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I. Hiện trạng phát triển CPĐT 

1. Môi trường pháp lý 

 Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh 
ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội 
nhập quốc tế. 

 Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ 
điện tử. 

 Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của 
cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020. 
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I. Hiện trạng phát triển CPĐT (tiếp) 

2. Hạ tầng kỹ thuật 

 90% CBCC trong CQNN được trang bị máy tính phục vụ công việc.  

 100% CQNN có mạng nội bộ phục vụ công việc ngày càng tốt hơn. 

 60% các Bộ, ngành và 40% các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
đã có ứng dụng hoặc triển khai thí điểm chữ ký số. 

 Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước đã 
được triển khai xây dựng, đã hoàn thành triển khai xong giai đoạn 2, kết 
nối đến cấp sở, ban, ngành, quận, huyện. 
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I. Hiện trạng phát triển CPĐT (tiếp) 

3. Ứng dụng CNTT trong nội bộ CQNN 

 Hầu hết các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương có báo cáo đã triển khai hệ thống thư 
điện tử chính thức đồng bộ cho tất cả các cơ quan, đơn vị.  

 100% Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương có báo cáo đã trang bị hệ thống quản lý văn bản và 
điều hành phục vụ công việc. 

 Hầu hết các cơ quan đã có các phần mềm cơ bản phục vụ hoạt động 
thường xuyên (QLTS, QLNS, QLTC,…) 
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I. Hiện trạng phát triển CPĐT (tiếp) 

4. Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp 

 100% các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương đã có trang/cổng thông tin điện tử. Hầu 
hết các DVC trực tuyến đã được cung cấp mức độ 2. 

 Số DVCTT mức 3,4 được cung cấp ngày càng nhiều. 

  Nhiều hệ thống chuyên ngành phát huy hiệu quả rõ rệt, đặc biệt trong 
lĩnh vực thuế điện tử (có 90% doanh nghiệp tham gia nộp thuế điện tử ), 
Hải quan điện tử (100% cơ quan Hải quan các tỉnh, TP đã thực hiện thủ 
tục HQĐT thông qua Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS). 

 Hầu hết các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã có triển khai ứng 
dụng CNTT tại bộ phận một cửa. 
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II. Một số tồn tại, hạn chế 

 Về cơ sở hạ tầng kỹ thuật: Nhiều nơi chưa đáp ứng, đặc biệt khu vực 
khó khăn; vấn đề ATANTT cần chú trọng hơn. 

 Về ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan nhà nước: chủ yếu ở quy mô 
nhỏ, chưa kết nối, chia sẻ thông tin trên diện rộng; tỷ lệ các văn bản điện 
tử được trao đổi qua mạng còn hạn chế; việc điều hành, xử lý công việc 
qua mạng còn chưa nhiều. 

 Về ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp: các DVCTT 
mức độ cao (mức 3,4) cung cấp cho người dân và doanh nghiệp còn chưa 
nhiều. 

 Việc triển khai các CSDL, HTTT QG tạo nền tảng CPĐT còn chậm. 
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III. Mục tiêu phát triển CPĐT giai đoạn 2016-2020 

1. Mục tiêu tổng quát 

 Cung cấp các DVC cơ bản trực tuyến mức độ 4, đáp ứng nhu cầu thực 
tế để giảm thời gian, số lần phải đến trực tiếp CQNN. 

 Ứng dụng hiệu quả CNTT trong hoạt động của CQNN để tăng tốc độ 
xử lý công việc, giảm chi phí hoạt động. 

 Phát triển hạ tầng kỹ thuật tạo nền tảng phát triển CPĐT, bảo đảm an 
toàn, an ninh thông tin; tích hợp, kết nối các hệ thống thông tin, 
CSDL quy mô QG; trên cơ sở Khung Kiến trúc CPĐT Việt Nam. 

 Thực hiện thành công các mục tiêu hàng năm nêu trong NQ của Chính 
phủ về CPĐT. 
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2. Mục tiêu cụ thể 

a) Ứng dụng CNTT tin phục vụ người dân và doanh nghiệp 

- Cung cấp đầy đủ thông tin trên trang thông tin điện tử. 

- 30% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến mức độ 4. 

- Các chỉ tiêu ứng dụng CNTT đối với thuế, hải quan, đăng ký doanh 
nghiệp, cấp giấy chứng nhận đầu tư. 
 

b) Ứng dụng CNTT trong nội bộ CQNN 

- 100% văn bản không mật trình UBND tỉnh, Bộ, Thủ tướng Chính phủ, 
Chính phủ dưới dạng điện tử (bao gồm trình song song cùng VB giấy). 

- 80% văn bản trao đổi giữa các CQNN dưới dạng điện tử (bao gồm gửi 
song song cùng văn bản giấy). 

 

III. Mục tiêu phát triển CPĐT giai đoạn 2016-2020 (tiếp) 
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2. Mục tiêu cụ thể (tiếp) 

c) Xây dựng và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông 
tin, CSDLQG 

- Xây dựng và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật các cấp, tạo nền tảng phát 
triển CPĐT đồng bộ, kết nối, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin (Hệ 
thống NGSP, LGSP). 

