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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TRÀ VINH 
__________ 

Số:        /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_________________________________________________ 

Trà Vinh, ngày    tháng 6 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan 

nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn 

thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2021 

____________________________ 

I. CĂN CỨ LẬP KẾ HOẠCH 

Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính rị về một số chủ 

trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 

Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, 

giải pháp trọng tâm phát triển chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng 

đến năm 2025. 

Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ thực hiện Nghị 

quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính 

sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 

Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến 

năm 2030”. 

Kế hoạch số 145-KH/TU ngày 23/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ 

chức thực hiện 06 nhiệm vụ tập trung, 03 nhiệm vụ đột phá năm 2020 và những 

năm tiếp theo. 

Kế hoạch số 168-KH/TU ngày 27/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nâng 

cao thứ hạng các chỉ số về cải cách hành chính, hiệu quả quản trị và hành chính 

công, sự phục vụ hành chính, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và ứng dụng công nghệ 

thông tin, xây dựng chính quyền điện tử. 

Kế hoạch số 169-KH/TU ngày 27/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực 

hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ 

trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 

Quyết định số 677/QĐ-UBND ngày 7/4/2021 của UBND tỉnh về việc phê 

duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Trà Vinh phiên bản 2.0. 

Kế hoạch hành động số 39/KH-UBND ngày 10/5/2019 của UBND tỉnh thực 

hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, 

giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng 

đến 2025. 

Kế hoạch số 33/KH-UBND  ngày 29/4/2021 của UBND tỉnh ứng dụng công 

nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và 

đảm bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 2025. 
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II. MỤC TIÊU  

1. Mục tiêu tổng quát: Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin của tỉnh đồng 

bộ, hiện đại, bảo đảm an toàn thông tin; ứng dụng công nghệ thông tin được triển 

khai sâu rộng trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội góp phần nâng cao hiệu lực, 

hiệu quả quản lý nhà nước, quản lý xã hội nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ 

người dân, doanh nghiệp; cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh 

tranh, đáp ứng nhu cầu phát triển nhanh, bền vững và chủ động hội nhập quốc tế, 

thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh. 

2. Mục tiêu cụ thể 

a) Về hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin 

- Hạ tầng kỹ thuật trung tâm dữ liệu của tỉnh đủ năng lực, hoạt động ổn định, 

thông suốt, an toàn thông tin. 

- 100% công chức, viên chức được trang bị máy vi tính, kết nối mạng Truyền 

số liệu chuyên dùng và có cài đặt phần mềm diệt và phòng chống virus; 100% cơ 

quan kết nối internet bằng cáp quang (FTTH, Leased Line). 

- Hoàn thành tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin của Bộ, 

ngành Trung ương và của tỉnh theo hướng dẫn, điều phối của Bộ Thông tin và 

Truyền thông; giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu ngành, lĩnh vực do cơ quan 

nhà nước các cấp của tỉnh quản lý. 

- 100% xã, phường, thị trấn được phủ sóng thông tin di động 4G. 

b) Về ứng dụng công nghệ thông tin 

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ: 

+ 100% cơ quan nhà nước ở cả 3 cấp sử dụng đồng bộ phần mềm quản lý 

văn bản và điều hành (iOffice), đồng thời tuân thủ quy trình theo Nghị định số 

30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ; trên 90% văn bản trao đổi giữa các 

cơ quan nhà nước (trừ văn bản mật theo quy định) dưới dạng điện tử, đồng thời đảm 

bảo phát hành văn bản bằng hình thức điện tử (không gửi văn bản giấy) đối với các 

loại văn bản theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 5032/UBND-

HCQT ngày 10/12/2020; tối thiểu 80% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh, 60% hồ sơ công 

việc tại cấp huyện và 30% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường 

mạng (không bao gồm hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật). 

+ Tối thiểu 30% báo cáo định kỳ (không bao gồm nội dung mật) được gửi, 

nhận qua hệ thống thông tin báo cáo quốc gia.  

+ Tối thiểu 20% người dân và doanh nghiệp tham gia hệ thống Chính quyền 

điện tử được xác thực, định danh điện tử thông suốt và hợp nhất trên tất cả các hệ 

thống thông tin của tỉnh;  

+ 100% cơ quan nhà nước ở cả 3 cấp sử dụng đồng bộ ISO điện tử. 

+ 50% số cuộc họp (họp, hội nghị, tập huấn, tuyên truyền) có đại biểu từ 

02 cấp hành chính trở lên (tỉnh - huyện; tỉnh - huyện - xã; tỉnh - xã; huyện - xã) được 

tổ chức bằng hình thức trực tuyến; 50% số cuộc họp tập trung (họp, hội nghị, tập 
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huấn, tuyên truyền) áp dụng hình thức họp không giấy (sử dụng tài liệu điện tử, 

không in tài liệu giấy). 

- Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân, doanh nghiệp: 

+ 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện thông qua hệ 

thống Cổng dịch vụ công của tỉnh (hoặc hệ thống thông tin một cửa điện tử của 

ngành), tuân thủ quy trình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải 

quyết thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 

23/4/2018 của Chính phủ, quy trình thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường 

điện tử theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính 

phủ. 

+ Cung cấp 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 

trên Cổng dịch vụ công của tỉnh; tối thiểu 50% thủ tục hành chính trực tuyến mức 

độ 3, 4 có phát sinh hồ sơ nộp trực tuyến; tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng 

số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh đạt từ 20% trở lên. Tích hợp tối thiểu 

30% thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, 4 của tỉnh với Cổng dịch vụ công quốc 

gia.  

+ 100% thông tin của người dân được tự động nhập vào biểu mẫu khi thực 

hiện thủ tục hành chính trực tuyến; tối thiểu 20% thủ tục hành chính trực tuyến sử 

dụng dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; tối thiểu 10% dịch 

vụ công trực tuyến sử dụng dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư; trên 90% người 

dân, doanh nghiệp đánh giá hài lòng khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến; 100% 

dịch vụ công được hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho người dân, doanh nghiệp.  

+ 100% giao dịch trên Cổng dịch vụ công của tỉnh được xác thực điện tử. 

c) Về đảm bảo an toàn thông tin 

- 100% cơ quan nhà nước được triển khai giải pháp an toàn thông tin theo 

quy định tại Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại. 

- 100% hệ thống thông tin được phê duyệt cấp độ và tổ chức thực hiện phương 

án bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ. 

-  Duy trì đảm bảo 100% máy chủ, thiết bị hạ tầng trung tâm tích hợp dữ liệu 

của tỉnh được giám sát, đảm bảo an toàn thông tin; đảm bảo hệ thống Giám sát an 

toàn thông tin kết nối với Trung tâm Giám sát an toàn thông tin quốc gia. 

d) Về nguồn nhân lực 

- 100% cán bộ, công chức, viên chức phụ trách công nghệ thông tin được tập 

huấn, bồi dưỡng kiến thức về an toàn an ninh thông tin, quản trị, vận hành các hệ 

thống, phần mềm ứng dụng đã được triển khai. 

- Tham gia đầy đủ các khóa bồi dưỡng, tập huấn về công nghệ thông tin do 

Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức. 

đ) Về chuyển đổi số một số lĩnh vực ưu tiên  

- Lĩnh vực y tế: 
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+ Triển khai ứng dụng quản lý y tế cơ sở cho các phòng khám đa khoa khu 

vực, các trạm y tế xã, phường. 

+ Triển khai hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử để mọi người dân đều được 

quản lý, theo dõi, chăm sóc sức khỏe ban đầu tại các cơ sở y tế. 

+ Xây dựng cổng tích hợp dữ liệu ngành y tế. 

+ Trang bị hệ thống truyền tải hình ảnh (PACS) cho một số cơ sở khám 

chữa bệnh trực thộc Sở Y tế. 

+ Triển khai thí điểm hệ thống khám chữa bệnh từ xa (Telemedicine) cho 

02 bệnh viện trực thộc Sở Y tế. 

