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NỘI DUNG TRÌNH BÀY 

Xây dựng thể chế, cơ chế chính sách 

Xây dựng hạ tầng thông tin từ tỉnh đến xã 

Triển khai ứng dụng phục vụ Cải cách hành chính 

Đào tạo nguồn nhân lực 

1 

2 

3 

5 

Xây dựng các thể chế, chính sách Xây dựng các thể chế, chính sách 

Định hướng triển khai thời gian tới 
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Xây dựng các thể chế cơ chế chính sách 

2011 

2012 

2013 

2014 

Quy định tích hợp CSDL dùng chung của tỉnh 

Quy định giải quyết thủ tục hành chính 

Quy chế triển khai phần mềm một cửa điện tử các cấp 

 

Quy định triển khai các phần mềm ứng dụng 

Quy định vận hành khai thác CSDL GISHuế 

Quy định triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,  

lộ trình triển khai DVC trực tuyến phục vụ tổ chức, cá nhân 

Quy định chứng thực các văn bản pháp lý 

Quy định xác thực tập trung các phần mềm  

Quy định đảm bảo an toàn an ninh thông tin cho toàn tỉnh 

Tỉnh Huyện Xã 



Hoàn thiện hạ tầng thông tin từ tỉnh đến xã 

TRUNG TÂM THÔNG TIN  

DỮ LIỆU ĐIỆN TỬ 

CSDL tích hợp GIS 

Hệ thống CSDL 

chuyên ngành GIS 

Cổng Thông tin địa lý 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

Trang thông tin điện tử 

Phần mềm dùng chung 

Phần mềm chuyên 

ngành của các ngành 

Quản lý tài nguyên 

thông tin và hệ thống 

máy chủ tập trung 

Áp dụng Kiến trúc 

thống nhất trên mô 

hình điện toán đám 

mây 

Chuyên nghiệp hóa tổ 

chức và nhân lực 

CNTT 

CSDL HẠ TẦNG MẠNG  

MÁY CHỦ 



Hoàn thiện hạ tầng thông tin kết nối từ tỉnh đến xã 

Hệ thống  
WAN 

Sở  

Ban 

 ngành 

UBND  

cấp xã 

UBND 

 tỉnh 

UBND 

 cấp huyện 



Triển khai các hệ thống ứng dụng nhằm CCHC 

Xây dựng 

Cổng Thông tin 

điện tử của 

tỉnh, Trang 

TTĐT các Sở, 

ban ngành; 

UBND cấp 

huyện, các 

phường xã, thị 

trấn. 
 



Triển khai các hệ thống phần mềm ứng dụng phục vụ 

cải cách hành chính và chỉ đạo điều hành của tỉnh 



Hệ thống ứng dụng nhằm cải cách hành chính  

phục vụ tổ chức, cá nhân 



Xây dựng các dịch vụ công trực tuyến mức 3 



Cổng thông tin địa lý tỉnh Thừa Thiên Huế 



Mô hình điện toán đám mây riêng (Private Cloud GIS) 

gServer 

Sở  

Nội vụ 

Sở  

Thông tin 

Truyền thông 

Sở  

Giao thông 

 vận tải 

Sở  

VHTTDL 

Sở  

Xây dựng 

 

Người dân 

Doanh 

 nghiệp 

 

Du khách 



Đặc trưng Cổng thông tin địa lý tỉnh Thừa Thiên Huế 
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GISHUE 

2.0 

Khả năng đáp ứng nhu cầu đa dạng 

về bản đồ và ứng dụng GIS của các 

sở/ngành, người dân, doanh nghiệp 

Triển khai hệ thống GIS duy nhất 

theo mô hình tập trung 

Vận hành một địa chỉ truy cập duy 

nhất thông qua trình duyệt Web hoặc 

thiết bị di động 

Cho phép thiết lập nhiều phân vùng 

CSDL GIS khác nhau cho từng ngành 

và có thể chia sẻ dữ liệu 



Ứng dụng trong lĩnh vực TNMT, cấp GCN 

Quyền sử dụng đất trên nền GISHue 



Ứng dụng Quy hoạch Khu công nghiệp  

tỉnh Thừa Thiên Huế trên nền GISHue 2.0 



Đào tạo nguồn nhân lực 

UBND tỉnh 

Sở TTTT 

CBCT 

 Sở, huyện, xã 
Cán bộ  

Công chức 

Đào tạo  

Cán bộ quản lý 

 CNTT 

Đào tạo quản trị 

 mạng, an ninh 

 mạng, quản trị  

cơ sở dữ liệu  

Đào tạo kỹ năng  

sử dụng máy tính  

Nguồn 

 nhân lực  

CNTT 



Một số vấn đề quan tâm 
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1 

Sự quan tâm của Lãnh đạo tỉnh trong việc 

quyết tâm đẩy mạnh ứng dụng CNTT 

nhằm cải cách nền hành chính điện tử 

tỉnh Thừa Thiên Huế 

2 
Nguồn vốn hạn hẹp nhưng đầu tư phải 

đúng mục tiêu, có trọng tâm, trọng điểm 

để đẩy mạnh ứng dụng CNTT 

3 

Lãnh đạo, cán bộ công chức đã thực sự 

sẵn sàng, quyết tâm trong việc đẩy mạnh 

ứng dụng CNTT  trong đơn vị 

  

 

Thuận lợi 

trong việc 

đẩy mạnh 

ứng dụng 

CNTT của 

tỉnh 



Định hướng triển khai trong thời gian tới 

17 

One Network 

One Face 

One Identity 
Định danh duy nhất, tương thích 

đồng bộ trên hạ tầng mạng đảm 

bảo an toàn ANTT 

Kiến trúc mạng thông minh, hỗ trợ 

các truy xuất đồng nhất 

Một cổng tích hợp đa dịch vụ công (e-

services) - đa người dùng 

Xây dựng hạ tầng đồng bộ thống nhất 



Định hướng triển khai trong thời gian tới 
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Tích hợp liên thông tất cả các phần mềm 

05 PM  

dùng chung 

Hệ thống 

01 cửa 

hiện đại từ 

tỉnh -> xã 

Hệ thống 

chỉ tiêu 

KTXH <-> 

GIS 

Phần mềm  

chuyên ngành 
Phát triển  

DVC mức 4 
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