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A. Mục tiêu đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020

I. Mục tiêu đến năm 2015

1. Mục tiêu tổng quát

� Xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng thông tin, tạo nền tảng phát 
triển CPĐT. 

� Ứng dụng rộng rãi CNTT trong hoạt động nội bộ của các CQNN, 
hướng tới nâng cao năng suất LĐ, giảm chi phí hoạt động.

� Cung cấp thông tin, DVC trực tuyến mức độ cao, trên diện rộng cho 
người dân và DN, làm cho hoạt động của CQNN minh bạch hơn, 
phục vụ người dân và DN tốt hơn.
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A. Mục tiêu đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020

I. Mục tiêu đến năm 2015

2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2015
a) Xây dựng và hoàn thiện CSHT TT, tạo nền tảng phát triển CPĐT

� Phát triển và hoàn thiện HTKT bảo đảm các hoạt động ƯDCNTT 
trong CQNN trên môi trường mạng an toàn, hiệu quả.

� Phát triển và hoàn thiện các HTTT, các CSDL lớn (trước hết về con 
người, TN&MT, Tài chính, Kinh tế, công nghiệp, TM), bảo đảm tính 
kiến trúc, hệ thống, tạo môi trường làm việc điện tử rộng khắp giữa 
các CQNN.
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A. Mục tiêu đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020

I. Mục tiêu đến năm 2015

2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2015
b) Ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan nhà nước

� 60% VB, tài liệu chính thức giữa các CQNN được trao đổi hoàn 
toàn dưới dạng điện tử.

� Hầu hết CBCC thường xuyên SD eMail trong công việc.

� Bảo đảm điều kiện KT 100% cuộc họp TTg có thể t/h qua mạng.

� Bảo đảm điều kiện KT 100% h.sơ CBCC được Q.Lý trên mạng. 

� Triển khai HTTT quản lý NS và KB tới 100% tỉnh, thành phố.

� Bảo đảm dữ liệu điện tử phục vụ hầu hết các hoạt động CQNN.
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A. Mục tiêu đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020

I. Mục tiêu đến năm 2015

2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2015

c) Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp

� 100% CQNN cấp quận/huyện/sở/ban/ngành có cổng/trang TTĐT cc tất 
cả DVC t.tuyến t.thiểu mức 2, hầu hết các DVC cơ bản t.tuyến mức 3. 

� 50% hồ sơ khai thuế của người dân và DN nộp qua mạng.

� 90% CQ hải quan tỉnh, TP triển khai thủ tục hải quan điện tử.

� 20% số gói thầu mua sắm của các CQNN được thực hiện qua mạng.

� 100% hộ chiếu cấp cho công dân là hộ chiếu điện tử.

� 30% CMND được sx trên dây truyền hiện đại.

� 30% hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng được nộp qua mạng.
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B. Nội dung

Hạ tầng KT (của Quốc gia và của nội bộ các CQNN)

Hệ thống thông tin, CSDL lớn (quy mô QG)

Ứng dụng CNTT trong 
nội bộ CQNN

Ứng dụng CNTT phục vụ 
người dân và DN

Bộ, Ngành, ĐP chủ trì 
tổ chức triển khai

Các Bộ chuyên ngành 
chủ trì

Bộ TTTT, chủ trì, phối 
hợp các CQ liên quan 
để triển khai HTKT QG
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B. Nội dung

I. Phát triển hạ tầng kỹ thuật

• Bộ TTTT:

� Phát triển mạng TSLCD (phối hợp DN)

� Phát triển Trung tâm dữ liệu điện tử Chính phủ

� Phát triển hệ thống xác thực quốc gia

� Xây dựng Trung tâm kết nối, liên thông các HTTT ở TW và ĐP

� Đầu tư trang thiết bị  ƯDCNTT cho CQNN

• Bộ NV: XD, triển khai HT chứng thực điện tử và CKS trong các CQNN.

• Các CQNN:

� Nâng cấp, hoàn thiện HTKT bảo đảm ƯDCNTT trong nội bộ CQNN.

