉnh 

Văn 

phòng 

HĐND 

tỉnh 

UBND các 

huyện, thị 

xã, thành 

phố 

10 

Xây dựng  hệ thống quản 

lý và dữ liệu nhà trƣờng, 

các cơ sở giáo dục, văn 

bằng chứng chỉ 

Triển khai hệ thống 

quản lý trƣờng học, 

trƣờng học điện tử, kết 

nối dữ liệu về Sở 

GD&ĐT phục vụ tổng 

hợp báo cáo 

Sở Giáo 

dục và 

Đào tạo 

các huyện, 

thị xã, thành 

phố 

11 

Xây dựng công cụ tích 

hợp CSDL dân cƣ Quốc 

gia với các hệ thống 

thông tin của tỉnh 

Kết nối, tích hợp dữ 

liệu CSDL quốc gia về 

dân cƣ do Bộ Công an 

chia sẻ với các ứng 

dụng Chính quyền điện 

tử  thông qua LGSP 

của tỉnh  

Công cụ hỗ trợ quản lý 

nhân, hộ khẩu thƣờng 

trú cho Công an các xã, 

phƣờng, thị trấn 

Công an 

Tỉnh 

UBND các 

huyện, thị 

xã, thành 

phố 

12 
Xây dựng CSDL chuyên 

ngành Tƣ pháp 

Tích hợp, chia sẻ dữ 

liệu hộ tịch, Xây dựng 

Hệ thống thông tin đấu 

giá trực tuyến, hệ thống 

chứng thực bản sao 

điện tử; Hệ thống 

thông tin tuyên truyền 

phổ biến pháp luật;  

nâng cấp mở rộng phần 

mềm quản lý hồ sơ 

công chứng đến cấp xã 

Sở Tƣ 

pháp 

UBND các 

huyện, thị 

xã, thành 

phố 

13 

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 

Phần mềm và CSDL 

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  

Thanh tra 

tỉnh 

Các Sở, ban, 

ngành, 

huyện, thị 

xã, thành 

phố 

14 

Xây dựng CSLD chuyên 

ngành Thông tin và 

Truyền thông. 

CSDL chuyên ngành 

quản lý dữ liệu về báo 

chí, xuất bản, CNTT, 

Bƣu chính, Viễn thông 

trên địa bàn tỉnh 

Sở Thông 

tin và 

Truyền 

thông 
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15 

Xây dựng hệ thống ký số 

tập trung phục vụ quản lý 

chứng thƣ số, cung cấp 

dịch vụ ký số cho các ứng 

dụng dùng chung của tỉnh 

Hệ thống ký số tập 

trung phục vụ quản lý 

chứng thƣ số, cung cấp 

dịch vụ ký số cho các 

ứng dụng dùng chung, 

đáp ứng các tiêu chuẩn 

kỹ thuật theo Thông tƣ 

16/2019/TT-BTTTT và 

của Ban Cơ yếu chính 

phủ quy định 

Sở Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

Các Sở, ban, 

ngành, 

huyện, thị 

xã, thành 

phố 

16 
Số hóa các CSDL trên 

toàn tỉnh 

Số hóa hồ sơ lƣu trữ, 

hồ sơ giải quyết thủ tục 

hành chính của các đơn 

vị 

Sở Nội 

vụ 

các ngành, 

địa phƣơng 

Ngoài các hệ thống thông tin chuyên ngành trên, các ngành, địa phƣơng 

trên cơ sở nhu cầu thực tế về ứng dụng CNTT phục vụ công tác quản lý và 

hƣớng dẫn của Bộ, ngành Trung ƣơng, chủ động xây dựng, nâng cấp và triển 

khai các phần mềm chuyên ngành đảm bảo tuân thủ Kiến trúc Chính quyền điện 

tử tỉnh. Một số CSDL chuyên ngành tiếp tục nâng cấp, phát triển nhƣ  phát triển 

CSDL về KH&CN; duy trì, cập nhật CSDL về KH&CN (Bổ sung các cơ sở dữ 

liệu KH&CN thành phần: CSDL về cán bộ nghiên cứu khoa học và phát triển 

công nghệ; CSDL về công bố khoa học và chỉ số trích dẫn khoa học; - CSDL 

công nghệ; công nghệ cao, chuyển giao công nghệ; CSDL thông tin về khoa học 

và công nghệ trong khu vực và trên thế giới; CSDL thông tin sở hữu trí tuệ; 

CSDL tiêu chuẩn đo lƣờng chất lƣợng (Sở Khoa học và Công nghệ); CSDL về 

kiều bào Quảng Nam ở nƣớc ngoài (Sở Ngoại vụ); Mở rộng cơ sở dữ liệu Hệ 

thống thông tin quản lý hạ tầng giao thông vận tải, bổ sung quản lý hệ thống 

đƣờng quốc lộ, đƣờng tỉnh, hệ thống đƣờng địa phƣơng và các cơ sở dữ liệu về 

vận tải nhƣ bến xe, bãi đỗ xe (Sở Giao thông Vận tải), … 

- Thời gian thực hiện: năm 2021 -2025. 

8.  Số hóa hồ sơ, tài liệu và cập nhật các CSDL trên địa bàn tỉnh  

- Mục đích: ứng dụng công nghệ 4.0 về trí tuệ nhân tạo, nhận diện để số 

hóa các nguồn thông tin văn bản, đồ họa, file scan, mô phỏng 3D các mô hình 

thành nguồn dữ liệu đƣợc số hóa; lƣu trữ tập trung tại Kho dữ liệu và chia sẻ cho 

các ngành tái sử dụng. 

+ Số hóa hồ sơ lƣu trữ lịch sử của tỉnh phục vụ lƣu trữ vĩnh viễn, lâu dài 

theo quy định. 

+ Số hóa, cập nhật dữ liệu đầu vào đối với các CSDL chuyên ngành của 

tỉnh nhƣ dữ liệu hộ tịch, CSDL ngƣời có công, … 

+ Số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo Nghị định 

45/2020/NĐ-CP của Chính phủ. 
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+ Số hóa hồ sơ, tài liệu lƣu trữ của các cơ quan đơn vị, cập nhật vào hệ 

thống lƣu trữ điện tử dùng chung của tỉnh phục vụ tra cứu, khai thác và xử lý 

công việc. 

- Phạm vi: số hóa các nguồn dữ liệu quan trọng trên toàn tỉnh 

- Cơ quan chủ trì: các Sở, ban, ngành chủ quản dữ liệu 

- Thời gian thực hiện: năm 2021 -2025. 

C. An toàn, bảo mật thông tin 

1. Xây dựng Trung tâm giám sát an toàn thông tin (SOC) toàn tỉnh. 

- Nội dung: 

 Đầu tƣ trang thiết bị trung tâm giám sát an toàn thông tin. 

 Xây dựng nền tảng giám sát an toàn thông tin, các bộ tích hợp giám 

sát an toàn thông tin, đảm bảo việc giám sát, phân tích thông tin, 

cảnh báo sớm cho các sở, ban, ngành đồng thời thực hiện công tác 

điều hành an toàn, an ninh mạng trên quy mô toàn tỉnh. 

 Triển khai giám sát đối với các hệ thống CNTT trong toàn Tỉnh 

theo các cấp độ và mức độ quan trọng của từng hệ thống và dữ liệu. 

 Tổ chức diễn tập các tình huống giả định sự cố thƣờng xuyên, để 

tăng khả năng ứng phó kịp thời khi có sự cố xảy ra. 

 Tổ chức đạo tạo tập huấn cán bộ chuyên trách về giám sát an toàn 

thông tin. 

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông. 

- Thời gian thực hiện: năm  2021 - 2022. 

2. Triển khai giải pháp phòng chống virus, phần mềm độc hại tập trung 

toàn tỉnh. 

- Nội dung: 

 Trang bị phần mềm diệt virus bản quyền cho hệ thống máy chủ, 

máy trạm của các cơ quan Nhà nƣớc trên địa bàn tỉnh nhằm đảm 

bảo an toàn dữ liệu của các đơn vị, cán bộ, công chức; đảm bảo an 

toàn thông tin trong việc triển khai thực hiện các ứng dụng về 

Chính phủ điện tử, cải cách thủ tục hành chính ở mức cao nhất 

trong quá trình cung cấp các dịch vụ trực tuyến cho doanh nghiệp 

và ngƣời dân. 

 Triển khai áp dụng các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin, phòng 

chống virus và mã độc hại cho các hệ thống thông tin và máy tính 

cá nhân có kết nối mạng nội bộ và mạng Internet, đáp ứng các mục 

tiêu theo Chỉ thị số 897/CT-TTg ngày 10/6/2011 của Thủ tƣớng 

Chính phủ về việc tăng cƣờng triển khai các hoạt động đảm bảo an 

toàn thông tin sốchỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ 
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tƣớng Chính phủ về việc nâng cao năng lực phòng chống phần 

mềm độc hại.. 

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông. 

- Thời gian thực hiện: năm 2021 -2025. 

D. Truyền thông, đào tạo nguồn nhân lực CNTT cho Chính quyền điện tử 

- Nội dung: tổ chức 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: tổ chức các khóa đào tạo chuyên sâu về 

CNTT cho cán bộ phụ trách CNTT các đơn vị nhằm đảm bảo trình độ, năng lực 

để triển khai, vận hành các ứng dụng CNTT tại đơn vị. 

+ Khảo sát, đánh giá sự hài lòng của ngƣời dân, doanh nghiệp về chất 

lƣợng các dịch vụ trực tuyến do Chính quyền cung cấp. 

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông. 

- Thời gian thực hiện: hằng năm. 

III. Giải pháp thực hiện 

III.1. Giải pháp về cơ chế, chính sách  

Xây dựng các giải pháp cải cách hành chính công tỉnh Quảng Nam; Rà 

soát, tối ƣu hoá và đổi mới phƣơng thức cung cấp các dịch vụ công. 

Cụ thể hóa và thể chế hóa các chủ trƣơng, chính sách, quy định về ứng 

dụng và phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh nhằm tạo ra môi trƣờng pháp lý thuận 

lợi cho việc đẩy mạnh ứng dụng và phát triển Chính quyền điện tử và Chính 

quyền số của tỉnh, gồm: 

- Chuẩn hóa quy trình tác nghiệp tại các cơ quan. Chuẩn hóa các quy định 

về tạo nguồn thông tin, trao đổi, chia sẻ thông tin giữa các đơn vị đƣợc thuận lợi 

và an toàn. 

- Quy định quản lý các dự án ứng dụng CNTT, sử dụng, khai thác các hệ 

thống thông tin trên địa bàn tỉnh. 

- Xây dựng các chính sách về thu hút, chế độ đãi ngộ, đào tạo và sử dụng 

nguồn nhân lực CNTT. 

- Duy trì và cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Nam, trên 

cơ sở tuân thủ và kế thừa Khung Kiến trúc Chính phủ Việt Nam, đảm bảo kết 

nối liên thông, tránh đầu tƣ trùng lắp. 

 Tạo các cơ chế để thu hút đầu tƣ vào lĩnh vực phát triển công nghiệp và 

dịch vụ CNTT: 

- Hoàn thiện và xây dựng các chính sách ƣu đãi trong đầu tƣ, kêu gọi vốn 

đầu tƣ trong và ngoài nƣớc cho phát triển công nghiệp CNTT, đặc biệt là liên 

doanh, liên kết phát triển phần cứng, phần mềm. 
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- Chính sách chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế nhằm thu hút vốn 

đầu tƣ nƣớc ngoài, mở rộng thị trƣờng cho các doanh nghiệp trong tỉnh. Khuyến 

khích các chuyên gia nƣớc ngoài và ngƣời Việt Nam ở nƣớc ngoài tham gia phát 

triển CNTT tại tỉnh Quảng Nam. 

