
I
Thực hiện bằng các dự án 

đầu tư

1 Dự án ứng dụng CNTT

2 Dự án an toàn thông tin

3 Dự án Công nghiệp CNTT

II
Thực hiện bằng nguồn vốn 

sự nghiệp (ngoài DAĐT)

1
Chuẩn hóa hệ thống một cửa 

điện tử

Phù hợp với 

Kiến trúc chính 

quyền điện tử 

tỉnh, chuẩn hóa 

và tạo CSDL cấp 

tỉnh

Chi thiết kế bổ sung các 

giao diện tích hợp (API), 

chuẩn hóa dữ liệu Hệ 

thống một cửa điện tử từ 

cấp tỉnh đến cấp xã phù 

hợp với Kiến trúc chính 

quyền điện tử của tỉnh, 

đảm bảo Hệ thống Một cửa 

điện tử có thể liên thông, 

chia sẽ dữ liệu thông suốt 

với các hệ thống thông tin 

khác trên nền tảng LGSP; 

hình thành CSDL về hồ sơ, 

thủ tục hành chính cấp tỉnh

18 sở, ban, ngành; 

11 huyện, thị, 

thành và 109 xã, 

phường, thị trấn

Sở Thông 

tin và 

Truyền 

thông

2
Chuẩn hóa hệ thống quản lý 

văn bản và chỉ đạo điều hành

Phù hợp với 

Kiến trúc chính 

quyền điện tử 

tỉnh

Chi thiết kế bổ sung các 

giao diện tích hợp (API), 

chuẩn hóa dữ liệu Hệ 

thống quản lý văn bản và 

chỉ đạo điều hành từ cấp 

tỉnh đến cấp xã phù hợp 

với Kiến trúc chính quyền 

điện tử của tỉnh, có thể liên 

thông, chia sẽ dữ liệu 

thông trên nền tảng LGSP.

18 sở, ban, ngành; 

11 huyện, thị, 

thành và 109 xã, 

phường, thị trấn

Sở Thông 

tin và 

Truyền 

thông
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TT Dự án, Nhiệm vụ Mục tiêu
Nội dung nhiệm vụ (chi 

tiết)

Địa điểm triển 

khai

Cơ quan 

chủ trì



3
Phát triển nền tảng chia sẻ, 

tích hợp dùng chung cấp tỉnh

- Xây dựng, kết 

nối, chia sẻ liên 

thông các hệ 

thống thông tin, 

cơ sở dữ liệu của 

tỉnh.

Xây dựng phần mềm liên 

thông cấp tỉnh nhằm chia 

sẻ, tích hợp và kết nối dữ 

liệu dùng chung cấp tỉnh 

dựa trên nền tảng trục liên 

thông đã triển khai.

4
Xây dựng hệ thống thông tin 

và cơ sở dữ liệu về giáo dục

Ứng dụng CNTT 

vào quản lý nhà 

nước ngành giáo 

dục, chuẩn hóa 

và tạo CSDL cấp 

tỉnh

Xây dựng phần mềm quản 

lý cơ sở dữ liệu về ngành 

giáo dục của tỉnh nhằm 

phục vụ công tác chỉ đạo, 

điều hành của ngành giáo 

dục tỉnh được thực hiện 

nhanh chóng, hiệu quả hơn

Thực hiện cho Sở 

Giáo dục và Đào 

tạo, phòng đào tạo 

11 huyện, thị xã, 

thành phố

Sở Giáo 

dục và Đào 

tạo chủ trì, 

phối hợp 

với Sở 

Thông tin 

và Truyền 

thông

5

Xây dựng hệ thống thông tin 

và cơ sở dữ liệu về giao 

thông vận tải

Ứng dụng CNTT 

vào quản lý nhà 

nước về giao 

thông vận tải, 

chuẩn hóa và tạo 

CSDL cấp tỉnh

Xây dựng phần mềm quản 

lý cơ sở dữ liệu về ngành 

giao thông vận tải của tỉnh 

nhằm phục vụ công tác chỉ 

đạo, điều hành của ngành 

giao thông vận tải tỉnh 

được thực hiện nhanh 

chóng, hiệu quả hơn

 Thực hiện cho Sở 

Giao thông vận tải, 

UBND các huyện, 

thị xã, thành phố

Sở Giao 

thông vận 

tải chủ trì, 

phối hợp 

với Sở 

Thông tin 

và Truyền 

thông

6

Xây dựng hệ thống thông tin 

và cơ sở dữ liệu về lao động 

và chính sách xã hội

Ứng dụng CNTT 

vào quản lý nhà 

nước về lao động 

và chính sách xã 

hội, chuẩn hóa 

và tạo CSDL cấp 

tỉnh

Xây dựng phần mềm quản 

lý cơ sở dữ liệu về lao 

động và chính sách xã hội 

của tỉnh nhằm phục vụ 

công tác chỉ đạo, điều hành 

về lao động và chính sách 

xã hội tỉnh được thực hiện 

nhanh chóng, hiệu quả hơn

Thực hiện cho Sở 

Lao động, Thương 

binh và Xã hội, 

phòng Lao động, 

Thương binh và 

Xã hội các huyện, 

thị xã, thành phố.

Sở Sở Lao 

động, 

Thương 

binh và Xã 

hội chủ trì, 

phối hợp 

với Sở 

Thông tin 

và Truyền 

thông



Đầu tư Sự nghiệp Đầu tư Sự nghiệp

15.5 15.5

1 1

Chi tiết 

theo phụ 

lục 1

0.5 0.5

Chi tiết 

theo phụ 

lục 2
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Tổng mức đầu 

tư

Nguồn vốn

Ghi chúNSTƯ NSĐP
Khác



3 3

Chi tiết 

theo phụ 

lục 3

5 5

Chi tiết 

theo phụ 

lục 4

3 3

Chi tiết 

theo phụ 

lục 5

3 3

Chi tiết 

theo phụ 

lục 6
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