� Trang bị hạ tầng bảo đảm truy cập thuận tiện tới các DVC.
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B. Nội dung

II. Phát triển các hệ thống thông tin và CSDL lớn

� Bộ TTTT: HTTT Quản lý VB tích hợp trong toàn quốc; Thư điện tử quốc gia; 
� VPCP: HTTT Giao ban đa phương tiện của TTg với các CQNN; Chỉ đạo điều 

hành của CP trên mạng TSLCD; Quản lý, theo dõi chương trình công tác của 
Chính phủ; Mạng thông tin trao đổi giữa 04 CQ (VPCP, VPTW, VPQH, VPCTN); 
Cổng thông tin điện tử Chính phủ. CSDLQG thủ tục HC trên Internet.

� Bộ NV: CSDLQG CBCC
� Bộ TC: HTTT Tài chính tích hợp; Nộp tờ khai thuế qua mạng; Triển khai thủ 

tục hải quan điện tử; CSDLQG Tài chính
� Bộ KH&ĐT: HTTT Mua sắm CP; Qlý đầu tư nước ngoài; KT-XH; Theo dõi, đánh 

giá KH 5 năm; giám sát đánh giá dự án sd NSNN; CSDLQG Dự án đầu tư, DN
� Bộ CT: CSDLQG Kinh tế công nghiệp và thương mại
� Bộ CA: HTTT Hộ chiếu điện tử; Ứng dụng CNTT cấp và quản lý CMND; 

CSDLQG dân cư
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B. Nội dung

II. Phát triển các hệ thống thông tin và CSDL lớn

� Bộ Y tế: HTTT B.án đ.tử và HT q.lý khám chữa bệnh; T.vấn y tế từ xa.
� Bộ TP: HTTT Văn bản QPPL thống nhất từ TW đến ĐP.
� Bộ XD: HTTT Thống kê XD. 
� Bộ QP: HTTT Liệt sỹ và thương bệnh binh.
� Bộ NG: CSDLQG Biên giới lãnh thổ.
� Kiểm toán NN: HTTT Kiểm toán nhà nước.
� Bộ GTVT: HTTT Quản lý các dự án xây dựng CSHT giao thông vận tải.
� Bộ VH,TT&DL: HTTT Văn hóa – Xã hội.
� Viện KSNDTC: HTTT Quản lý án hình sự.
� Bộ GD&ĐT: Mạng GD và ƯDCNTT trong giáo dục; Tin học hóa QL GD.
� TANDTC: HTTT Quản lý, thống kê án ngành Tòa án nhân dân.
� Bộ TN&MT: HTTT Kinh tế hóa ngành TN&MT; CSDLQG TN&MT.
� Ngân hàng NN: HTTT Hiện đại hóa ngân hàng.
� BHXHVN: HTTT Quản lý bảo hiểm XH.
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B. Nội dung

III. Ứng dụng CNTT trong nội bộ CQNN (các CQNN chủ trì)

1. Nâng cấp, hoàn thiện HTTT quản lý văn bản và điều hành của các cấp.

2. Phát triển hệ thống quản lý thông tin tổng thể.

3. Xây dựng, nâng cấp, hoàn thiện các ứng dụng CNTT trong các hoạt động 
nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu công tác tại mỗi cơ quan.

4. Nâng cấp, hoàn thiện các hệ thống ứng dụng CNTT khác trong công tác nội 
bộ theo hướng hiệu quả hơn, mở rộng kết nối.
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B. Nội dung

IV. Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và DN (các CQNN chủ trì)

1. Cung cấp tất cả các DVC trực tuyến từ mức độ 2 trở lên.

2. Cung cấp hầu hết các DVC cơ bản trực tuyến tối thiểu mức 3. Danh mục 
các nhóm DVC trực tuyến mức 3 ưu tiên triển khai tại các ĐP, các Bộ, 

ngành được xác định rõ trong Chương trình. 

3. Triển khai ứng dụng CNTT hiệu quả, toàn diện tại bộ phận một cửa.

4. Xây dựng các hệ thống thông tin thiết yếu phục vụ người dân và doanh 

nghiệp tại địa phương như: dân cư, TN&MT,...

5. Nâng cao hiệu quả kênh tiếp nhận ý kiến góp ý của người dân, DN trên môi 
trường mạng.
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PHẦN II. Tình hình triển khai Chương trình

A. Tình hình triển khai Chương trình
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Tổng quan hiện trạng ƯDCNTT trong CQNN Việt Nam

Ứng dụng CNTT trong công tác quản lý điều hành

� Kết quả đạt được:

� Tỷ lệ CBCC thường xuyên sử dụng e-mail khá cao (trên 80% đối với cấp Bộ, 
trên 60% cấp quận/huyện).