- Lĩnh vực giao thông vận tải: Đảm bảo số hóa các công trình giao thông phục 

vụ công tác quản lý của ngành giao thông vận tải. 

- Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn: 

+ Hình thành các hệ thống trang trại nông nghiệp thông minh thuộc các 

lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. 

+ Đảm bảo các hoạt động giám sát, quản lý, khai thác sử dụng và xử lý 

giám sát tàu cá của tỉnh; dự tính dự báo, nắm bắt tình hình sâu bệnh trên một số loại 

cây trồng; truy xuất nguồn gốc, chuỗi cung ứng sản phẩm,… 

- Lĩnh vực giáo dục và đào tạo: 

+ 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh triển khai ứng dụng công nghệ số 

trong công tác quản lý và giảng dạy. 

+ Số hóa tài liệu, giáo trình giảng dạy, tạo ngân hàng câu hỏi, đề thi chia 

sẻ tài nguyên giảng dạy và học tập. 

- Lĩnh vực tài nguyên và môi trường: 

+ Hình thành nền tảng dữ liệu cho các ngành kinh tế trọng điểm dựa trên 

dữ liệu tài nguyên và môi trường và hạ tầng kết nối mạng Internet vạn vật (IoT), kết 

nối, chia sẻ rộng khắp giữa các cơ quan nhà nước; giảm 30% thủ tục hành chính; 

mở dữ liệu cho các tổ chức, doanh nghiệp, tăng 30% dịch vụ sáng tạo dựa trên dữ 

liệu phục vụ người dân, doanh nghiệp 

+ Tăng cường thực hiện chuyển đổi số đảm bảo hiệu quả và đồng bộ, tăng 

tính kết nối thông tin đa ngành, hướng đến thực hiện công khai minh bạch thông tin 

tài nguyên và môi trường theo đúng quy định của pháp luật, tăng cường khả năng 

cung cấp thông tin cho người dân, doanh nghiệp nhằm hướng đến mục tiêu chuyển 

đổi số thực hiện chính quyền điện tử. 

III. NHIỆM VỤ 

(Chi tiết như Phụ lục I đính kèm). 

IV. GIẢI PHÁP 

1. Công tác truyền thông, nâng cao nhận thức và kỹ năng số, tăng cường 

tương tác với người dân, doanh nghiệp 
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- Tổ chức phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về 

sự cần thiết và tính cấp thiết của triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong xây 

dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. 

- Bằng nhiều hình thức phù hợp đẩy mạnh triển khai các biện pháp tuyên 

tuyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp; tạo điều kiện thuận 

lợi để người dân và doanh nghiệp tiếp cận, sử dụng các dịch vụ, tiện ích Chính 

quyền điện tử, Chính quyền số. 

- Đẩy mạnh triển khai các nền tảng đào tạo kỹ năng số cho người dân, doanh 

nghiệp; nghiên cứu đưa nội dung đào tạo kỹ năng số vào chương trình giảng dạy từ 

cấp tiểu học. 

- Đẩy mạnh xây dựng, phát triển các ứng dụng nền tảng, kênh tương tác trực 

tuyến giữa cơ quan nhà nước và người dân, doanh nghiệp. 

2. Phát triển các mô hình kết hợp giữa các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp 

- Tăng cường phối hợp với doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công 

ích hỗ trợ đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công thông qua mạng bưu chính công cộng. 

- Tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp tiếp cận các chương trình hỗ 

trợ nghiên cứu và ứng dụng công nghệ, thực hiện chuyển đổi số; giới thiệu, cung 

cấp sản phẩm, dịch vụ số. 

3. Nghiên cứu, hợp tác để làm chủ, ứng dụng hiệu quả các công nghệ: Nghiên 

cứu, đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ số vào triển khai Chính quyền điện tử, 

Chính quyền số như điện toán đám mây, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, chuỗi khối,… 

4. Thu hút nguồn lực công nghệ thông tin  

- Tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với các tỉnh, thành phố về cơ chế, 

chính sách phát triển mô hình Chính quyền điện tử, Chính quyền số, kinh tế số, xã 

hội số; ưu tiên áp dụng hình thức thuê dịch vụ cho các nhiệm vụ ứng dụng công 

nghệ thông tin. 

- Huy động từ nhiều nguồn vốn khác nhau để thực hiện các dự án ứng dụng 

công nghệ thông tin cho từng ngành quản lý. 

V. KINH PHÍ  

1. Tổng kinh phí thực hiện: 67.325,411 triệu đồng. Trong đó: Ngân sách 

Trung ương: 10.000 triệu đồng; ngân sách tỉnh: 56.237,411 triệu đồng và nguồn vốn 

khác: 1.088 triệu đồng. 

2. Kinh phí triển khai các dự án, nhiệm vụ, kế hoạch công nghệ thông tin sẽ 

được xác định cụ thể khi các dự án, chương trình, nhiệm vụ, kế hoạch được phê 

duyệt và phải phù hợp với tình hình thực tế, khả năng cân đối ngân sách của cơ 

quan, địa phương. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh 

- Phát huy vai trò các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử 
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các cấp trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch tại cơ quan, đơn vị, địa phương 

mình công tác hoặc phụ trách.   

- Tăng cường đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện tổ 

chức triển khai các nhiệm vụ, dự án theo kế hoạch; kịp thời giải quyết những vấn 

đề phát sinh, khó khăn vướng mắc. 

2. Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương để xây dựng 

kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện Kế hoạch này đảm bảo đạt chỉ tiêu, chất lượng, 

đúng tiến độ và đảm bảo nguồn kinh phí cho việc ứng dụng và phát triển các ứng 

dụng công nghệ thông tin, đảm bảo an toàn thông tin tại cơ quan, đơn vị, địa phương; 

định kỳ hàng quý (trước ngày 20 của tháng cuối quý) tổng hợp, báo cáo kết quả thực 

hiện gửi  Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. 

- Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị gương mẫu trong việc sử dụng chữ ký 

số cá nhân, xử lý hồ sơ công việc qua mạng (iOffice, iGate, hệ thống thông tin một 

cửa điện tử,…); tăng cường tổ chức họp bằng hình thức trực tuyến, họp không giấy. 

- Tổ chức sử dụng đồng bộ, có hiệu quả các hệ thống thông tin đã được đầu 

tư nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trong nội bộ, cung cấp thông tin, dịch vụ trực 

tuyến đến người dân, doanh nghiệp; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện 

nhiệm vụ của Kế hoạch tại các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc. 

- Chủ động đẩy mạnh triển khai các biện pháp tuyên truyền  đến tổ chức, cá 

nhân có liên quan biết, tăng cường sử dụng các dịch vụ, tiện ích trực tuyến của cơ 

quan, đơn vị, địa phương cung cấp. 

3. Sở Thông tin và Truyền thông 

- Đảm bảo vận hành hạ tầng kỹ thuật, phần mềm, dịch vụ tại Trung tâm dữ 

liệu của tỉnh vận hành ổn định, thông suốt, bảo đảm an toàn thông tin phục vụ cơ 

quan nhà nước các cấp ứng dụng công nghệ thông tin. 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện tham mưu 

UBND tỉnh giải pháp xây dựng, phát triển, vận hành các nền tảng, ứng dụng công 

nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung phục vụ Chính quyền điện tử, Chính quyền 

số; làm đầu mối phối hợp, hỗ trợ các cơ quan kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu qua 

nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh; đẩy mạnh sử dụng các nền tảng số Make 

in Vietnam phục vụ triển khai Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số theo định hướng 

của Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông.   

- Tham mưu chỉ đạo thực hiện các biện pháp tuyên truyền nhằm nâng cao 

nhận thức của cán bộ, công chức, người dân và doanh nghiệp về các lợi ích trong 

việc xây dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. 

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành tỉnh, UBND 

cấp huyện trong việc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; định kỳ hàng quý tổng 

hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện. 