- Xây dựng các chính sách nhằm hỗ trợ phát triển thị trƣờng CNTT, đặc 

biệt chú ý đến việc khuyến khích việc sử dụng các sản phẩm và dịch vụ CNTT 

đƣợc tạo ra trong tỉnh, trong nƣớc. 

- Tạo hành lang pháp lý để hình thành các tổ chức cung cấp dịch vụ hỗ trợ 

tổ chức, cá nhân trong quá trình triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến 

mô hình Chính quyền điện tử. 

III.2. Giải pháp tổ chức quản lý, triển khai thực hiện Đề án 

Việc tổ chức thực hiện Đề án đƣợc thống nhất từ cấp tỉnh đến các địa 

phƣơng.  

Về  chủ trƣơng: HĐND tỉnh xem xét và phê duyệt Đề án để thống nhất 

nhận thức và tƣ duy, chủ trƣơng, tổ chức triển khai thực hiện. 

Về quản lý: 

- Tại cấp tỉnh: Kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh 

giai đoạn 2021 – 2025 theo Quyết định số 1285/QĐ-UBND ngày 03/5/2019 của 

UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử tỉnh 

Quảng Nam, bổ sung thêm các chức năng, nhiệm vụ về nghiên cứu, đề xuất 

Lãnh đạo tỉnh về chủ trƣơng, chính sách, kế hoạch thúc đẩy xây dựng, phát triển 

Chính quyền điện tử hƣớng tới Chính phủ số, chuyển đổi số, kinh tế số và đô thị 

thông minh và đảm bảo an toàn, an ninh mạng trên địa bàn tỉnh. 

- Tại cấp huyện: thành lập các Ban Chỉ đạo tƣơng ứng với mô hình cấp 

tỉnh để trên khai Đề án trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố. 

III.3. Giải pháp về xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên trách CNTT 

Hình thành đội ngũ cán bộ chuyên trách để thực hiện Chính quyền điện tử 

tại các sở, ban, ngành; các huyện, thị xã, thành phố. Đảm bảo mỗi cơ quan, đơn 

vị sẽ có một cán bộ lãnh đạo CNTT và tối thiểu 1 cán bộ chuyên trách về CNTT 

để tổ chức việc triển khai, vận hành, khai thác, ứng dụng các hệ thống thông tin, 

các  nội  dung trong Đề án tại nội bộ các cơ quan, đơn vị, địa phƣơng. 

Xây dựng các cơ chế, chính sách về đào tạo, thu hút nguồn nhân lực, chế 

độ đãi ngộ phù hợp cho cán bộ, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lƣợng cao; cơ 

chế chính sách về khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi, ƣu đãi cho các doanh 

nghiệp đầu tƣ, tham gia triển khai Đề án trên địa bàn tỉnh. 

Phát triển các hình thức liên kết đào tạo; nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán 

bộ về công nghệ thông tin. Chú trọng đào tạo chuyên sâu về kỹ năng ứng dụng, 

sử dụng và khai thác có hiệu quả hệ thống công nghệ thông tin. 

Đào tạo cán bộ công chức: hằng năm có kế hoạch đào tạo, bồi dƣỡng, phổ 

cập thƣờng xuyên cho cán bộ công chức trong toàn tỉnh về kiến thức và kỹ năng 
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ứng dụng công nghệ thông tin, an toàn an ninh thông tin để có thể thực hiện  các  

quy trình tin học hóa về nghiệp vụ và tác nghiệp. Đồng thời,  tiến  hành đào  tạo, 

tập  huấn cho các cán bộ, công chức tuyển dụng mới về kỹ năng sử dụng,  khai 

thác  các hệ thống thông tin tích hợp của Chính quyền điện tử. 

Đào tạo cán bộ phụ trách công nghệ thông tin: triển khai các chƣơng trình 

đào tạo, bồi dƣỡng về xây dựng, quản lý và giám sát các dự án ứng dụng công 

nghệ thông tin, an toàn, an ninh thông tin cho cán bộ phụ trách công nghệ thông 

tin; đào tạo chuyên sâu theo chuyên đề cho các cán bộ phụ trách công nghệ 

thông tin nhằm thực hiện tốt vai trò tham mƣu liên quan đến ứng dụng và phát 

triển công nghệ thông tin. 

Đào tạo cán bộ lãnh đạo công nghệ thông tin (CIO): triển khai các chƣơng 

trình đào tạo tập huấn hội nghị về vai trò quản lý, chỉ đạo tổ chức ứng dụng công 

nghệ thông tin để giải quyết các vấn đề nghiệp vụ, quản lý chi phí và rủi ro; kỹ 

năng nhận diện và đánh giá những phát triển công nghệ mới; kỹ  năng tƣ duy và 

chuyển giao các dự án công nghệ thông tin đúng thời gian và trong khuôn khổ  

ngân sách giúp tỉnh thực hiện tốt chiến lƣợc xây dựng Chính quyền điện tử. 

Tăng cƣờng xã hội hóa công tác phổ cập tin học cho toàn xã hội. 

III.4. Giải pháp về truyền thông 

Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trên các phƣơng tiện thông tin 

đại chúng để nâng cao nhận thức cho các cơ quan nhà nƣớc, các tổ chức, doanh 

nghiệp, ngƣời dân về kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tạo sự đồng thuận 

trong các cấp chính quyền và nhân dân trong tỉnh để triển khai một cách đồng 

bộ, hiệu quả trên địa bàn tỉnh. 

Nâng cao văn hoá khai thác và ý thức sử dụng công nghệ  thông tin  từ  

gia đình đến nhà trƣờng, xã hội nhằm hƣớng tới các ứng dụng lành mạnh, thiết 

thực, hiệu quả, góp phần hình thành xã hội thông tin, gắn kết với bảo đảm an 

toàn, an ninh thông tin cho ngƣời sử dụng. 

Xây dựng chính sách truyền thông, hỗ trợ đào tạo không chính khóa cho 

ngƣời dân tại các trƣờng chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, xây dựng 

cơ chế chính sách hỗ trợ kinh phí trang bị các thiết bị thông tin số cho các hộ gia 

đình có hoàn cảnh khó khăn nhằm nâng cao chất lƣợng cuộc sống của ngƣời 

dân. 

III.4. Giải pháp về đánh giá sự hài lòng của ngƣ i dân, doanh nghiệp 

Định kỳ tổ chức các đợt khảo sát, đánh giá sự hài lòng của ngƣời dân, 

doanh nghiệp về các DVC TT do cơ quan nhà nƣớc cung cấp, qua đó kịp thời 

cải tiến, nâng cao chất lƣợng hệ thống, xây dựng bổ sung các tiện ích theo yêu 

cầu thực tế để hoàn thiện hệ thống Chính quyền số của tỉnh. 

IV. Kinh phí dự kiến thực hiện Đề án 

Tổng kinh phí Đề án: 901.000.000.000 (Bằng chữ: chín trăm lẻ một tỷ 

đồng). 
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Trong đó: 

- Ngân sách đầu tƣ tập trung: 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đổng). 

- Nguồn kinh phí sự nghiệp: 150.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng). 

- Ngân sách địa phƣơng (các huyện, thị xã, thành phố): 81.000.000.000 

đồng (Tám mƣơi mốt tỷ đồng) 

- Ngân sách hỗ trợ từ Trung ƣơng: 320.000.000.000 đồng (Ba trăm hai 

mƣơi tỷ đồng). 

- Nguồn hỗ trợ từ các đề tài khoa học cấp bộ, tỉnh: 20.000.000.000 đồng 

(Hai mƣơi tỷ đồng). 

- Nguồn tài trợ, hỗ trợ: 30.000.000.000 đồng (Ba mƣơi tỷ đồng). 

- Nguồn xã hội hóa: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng). 

IV. Lộ trình và phân kỳ thực hiện 

Đề án dự kiến sẽ tác động trực tiếp và gián tiếp tới tất cả các lĩnh vực 

nhằm đạt đƣợc các chỉ tiêu chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam nhƣ sau: 

Giai đoạn 2021-2023 

- Rà soát, ban hành các quy chế về quản lý, vận hành các hệ thống thông 

tin dùng chung của tỉnh, các quy định vê tạo lập, quản lý và chia sẻ dữ liệu, bảo 

vệ thông tin cá nhân, định danh điện tử, công tác văn thƣ, lƣu trữ điện tử theo 

hƣớng dẫn của các Bộ, ngành, Trung ƣơng để triển khai trên địa bàn tỉnh. Tăng 

cƣờng thuê dịch vụ Công nghệ thông tin (CNTT) trong các cơ quan nhà nƣớc. 

- Xây dựng nền tảng tích họp, chia sẻ cấp tỉnh (LGSP) bằng công nghệ 

hiện đại, tiên tiến đảm bảo sẵn sàng tích họp, chia sẻ dữ liệu CNTT dùng chung 

của tỉnh, kết nối với nền tảng tích họp, chia sẻ quốc gia (NGSP). 

- Đến hết năm 2021, 100% các cơ quan hành chính nhà nƣớc ở cả 3 cấp 

sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc đƣợc kết nối liên 

thông để thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan, đơn vị và kết nối 

liên thông với Trục liên thông văn bản quốc gia theo lộ trình quy định tại Quyết 

định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tƣớng Chính phủ; đảm bảo 

trên 90% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nƣớc (trừ văn bản mật theo quy 

định) dƣới dạng điện tử; tối thiểu 80% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh, 60% hồ sơ 

công việc tại cấp huyện và 30% hồ sơ công việc tại cấp xã đƣợc xử lý trên môi 

trƣờng mạng (không bao gồm hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật). 

- Tối thiểu 30% báo cáo định kỳ (không bao gồm nội dung mật) đƣợc gửi, 

nhận qua Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia. 

- 20% số lƣợng ngƣời dân và doanh nghiệp tham gia hệ thống thông tin 

CQĐT đƣợc xác thực định danh điện tử thông suốt và hợp nhất trên tất cả các hệ 

thống thông tin từ Trung ƣơng đến địa phƣơng. 

- Rút ngắn từ 30% - 50% thời gian họp, giảm tối đa việc sử dụng tài liệu 

giấy thông qua Hệ thống Hội nghị truyền hình của tỉnh và các hệ thống thông tin 
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phục vụ họp và xử lý công việc, văn phòng điện tử của tỉnh. Duy trì, phát triển 

nâng câp hệ thống Hội nghị truyên hình tỉnh tới câp xã, phƣờng, thị trân. 

- 100% các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố kết nối 

vào Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nƣớc. 

- Tiếp tục nâng cao Chỉ số về mức độ sẵn sàng ứng dụng CNTT (ICT 

Index), chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) của tỉnh theo đánh giá hằng năm 

của các Bộ, ngành Trung ƣơng. 

