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BÁO CÁO
Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 

Dự án: Xây dựng và triển khai các ứng dụng Chính phủ điện tử giúp 
điều hành, quản lý và kết nối với người dân, doanh nghiệp

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 258/TTr-STTTT ngày 
18/12/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông trình thẩm định Báo cáo đề xuất 
chủ trương đầu tư dự án Xây dựng và triển khai các ứng dụng Chính phủ điện tử 
giúp điều hành, quản lý và kết nối với người dân, doanh nghiệp. Sau khi xem xét, 
tổng hợp ý kiến và kết quả thẩm định của các cơ quan, tổ chức có liên quan; Sở Kế 
hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo Đề xuất chủ trương đầu tư dự 
án: Xây dựng và triển khai các ứng dụng Chính phủ điện tử giúp điều hành, quản 
lý và kết nối với người dân, doanh nghiệp, như sau:

A. TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH
I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH
1. Tờ trình đề nghị thẩm định chủ trương đầu tư.
2. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.
3. Báo cáo thẩm định nội bộ số 1514/BC-STTTT ngày 18/12/2020 của Sở 

Thông tin và Truyền thông về kết quả thẩm định nội bộ Báo cáo đề xuất chủ 
trương đầu tư dự án Xây dựng và triển khai các ứng dụng Chính phủ điện tử giúp 
điều hành, quản lý và kết nối với người dân, doanh nghiệp.

4. Báo cáo thẩm định số 06/BC-SKHĐT ngày 07/01/2021 của Sở Kế hoạch 
và Đầu tư về kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án Xây 
dựng và triển khai các ứng dụng Chính phủ điện tử giúp điều hành, quản lý và kết 
nối với người dân, doanh nghiệp.

5. Các hồ sơ liên quan khác.
II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH
1. Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;
2. Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
3. Các văn bản liên quan khác:
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- Quyết định số 2527/QĐ-UBND ngày 20/7/2015 của UBND tỉnh về giao 
nhiệm vụ thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng 
cân đối vốn các chương trình, dự án đầu tư cấp tỉnh quản lý hoặc sử dụng vốn 
ngân sách tỉnh theo điều 28, 29, 30, 32, 33 của Luật Đầu tư công;

- Quyết định số 2245/QĐ-UBND ngày 24/6/2016 của UBND tỉnh ban hành 
Quy chế phối hợp và tổ chức thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, dự án 
đầu tư sử dụng vốn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương do cấp tỉnh 
quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

- Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 17/9/2020 của HĐND tỉnh về đề án Phát 
triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số tỉnh Quảng Nam 
giai đoạn 2021-2025;

- Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh 
về kế hoạch đầu tư công năm 2021;

- Quyết định số 2768/QĐ-UBND ngày 09/10/2020 của UBND tỉnh phê duyệt 
Đề án “Phát triển ứng dụng Công nghệ thông nghệ, xây dựng chính quyền số tỉnh 
Quảng Nam giai đoạn 2021-2025”;

- Quyết định số 3567/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh Quảng 
Nam về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách 
nhà nước năm 2021;

III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH:
1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
2. Đơn vị phối hợp thẩm định: Sở Thông tin và Truyền thông.
3. Hình thức thẩm định: Ý kiến bằng văn bản.
B. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐỀ XUẤT:
I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN:
1. Tên dự án: Xây dựng và triển khai các ứng dụng Chính phủ điện tử giúp 

điều hành, quản lý và kết nối với người dân, doanh nghiệp.
2. Dự án nhóm: C.
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: HĐND tỉnh Quảng Nam.
4. Cấp quyết định đầu tư dự án: UBND tỉnh Quảng Nam.
5. Tên chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam.
6. Địa điểm thực hiện dự án: trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
7. Dự kiến tổng mức đầu tư: 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng).
8. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.
9. Ngành, lĩnh vực sử dụng nguồn vốn đầu tư: Công nghệ thông tin. 
10. Thời gian đầu tư thực hiện dự án: Năm 2021 - 2023.
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II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA ĐƠN VỊ PHỐI HỢP:
1. Sở Thông tin và Truyền thông: (Theo Công văn số 1539/STTTT-CNTT 

ngày 25/12/2020):
a). Về sự cần thiết phải đầu tư:
Việc kết nối giữa Chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh với Người dân, 

Doanh nghiệp mặc dù đã được triển khai thực hiện thông qua các phương thức, 
biện pháp khác nhau như cung cấp thông tin thông qua các Trang/Cổng thông tin 
điện tử; cung cấp các dịch vụ công thông qua Cổng Dịch vụ công tập trung của 
tỉnh; tương tác thông qua các kênh văn bản, đối thoạt trực tuyến, email, các 
phương tiện mạng xã hội như Facebook, Zalo… Tuy nhiên, các kênh trao đổi, kết 
nối này chưa thực sự tiện lợi cho cộng đồng công dân, doanh nghiệp trên địa bàn 
tỉnh tiếp cận, khai thác thông tin. Việc cung cấp các kênh kết nối trên các nền 
tảng, hệ thống khác nhau khiến công dân, doanh nghiệp cần truy cập vào nhiều nơi 
khác nhau, sử dụng nhiều tài khoản khác nhau tương ứng với mỗi hệ thống. Đồng 
thời, các kênh tương tác chủ yếu mang tính thụ động, không được cá nhân hóa cho 
các đối tượng sử dụng khác nhau, yêu cầu người dùng cần thực hiện tìm kiếm 
thông tin thủ công. Điều này dẫn tới việc người dân, doanh nghiệp có khả năng 
không tiếp cận được đúng thông tin cần thiết.

Do đó, việc Xây dựng và triển khai các ứng dụng Chính phủ điện tử giúp 
điều hành, quản lý và kết nối với người dân, doanh nghiệp nhằm cung cấp các dịch 
vụ thiết yếu cho người dân, doanh nghiệp trên các kênh tương tác đa chiều là một 
nhiệm vụ phù hợp với định hướng, chủ trương của Chính phủ, giúp tăng cường kết 
nối giữa cộng đồng công dân, doanh nghiệp và các cấp chính quyền của tỉnh; nâng 
cao hơn nữa hiệu quả trong công tác phục vụ người dân, doanh nghiệp trong và 
ngoài tỉnh; nâng cao sự tín nhiệm của cộng đồng công dân, doanh nghiệp đối với 
hệ thống chính quyền của tỉnh.

b). Về sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển của ngành:
Các nội dung thực hiện của dự án phù hợp với định hướng phát triển Chính 

phủ điện tử, chính phủ số của Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông và của 
tỉnh, với các cơ sở pháp lý cụ thể như sau:

- Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt chương trình chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 
2030;

- Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 17/9/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh 
về Về Đề án Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số 
tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2025;

- Quyết định số 2768/QĐ-UBND ngày 09/10/2020 phê duyệt Đề án “Phát 
triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số tỉnh Quảng Nam 
giai đoạn 2021-2025”;

c). Về phạm vi, quy mô đầu tư:
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Phạm vi đầu tư: Dự án đầu tư trên địa bàn toàn tỉnh, cho phép thực hiện lưu 
trữ điện tử dùng chung và ký số tập trung cho UBND cấp tỉnh, cấp huyện, các Sở, 
Ngành trên địa bàn toàn tỉnh.

Quy mô đầu tư: bao gồm các hạng mục:
- Xây dựng các ứng dụng thiết yếu trên các thiết bị di động cho người dân, 

doanh nghiệp.
- Xây dựng các ứng dụng phục vụ quản lý, điều hành thông qua các thiết bị di 

động.
- Xây dựng kênh tương tác tự động phục vụ kết nối với người dân, doanh 

nghiệp.
- Triển khai, đào tạo và chuyển giao hệ thống.
Dự kiến tổng mức đầu tư: 30.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng)
d). Về hiệu quả kinh tế - xã hội:
- Giúp giảm thiểu thời gian cho công dân, doanh nghiệp trong công tác tra 

cứu, khai thác, sử dụng thông tin cũng như thực hiện các thủ tục hành chính, giám 
sát hoạt động và đóng góp chung cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Giảm thiểu thời gian, tiết kiệm chi phí cũng như nguồn nhân lực thực hiện 
công tác khảo sát, đi thực tế nhằm phát hiện và xử lý các vấn đề về kinh tế - xã hội 
trên địa bàn toàn tỉnh.

- Đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết và đúng lúc cho việc ra quyết 
định; hỗ trợ công tác chỉ đạo, điều hành một cách thuận tiện, nhanh chóng, mọi 
lúc, mọi nơi thông qua các thiết bị di động.

- Đối với chính quyền, đây sẽ là kênh thông tin truyền tải các thông báo, tin 
tức, thủ tục hành chính, văn bản, chính sách… đến người dân một cách nhanh nhất 
và đúng đối tượng, thay thế cho các hình thức tuyên truyền thủ công, truyền thống. 
Đồng thời, Chính quyền các cấp cũng sẽ có khả năng nắm bắt tình hình, các vấn 
đề nổi cộm trong xã hội một cách nhanh chóng, hỗ trợ đưa ra các chỉ đạo, điều 
hành một cách kịp thời, thuận tiện, mọi lúc, mọi nơi.

- Đối với người dân, qua hệ thống ứng dụng này có thể phản ánh các vấn đề 
về giao thông, môi trường, an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm, dịch vụ 
hành chính…; thực hiện các thủ tục hành chính; theo dõi và đóng góp vào quá 
trình phát triển chung của tỉnh một cách dễ dàng, thuận tiện hơn. 

- Hệ thống cũng sẽ góp phần nâng cao tính minh bạch và tin cậy của Đảng và 
Chính quyền các cấp của tỉnh, mở ra các cơ hội mới cho người dân được chủ động 
trong quá trình tham gia vào việc hoạch định chính sách của tỉnh.

III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH:
1. Sự cần thiết đầu tư dự án:
Hiện nay, việc kết nối giữa chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh với người 

dân, doanh nghiệp được thực hiện thông qua các cổng thông tin điện tử, các cổng 
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dịch vụ công, email,... Các phương thức kết nối này dựa trên các nền tảng, hệ 
thống khác nhau, việc truy cập vào nhiều nơi, sử dụng nhiều tài khoản, chưa đồng 
bộ, dẫn đến gặp nhiều khó khăn, bất lợi cho người dân, doanh nghiệp khi thực 
hiện các thủ tục, thủ thục hành chính công và sự quản lý điều hành của cơ quan 
quản lý nhà nước. Do đó, việc xây dựng và triển khai các ứng dụng Chính phủ 
điện tử giúp điều hành, quản lý và kết nối với người dân, doanh nghiệp là cần thiết 
để nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành, thúc đẩy cải cách hành chính, 
năng lực canh tranh; cải thiện mối liên kết giữa chính quyền với người dân, doanh 
nghiệp nhằm hướng đến nền kinh tế số, xã hội số, góp phần thúc đẩy phát triển 
kinh tế - xã hội địa phương.

2. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong nội dung hồ sơ trình thẩm 
định: Về cơ bản thành phần và nội dung hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 
dự án Xây dựng và triển khai các ứng dụng Chính phủ điện tử giúp điều hành, 
quản lý và kết nối với người dân, doanh nghiệp đảm bảo theo trình tự, thủ tục theo 
các quy định của nhà nước. 

3. Sự phù hợp với các mục tiêu chiến lược; kế hoạch và quy hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội vùng, lãnh thổ; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực: Danh mục 
dự án đã được HĐND tỉnh thống nhất đầu tư trong kế hoạch đầu tư công năm 
2021 tại Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 08/12/2020; được UBND tỉnh giao 
nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án tại Quyết định số 3567/QĐ-
UBND ngày 09/12/2020.

4. Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án nhóm A, nhóm B và nhóm C: 
Dự án có tổng mức đầu tư 30.000.000.000 đồng, theo đó dự án thuộc nhóm C 

theo quy định phân loại dự án của Luật Đầu tư công.
5. Các nội dung đầu tư:
a) Quy mô đầu tư: Cơ bản phù hợp với mục tiêu đầu tư và các quy định của 

nhà nước, bao gồm các nội dung:
- Xây dựng các ứng dụng thiết yếu trên các thiết bị di động cho người dân, 

doanh nghiệp.
- Xây dựng các ứng dụng phục vụ quản lý, điều hành thông qua các thiết bị di 

động.
- Xây dựng kênh tương tác tự động phục vụ kết nối với người dân, doanh 

nghiệp.
- Triển khai, đào tạo và chuyển giao hệ thống.
b) Hình thức đầu tư: Đầu tư công.
c) Phạm vi, địa điểm: trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
d) Các nguồn vốn và khả năng cân đối vốn: Dự án sử dụng nguồn ngân sách 

tỉnh là phù hợp và đúng mục tiêu. Theo đó nguồn vốn ngân sách tỉnh được Sở Kế 
hoạch và Đầu tư thẩm định nguồn là 30 tỷ đồng tại Báo cáo thẩm định số 06/BC-
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SKHĐT ngày 07/01/2021, kế hoạch vốn năm 2021 là 8 tỷ đồng sẽ được phân bổ 
khi dự án đảm bảo các thủ tục đầu tư theo quy định. 

e) Thời gian, tiến độ thực hiện: Theo báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư thời 
gian tiến độ thực hiện dự án năm 2021 - 2023, qua xem xét báo cáo thẩm định 
nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, Sở Kế hoạch và Đầu thống nhất đề xuất tiến 
độ 2021-2023.

f) Nội dung báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chỉ mới đánh giá sơ bộ về hiệu 
quả đầu tư về kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường.

6. Ý kiến của đơn vị thẩm định:
- Dự kiến sơ bộ tổng mức đầu tư được chủ đầu tư lập trên phương pháp báo 

giá thị trường và các định mức chi phí tư vấn, chi phí khác theo quy định tại Nghị 
định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư 
ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; Thông tư 
số 04/TT-BTTTT ngày 24/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về 
lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin (chủ đầu tư chịu 
trách nhiệm về tính hợp pháp của 03 báo giá của 03 nhà cung cấp cho chủ đầu tư). 
Việc khái toán sơ bộ tổng mức đầu tư trên cơ sở dự kiến, giá trị tổng mức đầu tư 
sẽ được chuẩn xác trong bước lập Báo cáo nghiên cứu khả thi trên cơ sở khối 
lượng, định mức đơn giá theo quy định hiện hành, đảm bảo không vượt sơ bộ tổng 
mức đầu tư được phê duyệt tại chủ trương đầu tư của cấp thẩm quyền.

IV. KẾT LUẬN
Trên đây là ý kiến thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư về Báo cáo đề xuất 

chủ trương đầu tư dự án Xây dựng và triển khai các ứng dụng Chính phủ điện tử 
giúp điều hành, quản lý và kết nối với người dân, doanh nghiệp. Kính đề nghị 
UBND tỉnh Quảng Nam xem xét có văn bản báo cáo HĐND tỉnh quyết định chủ 
trương đầu tư theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở TT&TT (đ/b);
- Lưu: VT, TĐDA(Hòa).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao



UBND TỈNH QUẢNG NAM
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

#SoKyHieuVanBan       #DiaDiemNgayBanHanh

BÁO CÁO
Kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án

 Xây dựng và triển khai các ứng dụng Chính phủ điện tử giúp điều hành, 
quản lý và kết nối với người dân, doanh nghiệp

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam.

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 252/TTr-STTTT ngày 
18/12/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc thẩm định nguồn vốn và 
khả năng cân đối vốn dự án Xây dựng và triển khai các ứng dụng Chính phủ 
điện tử giúp điều hành, quản lý và kết nối với người dân, doanh nghiệp. Sau khi 
xem xét, tổng hợp ý kiến và kết quả thẩm định của các cơ quan, tổ chức có liên 
quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức thẩm định nguồn vốn và khả năng cân 
đối vốn đối với dự án và báo cáo kết quả thẩm định như sau:

Phần thứ nhất
TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH
1. Tờ trình số 252/TTr-STTTT ngày 18/12/2020 của Sở Thông tin và 

Truyền thông về việc thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án Xây 
dựng và triển khai các ứng dụng Chính phủ điện tử giúp điều hành, quản lý và 
kết nối với người dân, doanh nghiệp;

2. Báo cáo kết quả thẩm định nội bộ số 1514/BC-STTTT ngày 18/12/2020 
của Sở Thông tin và Truyền thông;

3. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng dự án Xây dựng và triển 
khai các ứng dụng Chính phủ điện tử giúp điều hành, quản lý và kết nối với 
người dân, doanh nghiệp.

II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH
1. Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;
2. Nghị định số 40/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công;
3. Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 17/9/2020 của HĐND tỉnh về Đề án 

phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số tỉnh giai đoạn 
2021-2025;

4. Quyết định số 2768/QĐ-UBND ngày 09/10/2020 của UBND tỉnh phê 
duyệt Đề án phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số 
tỉnh giai đoạn 2021-2025;

5. Quyết định số 3567/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh về 
giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước 
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năm 2021;
6. Công văn số 17/STC-ĐT ngày 05/01/2021 của Sở Tài chính về việc 

tham gia ý kiến thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với một số dự 
án.

III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH
1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam.
2. Đơn vị phối hợp thẩm định: Sở Tài chính.
3. Hình thức thẩm định: Lấy ý kiến bằng văn bản.

Phần thứ hai
Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN

I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN
1. Tên dự án: Xây dựng và triển khai các ứng dụng Chính phủ điện tử 

giúp điều hành, quản lý và kết nối với người dân, doanh nghiệp.
2. Dự án nhóm: C 
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân tỉnh 

Quảng Nam.
4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.
5. Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam.
6. Địa điểm thực hiện: trên địa bàn toàn tỉnh.
7. Dự kiến tổng mức đầu tư:  30.000 triệu đồng.
8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Nguồn vốn ngân sách tỉnh.
9. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: 

Công nghệ thông tin.
10. Thời gian thực hiện: 2021-2023.
11. Hình thức đầu tư của dự án: Nhà nước đầu tư.
II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ PHỐI 

HỢP (Công văn số 17/STC-ĐT ngày 05/01/2021 của Sở Tài chính)
Dự án Xây dựng và triển khai các ứng dụng Chính phủ điện tử giúp điều 

hành, quản lý và kết nối với người dân, doanh nghiệp do Sở Thông tin và 
Truyền thông lập với TMĐT khoảng 30.000 triệu đồng, đầu tư từ nguồn vốn 
ngân sách tỉnh từ năm 2021 đến năm 2023.

Tại Quyết định số 3567/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh về 
giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước 
năm 2021, trong đó ngân sách tỉnh bố trí cho dự án 8.000 triệu đồng.

III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH
1. Về hồ sơ thẩm định: Hồ sơ đề nghị thẩm định nguồn vốn và khả năng 

cân đối vốn cơ bản đảm bảo theo quy định của Luật đầu tư công.
2. Về đối tượng đầu tư: dự án Xây dựng và triển khai các ứng dụng Chính 

phủ điện tử giúp điều hành, quản lý và kết nối với người dân, doanh nghiệp do 
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Sở Thông tin và Truyền thông đề xuất đầu tư đúng mục tiêu, đúng đối tượng đầu 
tư đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 
17/9/2020 của HĐND tỉnh về Đề án phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, 
xây dựng chính quyền số tỉnh giai đoạn 2021-2025.

3. Về nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn ngân sách tỉnh thực hiện đầu tư theo 
Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 17/9/2020 của HĐND tỉnh về Đề án phát 
triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số tỉnh giai đoạn 
2021-2025.

4.  Về khả năng cân đối vốn
Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham mưu HĐND tỉnh, UBND tỉnh bố trí 

30.000 triệu đồng từ nguồn ngân sách tỉnh để đầu tư dự án Xây dựng và triển 
khai các ứng dụng Chính phủ điện tử giúp điều hành, quản lý và kết nối với 
người dân, doanh nghiệp trong thời gian không quá 03 năm, kể từ năm 2021, 
phù hợp với khả năng cân đối vốn ngân sách tỉnh và theo tiến độ thực hiện của 
dự án. Trong đó, kế hoạch vốn năm 2021 bố trí cho dự án này là 8.000 triệu 
đồng (tại Quyết định số 3567/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh).

