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Lãnh thổ LB 
Nga

Về lãnh thổ

17 098 246
km²

Tốp 30 nước về

mức độ phát triển 
CPĐT

Tốp 10 nước

theo sự tăng trưởng 
mức độ phát triển CPĐT

83 chủ thể

143 triệu

người

Vị trí LB Nga trên thế giới



Khởi đầu Sau đó Tiếp theo

Chính phủ điện tử

Website
Lưu chuyển tài 
liệu điện tử

Bưu chính 
điện tử



CPĐT hiện nay Hệ thống Phối hợp điện tử Liên Bộ (HTPHĐTLB) -
HẠT NHÂN CỦA CHÍNH PHỦ ĐiỆN TỬ LB NGA

Danh mục dịch vụ 
công cấp 
liên bang

Danh mục Dịch vụ 
công cấp địa 
phương

Danh mục Dịch vụ 
công cấp cơ sở 

Các cổng những dịch vụ công 
nhà nước và dịch vụ công ở cơ 
sở 

Cổng những dịch vụ công nhà 
nước và dịch vụ công ở cơ sở 
thống nhất

HTPHĐTLB

Hệ thống xác 
nhận và phân loại 
thống nhất

Cổng những dịch vụ công nhà 
nước và dịch vụ công ở cơ sở 
thống nhất

Hình thức 
đơn từ

Lý do 
đơn từ

Phòng cán
bộ thụ lý

Ký xácnhận

VĂN BẢN

Hình thức 
đơn từ

Lý do 
đơn từ

Phòng cán
bộ thụ lý

Ký xác nhận

1 2 3 83

Không gian tin
cậy thống nhất

HTPHĐTLB-Trạm 
liên bang

HTPHĐTLB-Trạm 
địa phương

Hệ thống thông 
tin chỉ tiêu –
hưỡng dẫn 
thống nhất

1
2 3 N

Các hệ thống chức năng của các cơ quan chính quyền liên bang

1 2 3 N

1 2 3 N
Các hệ thống chức năng của 
chính quyền dân cử cơ sở

Các hệ thống chức năng của các
cơ quan chính quyền địa phương



Những giai đoạn đã trải qua

THÀNH PHẦN
CƠ SỞ HẠ TẦNG: 

THÀNH PHẦN 
PHƯƠNG PHÁP. 

CÁC HỆ THỐNG 
THÔNG TIN

Liên lạc, internet, 
Các trung tâm dữ 
liệu và v.v…

Phương pháp, quy 
chế hiệp đồng v.v…

Phân loại dữ liệu theo 
tính cấp thiết.



«Bắt đầu từ đâu»?

Kiểm kê cơ sở hạ tầng và 
các hệ thống IT hiện có
-> xác định khu vực thử 
nghiệm 

Xem xét nghiên cứu
cơ sở luật pháp . 

Lựa chọn nhà điều phối duy 
nhất của chính phủ điện tử. 
(Rostelecom -> BARS Group
(Y tế, Giáo dục, Quản lý nhà ở 
và dịch vụ)



Ngân hàng giải pháp của BARS Group



Khách hàng và đối tác chính của BARS Group

Các cơ quan chức năng nhà nước Các đối tác chiến lược 
và khách hàng

Bộ Tài chính 
LB Nga

Th. phố 
Мatsckva

Tỉnh Saratov

Тỉnh 
Tomsk

Tỉnh Volgagrad Vùng 
Duyên hải

Cộng hòa 
Udmurchia

Cộng hòa
Ingucsetia

Cộng hòa
Tatarstan

ISM



Công nghệ BARS Group

Open
Source

Đám mây

Điều chỉnh 
đơn giản

Quy mô

Mềm dẻo
Chuyển đổi

dễ dàng

Ngôn ngữ

Python

Java

PHP

C#

.NET



Các cơ quan thuộc
khu vực nhà nước

Giám sát xã hội

Cộng đồng 
doanh nghiệp

Công dân

Các tổ chức liên bang của 
chính quyền nhà nước

Các tổ chức nhà nước và 
chính quyền địa phương 

của chủ thể LB Nga

Các cơ quan
Khối nhà nước 

BARS.
Y tế

BARS. Моnitoring.
Khu vực hiệu quả

BARS.
Phân tích

BARS.
Giáo dục

BARS.
Nông nghiệp

Công nghệ BARS Group.

DÂN CHÚNG
CƠ QUAN
NHÀ NƯỚC



Vấn đề quản lý nhà và dịch vụ (QLN&DV)

Tại điểm lạnh nhất LB Nga–
Một khối tài nguyên rất lớn được 
dùng để sưởi ấm nhà ở, bệnh 
viện, trường học và các căn 
phòng khác .

GiẢI PHÁP

Ứng dụng hệ thống QLN&DVВ on-line 
thống nhất , cho phép đăng ký các tòa 

nhà có người ở và bỏ trống, lên kế 
hoạch sửa chữa cải tạo, điều 

hành các chương trình đảm bảo (sửa 
chữa) tòa nhà và các phòng .

KẾT QUẢ

Tại các địa phương đã ứng dụng hệ thống, trong năm đầu tiên hiệu quả kinh tế tăng 
lên 25 tr. USD do việc lựa chọn các khoản trợ cấp theo mức độ bức thiết nhất . 