- Triển khai thống nhất cổng dịch vụ công trực tuyến phục vụ ngƣời dân 

và doanh nghiệp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và bộ phận một cửa cấp 

huyện, cấp xã; cung cấp tối thiểu 70% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 30% 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên cổng dịch vụ hành chính công trực tuyến 

của tỉnh và sẵn sàng tích hợp, kết nối với cổng dịch vụ công quốc gia theo đúng 

tinh thần Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Thủ tƣớng Chính 

phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục 

hành chính; tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục 

hành chính của tỉnh đạt từ 20% trở lên; tích hợp 30% các dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3, 4 của tỉnh với cổng dịch vụ công quốc gia; 100% hồ sơ giải 

quyết thủ tục hành chính đƣợc thực hiện thông qua Hệ thống thông tin một cửa 

điện tử cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. cổng dịch vụ hành chính công trực tuyến 

đảm bảo cung cấp giao diện cho các thiết bị di động, 20% dịch vụ công trực 

tuyến sử dụng chữ ký số trên nền tảng di động để thực hiện thủ tục hành chính; 

50% dịch vụ công trực tuyến xử lý bằng hồ sơ điện tử; 20% thông tin của ngƣời 

dân đƣợc tự động nhập vào biểu mẫu trực tuyến; 50% dịch vụ công trực tuyến 

sử dụng dữ liệu từ cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

Phấn đấu đạt 100% cán bộ cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã đạt chuẩn ứng 

dụng CNTT cơ bản theo Thông tƣ số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của 

Bộ Thông tin và Truyền thông về chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT; 100% cán bộ 

lãnh đạo CNTT (CIO) đƣợc đào tạo nâng cao nhận thức về Chính phủ điện tử, 

nền kinh tế số, xã hội số, về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng; 100% cán 

bộ chuyên trách/phụ trách CNTT tại các cơ quan trong hệ thống chính trị trong 

tỉnh đƣợc đào tạo nâng cao về CNTT 

Giai đoạn 2024-2025 

- Tiếp tục xây dựng, phát triển các hệ thống nền tảng Chính quyền số tuân 

thủ Kiến trúc CQĐT tỉnh đã đƣợc phê duyệt, cập nhật. Hoàn thành việc tích họp, 

chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, CSDL quốc gia thông qua Nền tảng  

tích hợp, chia sẻ dữ liệu của tỉnh. 

- Duy trì kết nối, chia sẻ thông tin giữa cổng dịch vụ công tỉnh với cổng 

Dịch vụ công quốc gia; 100% các giao dịch trên cổng dịch vụ công tỉnh và hệ 

thông thông tin một cửa điện tử câp tỉnh, huyện, xã đƣợc xác thực điện tử. 

- Cung cấp 100% các dịch vụ công trực tuyến liên quan tới nhiều ngƣời 

dân, doanh nghiệp ở mức độ 3, 4 trên cổng dịch vụ hành chính công tỉnh, phấn 

đâu đạt 40% sô lƣợng ngƣời dân và doanh nghiệp tham gia hệ thông CQĐT, 
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Chính quyền số đƣợc xác thực định danh điện tử thông suốt và hợp nhất trên tất 

cả các hệ thống thông tin từ câp tỉnh tới cơ sở; tỷ lệ hô sơ giải quyêt theo dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ đạt từ 50% trở lên; 80% thủ tục 

hành chính đáp ứng yêu cầu đƣợc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 

4; tích họp 50% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của tỉnh với cổng Dịch 

vụ công quốc gia; tối thiểu 90% ngƣời dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải 

quyết thủ tục hành chính. 

- 100% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh, 80% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 

60% hô sơ công việc tại câp xã đƣợc xử lý trên môi trƣờng mạng (không bao 

gồm hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật). 

- 100% báo cáo định kỳ (không bao gồm nội dung mật) của các cơ quan 

hành chính nhà nƣớc đƣợc cập nhật, chia sẻ trên Hệ thống thông tin báo cáo cấp 

tỉnh phục vụ hiệu quả hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành. 

- 100% cán bộ cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã biết sử dụng máy tính mức 

độ cơ bản theo Thông tƣ số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông 

tin và Truyền thông về chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT. 

- 60% các hệ thống thông tin của tỉnh có liên quan đến ngƣời dân, doanh 

nghiệp đã đƣa vào vận hành, khai thác đƣợc kết nối, liên thông qua nền tảng tích 

hợp, chia sẻ dữ liệu; thông tin của ngƣời dân, doanh nghiệp đã đƣợc số hóa và 

lƣu trữ tại các CSDL quốc gia không phải cung cấp lại. 

Giai đoạn 2026 về sau 

- Tiếp tục đầu tƣ vận hành và nâng cấp Đề án 

- Cập nhật triển khai các nội dung mới của Đề án 

V. Tổ chức thực hiện 

V.1 Sở Thông tin và Truyền thông 

- Là cơ quan đầu mối chủ trì và phối hợp với các sở, ban, ngành và địa 

phƣơng tổ chức triển khai thực hiện Đề án. 

- Chủ trì, xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết, theo dõi, đôn đốc triển 

khai thực hiện Đề án. 

- Căn cứ vào các nhiệm vụ đƣợc giao, rà soát lại các dự án đã đầu tƣ và 

nhu cầu nhiệm vụ để xác định lộ trình cụ thể trong việc triển khai các dự án 

thành  phần đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phƣơng có liên quan xây dựng 

các cơ chế, chính sách liên quan đến việc thực hiện Đề án, báo cáo Ủy ban nhân 

dân tỉnh phê duyệt; 

- Tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về tiến độ thực hiện Đề án 

hàng quý và đề xuất các giải pháp kịp thời, cần thiết để bảo đảm việc thực hiện 

thành công Đề án. 
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- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh 

xây dựng kế hoạch, triển khai công tác thông tin, tuyên truyền rộng rãi trên các 

phƣơng tiện thông tin đại chúng để các cấp, các ngành, đông đảo ngƣời dân và 

doanh nghiệp hiểu và tham gia vào Đề án xây dựng Chính quyền điện tử. 

- Chủ trì xây dựng Kế hoạch và tổ chức các khóa đào tạo CNTT, khảo sát 

đánh giá sự hài lòng của tổ chức công dân về chính quyền số. 

V.2 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

Chịu trách nhiệm giúp Thƣờng trực Ủy ban nhân dân tỉnh đôn đốc các 

đơn vị trong công tác triển khai thực hiện Đề án. 

V.3 Trung tâm hành chính công tỉnh  

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các sở ngành, địa phƣơng 

hoàn thiện cơ sở vật chất, bộ máy nhân sự, xây dựng các quy trình tác nghiệp để 

thực hiện các giao dịch và giải quyết các thủ tục hành chính đối với ngƣời dân 

và doanh nghiệp. 

V.4  Sở Nội vụ 

Chủ trì, phối hợp với các ngành xây dựng kế hoạch đào tạo, tập huấn cán 

bộ để đáp ứng khả năng quản trị, vận hành và sử dụng có hiệu của hệ thống.  

Đảm bảo biên chế cho các đơn vị, địa phƣơng để hình thành đội ngũ cán bộ 

chuyên trách CNTT. 

V.5 Sở Kế hoạch và Đầu tƣ 

Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông cân đối ngân 

sách và lồng ghép các nguồn vốn đảm bảo đủ kinh phí thực hiện Đề án theo 

đúng tiến độ đề ra. Hƣớng dẫn các đơn vị, địa phƣơng tổ chức thực hiện các dự 

án thành phần theo đúng quy định hiện hành. 

Chủ trì thẩm định, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt các dự án hạ 

tầng thiết yếu theo thứ tự ƣu tiên. 

V.6 Sở Tài chính 

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tƣ cân đối ngân sách và lồng ghép các 

nguồn vốn đảm bảo đủ kinh phí thực hiện Đề án theo đúng tiến độ đề ra. Hƣớng 

dẫn các đơn vị, địa phƣơng các quy định về quản lý tài chính; thanh tra, kiểm tra 

việc sử dụng ngân sách nhà nƣớc và các nguồn huy động trong thực hiện Đề án. 

V.7 Sở Khoa học và Công nghệ 

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông để giám sát đảm bảo các nội 

dung đầu tƣ trong Đề án đồng bộ, phù hợp với các quy chuẩn công nghệ hiện 

đại. Lồng ghép các mục tiêu, nhiệm vụ về xây dựng Chính quyền số, đô thị 

thông minh với kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 

27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trƣơng, chính sách chủ động tham gai 

cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tƣ theo Kế hoạch 312-KH/TU ngày 

27/4/2020 của Tỉnh ủy. 
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V.8 Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trƣ ng 

Phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin & Truyền thông và các đơn vị liên 

quan trong quá trình tổ chức thực hiện Đề án. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 

thông tin trong công tác quản lý nhà nƣớc, trong ứng dụng chuyên ngành nhằm 

nâng cao hiệu quả công tác và thiết lập, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến 

thuộc  phạm vi quản lý. 

V.9 Cục Thống kê, Cục thuế Tỉnh 

Có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin & Truyền thông và 

các đơn vị liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện Đề án. Đẩy mạnh ứng 

dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nƣớc, trong ứng dụng 

chuyên ngành nhằm nâng cao hiệu quả công tác và thiết lập, cung cấp các dịch 

vụ công trực tuyến thuộc phạm vi quản lý; Chủ động phối hợp với các sở, ban 

ngành địa phƣơng của tỉnh để kịp thời triển khai các nhiệm vụ của ngành theo 

chỉ đạo của Trung ƣơng trên cơ sở tích hợp với hệ thống chính quyền số của 

tỉnh. 

V.10 Các sở ban ngành có liên quan 

Phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin & Truyền thông và các đơn vị liên 

quan trong quá trình tổ chức thực hiện Đề án. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 

thông tin trong công tác quản lý nhà nƣớc, trong ứng dụng chuyên ngành nhằm 

nâng cao hiệu quả công tác và thiết lập, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến 

thuộc  phạm vi quản lý. 

V.11 Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

Có trách nhiệm triển khai các nhiệm vụ trong đề án ở cấp huyện và chủ 

động cân đối ngân sách hàng năm, báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp bố trí 

kinh phí ứng dụng công nghệ thông tin cho các dự án thuộc nhiệm  vụ chi của 

ngân  sách địa phƣơng theo quy định. 

Khảo sát hiện trạng, nhu cầu về đầu tƣ nâng cấp hạ tầng CNTT của các cơ 

quan nhà nƣớc trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố, lập kế hoạch, dự án đầu tƣ 

trang thiết bị CNTT, hệ thống mạng, các phần mềm đáp ứng yêu cầu, đặc biệt là 

đầu tƣ, trang bị cho cấp xã, xây dựng và vận hành hệ thống Hội nghị truyền hình 

cấp huyện, xã kết nối với cấp tỉnh. Triển khai các phần mềm ứng dụng phục vụ 

công tác quản lý chỉ đạo điều hành tại địa phƣơng nhƣ quản lý chỉ tiêu kinh tế xã 

hội địa phƣơng, ứng dụng tƣơng tác giữa ngƣời dân với chính quyền trên điện 

thoại thông minh, quản lý hộ kinh doanh cá thể, quản lý cấp phép xây dựng, 

quản lý dân cƣ nhân hộ khẩu thƣờng trú cấp xã,…  

Xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dƣỡng kỹ năng CNTT cho 

cán bộ công chức cấp huyện, cấp xã đáp ứng yêu cầu theo quy định. 

V.12 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, 

Hội Nông dân tỉnh, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Hội Liên 

hiệp Phụ nữ tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề 

nghiệp 
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Tích cực tuyên truyền, vận động, tham gia, phối hợp với các sở, ngành, 

địa phƣơng trong tỉnh thực hiện Đề án xây dựng chính quyền điện tử. 
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PHẦN III. ĐÁNH GIÁ TÍNH KHẢ THI CỦA ĐỀ ÁN 

I. Hiệu quả của đề án 

I.1. Về quản lý 

Chính quyền số với hạ tầng hiện đại trên nền tảng điện toán đám mây, các 

ứng dụng, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và nguồn nhân lực đủ mạnh để quản 

lý, vận hành… góp phần thực hiện mục tiêu hiện đại hóa nền hành chính, nâng 

cao năng lực quản lý, điều hành và phục vụ công dân, doanh nghiệp tốt hơn. 