5. Thời gian thực hiện dự án: 2021 -2023
IV. KẾT LUẬN
Dự án Xây dựng và triển khai các ứng dụng Chính phủ điện tử giúp điều 

hành, quản lý và kết nối với người dân, doanh nghiệp dự kiến có tổng mức đầu 
tư 30.000 triệu đồng, đầu tư theo đúng mục tiêu và đúng đối tượng của Nghị 
quyết số 33/NQ-HĐND ngày 17/9/2020 của HĐND tỉnh về Đề án phát triển ứng 
dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham mưu HĐND tỉnh, UBND tỉnh bố trí 
30.000 triệu đồng từ nguồn ngân sách tỉnh để đầu tư dự án Xây dựng và triển 
khai các ứng dụng Chính phủ điện tử giúp điều hành, quản lý và kết nối với 
người dân, doanh nghiệp trong thời gian không quá 03 năm, kể từ năm 2021, 
phù hợp với khả năng cân đối vốn ngân sách tỉnh và theo tiến độ thực hiện của 
dự án. Tại Quyết định số 3567/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh, kế 
hoạch vốn năm 2021 bố trí là 8.000 triệu đồng sẽ được phân bổ khi dự án đảm 
bảo các thủ tục đầu tư theo quy định.

Trên đây là ý kiến thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của dự 
án Xây dựng và triển khai các ứng dụng Chính phủ điện tử giúp điều hành, quản 
lý và kết nối với người dân, doanh nghiệp. Đề nghị Chủ đầu tư hoàn chỉnh các 
thủ tục đầu tư, triển khai thực hiện và quyết toán dự án đúng quy định của Luật 
đầu tư công và các văn bản pháp luật có liên quan./.

  Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TĐDA, LĐ-VX.
(Hieu/D/congviec/ldvx/vh)

GIÁM ĐỐC 

#ChuKyLanhDao
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UBND TỈNH QUẢNG NAM 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Quảng Nam, ngày 18 tháng 12 năm 2020 

 

BÁO CÁO 

Báo cáo đề xuất chủ trƣơng đầu tƣ 

Dự án: 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 

 

I. SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƢ 

1. Căn cứ pháp lý 

- Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 ngày 11/11/2011; 

- Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006; 

- Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH1 ngày 29/11/2005; 

- Luật Tiếp cận thông tin số 104/2016/QH13 ngày 06/4/2016; 

- Nghị định 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ; 

- Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành 05/03/2020 về 

Công tác văn thư; 

- Quyết định 458/QĐ-TTg của Thủ tướng ban hành ngày 03/04/2020 về 

Phê duyệt đề án lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 

2020-2025; 

- Nghị định số 130/2018/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 27/09/2018 

quy định chi tiết thi hành luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng 

thực chữ ký số; 

- Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ 

về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; 

- Thông tư số 02/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ ban hành ngày 24/01/2019 

về quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu 

trữ điện tử; 

- Thông tư số 16/2019/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và truyền thông về 

quy định danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng 

thực chữ ký số theo mô hình ký số trên thiết bị di động và ký số từ xa; 

- Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 17/9/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

về Về Đề án Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số 

tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2025; 
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- Quyết định số 2768/QĐ-UBND ngày 09/10/2020 về Phê duyệt Đề án 

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

Nam giai đoạn 2021-2025” (Đề án); 

- Quyết định số 3567/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh về việc 

giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước 

năm 2021. 

2. Hiện trạng ứng dụng CNTT trong CQNN tại Quảng Nam 

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

bàn tỉnh đã đạt được 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 nước 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 như sau: 

 Công tác chỉ đạo, điều hành: 

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

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

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

cường 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, thường 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. 

 Hạ tầng kỹ thuật: 

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

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

địa bàn tỉnh, đường 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. 
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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 chưa đồng bộ, xuống cấp, chưa quản lý kết nối tập 

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

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

tỉnh chưa 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), Phước 

Thành (Phước Sơn), Đắc Tôi, 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 đường truyền 

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

- Hệ thống Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh: tỉnh đã đầu tư xây dựng hệ 

thống Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh với hệ thống hạ tầng, máy chủ, lưu trữ, 

thiết bị mạng, bảo mật, … đáp ứng yêu cầu triển khai các hệ thống dùng chung 

của tỉnh. Hệ thống máy chủ: khung máy chủ HPE Synergy 12000 Frame 02 bộ; 

Máy chủ vật lý HPE Synergy 480 Gen 10: 07 bộ ((2.0GHz/20-core; RAM 

32GBx14; 600GB SAS); thiết bị lưu trữ SAN Switch HPE SN3000B; tủ đĩa lưu 

trữ HPE 3PAR 8400 gồm 1.8TB HDD x18; 400GB SAS x6; tủ đĩa backup  HPE 

StoreOnce 3520 12TB; Thiết bị chuyển mạch lõi Cisco Catalyst 4503; Cisco 

Catalyst 3850/WS-C3850-48T-E; thiết bị định tuyến vùng internet Cisco ISR 

4431; thiết bị tường lửa  Cisco Firepower 2120 NGFW Appliance 2 bộ. Hệ 

thống sử dụng công nghệ ảo hóa VMware vSphere. 

- 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. 

 Ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước: 

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 nước và phục vụ người 

dân, doanh nghiệp, cụ thể như 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 phương; thông tin về chủ trương, chính sách, văn 

http://www.quangnam.gov.vn/
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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 nước trên địa bàn tỉnh theo Nghị định 61/2018/NĐ-CP của Chính 

phủ.  

- Về cung cấp DVC trực tuyến mức độ 3,4: Đến nay đã cấu hình và 

cung cấp 524DVC trực tuyến mức độ 3 và 175 DVC trực tuyến mức độ 4 tại 

Cổng dịch vụ công trực tuyến. Trong đó có 199 DVC TT mức 3 có phát sinh hồ 

sơ và 48 DVC TT mức 4 có phát sinh hồ sơ.  Tổng số hồ sơ nộp trực tuyến tính 

đến ngày 17/10/2019 là 9460 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 được người dân và doanh nghiệp đồng tình và đánh giá 

cao, đã tạo thuận lợi, giảm thời gian đi lại. 

- 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, phường, 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 

cửa điện tử đang được 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.  

Đã triển khai thiết lập quy trình điện tử theo TT 01/2019/TT-VPVP 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, người 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 nước. Người 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 thương chi nhánh Quảng Nam), tích hợp trên cổng Dịch vụ công trực 

http://dichvucong.quangnam.gov.vn/
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tuyến của tỉnh: đã triển khai cho 4 dơn vị: Sở Công Thương, Sở Thông tin và 

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

động Thương binh và Xã hội. 

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

Văn phòng Chính phủ: 

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

ngành, huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường 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 chưa đáp ứng Thông tư 01/2019/TT-BNV). 

Việc gửi nhận văn bản điện tử theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của 

Thủ tướng 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 được thực hiện nhanh 

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

nước. 

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

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

số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước 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. 

Đến nay, đã cấp 1.392 chứng thư số cho các cơ quan, đơn vị và cá nhân 

trên địa bàn tỉnh (trong đó có 487 chứng thư số tổ chức, 905 chứng thư số cá 

nhân). Tỷ lệ chung, đã cấp chứng thư cho 100%  các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, 

huyện; 70% UBND cấp xã, đáp ứng yêu cầu về sử dụng chứng thư 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 thư 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. 
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- Về kết nối với các hệ thống thông tin quốc gia: theo hướng dẫn của Bộ 

TTTT, việc kết nối các HTTT quốc gia được 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 chưa chính thức đưa vào vận hành NGSP, mới thử 

nghiệm cung cấp kết nối một số CSDL quốc gia như Lý lịch tư 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 tư), CSDL cấp, đổi GPLX, CSDL cấp phép liên vận (Bộ 

GTVT); CSDL Lý lịch Tư pháp (Bộ Tư pháp); CSDL cấp phép lao động người 

nước ngoài (đang thực hiện). 

 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 nước và hỗ trợ điều hành 

tác nghiệp tại đơn vị như 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, phường, thị trấn. 

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

tử (quản lý học sinh, sổ liên lạc điện tử)  đối với các trường trung học phổ thông 

là 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 trường: hệ thống thông tin đất đai, CSDL môi 

trường, CSDL quan trắc (đang xây dựng).  

- Sở Tư pháp: phần mềm Hộ tịch, phần mềm Lý lịch tư pháp. 

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

giao. 

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

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội: phần mềm quản lý người có 

công, đối tượng chính sách, quản lý cấp phép lao động nước ngoài, … 

- Sở Khoa học và Công nghệ: phần mềm quản lý các nhiệm vụ 

KH&CN.  

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

quản lý đầu tư nước ngoài. 

- Thanh tra tỉnh: phần mềm quản lý đơn thư khiếu nại tố cáo. 
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- Sở Giao thông vận tải: phần mềm Cấp đổi Giấy phép lái xe, phần mềm 

quản lý cấp phép liên vận.  

 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 Thông tin Tài nguyên 

và Môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường). Hiện tại các đơn vị này có một 

số cán bộ kỹ thuật có nghiệp vụ tốt về CNTT. Tuy nhiên, lực lượng 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 người, 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 chưa đáp ứng được nhu cầu, vẫn 

còn thiếu cán bộ lãnh đạo và cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin, chưa 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 thường 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 

cường đầu tư 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. 

 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 nước 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. Thường 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 ương như  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 Tư 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. 
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3. Đánh giá kết quả đạt đƣợc và các hạn chế còn tồn tại 

 Kết quả đạt được 

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

Chính quyền điện tử như 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 trường làm việc qua mạng, góp phần nâng cao hiệu quả công 

việc và cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. 

Bước đầu tạo lập được 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 người 

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

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

doanh nghiệp trong việc giải quyết thủ tục hành chính. 

 Tồn tại hạn chế 

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

phát sinh thấp, người dân chưa quan tâm, sử dụng DVC trực tuyến do người 

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, chưa có thói 

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

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

trường điện tử nên chưa có hướng dẫn cụ thể về hồ sơ biểu mẫu điện tử, kết quả 

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

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

Việc thanh toán phí, lệ phí trực tuyến còn khó khăn, chưa phổ biến và tốn 

phí, ảnh hưởng 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 chưa có hệ thống xác thực điện tử quốc gia cũng như CSDL 

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

tuyến của tỉnh chưa đảm bảo tin cậy và chưa 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. 