4. Văn phòng UBND tỉnh 

- Chủ trì tham mưu danh mục các cuộc họp giữa UBND tỉnh với UBND các 
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cấp bằng hình thức trực tuyến, họp không giấy. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, kiểm tra, đôn 

đốc, nhắc nhở các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện việc tiếp nhận, xử lý, trả 

kết giải quyết hồ sơ hành chính qua Cổng dịch vụ công; tổ chức cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến đảm bảo theo chỉ đạo của Chính phủ. 

5. Sở Nội vụ 

- Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ 

quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện cải cách hành chính gắn kết với ứng 

dụng công nghệ thông tin. 

- Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra việc áp dụng hệ thống 

quản lý chất lượng theo TCVN 9001:2015 qua phần mềm ISO điện tử. 

6. Sở Khoa học và Công nghệ 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn cơ quan nhà 

nước các cấp áp dụng đồng bộ phần mềm ISO điện tử phục vụ công tác áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo TCVN 9001:2015. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện kiểm tra việc áp 

dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng trong các cơ quan nhà nước 

các cấp của tỉnh qua phần mềm ISO điện tử. 

7. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính: Phối hợp với các cơ quan có liên 

quan tham mưu cấp có thẩm quyền phân bổ kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch; 

đề xuất phương án bảo đảm kinh phí hằng năm tối thiểu 1% ngân sách nhà nước 

cho chuyển đổi số, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số. 

8. Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Trà Vinh: Phối hợp với cơ quan nhà 

nước các cấp tăng cường thực hiện các biện pháp tuyên truyền nhằm nâng cao nhận 

thức của cán bộ, công chức, người dân và doanh nghiệp về các lợi ích trong việc 

xây dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số trên địa bàn 

tỉnh./. 

Nơi nhận: 
- Bộ Thông tin và Truyền thông (b/c); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành tỉnh;  

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- BLĐVP UBND tỉnh; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Trung tâm Tin học - Công báo; 

- Các Phòng: THNV, HC-QT; 

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quỳnh Thiện 
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Phụ lục I 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM 2021 

(Kèm theo Kế hoạch số            /KH-UBND ngày       /6/2021 của UBND tỉnh) 

__________________________________ 

 

TT Nhiệm vụ 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Thời gian 

hoàn 

thành 

I HOÀN THIỆN MÔI TRƯỜNG PHÁP LÝ    

1 

Rà soát tham mưu hoàn thiện các quy định, quy chế nhằm phát huy vai 

trò của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo triển khai, tổ 

chức sử dụng các hệ thống thông tin phục vụ trong cải cách hành chính, 

trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức trong đổi mới lề lối, 

phương thức làm việc  

Sở Nội vụ 

 

Các sở, ban, 

ngành tỉnh, 

UBND cấp 

huyện 

Thường 

xuyên 

2 

Tham mưu ban hành các quy định, quy chế quản lý, vận hành, sử dụng 

các hệ thống thông tin thuộc trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, địa 

phương.  

Cơ quan quản 

lý các hệ thống 

Các sở, ban, 

ngành tỉnh, 

UBND cấp 

huyện 

Quý 

III/2021 

3 
Tham mưu ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích sử dụng các dịch 

vụ, tiện ích trực tuyến của tỉnh. 

Các sở, ban, 

ngành tỉnh, 

UBND cấp 

huyện 

Cơ quan có liên 

quan 

Thường 

xuyên 

4 
Tham mưu ban hành Kế hoạch cung cấp 100% thủ tục hành chính đủ 

điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Các sở, ban, 

ngành tỉnh, 

UBND cấp 

huyện 

Quý 

IV/2021 

5 
Tham mưu ban hành chương trình, kế hoạch, đề án chuyển đổi số trên 

địa bàn tỉnh. 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Các cơ quan, 

đơn vị có liên 

quan 

Quý 

III/2021 

II PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ THÔNG TIN    
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TT Nhiệm vụ 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Thời gian 

hoàn 

thành 

1 

Nâng cấp Trung tâm dữ liệu của tỉnh, hệ thống thông tin tại cơ quan nhà 

nước đảm bảo về năng lực lưu trữ, năng lực vận hành, bảo đảm an toàn 

thông tin 

Sở Thông tin và 

Truyền thông, 

các cơ quan 

quản lý các hệ 

thống thông tin 

Các sở, ban, 

ngành tỉnh, 

UBND cấp 

huyện 

Thường 

xuyên 

2 

Hoàn thiện mạng nội bộ (LAN) của các cơ quan nhà nước các cấp, đảm 

bảo tất cả máy tính của cơ quan nhà nước kết nối thông suốt với mạng 

Truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng và Nhà nước qua thiết bị 

bảo mật đã được đầu tư; ưu tiên sử dụng mạng Truyền số liệu chuyên 

dùng làm mạng truyền dẫn chính phục vụ triển khai, vận hành, cung cấp 

dịch vụ các hệ thống CNTT tại cơ quan nhà nước các cấp. 

Các sở, ban, 

ngành tỉnh, 

UBND cấp 

huyện 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Thường 

xuyên 

4 

Rà soát trang bị thiết bị (máy vi tính, máy in, máy scan,…) đảm bảo cán 

bộ, công chức, viên chức sử dụng các hệ thống thông tin Chính quyền 

điện tử, Chính quyền số. 

Các cơ quan 

Đảng, Nhà 

nước, Đoàn thể 

các cấp 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Thường 

xuyên 

5  

Rà soát đề nghị trang bị chứng thư số cá nhân cho người có thẩm quyền 

ký văn bản và sử dụng con dấu của cơ quan, cán bộ phụ trách tiếp nhận 

hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ để ký số hồ sơ, văn bản điện tử; tổ 

chức quản lý và sử dụng thiết bị lưu khóa bí mật đúng quy định. 

Các sở, ban, 

ngành tỉnh, 

UBND cấp 

huyện 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Thường 

xuyên 

6 

Rà soát, nâng cấp, mở rộng hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động (di 

động 4G) đảm bảo chất lượng dịch vụ được phủ sóng đến 100% xã 

phường, thị trấn, đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân trên địa bàn 

tỉnh. 

Các doanh 

nghiệp viễn 

thông trên địa 

bàn tỉnh 

Sở Thông tin và 

Truyền thông  

Thường 

xuyên 

III PHÁT TRIỂN CÁC HỆ THỐNG NỀN TẢNG    

1 

Hoàn thiện nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của tỉnh kết nối thông suốt 

với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia phục vụ kết nối, tích hợp, 

chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin của tỉnh với nhau và với các 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Các sở, ban, 

ngành tỉnh, 

UBND cấp 

Thường 

xuyên 
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TT Nhiệm vụ 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Thời gian 

hoàn 

thành 

hệ thống thông tin của cơ quan ngoài tỉnh theo điều phối, hướng dẫn của 

Bộ Thông tin và Truyền thông, các Bộ, ngành có liên quan 

huyện 

2 
Thử nghiệm ứng dụng nền tảng bản đồ số, tích hợp cung cấp thông tin 

trên một số ngành, lĩnh vực: xúc tiến đầu tư; du lịch; giao thông  

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Các sở, ban, 

ngành tỉnh, 

UBND cấp 

huyện 

Năm 2021 

và những 

năm tiếp 

theo 

3 

Đẩy mạnh sử dụng các nền tảng số Make in Vietnam phục vụ triển khai 

Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số theo định hướng của Chính phủ, 

Bộ Thông tin và Truyền thông 

 

Các sở, ban, 

ngành tỉnh, 

UBND cấp 

huyện 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Thường 

xuyên 

IV PHÁT TRIỂN DỮ LIỆU    

1 

Xây dựng và phát triển Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh tích hợp thông 

tin, cơ sở dữ liệu của cơ quan nhà nước các cấp hình thành kho dữ liệu 

dùng chung của tỉnh (gồm các loại dữ liệu: người dân, doanh nghiệp, thủ 

tục hành chính, danh mục dùng chung, hồ sơ, cán bộ, công chức, viên 

chức, thông tin và truyền thông…); đồng thời từng bước tạo lập và cung 

cấp cơ sở dữ liệu mở phục vụ tổ chức, cá nhân 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Các sở, ban, 

ngành tỉnh, 

UBND cấp 

huyện 

Năm 2021 

và những 

năm tiếp 

theo 

2 

Xây dựng, phát triển cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin chuyên ngành, 