Điều này không chỉ đƣa đô thị tiếp tục cải thiện các dịch vụ chính quyền điện tử, 

đồng thời với các giải pháp về trí tuệ nhân tạo trong xử lý, phân tích dữ liệu lớn 

trên nền tảng điện toán đám mây, việc quản lý, điều hành và ra quyết định sẽ 

hƣớng tới mô hình quản trị thông minh – là đầu não vận hành của mô hình 

Chính quyền số trong tƣơng lai.  

Các cấp, các ngành của địa phƣơng nhƣ: giáo dục, y tế, giao thông, văn 

hóa, công thƣơng, xây dựng, tài nguyên môi trƣờng, xây dựng… ứng dụng 

CNTT xây dựng các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quản lý hiện đại, hiệu 

quả góp phần nâng cao năng lực trong quản lý, điều hành các ngành, lĩnh vực và 

góp phần vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa... 

Công tác điều hành quản lý của Chính phủ số sẽ nâng cao năng lực quản 

lý điều hành và một số các mặt sau: 

Cho phép tiếp nhận và xử lý khối lƣợng thông tin rất lớn (thông tin hiện 

tại, thời gian thực, thông tin quá khứ, thông tin dự báo về các yếu tố đầu vào, 

nhiều loại thông tin liên quan đến đối tƣợng) để hỗ trợ lãnh đạo ra quyết định 

chính xác và kịp thời. 

Cho phép dự báo dài hạn hơn, toàn diện hơn, độ chính xác cao hơn (dự 

báo đƣợc tƣơng tác giữa nhiều đầu vào khác nhau liên quan đến hành vi của đối 

tƣợng quản lý, dự báo đƣợc kết quả sau nhiều vòng tƣơng tác). Từ đó đề ra đƣợc 

các giải pháp sử dụng hiệu quả hơn nguồn lực con ngƣời, hạ tầng, vốn… 

I.2. Về kinh tế 

Với việc xây dựng các hệ thống thông tin thông minh cùng với các giải 

pháp đồng bộ, doanh nghiệp và ngƣời dân đƣợc cung cấp môi trƣờng phát triển 

ngày càng tiện ích, ƣu việt; công dân, doanh nghiệp đƣợc sử dụng các dịch vụ 

trên mạng ở các cấp độ khác nhau và đƣợc cung cấp thông tin một cách minh 

bạch, thuận lợi, kịp thời... góp phần giảm thiểu thời gian, công sức trong giao 

dịch hành chính với chính quyền, từ đó đem lại năng suất lao động, hiệu quả cao 

trong hoạt động kinh tế của doanh nghiệp và nhân dân.  

Hệ thống hạ tầng giao thông, đô thị của đô thị đƣợc xây dựng, hiện đại 

hóa và các ứng dụng công nghệ mới trong lĩnh vực y tế, giáo dục, giao thông, 

văn hóa, doanh nghiệp… sẽ góp phần giảm thiểu công sức con ngƣời, hƣớng 

đến phát triển kinh tế và xã hội. Trong hoạt động kinh tế, thƣơng mại, việc xây 

dựng doanh nghiệp điện tử sẽ góp phần nâng cao chất lƣợng sản phẩm, nâng cao 

năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp khi tham gia thị trƣờng trong nƣớc và 
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quốc tế; đồng thời, việc ứng dụng thƣơng mại điện tử sẽ hỗ trợ doanh nghiệp 

nhanh chóng điều chỉnh chiến lƣợc quảng bá, tiếp thị và thực hiện các giao dịch 

mua, bán điện tử an toàn, hiệu quả... 

I.3. Về xã hội 

Việc ứng dụng các công nghệ mới trong xã hội ngày càng sâu rộng với xu 

hƣớng phát triển chung của thế giới chính là đáp ứng quy luật cung - cầu. Điều 

này sẽ giúp hiện đại hóa hạ tầng cơ sở nhƣ hệ thống đƣờng sá, giao thông, cầu 

cống, lƣới điện, cấp thoát nƣớc và trong các ngành, lĩnh vực… góp phần đƣa các 

ngành trở nên hiện đại hơn, bền vững hơn, phục vụ con ngƣời hiệu quả hơn. 

Việc ứng dụng CNTT trong các ngành, lĩnh vực đặc biệt là môi trƣờng sẽ góp 

phần cung cấp dịch vụ, tuyên truyền nâng cao nhận thức bảo vệ môi trƣờng, 

năng lƣợng xanh cho ngƣời dân hƣớng đến xây dựng kiến trúc xanh... 

Ngƣời dân đƣợc tiếp cận các dịch vụ, chất lƣợng theo công nghệ tiên tiến, 

hiện đại trong các ngành giáo dục, y tế, giao thông, văn hóa, xã hội… theo 

hƣớng tiện ích, thoải mái mang lại cho ngƣời dân một cuộc sống dễ chịu. Với hạ 

tầng và các ứng dụng và dịch vụ thông minh đƣợc áp dụng vào mọi mặt của đời 

sống, các cấp chính quyền có hệ thống cơ sở dữ liệu đƣợc phân tích toàn diện 

trên nền tảng trí tuệ nhân tạo, giúp đƣa ra những quyết sách phù hợp, hiệu quả 

cho sự phát triển bền vững của địa phƣơng.  

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

Các thách thức, rủi ro dẫn đến Đề án thực hiện không thành công hoặc 

kém hiệu quả xuất phát từ nhiều nguyên nhân nhƣ giải pháp kỹ thuật, công nghệ 

cho các dự án thành phần; cơ chế quản lý, vận hành về mặt pháp lý và sử dụng 

nguồn tài chính của đề án, dự án (kể cả ngân sách và nguồn tài trợ, nguồn vốn xã 

hội hóa từ doanh nghiệp). Từ kinh nghiệm thực tế triển khai Chính quyền điện 

tử thời gian qua cũng nhƣ nghiên cứu các xu thế chung trong nƣớc và thế giới, 

có thể dự lƣờng các rủi ro, thách thức nhƣ sau: 

II.1. Rủi ro, thách thức về công nghệ, giải pháp kỹ thuật 

Công nghệ đang thay đổi nhanh chóng, nhất là CNTT có chu kỳ thay đổi 

thế hệ công nghệ rất nhanh. Do đó công nghệ khi lựa chọn triển các dự án luôn 

chứa đựng những rủi ro nhất định. Đặc biệt đổi với các dự án thực hiện Chính 

phủ số, bản chất là ứng dụng CNTT vào trong các lĩnh vực, rủi ro của dự án sẽ 

cần tính đến cả hai khía cạnh, đó là sự thay đổi của CNTT và sự thay đổi của 

công nghệ trong lĩnh vực ứng dụng.  

Đồng thời các rủi ro còn có thể đến do những yếu tố về giải pháp thiết kế 

khi không tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật, thiếu phân tích kỹ lƣỡng quy trình 

xử lý nghiệp vụ, hoặc không đặt dự án trong một thiết kế tổng thể dẫn đến khi 

triển khai thiếu các yếu tố đồng bộ, đảm bảo sự thành công của dự án… 

Để hạn chế những rủi ro về công nghệ và giải pháp kỹ thuật, cần lƣu ý các 

yếu tố sau:  



46 

 

- Dự án cần đƣợc thiết kế bởi hai nhóm chuyên gia am hiểu về CNTT và 

chuyên ngành ứng dụng, đặc biệt khi thiết kế cần tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật, 

phân tích kỹ lƣỡng quy trình xử lý nghiệp vụ. 

- Thiết kế Dự án cần đặt trong hệ thống tổng thể, tính đến các yếu tố đồng 

bộ, đến sự tác động và kế thừa kết quả các dự án khác liên quan. 

- Khâu thiết kế phần mềm phải đảm bảo các đầy đủ các yêu cầu, tiêu 

chuẩn mà khách hàng đề ra. 

- Thời gian thiết kế và triển khai dự án cần diễn ra nhanh chóng, thông 

thƣờng nên kết thúc triển khai các dự án thành phần thuộc Đề án chiến lƣợc 

trong vòng 1 - 2 năm.  

- Một lựa chọn nữa là để tránh những rủi ro do những thay đổi nhanh 

chóng thế hệ CNTT, nên lựa chọn phƣơng án thuê ngoài dịch vụ, những thay đổi 

về công nghệ sẽ đƣợc nhà cung cấp khắc phục từ sự nâng cấp và chuyển dịch 

đối tƣợng sử dụng.  

II.2. Rủi ro thách thức do cơ cấu tổ chức và cơ chế chính sách không đồng 

bộ 

Khi triển khai Đề án chiến lƣợc sẽ dẫn đến những thay đổi nhất định trong 

cơ cấu tổ chức bao gồm: thay đổi cách thức xử lý công việc đối với bộ phận tiếp 

nhận vận hành, thay đổi hành vi và những cảm nhận của bộ phận hƣởng thụ kết 

quả Đề án chiến lƣợc. Điều này cần phải đƣợc tính đến những yếu tố tác động 

của Đề án chiến lƣợc trƣớc khi bắt đầu triển khai Đề án chiến lƣợc để có những 

chuẩn bị kịp thời, cũng nhƣ trong quá trình triển khai và khi kết thúc triển khai, 

cần có những đào tạo nhận thức đối với từng đối tƣợng cụ thể. 

Khi triển khai Chính phủ số, áp dụng công nghệ tự động hiện đại vào nó 

sẽ làm thay đổi quy trình, thói quen, tính kỷ luật. Vì vậy triển khai Chính phủ số 

rất cần các cơ chế chính sách đồng bộ đi kèm. Nếu thiếu sự đồng bộ giữa cơ chế, 

chính sách thì hệ thống sẽ không phát huy đƣợc hiệu quả đầu tƣ. Vì vậy cần phải 

song song với đầu tƣ hạ tầng kỹ thuật, cần phải chú ý đến cơ chế chính sách. 

II.3. Rủi ro về thiếu nguồn lực tài chính 

Do thiếu ngân sách, chi phí, phƣơng tiện đầu tƣ cho Đề án chiến lƣợc: 

- Các rủi ro liên quan đến vấn đề này là khi bắt tay vào thực hiện các dự 

án thuộc Đề án chiến lƣợc thì bị thiếu vốn đầu tƣ, đã vậy các phƣơng tiện trang 

bị cũng không đƣợc đáp ứng đầy đủ dẫn đến việc không có chi phí để thực hiện, 

vì vậy quá trình thiết kế và triển khai bị trì hoãn. 

- Đối với các dự án thuộc Đề án chiến lƣợc, nếu bị trì hoãn thƣờng kéo 

theo nhiều hệ lụy, có thể phải điều chỉnh hoặc thay đổi cả việc lựa chọn công 

nghệ và thiết kế lại hệ thống do thời gian trì hoãn kéo dài. 

Chính vì vậy, các dự án thuộc Đề án chiến lƣợc cần đƣợc cân nhắc kỹ 

lƣỡng về nguồn lực tài chính, bao gồm cả nguồn lực ngân sách và huy động từ 

xã hội, xây dựng phƣơng án tài chính đảm bảo rồi mới bắt tay vào triển khai. 
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II.4. Rủi ro về thiếu nguồn nhân lực 

Trong triển khai các dự án thuộc Đề án chiến lƣợc cần đảm bảo hai loại 

nhân lực đó là nhân lực trực tiếp triển khai (thông thƣờng là Nhà thầu đƣợc lựa 

chọn thông qua đấu thầu) và nhân lực tiếp nhận và vận hành hệ thống sau khi 

đƣợc chuyển giao công nghệ. Đối với nhân lực Nhà thầu cũng cần lƣu ý 2 loại 

nhân lực đó là nhân lực CNTT và nhân lực chuyên ngành (thông thƣờng phải là 

các chuyên gia giỏi trong các lĩnh vực), điều này cần đƣợc đề cập trong hồ sơ 

mời thầu về điều kiện nhân lực đáp ứng, bên cạnh đó đơn vị tiếp nhận cần có sự 

chuẩn bị về nhân lực tiếp nhận chuyển giao công nghệ. 