4. Định hƣớng phát triển CNTT tại Quảng Nam 
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Năm 2018, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành quyết định số 2922/QĐ-

UBND ngày 27/9/2018 phê duyệt kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Quảng 

Nam. Trong đó, kiến trúc đã xác định các mục tiêu, định hướng phát triển Chính 

quyền điện tử của tỉnh, đồng thời đưa ra những nhiệm vụ cùng lộ trình cụ thể 

trong các giai đoạn 2018-2020 và 2021 trở đi. Trên cơ sở đó, Sở Thông tin và 

Truyền thông cùng các đơn vị, cơ quan trên địa bàn tỉnh đã và đang thực hiện 

các nhiệm vụ trọng tâm làm cơ sở nền tảng cho việc phát triển Chính quyền điện 

tử của tỉnh, trong đó tiêu biểu như xây dựng và triển khai các hệ thống dùng 

chung của tỉnh (Quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp), hệ thống danh mục 

điện tử dùng chung, hệ thống Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP),… 

Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 2.0 đã được ban 

hành theo quyết định số 2323/QĐ-BTTTT ngày 31/12/2019 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông, trong đó bổ sung, cập nhật các nội dung mới, giải quyết các 

thiếu sót, vướng mắc của các Bộ, Ngành, địa phương đối với Khung kiến trúc 

phiên bản 1.0. Đây là cơ sở nền tảng cho định hướng phát triển Chính phủ điện 

tử, hướng tới Chính phủ số và nền Kinh tế số - xã hội số trong tương lai. Tỉnh 

Quảng Nam trong thời gian qua cũng đã triển khai thực hiện kế hoạch nâng cấp, 

cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh, nhằm đáp ứng các yêu cầu mới 

cũng như phù hợp, tuân thủ Khung kiến trúc Chính phủ điện tử phiên bản 2.0. 

Theo đó, dự án xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Nam, phiên 

bản 2.0 đã được triển khai với mục tiêu nhằm tăng cường khả năng kết nối, chia 

sẻ dữ liệu, dùng chung các tài nguyên công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà 

nước với nhau và giữa cơ quan nhà nước với các cơ quan, tổ chức khác trên 

phạm vi toàn tỉnh; hướng tới tiết kiệm chi phí, thời gian trong hoạt động nội bộ 

của cơ quan nhà nước, cung cấp các dịch vụ cho người dân và doanh nghiệp một 

cách thuận tiện, hiệu quả nhất; đồng thời, tăng cường khả năng giám sát, đánh 

giá đầu tư công nghệ thông tin; hướng tới triển khai Chính phủ điện tử đồng bộ 

với lộ trình phù hợp, hạn chế trùng lặp; tăng cường khả năng chuẩn hóa, bảo 

đảm an toàn thông tin trong triển khai Chính phủ điện tử. 

Với những thành quả đã đạt được trong thời gian vừa qua, UBND tỉnh 

Quảng Nam đã ban hành quyết định 2768/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 

2020 về phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng Công nghệ thông tin, xây dựng 

chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025”. Theo đó, mục tiêu 

chung của Đề án là xây dựng các nền tảng, phát triển hạ tầng Công nghệ thông 

tin - Truyền thông (CNTT-TT) hiện đại, đồng bộ, ứng dụng công nghệ thông tin 

(CNTT) sâu rộng; phát triển nguồn nhân lực CNTT-TT; đảm bảo 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, năng lực cạnh tranh; nâng cao sự hài lòng, 

chất lượng cuộc sống của người dân theo hướng bền vững; ứng dụng các thành 
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tựu của cuộc cánh mạng công nghiệp (CMCN) 4.0 hướng 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 cho sẵn sàng 

ứng dụng và phát triển CNTT-TT (ICT index), 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 lường sự hài lòng của người dân (SiPas), chỉ số cải cách hành chính (PAR 

index);… 

Bên cạnh đó, định hướng đến năm 2030: 100% dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 4 được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả 

thiết bị di động; 100% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh; 90% hồ sơ công việc tại cấp 

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

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

CMCN 4.0 như 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 nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ 

thống thông tin của cơ quan quản lý. 

5. Sự cần thiết đầu tƣ 

Trong những năm qua, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và 

Nhà nước trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, tỉnh Quảng Nam cùng  Sở 

Thông tin và Truyền thông đã tích cực triển khai nhiều ứng dụng CNTT với các 

cách thức khác nhau nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, điều hành của 

các cấp chính quyền của tỉnh, kết nối với cộng đồng công dân, doanh nghiệp 

trên địa bàn tỉnh. Việc kết nối giữa Chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh với 

Người dân, Doanh nghiệp mặc dù đã được triển khai thực hiện thông qua các 

phương thức, biện pháp khác nhau như cung cấp thông tin thông qua các 

Trang/Cổng thông tin điện tử; cung cấp các dịch vụ công thông qua Cổng Dịch 

vụ công tập trung của tỉnh; tương tác thông qua các kênh văn bản, đối thoạt trực 

tuyến, email, các phương tiện mạng xã hội như Facebook, Zalo… 

Tuy nhiên, các kênh trao đổi, kết nối này chưa thực sự tiện lợi cho cộng 

đồng công dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp cận, khai thác thông tin. Việc 

cung cấp các kênh kết nối trên các nền tảng, hệ thống khác nhau khiến công dân, 

doanh nghiệp cần truy cập vào nhiều nơi khác nhau, sử dụng nhiều tài khoản 

khác nhau tương ứng với mỗi hệ thống. Đồng thời, các kênh tương tác chủ yếu 

mang tính thụ động, không được cá nhân hóa cho các đối tượng sử dụng khác 

nhau, yêu cầu người dùng cần thực hiện tìm kiếm thông tin thủ công. Điều này 

dẫn tới việc người dân, doanh nghiệp có khả năng không tiếp cận được đúng 

thông tin cần thiết. 
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Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên 

ứng dụng công nghệ thông tin đặt ra mục tiêu: “Xây dựng ứng dụng trên thiết bị 

di động thông minh (điện thoại thông minh, máy tính bảng...) để người dân tiếp 

nhận thông tin về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 

thông tin chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền cơ sở; các thông tin khẩn 

cấp về thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh trên địa bàn; kiến thức về khoa học, kỹ 

thuật...; gửi phản ánh, kiến nghị và đóng góp ý kiến; có thể tích hợp các dịch vụ 

tiện ích thanh toán giúp người dân thực hiện các giao dịch trực tuyến thuận 

lợi.” 

Theo đó, việc Xây dựng và triển khai các ứng dụng Chính phủ điện tử 

giúp điều hành, quản lý và kết nối với người dân, doanh nghiệp nhằm cung cấp 

các dịch vụ thiết yếu cho người dân, doanh nghiệp trên các kênh tương tác đa 

chiều là một nhiệm vụ phù hợp với định hướng, chủ trương của Chính phủ. 

Đồng thời giúp tăng cường kết nối giữa cộng đồng công dân, doanh nghiệp và 

các cấp chính quyền của tỉnh; nâng cao hơn nữa hiệu quả trong công tác phục vụ 

người dân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; nâng cao sự tín nhiệm của cộng 

đồng công dân, doanh nghiệp đối với hệ thống chính quyền của tỉnh. 

II. MỤC TIÊU, QUY MÔ, ĐỊA ĐIỂM VÀ PHẠM VI ĐẦU TƢ 

1. Mục tiêu đầu tƣ 

1.1. Mục tiêu tổng quát 

Nâng cao năng lực hoạt động, cung cấp dịch vụ nghiệp vụ của các cơ 

quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đối với công dân, doanh nghiệp.  

Thiết lập kênh tương tác đa chiều giữa Chính quyền và người dân, doanh 

nghiệp một cách kịp thời, hiệu quả. Tăng cường mối quan hệ, liên kết và thu hẹp 

khoảng cách giữa Chính quyền các cấp với người dân, doanh nghiệp trong và 

ngoài địa bàn tỉnh Quảng Nam. Thúc đẩy sự tham gia của người dân, doanh 

nghiệp trong công tác giám sát cũng như xây dựng và phát triển tỉnh Quảng 

Nam. 

1.2. Mục tiêu cụ thể 

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

quản lý và kết nối với người dân, doanh nghiệp, cung cấp các dịch vụ thiết yếu 

cho người dân, doanh nghiệp theo các kênh tương tác đa chiều, phục vụ: 

- Giúp người dân, doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn tỉnh Quảng Nam 

có thể tham gia giám sát, đóng góp cho quá trình xây dựng và phát triển chung 

của tỉnh. 
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- Giúp Chính quyền các cấp có khả năng cung cấp thông tin tới công 

dân, doanh nghiệp một cách nhanh chóng, thuận tiện và chính xác. 

2. Quy mô và phạm vi đầu tƣ 

2.1. Phạm vi đầu tƣ 

Dự án được đầu tư trên địa bàn toàn tỉnh, có khả năng cung cấp dịch vụ 

cho người dân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. 

2.2. Quy mô đầu tƣ 

Căn cứ phân tích, đánh giá hiện trạng cũng như sự cần thiết phải đầu tư, 

các hạng mục đầu tư của dự án bao gồm: 

TT Hạng mục 
Đơn vị 

tính 
Số lƣợng 

I 

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 

Hệ thống 1 

1 
Xây dựng các ứng dụng thiết yếu cho người 

dân, doanh nghiệp trên các thiết bị di động 

Phần 

mềm 
1 

1.1 Ứng dụng quản trị thông tin cá nhân Hạng mục 1 

1.2 Ứng dụng thanh toán trực tuyến Hạng mục 1 

1.3 Ứng dụng phản ánh kiến nghị Hạng mục 1 

1.4 Ứng dụng theo dõi, cập nhật thông tin Hạng mục 1 

1.5 
Ứng dụng hỗ trợ trong thực hiện thủ tục hành 

chính 
Hạng mục 1 

1.6 Ứng dụng hỗ trợ trong lĩnh vực Giao thông Hạng mục 1 

1.7 Ứng dụng hỗ trợ trong lĩnh vực Môi trường Hạng mục 1 

1.8 Ứng dụng hỗ trợ trong lĩnh vực Du lịch Hạng mục 1 

1.9 Ứng dụng hỗ trợ trong lĩnh vực Y tế Hạng mục 1 

1.10 Ứng dụng hỗ trợ trong lĩnh vực Giáo dục Hạng mục 1 

1.11 Ứng dụng hỗ trợ hoạt động của người dân, Hạng mục 1 
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TT Hạng mục 
Đơn vị 

tính 
Số lƣợng 

doanh nghiệp 

2 
Xây dựng các ứng dụng phục vụ quản lý, 

điều hành thông qua các thiết bị di động 

Phần 

mềm 
1 

2.1 
Ứng dụng Quản lý thông tin Cán bộ công 

chức, viên chức 
Hạng mục 1 

2.2 
Ứng dụng tiếp nhận, quản lý, xử lý phản ánh 

kiến nghị, ý kiến đóng góp 
Hạng mục 1 

2.3 
Ứng dụng hỗ trợ quản lý, chỉ đạo trong cung 

cấp dịch vụ công 
Hạng mục 1 

2.4 
Ứng dụng hỗ trợ quản lý, chỉ đạo trong các 

lĩnh vực 
Hạng mục 1 

3 
Xây dựng kênh tương tác tự động phục vụ 

kết nối với người dân, doanh nghiệp 

Phần 

mềm 
1 

3.1 
Kênh tương tác tự động tích hợp trên nền ứng 

dụng web 
Hạng mục 1 

3.2 
Kênh tương tác tự động tích hợp trên nền ứng 

dụng thiết bị di động 
Hạng mục 1 

II Dịch vụ liên quan Gói 1 

1 Triển khai hệ thống Dịch vụ 1 

2 Đào tạo, chuyển giao hệ thống Dịch vụ 1 

 