đảm bảo tuân thủ quy định của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ 

dữ liệu số của cơ quan nhà nước, tuân thủ Kiến trúc chính quyền điện tử 

của tỉnh; tổ chức số hóa và cập nhật đầy đủ hồ sơ, tài liệu vào các cơ sở 

dữ liệu thuộc trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị. Ưu tiên xây dựng, 

hoàn thiện cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin các ngành, lĩnh vực gồm: Y 

tế, giáo dục, tài chính - ngân hàng, nông nghiệp, giao thông vận tải và 

logistics, năng lượng, tài nguyên và môi trường, sản xuất công nghiệp,… 

Các sở, ban, 

ngành tỉnh, 

UBND cấp 

huyện 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Năm 2021 

và những 

năm tiếp 

theo 

3 
Xây dựng và phát triển các công cụ khai thác, khai phá Kho dữ liệu dùng 

chung phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp; hoạt 

Các sở, ban, 

ngành tỉnh, 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Thường 

xuyên 
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TT Nhiệm vụ 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Thời gian 

hoàn 

thành 

động quản lý, phân tích, dự báo của cơ quan, tổ chức nhà nước; giao tiếp 

trực tuyến giữa người dân, doanh nghiệp với cơ quan nhà nước trên các 

lĩnh vực. Ưu tiên xây dựng công cụ phục vụ tra cứu thông tin về thủ tục 

hành chính; phản ánh hiện trường; thông tin doanh nghiệp; thông tin 

kinh tế - xã hội; thông tin có liên quan trên các lĩnh vực: Y tế, giáo dục, 

tài chính - ngân hàng, nông nghiệp, giao thông vận tải và logistics, năng 

lượng, tài nguyên và môi trường, sản xuất công nghiệp,… 

UBND cấp 

huyện 

V PHÁT TRIỂN CÁC ỨNG DỤNG, DỊCH VỤ    

1 Ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ    

1.1 Ứng dụng hệ thống Quản lý văn bản và điều hành (iOffice)    

a) 

Rà soát nâng cấp, hoàn thiện chức năng hệ thống iOffice đáp ứng yêu 

cầu thực hiện Công tác văn thư theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 

05/3/2020 của Chính phủ; thực hiện nghiệp vụ lưu trữ điện tử tại Lưu 

trữ cơ quan theo Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03/4/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ  

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Các sở, ban, 

ngành tỉnh, 

UBND cấp 

huyện 

Thường 

xuyên 

b)  

Rà soát, tổ chức sử dụng đồng bộ hệ thống iOffice thực hiện công tác 

văn thư theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính 

phủ; theo dõi tình hình thực hiện ý kiến chỉ đạo cấp thẩm quyền giao; 

thực hiện nghiệp vụ lưu trữ điện tử tại lưu trữ cơ quan theo Quyết định 

458/QĐ-TTg ngày 03/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

Các sở, ban, 

ngành tỉnh, 

UBND cấp 

huyện 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Thường 

xuyên 

c)  

Rà soát thực hiện nghiêm việc phát hành văn bản điện tử có chữ ký số, 

không gửi văn bản giấy đối với các loại văn bản: Giấy mời họp; tài liệu 

phục vụ cuộc họp; văn bản để biết, để báo cáo; thông báo chung của cơ 

quan; các tài liệu cần trao đổi trong quá trình xử lý công việc; hồ sơ công 

việc,… theo Công văn số 5032/UBND-HCQT ngày 10/12/2020 của Chủ 

tịch UBND tỉnh về việc gửi nhận văn bản điện tử không gửi kèm văn 

bản giấy. 

Các sở, ban, 

ngành tỉnh, 

UBND cấp 

huyện 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Thường 

xuyên 

1.2 Ứng dụng hệ thống Lưu trữ tài liệu điện tử    
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TT Nhiệm vụ 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Thời gian 

hoàn 

thành 

a)  

Xây dựng và phát triển hệ thống thông tin phục vụ quản lý tài liệu lưu 

trữ điện tử tại lưu trữ cơ quan và quản lý tài liệu lưu trữ điện tử tại lưu 

trữ lịch sử và lưu trữ chuyên ngành 
Sở Nội vụ 

Các sở, ban, 

ngành tỉnh, 

UBND cấp 

huyện 

Năm 2021 

và những 

năm tiếp 

theo 

b)  

Tổ chức thực hiện công tác lưu trữ tài liệu điện tử theo Quyết định số 

458/QĐ-TTg ngày 03/4/2020 của Thủ Tướng Chính phủ 

Các sở, ban, 

ngành tỉnh, 

UBND cấp 

huyện 

Sở Nội vụ 
Thường 

xuyên 

1.3 Ứng dụng hệ thống Hội nghị truyền hình, eCabinet    

a)  

Rà soát đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Kế 

hoạch số 26/KH-UBND ngày 28/5/2020 của UBND tỉnh về triển khai, 

thuê và sử dụng hệ thống hội nghị truyền hình, mạng truyền số liệu 

chuyên dùng, phòng họp không giấy trên địa bàn tỉnh Trà Vinh  

Các sở, ban, 

ngành tỉnh, 

UBND cấp 

huyện 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 
Năm 2021 

b) 

Tham mưu ban hành danh mục các cuộc họp (họp, hội nghị, tập huấn, 

tuyên truyền) được tổ chức bằng hình thức trực tuyến, họp không giấy 

tờ, đảm bảo hằng năm đạt tối thiểu 50% số cuộc họp có đại biểu từ 02 

cấp hành chính trở lên (tỉnh - huyện; tỉnh - huyện - xã; tỉnh - xã; huyện 

- xã) được tổ chức bằng hình thức trực tuyến; đạt tối thiểu 50% số cuộc 

họp tổ chức tập trung áp dụng hình thức họp không giấy (sử dụng tài 

liệu điện tử, không in tài liệu giấy phát cho đại biểu) 

Các sở, ban, 

ngành tỉnh, 

UBND cấp 

huyện 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 
Năm 2021 

1.4 Ứng dụng Hệ thống thông tin báo cáo của UBND tỉnh    

a) 

Rà soát nâng cấp, hoàn thiện chức năng Hệ thống thông tin báo cáo của 

UBND tỉnh đảm bảo kết nối thông suốt với hệ thống thông tin báo cáo 

của Chính phủ; tham mưu ban hành lộ trình chuyển dần từ báo cáo bằng 

văn bản giấy sang báo cáo điện tử 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

Các sở, ban, 

ngành tỉnh, 

UBND cấp 

huyện 

Thường 

xuyên 

b) 

Tổ chức thực hiện các báo cáo định kỳ qua hệ thống thông tin báo cáo 

của UBND tỉnh theo Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của 

Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan nhà nước. 