Những yếu tố rủi ro về nhân lực có thể đƣợc giảm nhẹ nếu lựa chọn 

phƣơng án triển khai theo hình thức thuê ngoài dịch vụ, khi đó đơn vị hầu nhƣ 

không phải đảm bảo nhiều về nhân lực CNTT để vận hành hệ thống, chỉ cần 

nhân lực tiếp nhận hệ thống với vai trò là ngƣời khai thác sử dụng.  

Mặt khác khi triển khai thực hiện cũng phải phòng ngừa tình trạng có hạ tầng 

hiện đại, có cơ sở dữ liệu, có thông tin, song chất lƣợng cơ sở dữ liệu thiếu độ 

tin cậy cao, không sử dụng đƣợc hoặc khai thác sử dụng kém hiệu quả do không 

có cơ chế vận hành, không đảm bảo nguồn lực hoặc nếu nguồn số liệu đầu vào 

không tốt, không tin cậy đƣợc thì không thể có đƣợc cơ sở dữ liệu tốt. Do vậy, 

cần đào tạo, đảm bảo nguồn nhân lực đủ tốt để có thể quản lý, vận hành các hệ 

thống. Đồng thời, cần phải tính toán đến khâu thu thập số liệu từ các cơ quan 

quản lý, các doanh nghiệp, ngƣời dân sao cho kịp thời, chính xác và sử dụng 

đƣợc; điều này cũng tốn kém khá nhiều nhân lực và kinh phí để thực hiện. Ngoài 

ra cũng cần phải tính đến việc rà soát sửa đổi chính sách, vận hành thu thập 

thông tin từ các cơ quan, đơn vị có liên quan. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Triển khai thành công đề án là một trong những nhiệm vụ chính trị, góp 

phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, nhằm hƣớng đến mục 

tiêu cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hƣớng hiện đại vào năm 2025; mang 

lại lợi ích cho tất cả các đối tƣợng tham gia: 

Đối với ngƣ i dân 

Ngƣời dân sẽ đƣợc sử dụng và thụ hƣơng các dịch vụ của chính quyền 

một cách dễ dàng, chất lƣợng, tiết kiệm thời gian, chi phí trong đó lấy sự hài 

lòng của ngƣời dân là thƣớc đo của dịch vụ. Ngoài ra, ngƣời dân có thể giám sát 

và kiểm tra các hoạt động của cơ quan nhà nƣớc. 

Nâng cao chất lƣợng cuộc sống cho các cộng đồng dân cƣ, đặc biệt là ở 

vùng sâu, vùng xa: Công nghệ thông tin và truyền thông giúp cho chính quyền 

có thể vƣơn tới các nhóm/cộng đồng thiểu số và nâng cao chất lƣợng cuộc sống 

của ngƣời dân tại đó. Điều này cũng đồng nghĩa với việc trao thêm quyền cho 

ngƣời dân bằng cách cho họ tham gia vào các hoạt động chính trị cũng nhƣ cung 

cấp tối đa các dịch vụ và hàng hoá dụng cụ thiết yếu. 

Đối với doanh nghiệp và Nhà đầu tƣ 

Doanh nghiệp và Nhà đầu tƣ sẽ đƣợc hƣởng một môi trƣờng kinh doanh 

tốt hơn. Việc sử dụng CNTT và truyền thông trong chính quyền và việc xây 

dựng cơ sở hạ tầng CQĐT sẽ giúp tạo ra một môi trƣờng thúc đẩy kinh doanh 

thông qua việc cải thiện mối tác động qua lại và tƣơng tác giữa chính quyền và 

doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Bằng việc giảm bớt các 

khâu rƣờm rà trong thủ tục và chú trọng đến việc cung cấp các dịch vụ nhanh 

chóng và hiệu quả, CQĐT có thể tạo ra các điều kiện thu đầu tƣ nhiều hơn. 

Doanh nghiêp và các Nhà đầu tƣ sẽ làm việc với chính quyền một cách dễ 

dàng hơn bởi mọi thủ tục đều rõ ràng và các chậm trễ trong quy trình đƣợc phát 

hiện và xử lý thích hợp. 

Đối với Chính quyền 

Nâng cao tính minh bạch và tin cậy của chính quyền thông qua việc đẩy 

nhanh ứng dụng CNTT và truyền thông trong quản lý và điều hành cũng nhƣ mở 

ra các cơ hội mới cho ngƣời dân đƣợc chủ động trong quá trình tham gia vào 

việc hoạch định chính sách, cũng nhƣ hoạt động chỉ đạo điều hành của chính 

quyền. 

Cơ quan nhà nƣớc sẽ nhận đƣợc đầy đủ mọi thông tin kinh tế, xã hội giúp 

cho các hoạt động của mình hiệu quả hơn. 
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Bằng việc ứng dụng CNTT và truyền thông các cơ quan nhà nƣớc sẽ nâng 

cao năng suất và tính hiệu quả của cán bộ, công chức; đơn giản hóa hoạt động 

của chính quyền, làm giảm tệ nạn tham nhũng, quan liêu; tiết kiệm đƣợc nhiều 

chi phí, thời gian trong xử lý công việc và tƣơng tác. 

Đối với xã hội 

Cuối cùng, CQĐT, Chính quyền số cải tiến mối tác động qua lại giữa 4 

chủ thể chính của xã hội là chính quyền, công chức, ngƣời dân và doanh nghiệp 

nhằm thúc đẩy tiến trình chính trị, xã hội và kinh tế của tỉnh. 

Trên đây là những nội dung cơ bản Đề án “Phát triển ứng dụng công nghệ 

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

hƣớng đến năm 2030”, UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh xem xét, quyết định./. 

  

                                                            TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

       CHỦ TỊCH 
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PHỤ LỤC 01 

DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ 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 

 

ĐVT: triệu đồng 

STT Tên dự án, nhiệm vụ 
Cơ quan 

chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp 
Nội dung thực hiện  Kinh phí  

 Th i gian  

thực hiện  

I Hạ tầng kỹ thuật CNTT             483.000      

1 

- Nâng cấp hạ tầng Trung 

tâm dữ liệu tỉnh, đảm bảo 

năng lực triển khai Chính 

quyền số và đô thị thông 

minh. 

Sở Thông tin 

và truyền 

thông 

Các Sở, ban, 

ngành, 

huyện, thị 

xã, thành 

phố 

Thực hiện nâng cấp, tái cấu trúc mô hình 

hạ tầng kỹ thuật tại Trung tâm dữ liệu 

tỉnh theo công nghệ điện toán đám mây 

(mô hình private cloud) để phục vụ lƣu 

trữ, vận hành hệ thống các ứng dụng, cơ 

sở dữ liệu dùng chung toàn tỉnh 

      120.000     2021 - 2022  

2 

Xây dựng trung tâm giám 

sát, điều hành đô thị thông 

minh (IOC) 

Sở Thông tin 

và truyền 

thông 

Các Sở, ban, 

ngành, 

huyện, thị 

xã, thành 

phố 

Đầu tƣ cơ sở vật chất, trang thiết bị, hạ 

tầng CNTT để triển khai vận hành Trung 

tâm giám sát 

Xây dựng hệ thống phần mềm điều hành 

quản lý đô thị thông minh, tổng hợp, 

phân tích, báo cáo thống kê số liệu 

        80.000     2022 - 2023  

3 

Nâng cấp, mở rộng hệ thống 

mạng WAN của tỉnh kết nối 

đến cấp xã 

Sở Thông tin 

và truyền 

thông 

Các Sở, ban, 

ngành, 

huyện, thị 

xã, thành 

phố 

Đầu tƣ thiết bị, mở rộng hạ tầng mạng 

WAN/Truyền số liệu chuyên dùng kết 

nối đến cấp xã/phƣờng 

        49.000     2022 - 2023  
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4 

Nâng cấp hạ tầng CNTT, hệ 

thống bảo mật cho các Sở, 

ngành, địa phƣơng trên địa 

bàn tỉnh 

Các sở, 

ngành, địa 

phƣơng 

Các Sở, ban, 

ngành, 

huyện, thị 

xã, thành 

phố 

Nâng cấp hệ thống mạng LAN, wifi, máy 

tính, trang thiết bị CNTT, lƣu trữ và 

phòng chống mã độc, đáp ứng yêu cầu 

ứng dụng CNTT tại các đơn vị, nâng cao 

năng lực phòng chống và xử lý, ứng cứu 

sự cố an toàn thông tin mạng cho các 

Sở/Ngành/địa phƣơng trên địa bàn toàn 

Tỉnh. 

        28.000     2022 - 2023  

5 
Mở rộng hệ thống hội nghị 

truyền hình trực tuyến 

Sở Thông tin 

và truyền 

thông 

Các Sở, ban, 

ngành, 

huyện, thị 

xã, thành 

phố 

Nâng cấp thiết bị Hội nghị truyền hình 

theo tiêu chuẩn HD tại phòng họp của 18 

Văn phòng UBND huyện, thị xã, thành 

phố. 

- Nâng cấp hệ thống MCU trung tâm để 

có thể mở rộng kết nối đến tất cả các 

phòng họp trực tuyến đến cấp xã. 

- Đầu tƣ thiết bị đầu cuối dự phòng cho 

các điểm cầu tại UBND các xã, phƣờng, 

thị trấn. 

        56.000     2021 - 2022  
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6 

Đầu tƣ hiện đại hóa hệ thống 

camera giám sát an ninh trật 

tự - giao thông trên địa bàn 

tỉnh Quảng Nam 

Công an 

Tỉnh 

Sở GTVT 

UBND các 

huyện, thị 

xã, thành 

phố 

Xây dựng Trung tâm lƣu trữ, điều hành, 

kết nối các hệ thống camera giám sát an 

ninh trật tự - giao thông trên địa bàn tỉnh. 

+ Nâng cấp, mở rộng các hệ thống 

camera giám sát an ninh trật tự hiện có và 

xây dựng mới các hệ thống camera giám 

sát tại một số địa bàn trọng điểm, phức 

tạp về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh. 

+ Đầu tƣ xây dựng hệ thống camera giám 

sát giao thông kết hợp an ninh trên tuyến 

quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng 

Nam. 

      150.000     2021 - 2023  

II Ứng dụng CNTT             359.000      

  
Các nền tảng, ứng dụng 

dùng chung 
            200.000      

1 

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, 

…) 

Sở Thông tin 

và truyền 

thông 

Các Sở, ban, 

ngành, 

huyện, thị 

xã, thành 

phố 

Xây dựng Nền tảng liên thông tích hợp, 

phát triển ứng dụng, dịch vụ, giám sát, 

phân tích dữ liệu, devops, cloud, định 

danh, fintech… phục vụ phát triển ứng 

dụng, dịch vụ Chính quyền số, kết nối hệ 

thống (đô thị thông minh, dữ liệu mạng 

xã hội, …), đảm bảo tích hợp, chia sẻ dữ 

liệu theo các tiêu chuẩn công nghệ mới 

trong lĩnh vực ICT 

        50.000     2023 - 2024  
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2 

Hoàn thiện, nâng cấp các 

ứng dụng dùng chung theo 

hƣớng tích hợp, chia sẻ dữ 

liệu và khai thác các CSDL 

quốc gia, CSDL địa phƣơng  

Sở Thông tin 

và truyền 

thông 

Các Sở, ban, 

ngành, 

huyện, thị 

xã, thành 

phố 

nâng cấp các ứng dụng dùng chung đảm 

bảo liên thông, tích hợp, chia sẻ đƣợc với 

các nền tảng chính quyền điện tử LGSP. 