2.2.1. Xây dựng các ứng dụng thiết yếu cho ngƣời dân, doanh nghiệp trên 

các thiết bị di động 

Người dân, doanh nghiệp là những đối tượng quan trọng trong nền kinh tế 

- xã hội. Việc thực hiện cung cấp các dịch vụ thiết yếu, gắn liền với cuộc sống 

của người dân và hoạt động của doanh nghiệp một cách thuận tiện, kịp thời và 

chính xác sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. 
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Các ứng dụng thiết yếu cho người dân, doanh nghiệp trên các thiết bị di 

động hướng tới việc cung cấp các dịch vụ thiết yếu phục vụ cuộc sống của 

người dân và hoạt động của doanh nghiệp thông qua các thiết bị di động, giúp 

hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, giúp người dân, doanh nghiệp có khả năng tiếp 

cận và khai thác các dịch vụ thiết yếu, phục vụ cuộc sống người dân và hoạt 

động doanh nghiệp mọi lúc, mọi nơi. 

Các dịch vụ thiết yếu phục vụ cuộc sống người dân và hoạt động doanh 

nghiệp là tập các dịch vụ nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong các hoạt 

động sinh hoạt và hoạt động thường ngày, trong đó bao gồm: 

- Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp có khả năng tiếp cận các thông tin tình 

hình phát triển kinh tế - xã hội, các thông tin pháp lý, các hoạt động của các cấp 

chính quyền,... một cách nhanh chóng, chính xác, được cá nhân hóa, tăng tính 

minh bạch trong hoạt động nghiệp vụ của các cấp chính quyền. 

- Hỗ trợ cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp theo đúng 

nhu cầu, đúng thời điểm, xuyên suốt vòng đời của người dân, doanh nghiệp dựa 

trên các thông tin cá nhân của người dân, doanh nghiệp. 

- Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong các giao dịch với các cấp chính 

quyền, cho phép người dân, doanh nghiệp có thể sử dụng các dịch vụ do các cấp 

chính quyền cung cấp mọi lúc, mọi nơi một cách kịp thời và an toàn, bảo mật. 

- Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong việc tham gia cùng chính quyền 

các cấp trong việc xây dựng và phát triển nền kinh tế, xã hội của tỉnh thông qua 

các ý kiến đóng góp, đề xuất, kiến nghị hay phản ánh các vấn đề tồn tại trên tất 

cả các lĩnh vực. 

- Hỗ trợ cung cấp các thông tin thông báo, cảnh báo về các vấn đề như 

môi trường, dịch bệnh, an ninh trật tự,... cũng như các khuyến nghị tới người 

dân, doanh nghiệp một cách kịp thời, chính xác. 

- Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện giám sát, kiểm soát việc 

chia sẻ, khai thác, sử dụng thông tin cá nhân, góp phần tăng tính minh bạch 

trong các hoạt động trên các dữ liệu cá nhân của người dân, doanh nghiệp. 

- Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp có khả năng tra cứu, tìm kiếm và sử 

dụng các dịch vụ thiết yếu liên quan như các cơ sở khám chữa bệnh, các cơ sở 

giáo dục, các điểm cung cấp dịch vụ khác,... 

- Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp có khả năng tiếp nhận các thông báo 

cũng như thanh toán các khoản phí, lệ phí trong thực hiện, sử dụng các dịch vụ 

công hay các dịch vụ công cộng khác một cách thuận tiện và an toàn. 

Thông qua các dịch vụ thiết yếu, gắn liền với cuộc sống người dân và 

hoạt động doanh nghiệp, người dân và doanh nghiệp sẽ nhận được sự hỗ trợ tối 
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đa từ Chính quyền các cấp tại các thời điểm khác nhau trong suốt vòng đời. Ví 

dụ như, người dân có thể dễ dàng nhận được hỗ trợ trong việc thực hiện kết hôn, 

sinh con, đảm bảo sức khỏe cho gia đình, nhận các chế độ phúc lợi, nghỉ hưu,...; 

doanh nghiệp có thể nhận được hỗ trợ trong việc thực hiện đăng ký thành lập, tư 

vấn các vấn đề trong kinh doanh, tìm kiếm nguồn vốn,... 

Các ứng dụng thiết yếu cho người dân, doanh nghiệp trên các thiết bị di 

động được phát triển theo mô hình siêu ứng dụng với hệ sinh thái các ứng dụng 

thành phần (Mini App) được phát triển trên cơ sở một ứng dụng nền (Host App). 

Điều này giúp người dân, doanh nghiệp có thể truy cập các dịch vụ khác nhau 

trên một ứng dụng di động duy nhất. Đây là mô hình phát triển ứng dụng di 

động phổ biến hiện nay nhằm giảm thiểu sự phức tạp trong xây dựng, phát triển 

cũng như triển khai và truy cập, sử dụng ứng dụng.  

 

Hình 1: Mô hình kiến trúc siêu ứng dụng di động 

Theo đó, mỗi ứng dụng thành phần (Mini App) đều có các lớp dữ liệu, 

nghiệp vụ và giao diện độc lập, thực hiện kết nối với các chức năng nền tảng của 

thiết bị di động (iOS và Android) và hệ thống backend – cung cấp các tài 

nguyên bổ sung như kho cơ sở dữ liệu, các dịch vụ dữ liệu, dịch vụ nghiệp vụ,... 

– thông qua thành phần nền kết nối. 

Các ứng dụng này được triển khai trên các nền tảng di động phổ biến 

(Android và iOS), tương thích các thiết bị di động khác nhau (điện thoại di 

động, máy tính bảng) với các kích cỡ khác nhau, cho phép người dân, doanh 

nghiệp thực hiện khai thác, sử dụng các dịch vụ trên các phương tiện thiết bị 

khác nhau, phù hợp điều kiện thực tế. 
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Mô hình các ứng dụng thiết yếu cho người dân, doanh nghiệp trên các 

thiết bị di động được thể hiện trong hình sau: 

 

Hình 2: Mô hình các ứng dụng thiết yếu cho người dân, doanh nghiệp trên các 

thiết bị di động 

Theo đó, người dân, doanh nghiệp thông qua kênh tương tác là các thiết bị 

di động như điện thoại thông minh, máy tính bảng tương tác, khai thác, sử dụng 

các dịch vụ do các cơ quan nhà nước hay các đơn vị, tổ chức khác trên địa bàn 

tỉnh cung cấp. Các ứng dụng thiết yếu cho người dân, doanh nghiệp trên các 

thiết bị di động cung cấp các ứng dụng chức năng thành phần bao gồm: 

 Ứng dụng quản trị thông tin cá nhân 

Cung cấp chức năng đăng ký tài khoản thông qua số định danh, số chứng 

minh thư, email, số điện thoại... và xác thực người dùng tập trung phục vụ truy 

cập, khai thác các dịch vụ do các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 

cung cấp. 

Cung cấp khả năng quản lý các thông tin cá nhân liên quan của người dân 

(như thông tin cơ bản, thông tin học vấn, bằng lái xe, thông tin người thân trong 

gia đình, bảo hiểm,...), doanh nghiệp (thông tin đăng ký kinh doanh, thuế doanh 

nghiệp,...). Các thông tin quản lý được đồng bộ, đối chiếu và cập nhật từ các hệ 

thống quản lý của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Nam . 

Cung cấp khả năng giám sát, kiểm soát việc khai thác, sử dụng thông tin 

cá nhân người dân, doanh nghiệp của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. 

 Ứng dụng thanh toán trực tuyến 

Cung cấp chức năng kết nối, quản lý tập trung các tài khoản thanh toán 

trực tuyến như thẻ/tài khoản ngân hàng nội địa, thẻ/tài khoản quốc tế, ví điện 

tử,... 

Cung cấp chức năng kiểm soát, đối soát thanh toán điện tử thông qua các 

thống kê, báo cáo các khoản thanh toán theo phân loại, thời gian, khoản thanh 

toán,... 

 Ứng dụng phản ánh kiến nghị 
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Cung cấp chức năng tạo lập và gửi các phản ánh kiến nghị, ý kiến đóng 

góp về các vấn đề trong xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam thông qua văn bản, 

hình ảnh, video hiện trường...  

Cung cấp khả năng theo dõi tiến trình tiếp nhận, giải quyết và kết quả 

phản hồi các phản ánh kiến nghị, ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị nhà 

nước trên địa bàn tỉnh. 

Cung cấp khả năng đánh giá việc tiếp nhận, giải quyết phản ánh kiến 

nghị, ý kiến đóng góp dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau như thời gian xử lý, 

mức độ hài lòng, kiến nghị bổ sung,... 

 Ứng dụng theo dõi, cập nhật thông tin 

Cung cấp các thông tin tổng hợp về tình hình kinh tế - xã hội, an toàn trật 

tự... trên địa bàn toàn tỉnh cũng như các văn bản pháp luật, chỉ đạo điều hành 

của Chính quyền các cấp. 

Các thông tin cung cấp được thực hiện phân tích, chọn lọc phù hợp cho 

các đối tượng người dùng thuộc các khu vực, độ tuổi, tình trạng khác nhau nhằm 

tăng tính cá nhân hóa trong cung cấp thông tin. 

 Ứng dụng hỗ trợ trong thực hiện thủ tục hành chính 

Cung cấp các chức năng cho phép người dân, doanh nghiệp đăng ký thực 

hiện các thủ tục hành chính ưu tiên (phù hợp và thiết thực, liên quan cuộc sống 

người dân và hoạt động doanh nghiệp) trên các thiết bị di động một cách nhanh 

chóng dựa trên: 

- Cho phép người dân, doanh nghiệp tra cứu danh mục thủ tục hành 

chính, tra cứu thủ tục hành chính một cách chủ động; thực hiện gợi ý, hiển thị 

ưu tiên các thủ tục hành chính theo các tiêu chí khác nhau về tình trạng người 

dùng (ví dụ như độ tuổi, giới tính, lĩnh vực hoạt động,...) 