�Hầu hết các đơn vị trực thuộc Bộ; trên 60% quận/huyện sử dụng phần mềm 
quản lý văn bản và điều hành. 

� Nhiều đơn vị đã áp dụng HT QLVBĐH và họp qua mạng.

� Hạn chế:

� Vấn đề an toàn, an ninh, việc XD quy chế sử dụng eMail chưa được chú trọng.

� Hệ thống QLVBĐH chủ yếu phục vụ công tác văn thư (20% phục vụ điều 
hành).

� Cần được hướng tới kết nối rộng giữa các cơ quan.
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Tổng quan hiện trạng ƯDCNTT trong CQNN Việt Nam

Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và DN

� Kết quả đạt được: Tỷ lệ CQNN có website lớn (21/22 Bộ/CQ ngang Bộ, 63/63 
tỉnh/TP), cung cấp nhiều thông tin về các CQNN, các DVC trực tuyến (hầu hết CQ đã 
cung cấp trực tuyến mức 1,2. Ngoài ra, 43 tỉnh/TP, 7 Bộ cung cấp DV trực tuyến mức 
3,4); bắt đầu ƯDCNTT tại bộ phận một cửa.

� Hạn chế: Số DVC trực tuyến mức độ cao còn ít; ƯDCNTT tại bộ phận 1 cửa cần 
được tiếp tục cải thiện theo hướng: liên thông các đv, cung cấp hiện trạng hồ sơ xử lý 
trên website, tin học hóa tối đa công tác xử lý hành chính 
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Tổng quan hiện trạng ƯDCNTT trong CQNN Việt Nam

Hạ tầng KT

� Kết quả đạt được:

� Mạng TSLTD đã hoàn thành gđ1 (kết nối tới các Bộ/tỉnh); gđ2 (kết
nối đến cấp quận/huyện). 

� Hạn chế:

� Hạ tầng CNTT đến cấp phường, xã và một số cấp quận, huyện còn
hạn chế.

� Chưa tận dụng hiệu quả mạng TSLCD

� AT, bảo mật cần được cải thiện. 
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Tổng quan hiện trạng ƯDCNTT trong CQNN Việt Nam

Nguồn nhân lực CNTT

� Kết quả đạt được:

� Tỷ lệ CBCC biết SD máy tính khá cao (khoảng trên 90% tại 
các Bộ, trên 80% tại các tỉnh)

� Hạn chế:

� Khó thu hút đủ CBCC chuyên trách CNTT có trình độ đáp ứng 
nhu cầu công việc. 

� Nhiều cán bộ chưa có thói quen ứng dụng CNTT trong công 
việc.
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� Một trong những nội dung trọng tâm của Chương trình là triển khai các
dự án quy mô quốc gia nhằm phát triển hạ tầng kỹ thuật và các hệ
thống thông tin thiết yếu có quy mô quốc gia, tạo nền tảng cho các
ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước.

� Phần lớn các dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, chỉ một số ít
dự án đang trong giai đoạn thực hiện đầu tư, hoặc triển khai thí điểm.
Với các nguyên nhân chính:
� Hạn chế vốn
� Triển khai thủ tục đầu tư còn chậm (do quy trình, năng lực triển khai dự

án)

Triển khai các dự án quy mô quốc giaTriển khai các dự án quy mô quốc gia
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TT Tên dự án Cơ quan chủ trì

1 Xây dựng CSDL quốc gia kinh tế Công nghiệp và Thương 
mại

Bộ Công Thương

2 Xây dựng CSDL quốc gia về Tài nguyên và Môi trường Bộ TNMT

3 Hệ thống thông tin quản lý và hiện đại hóa ngân hàng Ngân hàng Nhà nước

4 Hệ thống thông tin điện tử Văn hóa – Xã hội Bộ VH, TT & DL

5 Xây dựng và triển khai hệ thống nộp tờ khai thuế qua 
mạng Internet

Tổng cục thuế - Bộ 
Tài chính

6 Triển khai thủ tục hải quan điện tử Tổng cục Hải quan –
Bộ Tài chính

Một số dự án quy mô quốc gia trong giai đoạn thực hiện đầu 
tư hoặc triển khai thí điểm
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Trân trọng cảm ơn.