- Đẩy nhanh tiến độ triển khai, đưa vào sử dụng hiệu quả các hệ thống 
thông tin, CSDLQG tạo nền tảng phát triển CPĐT. 

- Triển khai đô thị thông minh ít nhất tại 3 địa điểm. 

 

 

III. Mục tiêu phát triển CPĐT giai đoạn 2016-2020 (tiếp) 
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IV. Các hoạt động phát triển CPĐT giai đoạn 2016-2020 

 Hoạt động 1: Phát triển ƯDCNTT phục vụ người dân và DN  

- Cung cấp các DVC cơ bản trực tuyến mức độ 4. Danh mục nhóm 
các DVC  được ưu tiên nêu trong Phụ lục I, Phụ lục II.  Các CQ xây 
dựng lộ trình, chọn lựa triển khai trong thực tế, bảo đảm hiệu quả, đáp 
ứng nhu cầu thiết thực của người dân và DN. 

- Ứng dụng CNTT hiệu quả, toàn diện tại bộ phận một cửa, một cửa 
liên thông, tăng cường trao đổi, xử lý hồ sơ qua mạng. 

- Phát triển các hệ thống thông tin thiết yếu; bảo đảm triển khai đồng 
bộ với việc phát triển các hệ thống thông tin, CSDLQG; tăng cường 
kết nối, chia sẻ thông tin. 

- Triển khai đô thị thông minh ít nhất tại 3 địa điểm theo các tiêu 
chí do Bộ TTTT hướng dẫn. 
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Hoạt động 2: Phát triển ƯDCNTT trong nội bộ CQNN  

 

 Hệ thống quản lý thông tin tổng thể, tiến tới xây dựng cơ quan điện tử 

 Các ứng dụng CNTT nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu đặc thù.  

 Các hệ thống ứng dụng CNTT khác trong công tác nội bộ theo hướng 
hiệu quả, mở rộng kết nối. 
 

IV. Các hoạt động phát triển CPĐT giai đoạn 2016-2020 (tiếp) 



13 

Hoạt động 3: Phát triển hạ tầng KT, HTTT, CSDLQG tạo nền tảng CPĐT 

- Bảo đảm hạ tầng kỹ thuật triển khai CPĐT các cấp; bảo đảm an toàn, 
an ninh thông tin, kết nối chia sẻ dữ liệu. 

- Phát triển hạ tầng kiến trúc CPĐT. 

- Triển khai chứng thực điện tử và chữ ký số trong các cơ quan thuộc 
hệ thống chính trị. 

- Kết nối, liên thông các hệ thống thông tin ở TW và ĐP 

- Thực hiện đấu thầu qua mạng. 

- Triển khai thuế điện tử. 

- Triển khai hải quan điện tử. 

- Quản lý giao thông thông minh. 
 

IV. Các hoạt động phát triển CPĐT giai đoạn 2016-2020 (tiếp) 
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Hoạt động 3: Phát triển hạ tầng KT, HTTT, CSDLQG tạo nền tảng CPĐT 

- Triển khai hộ chiếu điện tử. 

- Quản lý bệnh án điện tử. 

- Quản lý, duy trì Khung Kiến trúc CPĐT Việt Nam. 

- Quản lý danh mục điện tử dùng chung của các CQNN. 

- Quản lý thông tin, dữ liệu quy mô quốc gia về dân cư, đất đai, doanh 
nghiệp, tài chính, bảo hiểm. 

- Hỗ trợ các tổ chức, cá nhân truy nhập đến thông tin, dữ liệu của các 
CQNN. 

 
 

IV. Các hoạt động phát triển CPĐT giai đoạn 2016-2020 (tiếp) 
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VII. Tổ chức thực hiện 

Bộ, CQ ngang BỘ, CQ thuộc CP, UBND tỉnh, TP trực thuộc TW 

a) Căn cứ Chương trình QG UDCNTT trong CQNN 2016-2020, Khung Kiến 
trúc CPĐT Việt Nam, Kiến trúc CPĐT chi tiết của cơ quan, xây dựng và 
tổ chức triển khai Kế hoạch ứng dụng CNTT bảo đảm sự đồng bộ, 
hiệu quả, tránh trùng lặp. (Hiện tại, 24 Bộ, Cơ quan ngang Bộ, cơ 
quan thuộc Chính phủ và 47 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương đã xây dựng Kế hoạch UDCNTT giai đoạn 2016-2020) 

b) Xây dựng, duy trì, cập nhật Kiến trúc CPĐT chi tiết của cơ quan; lấy ý 
kiến của Bộ TTTT trước khi ban hành. 

c) Kiểm tra, đánh giá và báo cáo. 

d) Bảo đảm kinh phí cho ứng dụng CNTT. 
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Trân trọng cảm ơn! 