- Cá nhân hóa các đề xuất, gợi ý các thủ tục hành chính dựa trên các 

thông tin cá nhân của đối tượng người dùng. 

- Cho phép người dân, doanh nghiệp đăng ký thực hiện thủ tục hành 

chính một cách nhanh chóng thông qua tự động điền các biểu mẫu với các thông 

tin cá nhân đã được quản lý, quản trị; thực hiện đăng ký gửi nhận hồ sơ, kết quả 

thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích. 

- Cho phép người dân, doanh nghiệp thực hiện thanh toán phí, lệ phí 

thực hiện thủ tục hành chính, phí dịch vụ Bưu chính công ích. 

- Cho phép người dân, doanh nghiệp theo dõi tình trạng thụ lý, giải 

quyết thủ tục hành chính cũng như tiếp nhận thông tin kết quả (điện tử) giải 

quyết thủ tục hành chính. 
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- Cho phép người dân, doanh nghiệp thực hiện đánh giá mức độ hài lòng 

đối với việc thực hiện thủ tục hành chính. 

 Ứng dụng hỗ trợ trong lĩnh vực Giao thông 

Cho phép công dân nắm bắt tình trạng giao thông trên địa bàn tỉnh theo 

thời gian thực trên nền bản đồ số. 

Cho phép người dân, doanh nghiệp tiếp nhận các thông báo, cảnh báo về 

các thay đổi hay các sự cố trên các tuyến giao thông công cộng, giúp lập, điều 

chỉnh lịch trình một cách kịp thời. 

Cho phép người dân, doanh nghiệp tiếp nhận các thông báo vi phạm, xử 

phạt trong lĩnh vực giao thông cũng như thực hiện thanh toán các chi phí, xử 

phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông. 

 Ứng dụng hỗ trợ trong lĩnh vực Môi trường 

Cho phép công dân nắm bắt tình trạng môi trường các khu vực trên địa 

bàn tỉnh theo thời gian thực trên nền bản đồ số. 

Cho phép người dân, doanh nghiệp tiếp nhận các thông báo, cảnh báo và 

các khuyến nghị về các nguy cơ, sự cố về môi trường như: ô nhiễm không khí, ô 

nhiễm nguồn nước, ô nhiễm tiếng ồn,… 

 Ứng dụng hỗ trợ trong lĩnh vực Du lịch 

Cung cấp các thông tin, dịch vụ liên quan ngành du lịch của địa phương 

dựa trên nền tảng bản đồ số như: 

- Thông tin về các địa điểm du lịch cùng với các đề xuất lựa chọn. 

- Thông tin về tour du lịch, phương tiện di chuyển, địa điểm lưu trú, giá 

cả… 

- Các hướng dẫn, khuyến nghị liên quan du lịch tại các địa điểm 

Cung cấp khả năng hỗ trợ thiết lập, chia sẻ lịch trình, kế hoạch cho 

chuyến du lịch, bao gồm: 

- Lập lịch trình di chuyển, lưu trú, thăm quan; 

- Chia sẻ lịch trình 

- Đánh giá về các dịch vụ du lịch 

Cung cấp khả năng thanh toán các chi phí đi lại, ăn nghỉ, vé xe, vé tham 

quan… thông qua thiết bị di động 

 Ứng dụng hỗ trợ trong lĩnh vực Y tế 

Cung cấp thông tin về các bệnh viện, cơ sở y tế, chất lượng y tế, nhà 

thuốc,… trên nền bản đồ số. 
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Cung cấp khả năng đăng ký khám chữa bệnh trực tuyến với các bệnh 

viện, cơ sở y tế, cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

Hỗ trợ cung cấp dịch vụ tư vấn, khám chữa bệnh từ xa, cho phép người 

dân khai thác, sử dụng dịch vụ tư vấn, khám chữa bệnh thông qua môi trường 

mạng dựa trên các thông tin hình ảnh, video. 

 Ứng dụng hỗ trợ trong lĩnh vực Giáo dục 

Cung cấp khả năng tra cứu, tìm kiếm thông tin các cơ sở giáo dục, đào tạo 

trên nền bản đồ số. 

Hỗ trợ tra cứu, tìm kiếm, đăng ký tham gia các lớp, các khóa học tại các 

cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh. 

 Ứng dụng hỗ trợ cuộc sống của người dân và hoạt động của doanh 

nghiệp 

Cung cấp các thông tin liên quan đời sống, sinh hoạt của người dân hay 

các hoạt động của doanh nghiệp như: 

- Tiếp nhận thông báo tiền điện, nước, điện thoại, thuê bao truyền hình, 

vệ sinh môi trường… từ các doanh nghiệp, tổ chức 

- Tiếp nhận thông báo các loại thuế, phí như: thuế thu nhập, thuế đất 

đai… từ các CQNN; 

- Tiếp nhận thông báo, cảnh báo từ các CQNN về các nguy cơ, sự cố 

như mất nước, mất điện, trộm cắp, cháy nổ, dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực 

phẩm… 

- Tiếp nhận thông báo các sự kiện khác như: lịch tiêm chủng, lịch khám 

sức khoẻ,…  

Cung cấp khả năng thanh toán các chi phí tự động (theo yêu cầu) hoặc thủ 

công thông qua chức năng thanh toán điện tử. 

Cung cấp khả năng tra cứu, tìm kiếm các địa điểm, sản phẩm, dịch vụ liên 

quan khác. 

2.2.2. Xây dựng các ứng dụng phục vụ quản lý, điều hành thông qua các 

thiết bị di động 

Các ứng dụng phục vụ quản lý, điều hành thông qua các thiết bị di động 

hướng tới người dùng là các Lãnh đạo cũng như các Cán bộ công chức, viên 

chức các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, mang lại khả năng theo dõi tình trạng 

chung của tỉnh theo các lĩnh vực khác nhau, từ đó giúp Chính quyền các cấp có 

khả năng quản lý tổng thể cũng như thực hiện điều hành, xử lý công việc một 

cách nhanh chóng, kịp thời. 
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Tương tự như các ứng dụng thiết yếu cho người dân, doanh nghiệp, các 

ứng dụng phục vụ quản lý, điều hành thông qua các thiết bị di động cũng được 

phát triển theo mô hình siêu ứng dụng di động với hệ sinh thái các ứng dụng 

thành phần (Mini App) được triển khai trên cơ sở một ứng dụng nền (Host App). 

Các ứng dụng phục vụ quản lý, điều hành thông qua các thiết bị di động được 

triển khai trên các nền tảng di động phổ biến (Android và iOS), tương thích các 

thiết bị di động khác nhau (điện thoại di động, máy tính bảng) với các kích cỡ 

khác nhau giúp các Cán bộ công chức, viên chức có khả năng theo dõi và thực 

hiện quản lý, điều hành mọi lúc, mọi nơi một cách thuận tiện. 

Mô hình các ứng dụng phục vụ quản lý, điều hành thông qua các thiết bị 

được mô tả trong hình sau: 

 

Hình 3: Mô hình các ứng dụng phục vụ quản lý, điều hành dành cho Lãnh đạo, 

Cán bộ công chức, viên chức 

Theo đó, Lãnh đạo cùng cán bộ công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị 

trên địa bàn tỉnh có thể thông qua kênh tương tác là các thiết bị di động như điện 

thoại thông minh, máy tính bảng, thực hiện quản lý, giám sát, điều hành từ xa và 

tương tác với các cơ quan, đơn vị, tổ chức cũng như người dân, doanh nghiệp 

trên địa bàn tỉnh. Các ứng dụng phục vụ quản lý, điều hành thông qua các thiết 

bị di động bao cung cấp các ứng dụng thành phần chức năng chính bao gồm: 

 Ứng dụng Quản lý thông tin Cán bộ công chức, viên chức 

Ứng dụng Quản lý thông tin Cán bộ công chức, viên chức cung cấp khả 

năng quản lý thông tin cá nhân của các Cán bộ công chức, viên chức và xác thực 

tập trung người dùng là các Cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn toàn tỉnh, 

đảm bảo công tác theo dõi, giám sát cũng như chỉ đạo, điều hành được thực hiện 

trên một môi trường an toàn, bảo mật và phù hợp với vai trò của các Cán bộ 

công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị khác nhau. 

 Ứng dụng tiếp nhận, quản lý phản ánh kiến nghị, ý kiến đóng góp 
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Cung cấp các chức năng phục vụ tiếp nhận, quản lý các thông tin phản 

ánh kiến nghị, các ý kiến đóng góp từ phía người dân, doanh nghiệp, trong đó 

bao gồm: 

- Tiếp nhận phản ánh kiến nghị, ý kiến đóng góp do người dân, doanh 

nghiệp đăng tải. 

- Thực hiện phân tích, phân loại và chuyển xử lý thông tin tiếp nhận tới 

cơ quan, đơn vị chức năng liên quan. 

- Phản hồi kết quả tiếp nhận, giải quyết phản ánh kiến nghị, ý kiến đóng 

góp tới người dân, doanh nghiệp thông qua hình thức thủ công hoặc tự động tích 

hợp hệ thống. 

- Thực hiện tổng hợp, thống kê, báo cáo thời gian thực hoạt động tiếp 

nhận, giải quyết phản ánh kiến nghị, ý kiến đóng góp theo nhiều chiều (như lĩnh 

vực, cơ quan, đơn vị, thời gian tiếp nhận, thời gian xử lý,...) giúp Lãnh đạo các 

cơ quan, đơn vị cũng như Cán bộ công chức, viên chức theo dõi, giám sát, đôn 

đốc trong việc tiếp nhận, giải quyết phản ánh kiến nghị, ý kiến đóng góp. 

 Ứng dụng hỗ trợ quản lý, chỉ đạo trong cung cấp dịch vụ công 

Cung cấp các chức năng phục vụ theo dõi tình trạng tiếp nhận và giải 

quyết thủ tục hành chính trên địa bàn toàn tỉnh, góp phần mang lại cái nhìn toàn 

cảnh trong công tác cung cấp dịch vụ công trên địa bàn tỉnh cho các Lãnh đạo, 

các cán bộ công chức, viên chức trong tỉnh. Các tính năng, chức năng chính bao 

gồm: 

Cung cấp tổng hợp, thống kê, báo cáo thời gian thực hoạt động tiếp nhận 

và giải quyết thủ tục hành chính theo nhiều chiều (lĩnh vực, cơ quan tiếp nhận và 

giải quyết, thời gian thụ lý và giải quyết, tình hình chậm giải quyết TTHC,...) 