- 55 
độ vào 
mùa đông

Kinh phí hàng năm khoảng
- Làm thế nào để đảm bảo minh 
bạch các khoản chi ?
- Làm thế nào để tính toán giá cả dịch 
vụ QLN&DV bao gồm cả mọi khoản 
miễn trừ và trợ cấp?

400 tr. 
USD



VẤN ĐỀ CỦA ĐỊA PHƯƠNG

GiẢI PHÁP

KẾT QUẢ

Tại Nga tiến hành chính sách 
TĂNG CƯỜNG NỀN TẢNG TÀI 
CHÍNH CỦA ĐỊA PHƯƠNG. 
Một trong những biện pháp 
đó là tăng thu thuế đất. Tuy 
nhiên  THÔNG TIN ĐỂ TÍNH 
THUẾ là không xác thực. 

Tại địa phương tiến hành xác 
thực hóa thông tin về đất đai . 
Nguồn số liệu gốc quan trọng 
nhất của vấn đề này là số liệu 

thống kê tài sản. 

Nhờ giải pháp đó 
việc thu thập thông 
tin tập trung vào 
một cơ sở dữ liệu 
thống nhất được 
đảm bảo

Ví dụ: tại Cộng hòa Tatarstan: đã phát hiện 13,4 % đất đai không được 
đưa vào thống kê quản lý tài sản

Đã tiến hành thẩm tra chính xác hơn 900 ngàn địa chỉ khu đất và xác định chuẩn xác mốc 
giới của hơn 260 ngàn khu đất. Hiệu quả kinh tế – Thu thuế đất tại nước Cộng hòa tăng 
37.5% (riêng ở Kazan tăng 45.5%).



Vấn đề giáo dục mẫu giáo

GiẢI PHÁP

Danh sách ghi danh xếp hàng vào nhà trẻ 
được lập trên giấy vì vậy một em có thể 
ghi danh xếp hàng nhiều lần. Ngoài ra một 
số nhà trẻ không đủ số chiêu sinh trong 
khi một số nhà trẻ khác thì quá tải

Giảm hàng đợi vào nhà trẻ 30%,

Xếp hàng điện 
tử vào nhà trẻ.

KẾT QUẢ

TĂNG TÍNH RÕ RÀNG TRONG QUÁ TRÌNH DỊCH VỤ GHI DANH XẾP HÀNG, minh bạch thông tin cần 
thiết về tình hình thứ tự và vị trí của đơn trong hàng. Hệ thống đã tự động hóa các quá trình điều 
hành quản lý các cơ sở giáo dục mẫu giáo và là công cụ vô cùng quan trọng thống kê và phân bố.



Vấn đề tiếp nhận báo cáo 
của các cơ quan nhà nước

Trong mọi lĩnh vực kinh tế, y tế, giáo 
dục,văn hóa và thể thao …đều có mạng 
lưới các cơ quan cấp dưới thuộc thẩm 
quyền và một khối lượng khổng lồ các báo 
cáo theo quy chế và phi quy chế. 
Việc thu thập dữ liệu được thực hiện bằng 
tay ghi trên giấy hoặc nếu khá hơn là vào 
bảng Excel, điều đó khiến báo cáo trở nên 
không kịp thời và LÀM CHẬM QUÁ TRÌNH 
RA CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU HÀNH QUẢN 
LÝ.

GiẢI PHÁP

Hệ thống on-line thu thập và xử 
lý các báo cáo và hệ thống + hệ 
thống quản lý ủy quyền (Lưu 

chuyển tài liệu điện tử). Việc thu 
thập các chỉ tiêu trong bất kỳ 

lĩnh vực nào ở chế độ thời gian 
thực trong toàn bộ mạng các cơ 

quan trực thuộc dưới quyền

KẾT QUẢ
Thu thập các báo cáo – 3-5 giờ thay vì 5-7 ngày
Giảm thời gian kiểm tra dữ liệu thu được tới – 70%
Tiết kiệm thời gian lập các báo cáo tới – 60%.



Xếp hàng dài chờ bác sĩ khám, thiếu thông tin 
về bệnh nhân, một khối lượng lớn công việc 
giấy tờ tốn thời gian – làm giảm thời gian 
khám và điều trị cho bệnh nhân                               

Vấn đề Y tế

KẾT QUẢ

GiẢI PHÁP

Tự động hóa tổng hợp Y tế 
địa phương .

Hiệu quả kinh tế - Giảm chi phí 
chữa trị của bệnh nhân được

15% 

30% 

80-90% 

-Giảm xếp hàng tại 
-các bệnh viện và 
phòng khám, 

dùng thuốc không đúng mục đích 
nhờ loại trừ các tác động cá nhân . 

Giảm

Nhờ việc loại trừ việc lặp lại cùng 
một dịch vụ 



Kết quả – tăng tưởng mức độ phát triển 
Chính phủ Điện tử tại LB Nga

5959
2727

Từ vị tríTừ vị trí tiến lêntiến lên

Từ chỉ số 0.51 lên 0.73
Theo số liệu của

LHQ



Xin chân thành 
CẢM ƠN