Các sở, ban, 

ngành tỉnh, 

UBND cấp 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

Thường 

xuyên 
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TT Nhiệm vụ 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Thời gian 

hoàn 

thành 

huyện 

1.5 Ứng dụng Trung tâm điều hành thông minh (IOC) của tỉnh    

a) 

Tham mưu đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật CNTT tại Trung tâm điều 

hành thông minh của UBND tỉnh đảm bảo về năng lực lưu trữ, năng lực 

vận hành, bảo đảm an toàn thông tin các ứng dụng, dịch vụ tại Trung 

tâm điều hành thông minh 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

Các sở, ban, 

ngành tỉnh, 

UBND cấp 

huyện 

Năm 2021 

và những 

năm tiếp 

theo 

b) 

Nâng cấp, phát triển, bổ sung các ứng dụng CNTT tại Trung tâm điều 

hành thông minh của UBND tỉnh đảm bảo tích hợp, cung cấp thông tin 

theo thời gian thực phục vụ chỉ đạo, điều hành, hỗ trợ ra quyết định của 

lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và lãnh đạo cơ quan nhà nước các cấp; 

phục vụ cung cấp thông tin phục vụ cộng đồng 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

Các sở, ban, 

ngành tỉnh, 

UBND cấp 

huyện 

Thường 

xuyên 

c) 

Tổ chức cung cấp thông tin, số liệu thuộc phạm vi phụ trách phục vụ chỉ 

đạo, điều hành của lãnh đạo UBND tỉnh tại Trung tâm điều hành thông 

minh của tỉnh  

Các sở, ban, 

ngành tỉnh, 

UBND cấp 

huyện 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

Thường 

xuyên 

1.6 Ứng dụng hệ thống ISO điện tử    

a) 

Nâng cấp, phát triển hệ thống ISO điện tử phục vụ công tác xây dựng, 

áp hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN 9001 trên địa 

bàn tỉnh 

Sở Khoa học và 

Công nghệ, 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Các sở, ban, 

ngành tỉnh, 

UBND cấp 

huyện 

Thường 

xuyên 

b) 

Tổ chức áp dụng đồng bộ phần mềm ISO điện tử phục vụ công tác xây 

dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN 9001 

tại cơ quan, địa phương. 

Các sở, ban, 

ngành tỉnh, 

UBND cấp 

huyện 

Sở Khoa học và 

Công nghệ, 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Thường 

xuyên. 

c) 

Tổ chức thực hiện kiểm tra việc xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý 

chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN 9001  tại các cơ quan nhà nước các 

cấp bằng phần mềm ISO điện tử. 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

Các sở, ban, 

ngành tỉnh, 

UBND cấp 

huyện 

Thường 

xuyên. 
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TT Nhiệm vụ 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Thời gian 

hoàn 

thành 

1.7 Ứng dụng các ngành, lĩnh vực     

a) 

Xây dựng và triển khai kế hoạch chuyển đổi số các ngành, lĩnh vực ưu 

tiên chuyển đổi số theo Chương trình chuyển đổi số quốc gia gồm: Y tế, 

giáo dục, tài chính - ngân hàng, nông nghiệp, giao thông vận tải và 

logistics, năng lượng, tài nguyên và môi trường, sản xuất công nghiệp,… 

Cơ quan quản 

lý nhà nước về 

ngành, lĩnh vực 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Quý 

IV/2021 

b) 

Đẩy mạnh triển khai, tổ chức sử dụng hiệu quả các hệ thống CNTT phục 

vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ, quản lý ngành, lĩnh vực theo định 

hướng chung của Chính phủ, Bộ ngành trung ương, đồng thời rà soát 

nâng cấp, hoàn thiện các hệ thống CNTT đã được đầu tư đảm bảo yêu 

cầu tích hợp, chia sẻ với CSDL quốc gia, Kho dữ liệu của tỉnh qua LGSP 

của tỉnh. 

Các sở, ban, 

ngành tỉnh, 

UBND cấp 

huyện 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Thường 

xuyên 

c) 
Xây dựng, triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu chứng thực trên địa bàn 

tỉnh Trà Vinh 
Sở Tư pháp 

Các sở, ban, 

ngành tỉnh, 

UBND cấp 

huyện và các tổ 

chức hành nghề 

công chứng trên 

địa bàn tỉnh  

Năm 2021 

 

d) 
Xây dựng, triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý xử lý vi phạm 

hành chính và thi hành pháp luật 
Sở Tư Pháp 

Các sở, ban, 

ngành tỉnh, 

UBND cấp 

huyện 

Năm 2021 

và những 

năm tiếp 

theo 

đ) Nâng cấp và phát triển hệ thống Hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử Sở Y tế 
Các đơn vị trực  

thuộc Sở Y tế 

Quý 

IV/2021 

e) 
Xây dựng và triển khai hệ thống bệnh án điện tử, thông tin cận lâm 

sàng PACS, LIS trong các cơ sở khám chữa bệnh 
Sở Y tế 

Các cơ sở khám  

chữa bệnh 

Quý 

I/2021 
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TT Nhiệm vụ 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Thời gian 

hoàn 

thành 

g) 
Phát triển cổng tích hợp dữ liệu ngành y tế tích hợp khả năng phân 

tích, dự báo 
Sở Y tế 

Các đơn vị trực  

thuộc Sở Y tế 

Quý 

I/2021 

h) Xây dựng hệ thống chẩn đoán từ xa (Telemedicine) Sở Y tế 
Các cơ sở khám  

chữa bệnh 

Quý 

I/2021 

i)  Triển khai hệ thống quản lý y tế cơ sở Sở Y tế Các Trạm y tế 
Thường 

xuyên 

k) 
Triển khai hệ thống giám sát côn trùng thông minh nhằm theo dõi tình 

hình côn trùng trên cây lúa 

Sở Nông nghiệp 

và PTNT 

UBND các 

huyện (Càng 

Long, Cầu Kè, 

Tiểu Cần, Châu 

Thành, Trà Cú, 

Cầu Ngang) 

Thường 

xuyên 

2 Ứng dụng CNTT phục vụ người dân, doanh nghiệp    

2.1 
Ứng dụng hệ thống Cổng thông tin điện tử của tỉnh và các cổng thông 

tin điện tử thành phần 
   

 

a) 

Rà soát nâng cấp, phát triển Cổng thông tin điện tử của tỉnh và các cổng 

thông tin điện tử thành phần của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp 

huyện đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin theo chỉ đạo của Chính phủ, 

Tỉnh ủy, UBND tỉnh. 

Các sở, ban, 

ngành tỉnh, 

UBND cấp 

huyện 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Thường 

xuyên 

b) 

Duy trì  và vận hành Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp 

luật đáp ứng đầy đủ về nội dung, kỹ thuật, chuẩn cấu trúc dữ liệu theo 

đúng quy định tại Khoản 2 Mục III Điều 1 Quyết định số 471/QĐ-TTg 

ngày 26/4/20l9 của Thủ tướng Chính phủ 

Sở Tư pháp 

Sở Thông tin và 

Truyền thông, 

cơ quan có liên 

quan 

Thường 

xuyên 

c)  

Tổ chức cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin mới thuộc trách nhiệm cung 

cấp của từng cơ quan, đơn vị lên Cổng thông tin điện tử tỉnh, cổng thông 

tin điện tử thành phần của các sở, ban, ngành tỉnh, UBBND cấp huyện 

Các sở, ban, 

ngành tỉnh, 

UBND cấp 

huyện 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Thường 

xuyên 

2.2  Ứng dụng Hệ thống Cổng dịch vụ công của tỉnh (hoặc hệ thống thông    
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TT Nhiệm vụ 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Thời gian 

hoàn 

thành 

tin Một cửa điện tử của ngành) 

a) 

Tiếp tục rà soát nâng cấp, hoàn thiện chức năng Cổng dịch vụ công của 

tỉnh -iGate (hệ thống thông tin một cửa điện tử của ngành) đáp ứng yêu 

cầu thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Nghị định số 

61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ và thực hiện thủ tục 

hành chính trên môi trường điện tử theo Nghị định số 45/2020 ngày 

08/4/2020 của Chính phủ. 

Sở Thông tin và 

Truyền thông; 

cơ quan quản lý 

hệ thống thông 

tin một cửa điện 

tử chuyên 

ngành 

Các sở, ban, 

ngành tỉnh, 

UBND cấp 

huyện 

Thường 

xuyên 

b) 

Rà soát, tổ chức sử dụng đồng bộ iGate (hoặc hệ thống thông tin một 

cửa điện tử của ngành) thực hiện quy trình tiếp nhận, giải quyết, trả kết 

quả giải quyết thủ tục hành chính đúng quy định tại Nghị định số 

61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và Nghị định 

số 45/2020 ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành 

chính trên môi trường điện tử. 