 Ứng dụng hỗ trợ quản lý, chỉ đạo trong các lĩnh vực 

Cung cấp chức năng tích hợp các hệ thống quản lý trong các lĩnh vực như 

Môi trường, Y tế, Giáo dục, Du lịch, Giao thông, An toàn trật tự xã hội,...  

Thực hiện tổng hợp, thống kê, báo cáo thời gian thực về các hoạt động 

trong các lĩnh vực. 

Cung cấp khả năng gửi thông tin chỉ đạo, điều hành tới các cơ quan quản 

lý, các đơn vị phụ trách cũng như thực hiện thông báo, cảnh báo tới người dân, 

doanh nghiệp về các nguy cơ trong các lĩnh vực. 

2.2.3. Xây dựng kênh tƣơng tác tự động phục vụ kết nối ngƣời dân, doanh 

nghiệp 

Kênh tương tác tự động phục vụ kết nối người dân, doanh nghiệp hướng 

tới cung cấp khả năng tương tác, giao tiếp tự động với người dân, doanh nghiệp 
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thông qua các nền tảng khác nhau, bao gồm nền tảng ứng dụng web và nền tảng 

ứng dụng trên các thiết bị di động, giúp: 

-  Hỗ trợ tiếp nhận và giải đáp các thắc mắc, ý kiến người dân, doanh 

nghiệp trên các nền tảng cung cấp thông tin. 

- Hỗ trợ tự động tìm kiếm các thông tin liên quan, phù hợp phục vụ 

cung cấp đúng đối tượng người dân, doanh nghiệp. 

- Hỗ trợ tự động đề xuất, gợi ý các thông tin, dịch vụ phù hợp cho người 

dân, doanh nghiệp. 

Kênh tương tác tự động phục vụ kết nối người dân, doanh nghiệp là một 

cầu nối quan trọng, phục vụ nâng cao trải nghiệm của người dân, doanh nghiệp 

đối với các dịch vụ do các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh cung cấp.  

Thông qua kênh tương tác tự động, người dân, doanh nghiệp có khả năng 

tiếp cận các thông tin, dịch vụ một cách nhanh chóng và thuận tiện hơn, giúp 

tăng cường uy tín của các cấp chính quyền đối với người dân, doanh nghiệp. 

3. Địa điểm đầu tƣ 

Trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 

III. DỰ KIẾN TỔNG MỨC ĐẦU TƢ VÀ CƠ CẤU NGUỒN VỐN ĐẦU 

TƢ 

Dự kiến tổng mức đầu tư: 30.000.000.000 đồng. (Bằng chữ: Ba mươi tỷ 

đồng chẵn./.) 

Dự kiến nguồn vốn: ngân sách tỉnh. 

(Chi tiết tổng chi phí dự kiến theo phụ lục kèm theo.) 

IV. DỰ KIẾN TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐẦU TƢ 

Căn cứ điều kiện thực tế và khả năng huy động các nguồn lực theo thứ tự 

ưu tiên hợp lý bảo đảm đầu tư tập trung, có hiệu quả, dự kiến tiến độ triển khai 

thực hiện đầu tư như sau: 

- Thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư vào năm 2021; 

- Thực hiện đầu tư trong năm: 2021; 

- Kết thúc đầu tư trong năm 2023, trình UBND Tỉnh phê duyệt quyết 

toán dự án vào năm 2023; 

V. XÁC ĐỊNH SƠ BỘ CHI PHÍ LIÊN QUAN TRỌNG QUÁ TRÌNH 

THỰC HIỆN VÀ CHI PHÍ VẬN HÀNH DỰ ÁN SAU KHI HOÀN 

THÀNH 

1. Chi phí trong quá trình thực hiện 
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Đã tính trong tổng mức đầu tư 

2. Chi phí vận hành dự án 

Dự kiến chi phí vận hành dự án sau khi hoàn hành bao gồm: 

- Chi phí thuê cập nhật thông tin; 

- Chi phí vận hành, bảo trì, bảo dưỡng; 

- Chi phí nhân công vận hành hệ thống; 

- Các chi phí liên quan khác; 

Chi phí vận hành được lấy từ chi phí đảm bảo chi thường xuyên của Sở 

Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam 

VI. PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ TÁC ĐỘNG VỀ MÔI TRƢỜNG, 

XÃ HỘI; XÁC ĐỊNH SƠ BỘ HIỆU QUẢ ĐẦU TƢ VỀ KINH TẾ - 

XÃ HỘI 

1. Phân tích, đánh giá sơ bộ tác động về môi trƣờng, xã hội 

 Về tác động môi trường:  

Dự án này thuộc loại hình đầu tư xây dựng phần mềm nội bộ. Hệ thống 

thiết bị trong phạm vi dự án này không sử dụng nguyên nhiên vật liệu gây ảnh 

hưởng, không xả thải ra môi trường trường không khí, nước mặt, nước ngầm, 

không sử dụng và không phát sinh chất thải phóng xạ, không gây ồn, rung, 

không nằm trong khu dân cư nên không tác động đến cộng đồng dân cư. Mặt 

khác, các thiết bị này đều tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường của các nước trên 

thế giới, được đặt trong phòng máy chủ tiêu chuẩn nên không gây tiếng ồn, hệ 

thống cũng không gây bức xạ hoặc nhiễu sóng hoặc các tác động có hại về từ 

trường với cho môi trường xung quanh và cho con người. 

Dự án này không thuộc Danh mục dự án phải thực hiện đánh giá tác động 

đến môi trường quy định tại phụ lục II, Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 

14/02/2015 của Chính phủ. 

 Về tác động xã hội:  

Nâng cao hiệu quả hoạt động cung cấp dịch vụ, phục vụ người dân, doanh 

nghiệp đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; nâng cao uy tín của hệ 

thống Chính quyền các cấp đối với người dân, doanh nghiệp. 

Tăng cường kết nối, tương tác, trao đổi giữa chính quyền các cấp và 

người dân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; cho phép các cơ quan, đơn vị nắm 

bắt các vấn đề cũng như kịp thời giải quyết, xử lý các vấn đề một cách nhanh 

chóng. 
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Khuyến khích cộng đồng công dân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh 

tham gia, đóng góp vào quá trình xây dựng, phát triển của tỉnh. 

2. Xác định sơ bộ hiệu quả về kinh tế - xã hội 

 Về hiệu quả kinh tế: 

Giúp giảm thiểu thời gian cho công dân, doanh nghiệp trong công tác tra 

cứu, khai thác, sử dụng thông tin cũng như thực hiện các thủ tục hành chính, 

giám sát hoạt động và đóng góp chung cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn 

tỉnh. 

Giảm thiểu thời gian, tiết kiệm chi phí cũng như nguồn nhân lực thực hiện 

công tác khảo sát, đi thực tế nhằm phát hiện và xử lý các vấn đề về kinh tế - xã 

hội trên địa bàn toàn tỉnh. 

Đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết và đúng lúc cho việc ra 

quyết định; hỗ trợ công tác chỉ đạo, điều hành một cách thuận tiện, nhanh chóng, 

mọi lúc, mọi nơi thông qua các thiết bị di động. 

 Về hiệu quả xã hội: 

Đối với chính quyền, đây sẽ là kênh thông tin truyền tải các thông báo, tin 

tức, thủ tục hành chính, văn bản, chính sách… đến người dân một cách nhanh 

nhất và đúng đối tượng, thay thế cho các hình thức tuyên truyền thủ công, truyền 

thống. Đồng thời, Chính quyền các cấp cũng sẽ có khả năng nắm bắt tình hình, 

các vấn đề nổi cộm trong xã hội một cách nhanh chóng, hỗ trợ đưa ra các chỉ 

đạo, điều hành một cách kịp thời, thuận tiện, mọi lúc, mọi nơi. 

Đối với người dân, qua hệ thống ứng dụng này có thể phản ánh các vấn đề 

về giao thông, môi trường, an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm, dịch vụ 

hành chính…; thực hiện các thủ tục hành chính; theo dõi và đóng góp vào quá 

trình phát triển chung của tỉnh một cách dễ dàng, thuận tiện hơn.  

Hệ thống cũng sẽ góp phần nâng cao tính minh bạch và tin cậy của Đảng 

và Chính quyền các cấp của tỉnh, mở ra các cơ hội mới cho người dân được chủ 

động trong quá trình tham gia vào việc hoạch định chính sách của tỉnh.  

VII. PHÂN CHIA CÁC DỰ ÁN THÀNH PHẦN 

Không phân chia dự án thành phần 

VIII. CÁC GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Hình thức quản lý dự án 

Sau khi dự án được thông qua chủ trương đầu tư và được Ủy ban nhân 

dân tỉnh Quảng Nam giao cho Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam tổ 

chức thực hiện, trên cơ sở kinh nghiệm thực hiện các dự án đầu tư trong những 
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năm vừa qua Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam dự kiến sẽ thành 

lập Ban Quản lý dự án trực thuộc Sở giúp Sở tổ chức thực hiện. Việc triển khai 

dự án sẽ tuân thủ theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Đấu thầu và các văn 

bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. 

2. Triển khai dự án 

a) Công tác chuẩn bị đầu tư: 

Trên cơ sở vốn chuẩn bị đầu tư được giao, Sở sẽ thuê tư vấn khảo sát, lập 

báo cáo nghiên cứu khả thi trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. 

b) Công tác thực hiện đầu tư: 

Trên cơ sở báo cáo nghiên cứu khả thi được phê duyệt và nguồn vốn được 

giao, Sở sẽ tiến hành các thủ tục thực hiện đầu tư: 

- Xây dựng Kế hoạch đấu thầu trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. 

- Thuê đơn vị tư vấn lập thiết kế chi tiết – tổng dự toán, tiến hành các 

thủ tục phê duyệt thiết kế chi tiết, tổng dự toán 

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị (phần cứng, phần mềm hệ 

thống, phần mềm nội bộ…) 

- Tổ chức triển khai: thuê đơn vị tư vấn giám sát,… 

c) Công tác kết thúc đầu tư:  

Tổ chức, thực hiện việc lập Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo quy 

định. Thực hiện làm thủ tục thanh toán các khoản công nợ của dự án theo quy 

định. 

d) Tổ chức khai thác, vận hành 

- Xây dựng quy định về tổ chức, vận hành, khai thác hệ thống 

- Vận hành hệ thống 

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam dự kiến sẽ giao cho đơn 

vị thuộc Sở tổ chức khai thác vận hành. 