Dữ liệu đƣợc hình thành từ các ứng dụng, 

dịch vụ dùng chung phải đƣợc chia sẻ khi 

có nhu cầu. Các dữ liệu gốc sinh ra trong 

các nghiệp vụ phải đƣợc lƣu trữ dƣới 

dạng máy có thể đọc đƣợc và chia sẻ 

dƣới dạng dịch vụ giao diện lập trình ứng 

dụng (API), hƣớng tới việc hình thành 

kho dữ liệu dùng chung cấp địa phƣơng. 

        30.000     2023 - 2024  

3 

Xây dựng và triển khai các 

ứng dụng chính phủ điện tử 

giúp điều hành, quản lý và 

kết nối với ngƣời dân, doanh 

nghiệp 

Sở Thông tin 

và truyền 

thông 

Các Sở, ban, 

ngành, 

huyện, thị 

xã, thành 

phố 

Xây dựng tổng đài hỏi đáp các vƣớng 

mắc; cổng thông tin phản ánh, góp ý; ứng 

dụng trên điện thoại thông minh… tƣơng 

tác giữa chính quyền và ngƣời dân, 

doanh nghiệp. Chuyển tiếp các vấn đề 

tồn tại tới các cơ quan chức năng chuyên 

trách, kịp thời giải quyết cho công dân, 

doanh nghiệp. 

        30.000     2022 - 2023  

4 

Xây dựng Kho cơ sở dữ liệu 

dùng chung tỉnh Quảng 

Nam. 

Sở TTTT 

Các Sở, ban, 

ngành, 

huyện, thị 

xã, thành 

phố 

Xây dựng các công cụ lƣu trữ, xử lý, 

quản trị dữ liệu dùng chung trên toàn 

Tỉnh (Data warehouses, Datalake…) 

        20.000     2024 - 2025  
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5 

Xây dựng các bộ CSDL mở, 

Cổng dịch vụ dữ liệu mở của 

Tỉnh. 

Sở TTTT 

Các Sở, ban, 

ngành, 

huyện, thị 

xã, thành 

phố 

Xây dựng công cụ để chuẩn hóa, cung 

cấp dữ liệu mở của Tỉnh. Cổng dữ liệu 

mở là đầu mối cung cấp dữ liệu mở của 

các cơ quan thuộc Chính quyền tỉnh 

Quảng Nam trên môi trƣờng mạng nhằm 

tăng cƣờng tính minh bạch trong hoạt 

động của các cơ quan nhà nƣớc và thúc 

đẩy sáng tạo, phát triển kinh tế xã hội số 

        20.000     2041 - 2025  

6 

Nâng cấp, triển khai Hệ 

thống lƣu trữ điện tử dùng 

chung của tỉnh và hệ thống 

ký số tập trung 

Sở TTTT 

Sở Nội vụ 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

Đầu tƣ hệ thống máy chủ cài đặt phần 

mềm nền tảng phục vụ xây dựng kho lƣu 

trữ điện tử dùng chung của tỉnh, Mua 

sắm thiết bị phục vụ cho số hóa dữ liệu, 

nhận dạng, bóc tách tự động 

- Đầu tƣ phần mềm lƣu trữ điện tử tập 

trung toàn tỉnh. 

        50.000     2022 - 2023  

  
Các hệ thống thông tin, 

CSDL chuyên ngành 
            159.000      

1 

- 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 

Sở Xây dựng  

Sở GTVT 

UBND các 

huyện, thị 

xã, thành 

phố 

Hệ thống thông tin quản lý cấp phép xây 

dựng triển khai đồng bộ từ tỉnh đến các 

địa phƣơng 

Hệ thống thông tin địa lý chuyên ngành 

quy hoạch xây dựng 

        15.000     2022 - 2023  



55 

 

2 

Xây dựng Hệ thống thông 

tin và cơ sở dữ liệu quản lý 

ngành tài nguyên và môi 

trƣờng, Cổng thông tin chia 

sẻ dữ liệu không gian địa lý 

tỉnh Quảng Nam 

Sở TN&MT Sở TT&TT 

 

+  Xây dựng Hệ thống thông tin tích hợp 

và quản trị TNMT. 

+  Xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian 

địa lý, Cổng thông tin không gian địa lý 

tỉnh Quảng Nam : 01 bộ cơ sở dữ liệu 

nền địa lý cấp tỉnh, 18 bộ cơ sở dữ liệu 

nền địa lý cấp huyện/thành phố.  Cung 

cấp chia sẽ hạ tầng dữ liệu không gian, 

dịch vụ dữ liệu (services) nền phục vụ 

vận hành, phát triển Chính quyền điện tử, 

đô thị thông minh tỉnh Quảng Nam. 

+ Phân hệ Trao đổi thông tin điện tử giữa 

cơ quan quản lý Thuế và cơ quan quản lý 

đất đai. 

+ Phân hệ phần mềm quản lý CSDL quy 

hoạch và kế hoạch sử dụng đất. 

+ Phân hệ phần mềm quản lý hoạt động 

thanh tra, kiểm tra lĩnh vực TNMT. 

+ Phân hệ phần mềm hỗ trợ cập nhật, 

quản lý CSDL tài nguyên nƣớc, khí 

tƣờng thủy văn.  

+ Phân hệ phần mềm hỗ trợ cập nhật cơ 

sở dữ liệu, quản lý hoạt động địa chất 

khoáng sản. 

+ Phân hệ phần mềm quản lý, cập nhật 

CSDL Biển - Hải đảo. 

        40.000     2023 - 2024  
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3 

- Xây dựng CSDL khách 

sạn, nhà hàng, các địa điểm 

lƣu 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... 

Sở Văn hóa 

thể thao và 

du lịch 

các huyện, 

thị xã, thành 

phố 

Phần mềm quản lý Vận động viên Thể 

thao; Hệ thống Trƣng bày và Thuyết 

minh tƣơng tác ở Bảo tàng; Công nghệ 

thực tế ảo trong giới thiệu điểm đến 

        10.000     2022 - 2023  

4 

- Xây dựng CSDL về quản 

lý cấp phép đầu tƣ và chứng 

nhận đầu tƣ của tỉnh. 

- Xây dựng  CSDL về hộ 

kinh doanh cá thể của tỉnh 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tƣ 

các huyện, 

thị xã, thành 

phố 

Phần mềm và CSDL quản lý cấp phép 

đầu tƣ và chứng nhận đầu tƣ của tỉnh, 

quản lý hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn 

tỉnh. 

        10.000     2023 - 2024  
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5 Xây dựng CSDL ngành y tế  Sở Y Tế 

các huyện, 

thị xã, thành 

phố 

Nâng cấp, tích hợp các hệ thống quản lý 

khám chữa bệnh; hồ sơ sức khỏe điện tử; 

triển khai bệnh án điện tử 

Phần mềm thống kê y tế điện tử 

Hệ thống thông tin quản lý nguồn nhân 

lực y tế 

Hệ thống thông tin quản lý cung ứng 

thuốc, kiểm nghiệm thuốc và tiêu chuẩn 

kỹ thuật ngành dƣợc, Hệ thống thông tin 

quản lý trang thiết bị y tế 

Hệ thống thông tin quản lý vệ sinh an 

toàn thực phẩm 

Nâng cấp và phát triển các ứng dụng, 

dịch vụ, tiện ích trong lĩnh vực y tế nhằm 

nâng cao năng lực hệ thống y tế trên địa 

bàn Tỉnh, bảo đảm sức khoẻ, an toàn vệ 

sinh thực phẩm cho ngƣời dân và du 

khách. 

        30.000     2022 - 2025  

6 

Xây dựng CSDL chuyên 

ngành Lao động, Thƣơng 

binh và Xã hội 

Sở Lao động 

thƣơng binh 

và xã hội 

các huyện, 

thị xã, thành 

phố 

- Xây dựng CSDL về cấp phép lao động 

nƣớc ngoài. 

- Xây dựng CSDL quản lý đối tƣợng 

chính sách, bảo trợ xã hội 

CSDL quản lý các đối tƣợng nghiện 

ma tuý, ngƣời bán dâm, nạn nhân bị mua 

bán 

           5.000     2022 - 2023  
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7 

Xây dựng Hệ thống thông 

tin chuyên ngành Nông 

nghiệp và Phát triển nông 

thôn 

Sở Nông 

nghiệp và 

phát triển 

nông thôn 

  

- CSDL chăn nuôi, thú y 

- CSDL trồng trọt và bảo vệ thực vật 

- CSDL quản lý chất lƣợng nông lâm 

thủy sản 

CSDL về giấy phép khai thác thủy sản và 

đăng ký tàu cá trong Tỉnh. 

           5.000     2022 - 2023  

8 
Hệ thống thống kê báo cáo 

số liệu tổng hợp của tỉnh. 

VP UBND 

Tỉnh 

Các Sở, ban, 

ngành, 

huyện, thị 

xã, thành 

phố 

Triển khai hệ thống thông tin báo cáo đầy 

đủ các tiêu chí, biểu mẫu theo chế độ báo 

cáo hiện hành, đáp ứng yêu cầu  tổng hợp 

báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về 

kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, phục 

vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, 

phân cấp hệ thống thông tin báo cáo cấp 

tỉnh, cấp huyện và các ngành, kết nối với 

Chính phủ theo Nghị định số 

09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của 

Chính phủ   

           5.000     2021 - 2022  

9 

Xây dựng hệ thống thông tin 

hỗ trợ quản lý, điều hành tác 

nghiệp tại Văn phòng 

HĐND tỉnh 

Văn phòng 

HĐND tỉnh 

UBND các 

huyện, thị 

xã, thành 

phố 

Phần mềm hỗ trợ quản lý nội dung kỳ 

họp HĐND; 

+ Hệ thống quản lý, theo dõi ý kiến, kiến 

nghị của HĐND tỉnh 

           2.000     2022 - 2023  

10 
Xây dựng  hệ thống quản lý và 

dữ liệu nhà trƣờng, các cơ sở 

giáo dục, văn bằng chứng chỉ 

Sở Giáo dục 

và Đào tạo 

các huyện, 

thị xã, thành 

phố 

Triển khai hệ thống quản lý trƣờng học, 

trƣờng học điện tử, kết nối dữ liệu về Sở 

GD&ĐT phục vụ tổng hợp báo cáo 
           5.000     2022 - 2023  
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11 
Xây dựng công cụ tích hợp 

CSDL dân cƣ Quốc gia với các 

hệ thống thông tin của tỉnh 

Công an Tỉnh 

UBND các 

huyện, thị xã, 

thành phố 

Kết nối, tích hợp dữ liệu CSDL quốc gia về 

dân cƣ do Bộ Công an chia sẻ với các ứng 

dụng Chính quyền điện tử  thông qua LGSP 

của tỉnh  

Công cụ hỗ trợ quản lý nhân, hộ khẩu 

thƣờng trú cho Công an các xã, phƣờng, thị 

trấn 

           2.000     2022 - 2023  

12 

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 

Thanh tra tỉnh 

Các Sở, ban, 

ngành, 

huyện, thị 

xã, thành 

phố 

Phần mềm và CSDL 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  

           3.000     2022 - 2023  

13 
Xây dựng CSLD chuyên ngành 

Thông tin và Truyền thông. 