Các sở, ban, 

ngành tỉnh, 

UBND cấp 

huyện 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Thường 

xuyên 

c) 

Rà soát tái cấu trúc quy trình, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; 

hoàn thiện quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính làm cơ sở cập 

nhật triển khai thực hiện thủ tục hành chính điện tử trên Cổng dịch vụ 

công của tỉnh và Cổng dịch vụ công quốc gia. 

Các sở, ban, 

ngành tỉnh, 

UBND cấp 

huyện 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Thường 

xuyên 

d) 

Xây dựng và phát triển Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân 

tại Cổng dịch vụ công của tỉnh để hỗ trợ quản lý, lưu giữ thông tin, dữ 

liệu điện tử liên quan đến giao dịch hành chính của tổ chức, cá nhân; 

đồng thời đảm bảo hỗ trợ tổ chức, cá nhân sử dụng lại thành phần hồ sơ 

điện tử đang được quản lý tại Kho khi thực hiện các giao dịch hành chính 

tiếp theo (tổ chức, cá nhân không phải nộp lại những thành phần hồ sơ 

đã nộp trước đó),… theo quy định. 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Các sở, ban, 

ngành tỉnh, 

UBND cấp 

huyện 

Quý 

IV/2021 

đ) 
Tổ chức cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức 

độ 4; có biện pháp tuyên truyền, hỗ trợ phù hợp để tổ chức, cá nhân ưu 

Các sở, ban, 

ngành tỉnh, 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Quý 

IV/2021 
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TT Nhiệm vụ 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Thời gian 

hoàn 

thành 

tiên lựa chọn hình thức nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến.  UBND cấp 

huyện 

g)  

Rà soát bổ sung trang thiết bị hỗ trợ người dân, doanh nghiệp sử dụng 

ứng dụng Đánh giá mức độ hài lòng trên Cổng dịch vụ công khi thực 

hiện thủ tục hành chính. 

Các sở, ban, 

ngành tỉnh, 

UBND cấp 

huyện 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Thường 

xuyên 

h) 

Rà soát triển khai kết nối mạng thông tin phục vụ tiếp nhận hồ sơ, trả 

kết quả giải quyết thủ tục hành qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy 

định tại Thông tư số 17/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 của Bộ trưởng 

Bộ Thông tin và Truyền thông quy định một số nội dung và biện pháp 

thi hành Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục 

hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Bưu điện tỉnh 

Trà Vinh, Sở 

Thông tin và 

Truyền thông 

Các sở, ban, 

ngành tỉnh, 

UBND cấp 

huyện 

Thường 

xuyên 

2.3 Ứng dụng Hệ thống phản ánh hiện trường    

 

Xây dựng và phát triển Ứng dụng Phản ánh hiện trường của tỉnh làm 

kênh tương tác, kết nối giữa người dân, doanh nghiệp và cơ quan nhà 

nước các cấp; tạo thuận lợi để người dân và doanh nghiệp tham gia đóng 

góp ý, phản ánh, kiến nghị trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.  

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Các sở, ban, 

ngành tỉnh, 

UBND cấp 

huyện 

Năm 2021 

và những 

năm tiếp 

theo 

2.4 Ứng dụng hệ thống Sàn thương mại điện tử    

 

Nâng cấp, phát triển sàn giao dịch điện tử tỉnh; hỗ trợ ứng dụng rộng rãi 

thương mại điện tử trong doanh nghiệp và cộng đồng; tăng cường xây 

dựng các hệ thống hạ tầng và dịch vụ nhằm hỗ trợ phát triển thương mại 

điện tử trên địa bàn tỉnh. 

Sở Công 

Thương 

Các sở, ban, 

ngành tỉnh, 

UBND cấp 

huyện 

Thường 

xuyên 

VI BẢO ĐẢM AN TOÀN THÔNG TIN    

1 

Rà soát tổ chức xây dựng, cập nhật các Kế hoạch, quy chế, quy định về 

bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước. 

Các sở, ban, 

ngành tỉnh, 

UBND cấp 

huyện 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Thường        

xuyên 
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TT Nhiệm vụ 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Thời gian 

hoàn 

thành 

2 

Xây dựng và phát triển Trung tâm giám sát, điều hành an toàn, an ninh 

mạng (SOC) đảm bảo năng lực phục vụ công tác giám sát, điều hành, 

bảo đảm an toàn, an ninh mạng trên phạm vi toàn tỉnh; đảm bảo Trung 

tâm giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng của tỉnh kết nối và chia 

sẻ thông tin thông suốt với Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng 

quốc gia. 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Các sở, ban, 

ngành tỉnh, 

UBND cấp 

huyện 

Thường 

xuyên 

3 

Tiếp tục triển khai, nâng cấp và duy trì bảo đảm an toàn thông tin mô 

hình 4 lớp (gồm: Kiện toàn lực lượng tại chỗ; lựa chọn tối thiểu một tổ 

chức, doanh nghiệp giám sát, bảo vệ chuyên nghiệp; định kỳ thực hiện 

kiểm tra, đánh giá độc lập; kết nối, chia sẻ thông tin với hệ thống giám 

sát quốc gia) theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Các sở, ban, 

ngành tỉnh, 

UBND cấp 

huyện 

Thường 

xuyên 

4 

 

Rà soát, đẩy nhanh tiến độ xác định cấp độ an toàn thông tin tất cả các 

hệ thống thông tin trên địa bàn tỉnh; tổ chức xây dựng và thực hiện các 

giải pháp đảm bảo an toàn thông tin tương ứng với cấp độ được phê 

duyệt… theo Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính 

phủ. 

Các sở, ban, 

ngành tỉnh, 

UBND cấp 

huyện 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Thường 

xuyên 

5 

Rà soát đảm bảo trang thiết bị, phần mềm phục vụ bảo đảm an toàn thông 

tin, phòng chống mã độc theo mô hình tập trungcho các hệ thống cung 

cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh 

nghiệp, hệ thống trung tâm dữ liệu của tỉnh. 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Các sở, ban, 

ngành tỉnh, 

UBND cấp 

huyện 

Thường 

xuyên 

6 

Triển khai áp dụng hệ thống quản lý an toàn thông tin mạng theo tiêu 

chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật vào hoạt động của cơ quan nhà nước 

Các sở, ban, 

ngành tỉnh, 

UBND cấp 

huyện 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Thường 

xuyên 
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TT Nhiệm vụ 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Thời gian 

hoàn 

thành 

7 

Xây dựng và triển khai giải pháp dự phòng, sao lưu dữ liệu, bảo đảm các 

hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh hoạt động liên tục, 

sẵn sàng khôi phục sau khi gặp sự cố mất an toàn thông tin mạng. 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Các sở, ban, 

ngành tỉnh, 

UBND cấp 

huyện 

Thường 

xuyên 

VII PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC    

1 

 Rà soát bố trí đảm bảo mỗi cơ quan, đơn vị có ít nhất 01 cán bộ phụ 

trách CNTT có trình độ đại học trở lên về CNTT thực hiện nhiệm vụ 

tham mưu, hỗ trợ triển khai, vận hành, sử dụng các ứng dụng CNTT, 

đảm bảo an toàn thông tin tại cơ quan, đơn vị. 

Các sở, ban, 

ngành tỉnh, 

UBND cấp 

huyện 

Sở Nội vụ 
Thường 

xuyên 

2 

Tham mưu xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Đề án Đào tạo và 

phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025 trên địa 

bàn tỉnh Trà Vinh (theo Quyết định số 21/QĐ-TTg ngày 06/01/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ). 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Các sở, ban, 

ngành tỉnh, 

UBND cấp 

huyện 

Quý IV 

năm 2021 
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Phụ lục II 

DANH MỤC ĐỀ ÁN/DỰ ÁN ỨNG DỤNG CNTT TRIỂN KHAI NĂM 2021 

(Kèm theo Kế hoạch số            /KH-UBND ngày       /6/2021 của UBND tỉnh) 

__________________ 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

TT 
Tên dự án, 

đề án 

Đơn vị chủ 

trì 
Mục tiêu đầu tư 

Quy mô nội dung đầu 

tư 

Thời 

gian 

triển 

khai 

Tổng 

mức 

đầu tư  

Nguồn 

vốn 

 

Kinh 

phí 

thực 

hiện 

năm 

2021  

1 

Xây dựng Hệ 

thống cơ sở dữ 

liệu dùng 

chung cấp tỉnh  

Sở Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

- Hình thành nền tảng tích 

hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh 

(LGSP) kết nối, chia sẻ dữ 

liệu giữa các ứng dụng, dịch 

vụ CNTT của tỉnh với nhau 

và với Nền tảng tích hợp, 

chia sẻ dữ liệu Quốc gia 

(NGSP).  

