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BÁO CÁO
Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về tờ trình, đề án và dự thảo nghị

quyết về: “Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số
tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2025” 

Qua xem xét Tờ trình số 5048/TTr-UBND ngày 28/8/2020 của UBND tỉnh
kèm theo đề án và dự thảo nghị quyết về phát triển ứng dụng công nghệ thông tin,
xây dựng chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025, Ban Pháp chế báo
cáo HĐND tỉnh một số nội dung sau:

Tại kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX đã ban hành Nghị quyết số
42/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 về phát triển công nghệ thông tin tỉnh Quảng Nam
đến năm 2020 (viết tắt Nghị quyết 42) với 04 nội dung chính gồm: (1) Xây dựng
chính quyền điện tử tỉnh; (2) Ứng dụng công nghệ thông tin trong các sở, ban, ngành;
(3) Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp; (4) Phát triển,
đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin với dự kiến kinh phí thực hiện hơn 77 tỷ
đồng. Theo báo cáo đánh giá của cơ quan chuyên môn, đến nay qua 04 năm triển khai
thực hiện hạ tầng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh từng bước được đầu tư, nâng
cấp; một số cơ sở dữ liệu chuyên ngành được triển khai phục vụ công tác quản lý,
điều hành,… Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Nghị quyết 42 còn nhiều vấn đề cần
quan tâm như:

- Xây dựng chính quyền điện tử chưa rõ về nội dung, kết quả thực hiện; việc
thực hiện Khung kiến trúc chính quyền điện tử phiên bản 1.0 chưa rõ nét. Khung
kiến trúc chính phủ điện tử phiên bản 2.0 theo Quyết định 2323/QĐ-BTTT ngày
31/12/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông chưa triển khai thực hiện kịp thời1.

- Có 14 cơ sở dữ liệu (CSDL) chuyên ngành được triển khai xây dựng nhưng
đến nay chỉ có 02/14 CSDL đưa vào sử dụng; tính chính xác, thống nhất, đồng bộ
của CSDL đã thu thập chưa cao; một số ngành chưa thực sự quan tâm, đầu tư việc
thu thập và xây dựng CSDL phục vụ công tác quản lý, nhất là các ngành liên quan
trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp như tài nguyên, môi trường, đất đai,… Kết
nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan trong tỉnh còn nhiều hạn chế.

- Đầu tư hạ tầng, hệ thống phần mềm dùng chung phục vụ xây dựng chính
quyền điện tử mặc dù thực hiện đúng lộ trình nhưng hiệu quả thực tế chưa cao.
Nhân lực CNTT trong các cơ quan nhà nước còn nhiều bất cập;  vai trò, trách
nhiệm của cơ quan địa phương cấp huyện, cấp xã trong ứng dụng CNTT chưa

1 Phiên bản 2.0 được xây dựng trên cơ sở nâng cấp, cập nhật các nội dung từ phiên bản 1.0
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được thể hiện rõ nét; có nơi người dân chưa quan tâm việc sử dụng CNTT thực
hiện các thủ tục hành chính.

Nhằm kế thừa, phát huy những kết quả đã đạt được của Nghị quyết 42 và đáp
ứng yêu cầu về phát triển, ứng dụng CNTT trong xây dựng chính quyền số việc
UBND tỉnh trình HĐND tỉnh đề án  phát triển ứng dụng CNTT, xây dựng chính
quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2025 là cần thiết, đúng thẩm quyền
của HĐND tỉnh, phù hợp chủ trương, định hướng của Trung ương về xây dựng và
phát triển chính quyền số. Ban Pháp chế thống nhất về chủ trương. Tuy nhiên, qua
xem xét nội dung đề án và điều kiện kinh tế-xã hội của tỉnh, Ban đề nghị HĐND
tỉnh xem xét thảo luận một số vấn đề sau:

 (1) Về nội dung:

- Xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số mặc dù đã có chủ
trương của Trung ương, phù hợp với yêu cầu phát triển nhưng đây là vấn đề mới
và khó, có tác động nhiều mặt đến người dân, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước.
Mặt khác, để phát huy hiệu quả chính quyền số, ngoài yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật
CNTT cần đảm bảo đồng bộ với năng lực khai thác, sử dụng của cả đội ngũ cán bộ
công chức và người dân, doanh nghiệp. Do vậy, Ban đề nghị UBND tỉnh phân tích
đánh giá cụ thể về điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thực trạng, mức độ
đáp ứng hạ tầng công nghệ thông tin hiện có; đánh giá toàn diện các tác động,
nguy cơ, rủi ro trong quá trình triển khai thực hiện đề án để xác định nội dung cần
đầu tư hạ tầng kỹ thuật CNTT trong giai đoạn 2021 -2025. Bên cạnh đó, nhu cầu
kinh phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật CNTT chiếm trên 50% kinh phí của đề án. Do đó,
cần làm rõ thứ tự ưu tiên đầu tư công các hạng mục hạ tầng CNTT mang tính bức
thiết và các phương án tăng cường xã hội hóa, thuê dịch vụ từ khu vực tư đối với
các hạ tầng khác.

 - Về ứng dụng và cơ sở dữ liệu: Để phù hợp khả năng đảm bảo nguồn lực và
tính đồng bộ, thống nhất trong thu thập xây dựng CSDL từ trung ương đến  địa
phương, Ban đề nghị cân nhắc, lựa chọn một số CSDL chuyên ngành ưu tiên liên
quan trực tiếp tới người dân, doanh nghiệp, nhu cầu sử dụng cao để đầu tư xây
dựng; chú ý tính đồng bộ về công nghệ, thẩm định tính phù hợp, đồng bộ của công
nghệ được áp dụng trong xây dựng CSDL các ngành; đồng thời cần lưu ý kế thừa,
phát huy hệ thống CSDL đã được thu thập, xây dựng trong giai đoạn 2016-2020.

(2) Về mục tiêu cụ thể: Ngoài việc dựa trên các tiêu chí của Trung ương, cần
bám sát kết quả thực hiện trong thời gian qua; đồng thời, xem xét nhu cầu thực
tiễn, điều kiện hạ tầng từng khu vực, vùng miền, khả năng cân đối nguồn lực của
địa phương... để đề ra chỉ tiêu, mục tiêu phù hợp.

 (3) Về nguồn kinh phí: Việc lập dự toán kinh phí chủ yếu xuất phát từ nhu
cầu, chưa được xây dựng trên cơ sở định mức quy định; quy mô nguồn kinh phí
lớn (901 tỷ đồng) nhưng chưa làm rõ khả năng huy động từng nguồn. Do đó, Ban
đề nghị UBND tỉnh cần báo cáo đánh giá làm rõ thêm về cơ sở xây dựng dự toán,
khả năng cân đối ngân sách tỉnh và mức độ khả thi trong việc huy động nguồn lực
khác; phân định trách nhiệm của từng cấp ngân sách...
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(4) Về giải pháp: Tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các
ngành, các cấp trong việc xây dựng, quản lý, sử dụng phần mềm ứng dụng CNTT;
quan tâm bố trí nguồn lực thực hiện; chú trọng công tác truyền thông.

Qua các nội dung phân tích như trên, Ban Pháp chế đề nghị HĐND tỉnh xem
xét quyết định.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về tờ trình, đề án
và dự thảo nghị quyết: “Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính
quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025”, kính trình HĐND tỉnh xem xét,
quyết định./.

Nơi nhận:
- TT HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Các ban HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh
- Đại biểu khách mời;
- CPVP, các phòng;
- Lưu VT, TH.

TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN

#ChuKyLanhDao
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