Sở Thông tin 

và Truyền 

thông 

  

CSDL chuyên ngành quản lý dữ liệu về báo 

chỉ, xuất bản, CNTT, Bƣu chính, Viễn thông 

trên địa bàn tỉnh 
           3.000     2022 - 2023  

14 

Xây dựng hệ thống ký số tập 

trung phục vụ quản lý chứng 

thƣ số, cung cấp dịch vụ ký số 

cho các ứng dụng dùng chung 

của tỉnh 

Sở Thông tin 

và Truyền 

thông 

Các Sở, ban, 

ngành, 

huyện, thị 

xã, thành 

phố 

Hệ thống ký số tập trung phục vụ quản lý 

chứng thƣ số, cung cấp dịch vụ ký số cho 

các ứng dụng dùng chung, đáp ứng các tiêu 

chuẩn kỹ thuật theo Thông tƣ 16/2019/TT-

BTTTT và của Ban Cơ yếu chính phủ quy 

định 

           5.000     2021 - 2022  

15 
Số hóa các CSDL trên toàn 

tỉnh 
Sở Nội vụ 

các ngành, 

địa phƣơng 

Số hóa hồ sơ lƣu trữ, hồ sơ giải quyết thủ 

tục hành chính của các đơn vị 
        19.000     2021 - 2025  

III An toàn, bảo mật thông tin               45.000      
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1 

Xây dựng trung tâm giám sát 

an toàn thông tin (SOC) toàn 

Tỉnh. 

Sở Thông tin 

và truyền 

thông 

các ngành, 

địa phƣơng 

Xây dựng trang thiết bị trung tâm giám 

sát an toàn thông tin. 

Xây dựng nền tảng giám sát an toàn 

thông tin, các bộ tích hợp giám sát an 

toàn thông tin, đảm bảo việc giám sát, 

phân tích thông tin, cảnh báo sớm cho 

các sở, ban, ngành đồng thời thực hiện 

công tác điều hành an toàn, an ninh mạng 

trên quy mô toàn tỉnh. 

        40.000     2021 - 2022  

2 

Triển khai giải pháp phòng 

chống virus, phần mềm độc 

hại tập trung toàn tỉnh 

Sở Thông tin 

và truyền 

thông 

các ngành, 

địa phƣơng 

Trang bị phần mềm diệt virus bản quyền 

cho hệ thống máy chủ, máy trạm của các 

cơ quan Nhà nƣớc trên địa bàn tỉnh   

- Triển khai áp dụng các giải pháp đảm 

bảo an toàn thông tin, phòng chống virus 

và mã độc hại 

           5.000     2021 - 2025  

IV 

Truyền thông và đào tạo 

nguồn nhân lực cho Chính 

quyền điện tử 

              14.000      

1 

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 

Sở Thông tin 

và truyền 

thông 

Các Sở, ban, 

ngành, 

huyện, thị 

xã, thành 

phố 

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 

        14.000     2021 - 2025  

  Tổng cộng             901.000      
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PHỤ LỤC  02 

PHÂN KỲ ĐẦU TƯ 
ĐVT: triệu đồng 

STT Tên dự án, nhiệm vụ  Kinh phí  
 Phân kỳ thực hiện  

2021 2022 2023 2024 2025 

I Hạ tầng kỹ thuật CNTT       483.000          95.000        175.000        141.000          64.000          8.000    

1 

- Nâng cấp hạ tầng Trung tâm dữ liệu tỉnh, đảm bảo 

năng lực triển khai Chính quyền số và đô thị thông 

minh. 

      120.000          50.000          50.000          20.000                   -                  -      

2 
Xây dựng trung tâm giám sát, điều hành đô thị 

thông minh (IOC) 
        80.000          20.000          30.000          30.000                   -                  -      

3 
Nâng cấp, mở rộng hệ thống mạng WAN của tỉnh 

kết nối đến cấp xã 
        49.000                   -            20.000          20.000            9.000                -      

4 
Nâng cấp hạ tầng CNTT, hệ thống bảo mật cho các 

Sở, ngành, địa phƣơng trên địa bàn tỉnh 
        28.000             5.000             5.000             5.000            5.000          8.000    

5 Mở rộng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến         56.000          20.000          20.000          16.000                   -                  -      

6 

Đầu tƣ hiện đại hóa hệ thống camera giám sát an 

ninh trật tự - giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng 

Nam 

      150.000                   -            50.000          50.000          50.000                -      

II Ứng dụng CNTT       359.000          24.000          79.000        122.000          91.000        33.000    

  Các nền tảng, ứng dụng dùng chung       200.000          15.000          35.000          60.000          60.000        30.000    

1 

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, …) 

        50.000                   -            10.000          20.000          20.000                -      
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2 

Hoàn thiện, nâng cấp các ứng dụng dùng chung 

theo hƣớng tích hợp, chia sẻ dữ liệu và khai thác 

các CSDL quốc gia, CSDL địa phƣơng  

        30.000                   -                     -            10.000          10.000        10.000    

3 

Xây dựng và triển khai các ứng dụng chính phủ 

điện tử giúp điều hành, quản lý và kết nối với 

ngƣời dân, doanh nghiệp 

        30.000             5.000             5.000          10.000          10.000                -      

4 
Xây dựng Kho cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh 

Quảng Nam. 
        20.000                   -            10.000          10.000                   -                  -      

5 
Xây dựng các bộ CSDL mở, Cổng dịch vụ dữ liệu 

mở của Tỉnh. 
        20.000                   -                     -                     -            10.000        10.000    

6 
Nâng cấp, triển khai Hệ thống lƣu trữ điện tử dùng 

chung của tỉnh và hệ thống ký số tập trung 
        50.000          10.000          10.000          10.000          10.000        10.000    

  Các hệ thống thông tin, CSDL chuyên ngành       159.000             9.000          44.000          62.000          31.000          3.000    

1 

- 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 

        15.000                   -               5.000          10.000                   -                  -      

2 

Xây dựng Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quản 

lý ngành tài nguyên và môi trƣờng, Cổng thông tin 

chia sẻ dữ liệu không gian địa lý tỉnh Quảng Nam 

        40.000                   -            10.000          10.000          10.000                -      
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4 

- Xây dựng CSDL khách sạn, nhà hàng, các địa 

điểm lƣu 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... 

        10.000                   -               5.000             5.000                   -                  -      

5 

- Xây dựng CSDL về quản lý cấp phép đầu tƣ và 

chứng nhận đầu tƣ của tỉnh. 

- Xây dựng  CSDL về hộ kinh doanh cá thể của 

tỉnh 

        10.000                   -               5.000             5.000                   -                  -      

6 Xây dựng CSDL ngành y tế          30.000                   -               5.000          10.000          15.000                -      

7 
Xây dựng CSDL chuyên ngành Lao động, Thƣơng 

binh và Xã hội 
           5.000                   -                     -               5.000                   -                  -      

8 
Xây dựng Hệ thống thông tin chuyên ngành Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn 
           5.000                   -                     -               5.000                   -                  -      

9 
Hệ thống thống kê báo cáo số liệu tổng hợp của 

tỉnh. 
           5.000             2.000             3.000                   -                     -                  -      

10 
Xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý, điều 

hành tác nghiệp tại Văn phòng HĐND tỉnh 
           2.000                   -               2.000                   -                     -                  -      

11 
Xây dựng  hệ thống quản lý và dữ liệu nhà trƣờng, các 

cơ sở giáo dục, văn bằng chứng chỉ 
           5.000                   -                     -               5.000                   -                  -      
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12 
Xây dựng công cụ tích hợp CSDL dân cƣ Quốc gia với 

các hệ thống thông tin của tỉnh 
           2.000                   -               2.000                   -                     -                  -      

13 
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 
           3.000                   -                     -                     -              3.000                -      

14 
Xây dựng CSLD chuyên ngành Thông tin và Truyền 

thông. 
           3.000             1.000             1.000             1.000                   -                  -      

15 
Xây dựng hệ thống ký số tập trung phục vụ quản lý 

chứng thƣ số, cung cấp dịch vụ ký số cho các ứng dụng 

dùng chung của tỉnh 
           5.000             1.000             1.000             1.000            1.000          1.000    

16 Số hóa các CSDL trên toàn tỉnh         19.000             5.000             5.000             5.000            2.000          2.000    

III An toàn, bảo mật thông tin         45.000          21.000          21.000             1.000            1.000          1.000    

1 
Xây dựng trung tâm giám sát an toàn thông tin 

(SOC) toàn Tỉnh. 
        40.000          20.000          20.000                   -                     -                  -      

2 
Triển khai giải pháp phòng chống virus, phần mềm 

độc hại tập trung toàn tỉnh 
           5.000             1.000             1.000             1.000            1.000          1.000    

IV 
Truyền thông và đào tạo nguồn nhân lực cho 

Chính quyền điện tử 
        14.000             3.000             3.000             3.000            3.000          2.000    

1 

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 

        14.000             3.000             3.000             3.000            3.000          2.000    

  Tổng cộng       901.000        143.000        278.000        267.000        159.000        44.000    
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PHỤ LỤC 03 

ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP VỚI CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỐI SỐ QUỐC GIA 2021-2025, ĐỊNH HƯỚNG 2030 

(căn cứ theo Quyết định 749/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ngày 03/06/2020) 

 

Thành phần trong 

Quyết định 749/QĐ-TTg 

Nội dung Tính phù hợp trong phát triển Chính quyền số 

Quảng Nam 

1. Mục tiêu Phát triển Chính phủ số, nâng cao hiệu quả, 

hiệu lực hoạt động 

Phù hợp với các chỉ tiêu về Chính quyền số 

Phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực 

cạnh tranh của nền kinh tế 

Phù hợp với chỉ tiêu kinh tế, chƣa đƣa ra tỷ trọng kinh 

tế số theo từng ngành 

Phát triển xã hội số, thu hẹp khoảng cách 

số 

Phù hợp với chỉ tiêu phát triển xã hội số 

2. Quan điểm Nhận thức đóng vai trò quyết định trong 

chuyển đổi số 

Coi chuyển đổi trong Chính quyền số đóng vai trò 

quyết định trong Chuyển đổi số tại địa phƣơng 

Ngƣời dân là trung tâm của chuyển đổi số Xây dựng các dịch vụ số trong hành chính công tạo 

thuận lợi cho ngƣời dân, doanh nghiệp Quảng Nam sử 

dụng một cách phù hợp, thuận tiện, nâng cao trải 

nghiệm 

Thể chế và công nghệ là động lực của 

chuyển đổi số 

Đƣợc thể hiện và lồng ghép trong các nhiệm vụ, giải 

pháp về cơ chế, chính sách, công nghệ của đề án. 