- Hình thành nền tảng kho 

dữ liệu và Kho dữ liệu dùng 

chung (bao gồm các loại dữ 

liệu: Người dân, Doanh 

nghiệp, TTHC, Danh mục 

dùng chung, Hồ sơ, cán bộ, 

công chức, viên chức, thông 

tin và truyền thông) chia sẻ 

cho tất cả các hệ thống 

thông tin có liên quan qua 

LGSP.  

 - Tăng cường năng lực của 

- Hệ thống LGSP 

-Hệ thống nền tảng 

Kho và Kho dữ liệu 

liệu dùng chung. 

- Thiết bị: 44 HDD; 4 

SSD 400GB; 04 Máy 

chủ dạng phiến; 08 bản 

quyền phần mềm ảo 

hóa 

Năm 

2021-

2023 

23.000 
Ngân 

sách tỉnh 
8.000 
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TT 
Tên dự án, 

đề án 

Đơn vị chủ 

trì 
Mục tiêu đầu tư 

Quy mô nội dung đầu 

tư 

Thời 

gian 

triển 

khai 

Tổng 

mức 

đầu tư  

Nguồn 

vốn 

 

Kinh 

phí 

thực 

hiện 

năm 

2021  

hệ thống máy chủ tập trung 

phục vụ triển khai các ứng 

dụng CNTT, đảm bảo thiết 

lập các hệ thống thông tin, 

CSDL phục vụ công tác 

quản lý, điều hành của tỉnh 

2 

Nâng cấp, mở 

rộng hạ tầng kỹ 

thuật công 

nghệ thông tin 

đáp ứng yêu 

cầu triển khai 

chính quyền 

điện tử tỉnh Trà 

Vinh (giai 

đoạn 2)  

 

 

Sở Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

- Xây dựng và triển khai hệ 

thống khai thác kho dữ liệu 

dùng chung cung cấp các 

tính năng xử lý, khai phá dữ 

liệu; trực quan hóa dữ liệu; 

mô phỏng dự báo dữ liệu 

theo mô hình; hình thành 

dịch vụ thông tin phục vụ 

người dân, doanh nghiệp và 

cán bộ, công chức, viên 

chức thông qua việc cung 

- Xây dựng hệ thống 

khai thác kho dữ liệu 

dùng chung 

- Xây dựng hệ thống 

phản ánh hiện trường 

- Nâng cấp hạ tầng kỹ 

thuật: 8 máy chủ phiến; 

16 bản quyền phần 

mềm ảo hóa. 

2021-

2023 
44.500 

Ngân 

sách 

Trung 

ương 

10.000  
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TT 
Tên dự án, 

đề án 

Đơn vị chủ 

trì 
Mục tiêu đầu tư 

Quy mô nội dung đầu 

tư 

Thời 

gian 

triển 

khai 

Tổng 

mức 

đầu tư  

Nguồn 

vốn 

 

Kinh 

phí 

thực 

hiện 

năm 

2021  

cấp số liệu, báo cáo thống 

kê kinh tế - xã hội, các dịch 

vụ khai thác thông tin trên 

ứng dụng công dân số.  

- Hình thành các dịch vụ 

thông tin thuế, kho bạc, lao 

động thương binh xã hội, y 

tế, giáo dục, công thương, 

nông nghiệp, tài nguyên 

môi trường, giao thông vận 

tải phục vụ người dân, 

doanh nghiệp trên ứng dụng 

công dân số. 

 - Cung cấp các báo cáo, 

thống kê lĩnh vực thuế, kho 

bạc, lao động thương binh 

xã hội, y tế, giáo dục, công 

thương, nông nghiệp, tài 

nguyên môi trường, giao 

thông vận tải phục vụ cán 

bộ, công chức, viên chức 

trên hệ thống thông tin kinh 

tế - xã hội; 

- Xây dựng công cụ nhằm 

tăng cường sự tương tác và 
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TT 
Tên dự án, 

đề án 

Đơn vị chủ 

trì 
Mục tiêu đầu tư 

Quy mô nội dung đầu 

tư 

Thời 

gian 

triển 

khai 

Tổng 

mức 

đầu tư  

Nguồn 

vốn 

 

Kinh 

phí 

thực 

hiện 

năm 

2021  

kết nối giữa người dân, 

doanh nghiệp với chính 

quyền. Tạo điều kiện thuận 

lợi để người dân và doanh 

nghiệp tham gia đóng góp ý, 

phản ánh các vấn đề trên địa 

bàn, đồng thời được sử dụng 

các dịch vụ, tiện ích thông 

minh thông qua việc kết nối 

tới các dịch vụ an ninh, y tế, 

môi trường, … 

3 

Xây dựng 

Trung tâm điều 

hành an ninh 

mạng (SOC)  

Sở Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

- Khả năng phát hiện sớm 

các tấn công có chủ đích 

vào các hệ thống trọng yếu 

của tỉnh. Giám sát, cảnh báo 

các dấu hiệu tấn công, rủi 

ro, sự cố ATTT mạng.  

- Triển khai phần mềm 

phòng chống mã độc cho 

máy tính trạm của các cơ 

quan, đơn vị, thực hiện chia 

sẻ thông tin về Cục ATTT 

theo Chỉ thị số 14/CT-TTg. 

 - Trang bị hệ thống thiết bị 

phục vụ vận hành, thu thập, 

- Hạ tầng: Nâng cấp hệ 

thống phục vụ vận 

hành SOC; 

08 máy chủ; hệ thống 

lưu trữ; 

- Phần mềm: Giám 

sáttrạm; Giám sát 

ATTT cho các hệ thống 

tại TTTHDL; Giám sát 

bất thường trên máy 

chủ; Giám sát lớp 

mạng; Phân tích mã 

độc đa lớp; giám sát an 

ninh mạng (SIEM); 

2021-

2023 
44.000 

Ngân 

sách tỉnh 
10.000 
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TT 
Tên dự án, 

đề án 

Đơn vị chủ 

trì 
Mục tiêu đầu tư 

Quy mô nội dung đầu 

tư 

Thời 

gian 

triển 

khai 

Tổng 

mức 

đầu tư  

Nguồn 

vốn 

 

Kinh 

phí 

thực 

hiện 

năm 

2021  

hỗ trợ giám sát ATTT mạng 

trên toàn tỉnh.  

- Giúp giảm thiểu thời gian, 

chi phí công tác quản lý 

điều hành của Lãnh đạo tỉnh 

và các đơn vị hành chính 

trên địa bàn tỉnh. 

phân tích hành vi bất 

thường; tự động điều 

phối và phản ứng 

ATTT (SOAR). 

4 

Đề án Tổng thể 

Ứng dụng và 

Phát triển hệ 

thống công 

nghệ thông tin 

lĩnh vực tài 

nguyên và môi 

trường tỉnh Trà 

Vinh giai đoạn 

2020 – 2025 

 

 

 

 

Sở 

TN&MT 

 

Tăng cường hiệu quả quản 

lý Nhà nước trong lĩnh vực 

TN&MT; tạo lập kết nối, 

liên thông, chia sẻ và khai 

thác thông tin; Đầu tư hạ 

tầng công nghệ thông tin và 

xây dựng các quy chế, quy 

định vận hành, khai thác sử 

dụng; Nâng cao chất lượng 

đội ngũ công chức, viên 

chức. 