Chi phí vận hành được xác định theo quy định nhà nước do cấp có thẩm 

quyền phê duyệt. 

IX. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

Trong kỷ nguyên phát triển mạnh mẽ của các thiết bị di động, các thiết bị 

di động ngày càng đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động đời sống thường 

ngày của người dân, doanh nghiệp. Điều này sẽ góp phần thúc đẩy việc khai 

thác, sử dụng các dịch vụ công cộng được cung cấp bởi các cơ quan nhà nước 
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của người dân, doanh nghiệp cũng như việc đôn đốc, chỉ đạo, điều hành thông 

qua các thiết bị di động trở nên hiệu quả hơn. 

Với các nội dung chi tiết trình bày nêu trên, việc đầu tư thực hiện dự án 

“Xây dựng và triển khai các ứng dụng Chính phủ điện tử giúp điều hành, quản 

lý và kết nối với người dân, doanh nghiệp” là một nhiệm vụ cần thiết, phù hợp 

với chính sách, chủ trương của Chính phủ, nhằm đảm bảo nâng cao năng lực 

hoạt động, điều hành bộ máy Chính quyền cũng như thu hẹp khoảng cách giữa 

Chính quyền với Người dân, Doanh nghiệp. Việc đầu tư dự án “Xây dựng và 

triển khai các ứng dụng Chính phủ điện tử giúp điều hành, quản lý và kết nối với 

người dân, doanh nghiệp” cũng sẽ góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế 

xã hội của tỉnh, nhằm hướng đến mục tiêu cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp 

theo hướng hiện đại vào năm 2025. 

Sở thông tin và Truyền thông kính đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng 

Nam xem xét và phê duyệt Chủ trương đầu tư, để có thể tiến hành thực hiện các 

bước tiếp theo thực hiện Dự án. 

Kính trình./. 

Nơi nhận:  

- UBND tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Lưu VT,CNTT. 

  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phạm Hồng Quảng 
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PHỤ LỤC: CHI TIẾT KINH PHÍ DỰ KIẾN 

1. Tổng mức đầu tƣ 

Dự kiến tổng mức đầu tư: 30.000.000.000 đồng. (Bằng chữ: Ba mươi tỷ 

đồng chẵn./.) 

Chi tiết tổng mức đầu tư dự kiến: 

Đơn vị tính: đồng 

TT Nội dung chi phí Ký hiệu Giá trị sau thuế 

1 Chi phí xây lắp GXL 0 

2 Chi phí thiết bị GTB 25,985,000,000 

3 Chi phí Quản lý dự án GQLDA 482,041,000 

4 Chi phí tƣ vấn đầu tƣ ƢDCNTT GTV  1,695,628,000 

5 Chi phí khác GK 401,238,000 

6 Chi phí dự phòng GDP 1,428,195,000 

  TỔNG CỘNG (1+2+3+4+5+6) GDT 29,992,102,000 

  LÀM TRÒN   30,000,000,000 
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2. Chi tiết tổng mức đầu tƣ 

STT 
Nội dung chi 

phí 
Ký hiệu Cách tính Giá trị trƣớc thuế Thuế GTGT Giá trị sau thuế Ghi chú 

I 
Chi phí xây 

lắp 
GXL           

II 
Chi phí thiết 

bị  
GTB  25,985,000,000 0 25,985,000,000   

III 

Chi phí quản 

lý dự án  (đã 

bao gồm 20% 

Chi phí giám 

sát đánh giá 

đầu tƣ) 

GQLDA  482,041,000   482,041,000 
QĐ 1688/QĐ-

BTTTT 

IV 

Chi phí tƣ vấn 

đầu tƣ 

ƢDCNTT  

GTV   1,541,482,000 75,910,100 1,695,628,000   

1 

Chi phí lập 

Báo cáo 

nghiên cứu 

khả thi 

   203,378,000 20,337,800 223,715,000 
QĐ 1688/QĐ-

BTTTT 

2 
Chi phí lập 

thiết kế chi tiết 

và dự toán 

   758,155,000 75,815,500 833,970,000 
QĐ 1688/QĐ-

BTTTT 

3 

Chi phí thẩm 

tra tính hiệu 

quả và tính 

khả thi của dự 

án đầu tƣ 

   20,843,000 2,084,300 22,927,000 
QĐ 1688/QĐ-

BTTTT 

4 
Chi phí thẩm 

tra thiết kế chi 

tiết và tổng dự 

   24,227,000 2,422,700 26,649,000 
QĐ 1688/QĐ-

BTTTT 
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toán 

5 

Chi phí tƣ vấn 

lập Hồ sơ mời 

thầu và đánh 

giá Hồ sơ dự 

thầu 

   73,659,000 7,366,000 81,025,000 
QĐ 1688/QĐ-

BTTTT 

6 
Chi phí giám 

sát thi công  
   461,220,000 46,122,000 507,342,000 

QĐ 1688/QĐ-

BTTTT 

V Chi phí khác GK  348,435,000 24,221,000 401,238,000   

1 
Lệ phí thẩm 

định dự án 
    4,980,000   4,980,000 

 TT 209/2016/TT-

BTC 

2 
Chi phí kiểm 

toán 
    164,250,000 16,425,000 180,675,000 10/2020/TT-BTC 

3 
Chi phí thẩm 

định giá 
   0,3%*(Gxl+ Gtb)  77,955,000 7,796,000 85,751,000 Đơn giá thị trường 

4 

Chi phí thẩm 

tra phê duyệt 

quyết toán 

công trình. 

    101,250,000   101,250,000 10/2020/TT-BTC 

5 
Chi phí thẩm 

định HSMT 
  

 Giá gói thầu * 

0,05%  
        

  
Chi phí thẩm 

định HSMT 
    12,992,000 1,299,000 14,291,000   

6 

Chi phí thẩm 

định kết quả 

lựa trọn nhà 

thầu 

  
 Giá gói thầu * 

0,05%  
        

  

Chi phí thẩm 

định kết quả 

lựa trọn nhà 

    12,992,000 1,299,000 14,291,000   
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thầu 

VI 
Chi phí dự 

phòng  
GDP 

(GXL + GTB + 

GQLDA + GTV + 

GK) x % 

1,428,195,000   1,428,195,000 5.000% 

  TỔNG CỘNG GDT 
 (I+II+III+IV 

+V+VI)  
    29,992,102,000   
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3. Khái toán chi phí thiết bị 

Đơn vị tính: đồng 

TT Hạng mục 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lƣợng 
Khái toán 

Ghi 

chú 

I 

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 

Hệ 

thống 
1 25.833.000.000    

1 

Xây dựng các ứng dụng thiết 

yếu cho người dân, doanh 

nghiệp trên các thiết bị di 

động 

Phần 

mềm 
1 14.513.000.000    

1.1 
Ứng dụng quản trị thông tin cá 

nhân 

Hạng 

mục 
1 1.272.000.000    

1.2 
Ứng dụng thanh toán trực 

tuyến 

Hạng 

mục 
1 1.356.000.000    

1.3 Ứng dụng phản ánh kiến nghị 
Hạng 

mục 
1 1.435.000.000    

1.4 
Ứng dụng theo dõi, cập nhật 

thông tin 

Hạng 

mục 
1 986.000.000    

1.5 
Ứng dụng hỗ trợ trong thực 

hiện thủ tục hành chính 

Hạng 

mục 
1 1.858.000.000    

1.6 
Ứng dụng hỗ trợ trong lĩnh 

vực Giao thông 

Hạng 

mục 
1 1.294.000.000    

1.7 
Ứng dụng hỗ trợ trong lĩnh 

vực Môi trường 

Hạng 

mục 
1 1.147.000.000    

1.8 
Ứng dụng hỗ trợ trong lĩnh 

vực Du lịch 

Hạng 

mục 
1 1.178.000.000    

1.9 Ứng dụng hỗ trợ trong lĩnh Hạng 1 1.369.000.000    
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TT Hạng mục 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lƣợng 
Khái toán 

Ghi 

chú 

vực Y tế mục 

1.10 
Ứng dụng hỗ trợ trong lĩnh 

vực Giáo dục 

Hạng 

mục 
1 1.152.000.000    

1.11 
Ứng dụng hỗ trợ hoạt động của 

người dân, doanh nghiệp 

Hạng 

mục 
1 1.466.000.000    

2 

Xây dựng các ứng dụng phục 

vụ quản lý, điều hành thông 

qua các thiết bị di động 

Phần 

mềm 
1 8.522.000.000    

2.1 
Ứng dụng Quản lý thông tin 

Cán bộ công chức, viên chức 

Hạng 

mục 
1 1.139.000.000    

2.2 

Ứng dụng tiếp nhận, quản lý, 

xử lý phản ánh kiến nghị, ý 

kiến đóng góp 

Hạng 

mục 
1 2.483.000.000    

2.3 

Ứng dụng hỗ trợ quản lý, chỉ 

đạo trong cung cấp dịch vụ 

công 

Hạng 

mục 
1 1.643.000.000    

2.4 
Ứng dụng hỗ trợ quản lý, chỉ 

đạo trong các lĩnh vực 

Hạng 

mục 
1 3.257.000.000    

3 

Xây dựng kênh tương tác tự 

động phục vụ kết nối với 

người dân, doanh nghiệp 

Phần 

mềm 
1 2.798.000.000    

3.1 
Kênh tương tác tự động tích 

hợp trên nền ứng dụng web 

Hạng 

mục 
1 1.275.000.000    

3.2 

Kênh tương tác tự động tích 

hợp trên nền ứng dụng thiết bị 

di động 

Hạng 

mục 
1 1.523.000.000    

II Dịch vụ liên quan Gói 1 152.000.000    

1 Triển khai hệ thống Dịch 1 38.000.000    
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TT Hạng mục 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lƣợng 
Khái toán 

Ghi 

chú 

vụ 

2 Đào tạo, chuyển giao hệ thống 
Dịch 

vụ 
1 114.000.000    

TỔNG CỘNG 25,985,000,000    

(Bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ, chín trăm tám mươi lăm triệu đồng./.) 
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