Phát triển nền tảng số là giải pháp đột phá 

để thúc đẩy chuyển đổi số nhanh hơn, giảm 

chi phí, tăng hiệu quả 

Chú trọng phát triển, tích hợp các nền tảng số nhƣ: 

LGSP, Nền tảng xác thực định danh, Nền tảng thanh 

toán điện tử,... coi các nền tảng số, dữ liệu, công nghệ 

là cốt lõi của Chính quyền số Quảng Nam 

Bảo đảm an toàn, an ninh mạng Xây dựng trung tâm giám sát an toàn, an ninh mạng 

SOC tỉnh Quảng Nam là ƣu tiên hàng đầu 

Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành 

động đồng bộ ở các cấp 

Các sở ban/ngành, UBND huyện/thị, Hội đồng nhân 

dân, Mặt trận Tổ quốc là các đơn vị trực tiếp tham gia, 

hoặc tuyên truyền phổ biến nhận thức đến các cán bộ 
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công chức, ngƣời dân, doanh nghiệp về Chính phủ số 

Tỉnh Quảng Nam 

3. Một số nhiệm vụ giải 

pháp phát triển Chính phủ 

số 

Phát triển Hạ tầng chính phủ số - Nâng cấp, mở rộng hệ thống mạng WAN của tỉnh kết 

nối đến cấp xã 

- Mở rộng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến 

- Hỗ trợ các doanh nghiệp viễn thông triển khai 4G phủ 

khắp toàn tỉnh, và thử nghiệm 5G 

Đẩy mạnh triển khai các nghị quyết, 

chƣơng trình, kế hoạch, đề án 

- Xây dựng đề án phát triển Chính phủ số giai đoạn 

2021-2025, hƣớng đến 2030 

- Thực hiện kế hoạch Chƣơng trình mục tiêu CNTT của 

tỉnh giai đoạn 2016-2020 

Xây dựng Cổng dữ liệu quốc gia 

(data.gov.vn) 

- Xây dựng trung tâm tích hợp dữ liệu đảm bảo năng 

lực triển khai nền tảng, ứng dụng và cơ sở dữ liệu dùng 

chung toàn Tỉnh. 

- Số hóa các CSDL trên toàn tỉnh là bƣớc đầu trong xây 

dựng cổng dữ liệu tỉnh và kết nối với Cổng dữ liệu 

quốc gia 

Phát triển, hoàn thiện Hệ thống thông tin 

báo cáo 

- Xây dựng hệ thống thống kê báo cáo số liệu tổng hợp 

của Tỉnh và thực hiện kết nối với Hệ thống thông tin 

báo cáo quốc gia trong thời gian tới 

 

Áp dụng công nghệ mới nhất về truyền 

thông xã hội (Social), cung cấp thông tin và 

dịch vụ hành chính công một cách đơn 

giản, thuận tiện trên di động (Mobile), phân 

tích dữ liệu lớn (Big Data Analytics), trí tuệ 

nhân tạo (AI), thực tế ảo/thực tế tăng 

cƣờng (VR/AR) 

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, …), đảm bảo tích hợp, chia sẻ dữ liệu theo các tiêu 

chuẩn công nghệ mới trong lĩnh vực ICT 

Phát triển, hoàn thiện hệ thống Cổng Dịch Nâng cấp hệ thống Một cửa, Dịch vụ công của Tỉnh kết 
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vụ công quốc gia nối với Cổng dịch vụ công quốc gia 

Chuẩn hóa, điện tử hóa quy trình nghiệp vụ 

xử lý hồ sơ trên môi trƣờng mạng, biểu 

mẫu, chế độ báo cáo; tăng cƣờng gửi, nhận 

văn bản, báo cáo điện tử tích hợp chữ ký số 

giữa các cơ quan quản lý nhà nƣớc 

Nâng cấp các ứng dụng dùng chung, chuyên ngành 

theo hƣớng điện tử hóa quy trình, áp dụng chữ ký số, 

và tích hợp các dịch vụ nền tảng do LGSP và NDXP 

cung cấp 

Thử nghiệm triển khai hiệu quả một số dịch 

vụ trên nền tảng đô thị thông minh, thử 

nghiệm Trung tâm giám sát, điều hành đô 

thị thông minh 

- Xây dựng trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông 

minh (IOC) 

- Xây dựng hệ thống camera phục vụ giám sát triển 

khai đô thị thông minh 

Xây dựng chƣơng trình nâng cao nhận 

thức, đào tạo kỹ năng về chuyển đổi số, 

phát triển Chính phủ số cho cán bộ, công 

chức, viên chức và ngƣời lao động trong cơ 

quan nhà nƣớc 

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 
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PHỤ LỤC 04 
 PHÂN TÍCH CÁC VẤN ĐỀ MÀ ĐỀ ÁN GIẢI QUYẾT ĐƯỢC 

 

TT Nội dung nhiệm vụ Các vấn đề giải quyết đƣợc 

I Hạ tầng kỹ thuật CNTT 

1 Xây dựng trung tâm tích hợp dữ liệu đảm 

bảo năng lực triển khai nền tảng, ứng 

dụng và cơ sở dữ liệu dùng chung toàn 

Tỉnh. 

- Xây dựng hạ tầng máy chủ, hạ tầng trung tâm dữ liệu theo hƣớng tập trung 

tránh dàn trải đầu tƣ về hạ tầng gây lãng phí và khó khăn trong quản trị hạ tầng 

cũng nhƣ tận dụng tối đa hiệu xuất hạ tầng so với mô hình hạ tầng phân tán. 

- Kiếm soát tốt hơn việc an toàn vận hành, an toàn thông tin 

2 Xây dựng trung tâm giám sát, điều hành 

đô thị thông minh (IOC) 

- Bƣớc đầu thử nghiệm điều hành đô thị thông minh trong một số lĩnh vực nhƣ 

an ninh, giao thông làm tiền đề thực hiện điều hành toàn diện các lĩnh vực khác 

của đô thị thông minh 

3 Nâng cấp, mở rộng hệ thống mạng WAN 

của tỉnh kết nối đến cấp xã 

- Tạo điều kiện cho các cơ quan nhà nƣớc hành chính cấp xã tham gia vào nhiều 

hệ thống CNTT do Chính quyền cung cấp 

4 Nâng cấp hạ tầng CNTT, hệ thống bảo 

mật cho các Sở, ngành, địa phƣơng trên 

địa bàn tỉnh 

- Đảm bảo công tác an toàn thông tin theo các cấp độ từ chính sách, quản trị, vận 

hành đƣợc thực hiện triệt để 

5 Mở rộng hệ thống hội nghị truyền hình 

trực tuyến 

- Hỗ trợ công tác điều hành các cấp chính quyền nhanh chóng kịp thời, tiết kiệm 

chi phí so với họp thông thƣờng 

6 Xây dựng hệ thống camera phục vụ giám 

sát triển khai đô thị thông minh 

- Thông tin thu thập đƣợc từ camera giám sát là thông tin đầu vào quan trọng 

trong nhiều hệ thống quản lý đô thị thông minh nhƣ an ninh, giao thông, phản 

ánh hiện trƣờng... Việc chia sẻ thông tin này giúp nhiều cơ quan giải quyết và 
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phát triển các dịch vụ thông minh khác cho đô thị 

II Ứng dụng CNTT 

1 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, …), đảm bảo tích hợp, chia sẻ dữ 

liệu theo các tiêu chuẩn công nghệ mới 

trong lĩnh vực ICT. 

Vai trò các nền tảng số nhƣ LGSP, nền tảng đô thị thông minh, nền tảng xác thực 

định danh... là các nền tảng hƣớng dịch vụ mà ở đó công việc, nghiệp vụ đƣợc 

phân nhỏ thành các dịch vụ có tính dùng chung, tính kế thừa rút ngắn thời gian 

và chi phí phát triển hệ thống, tích hợp dữ liêu, tạo ra các dịch vụ mới từ các lớp 

dịch vụ nền tảng. Nhƣ vậy nền tảng đóng vai trò trung tâm, cốt lõi để phát triển 

tổng thể các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu. 

2 Hoàn thiện, nâng cấp các ứng dụng dùng 

chung theo hƣớng tích hợp, chia sẻ dữ 

liệu và khai thác các CSDL quốc gia, 

CSDL địa phƣơng  

Thực hiện nâng cấp ứng dụng dùng chung theo hƣớng tích hợp, chia sẻ dữ liệu 

trong tỉnh và quốc gia các tận dụng tối đa nguồn tài nguyên số trong giải quyết 

nghiệp vụ và tối ƣu rút ngắn thời gian xử lý nghiệp vụ. 

3 Xây dựng và triển khai các ứng dụng 

chính quyền điện tử giúp điều hành, quản 

lý và kết nối với ngƣời dân, doanh nghiệp 

Với chủ trƣơng lấy ngƣời dân, doanh nghiệp là trung tâm phục vụ mọi hệ thống 

do chính quyền điện tử triển khai cần có tính thân thiện, dễ sử dụng, hiệu quả, và 

tăng cƣờng độ trải nghiệm với công dân, doanh nghiệp 

4 Xây dựng Kho cơ sở dữ liệu dùng chung 

tỉnh Quảng Nam. 

Việc tổng hợp, khai phá dữ liệu, tạo ra các giá trị khác nhau của tài nguyên thông 

tin số cần thiết phải có Kho chứa các cơ sở dữ liệu phục vụ việc phân tích, tổng 

hợp, tạo giá trị mới cho thông tin 

5 Xây dựng các bộ CSDL mở, Cổng dịch 

vụ dữ liệu mở của Tỉnh. 

Chủ trƣơng tạo dữ liệu mở, mở dữ liệu là xu hƣớng cần thiết để tạo ra hệ sinh 

thái cho Chính quyền điện tử, thúc đẩy doanh nghiệp số tham gia cung cấp các 

dịch vụ số 

6 Nâng cấp, triển khai Hệ thống lƣu trữ Lƣu trữ điện tử và ký số tập trung cũng đƣợc coi là dịch vụ mang tính chất nền 



70 

 

điện tử dùng chung của tỉnh và hệ thống 

ký số tập trung 

tảng thay đổi cho thói quen lƣu trữ giấy và ký thông thƣờng, việc lƣu trữ và 

chuyển tiếp các thông tin có hiệu lực trên môi trƣờng mạng sẽ nhanh chóng, 

thuận tiện 

7 Các hệ thống thông tin, CSDL chuyên 

ngành 

Một bƣớc phát triển toàn diện về Chính quyền điện tử, không bỏ xót các lĩnh vực 

trong quản lý nhà nƣớc. Các cơ quan sở/ban ngành không nằm ngoài cuộc trong 

phát triển Chính quyền điện từ 

III An toàn thông tin 

1 Xây dựng trung tâm giám sát an toàn 

thông tin (SOC) toàn Tỉnh. 

Phát triển nền tảng, hệ thống, cơ sở dữ liệu, dịch vụ số cho Chính quyền điện tử 

luôn đi kèm với việc giám sát và đảm bảo an toàn thông tin để việc sử dụng 

thông tin đúng mục đích, không bị sai lệch thông tin, tính toàn vẹn chống chối bỏ 

của thông tin, chống tấn công chiếm giữ thông tin, và các hoạt động phá hoại 

khác... Việc hình thành trung tâm giám sát SOC toàn tỉnh là nhiệm vụ quan trọng 

để thực hiện các yêu cầu trên. 

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

1 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 

- Thay đổi nhận thức, tƣ duy của ngƣời lãnh đạo, của cán bộ công nhân viên 

chức là điều quan trọng. Xây dựng Chính quyền điện tử không chỉ nằm ở việc 

xây dựng hạ tầng, hệ thông, cơ sở dữ liệu mà còn nằm ở ý chí chuyển hóa cách 

làm thông thƣờng sang thực hiện trên môi trƣờng số nếu không có sự quyết liệt 

vào cuộc của ngƣời lãnh đạo cũng nhƣ công chức, viên chức thì việc triển khai 

Chính quyền điện từ trong thực tế sẽ không đạt đƣợc hiệu quả cao. 

- Đạo tạo nhân lực là việc song hành để tiếp cận với trình độ phát triển KHKT 

cũng nhƣ làm chủ việc sử dụng, vận hành, khai thác, quản trị các hệ thống công 

nghệ thông tin do Chính quyền điện tử triển khai 

 