Xây dựng Trung tâm 

dữ liệu; xây dựng các 

hệ thống thông tin quản 

lý các lĩnh vực 

TN&MT; nâng cấp các 

hệ thống thu thập, quản 

lý, khai thác CSDL 

TN&MT; đào tạo, 

chuyển giao công 

nghệ; xây dựng quy 

chế. 

2021 

- 2025 

25.398 Kinh phí 

sự 

nghiệp 

của Sở 

TN&MT 

4.924 

5 

Dự án Xây  

dựng hệ cơ sở 

dữ liệu quốc 

gia về quan 

trắc tài nguyên 

Sở 

TN&MT 

Hoàn thiện cơ chế chính 

sách, xây dựng quản lý, 

công bố chia sẻ, đầu tư trang 

thiết bị, phần cứng, phần 

mềm, thu thập, thu nhận, 

Tiếp tục hoàn thiện các 

cơ sở dữ liệu thành 

phần của hệ thống 

thông tin quản lý về 

quan trắc tài nguyên và 

2021 

- 2022 

3.000 Kinh phí 

sự 

nghiệp 

của Sở 

TN&MT 

1.000 
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TT 
Tên dự án, 

đề án 

Đơn vị chủ 

trì 
Mục tiêu đầu tư 

Quy mô nội dung đầu 

tư 

Thời 

gian 

triển 

khai 

Tổng 

mức 

đầu tư  

Nguồn 

vốn 

 

Kinh 

phí 

thực 

hiện 

năm 

2021  

và môi trường 

tỉnh Trà Vinh 

(giai đoạn 2) 

xây dựng hệ thống cơ sở dữ 

liệu quốc gia về quan trắc 

tài nguyên và môi trường 

bao gồm các dữ liệu quan  

trắc lịch sử và các dữ liệu 

điều tra cơ bản có liên quan 

khác. 

môi trường phù hợp 

với phê  

duyệt tại Quyết định 

1618/QĐ-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ 

6 

Kế hoạch Thu 

thập, cập nhật 

dữ liệu tài 

nguyên và môi 

trường trên địa 

bàn tỉnh Trà 

Vinh 

Sở 

TN&MT 

- Đảm bảo cung cấp thông 

tin, dữ liệu tài nguyên và 

môi trường, đáp ứng nhu 

cầu ngày càng phát triển về 

quản lý nhà nước, kinh tế - 

xã hội, quốc phòng, an ninh, 

nghiên cứu khoa học, đào 

tạo, hợp tác quốc tế, các nhu 

cầu khác của xã hội và phát 

triển Chính phủ điện tử tại 

ngành tài nguyên và môi 

trường. 

- Thiết lập và phát triển hệ 

thống thu thập, lưu trữ, cập 

nhật, xử lý, tích hợp, đồng 

bộ dữ liệu và chia sẻ, phân 

phối thông tin trực tuyến 

 2021 500 

Sự 

nghiệp 

Sở 

TN&MT 

500 
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TT 
Tên dự án, 

đề án 

Đơn vị chủ 

trì 
Mục tiêu đầu tư 

Quy mô nội dung đầu 

tư 

Thời 

gian 

triển 

khai 

Tổng 

mức 

đầu tư  

Nguồn 

vốn 

 

Kinh 

phí 

thực 

hiện 

năm 

2021  

qua hệ thống mạng thông tin 

ngành tài nguyên và môi 

trường, đảm bảo an toàn cho 

toàn bộ hệ thống được 

thống nhất và đồng bộ từ 

Trung ương đến địa 

phương. 

- Đảm bảo hạ tầng kỹ thuật 

đồng bộ về thông tin dữ liệu 

thực hiện chủ trương kinh tế 

hóa ngành tài nguyên và 

môi trường, nâng cao giá trị 

đóng góp và vị thế của ngành 

trong nền kinh tế quốc dân vì 

sự phát triển bền vững của đất 

nước. 

7 

Kế hoạch Duy 

trì, quản lý, 

bảo dưỡng hệ 

thống thông tin 

ngành tài 

nguyên và môi 

trường 

Sở 

TN&MT 

Đảm bảo duy trì, quản lý, 

bảo dưỡng hệ thống thông 

tin tại Sở Tài nguyên và Môi 

trường hoạt động ổn định, 

an toàn an ninh thông tin. 

 2021  

Sự 

nghiệp 

Sở 

TN&MT 

200 

8 Kế hoạch vận Sở Đảm bảo duy trì, quản lý,  2021  Sự 170 
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TT 
Tên dự án, 

đề án 

Đơn vị chủ 

trì 
Mục tiêu đầu tư 

Quy mô nội dung đầu 

tư 

Thời 

gian 

triển 

khai 

Tổng 

mức 

đầu tư  

Nguồn 

vốn 

 

Kinh 

phí 

thực 

hiện 

năm 

2021  

hành máy chủ 

và các trạm 

quan trắc môi 

trường tự 

động, liên tục 

và phương án 

quản lý chất 

thải rắn 

TN&MT bảo dưỡng hệ thống quan 

trắc môi trường tự động tại 

Sở Tài nguyên và Môi 

trường hoạt động ổn định, 

an toàn an ninh thông tin. 

nghiệp 

Sở TN 

&MT 

9 

Nâng cấp và 

tạo cơ sở dữ 

liệu cho phần 

mềm quản lý 

hồ sơ thu hồi 

đất, giao đất, 

cho thuê đất và 

chuyển mục 

đích sử dụng 

đất tại Sở Tài 

nguyên và Môi 

trường 

Sở 

TN&MT 

Tạo ra bộ công cụ hỗ trợ tốt 

trong công tác quản lý về 

lĩnh vực đất đai, thống kê 

báo cáo kịp thời về công tác 

quản lý giao đất, thuê đất, 

chuyển mục đích sử dụng 

đất, thu hồi đất, hỗ trợ lưu 

trữ và tra cứu hồ sơ giao đất 

thuê đất, chuyển mục đích 

sử dụng đất, thu hồi đất. 

Đồng thời tạo đồng bộ, kết 

nối, liên thông từ phần mềm 

lên các hệ thống khác như: 

Cổng thông tin điện tử, hệ 

thống quản lý kho. 

 2021  

Sự 

nghiệp 

Sở 

TN&MT 

470 

10 
Xây dựng hệ 

thống thông tin 

Ban Dân 

tộc 

- Đầu tư xây dựng phần 

mềm thống kê, khai thác 

Để xây dựng hệ thống 

thông tin về công tác 

2021-

2022 
3.680 

Ngân 

sách tỉnh  
3.680 
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TT 
Tên dự án, 

đề án 

Đơn vị chủ 

trì 
Mục tiêu đầu tư 

Quy mô nội dung đầu 

tư 

Thời 

gian 

triển 

khai 

Tổng 

mức 

đầu tư  

Nguồn 

vốn 

 

Kinh 

phí 

thực 

hiện 

năm 

2021  

dữ liệu về công 

tác dân tộc tỉnh 

Trà Vinh (giai 

đoạn 1) 

CSDL thống kê dữ liệu dân 

tộc, cung cấp các công cụ 

cho phép quản lý, khai thác 

kho lưu trữ các hồ sơ, tài 

liệu, văn bản hành chính và 

thực hiện đào tạo hướng dẫn 

sử dụng; 

- Phục vụ công tác hoạch 

định chính sách phát triển 

kinh tế - xã hội, xóa đói 

giảm nghèo; bảo tồn văn 

hóa, cải tạo tập quán lạc hậu 

trong đồng bào dân tộc thiểu 

số, từng nhóm, ngành dân 

tộc cư trú trên địa bàn tỉnh. 

dân tộc, phù hợp với 

chủ trương chung của 

Chính phủ và Ủy ban 

Dân tộc, Ban Dân tộc 

tỉnh đề xuất thực hiện 

các nội dung sau: a) 

Thu thập thông tin, số 

liệu phản ánh thực 

trạng tình hình: Dân số 

và chất lượng dân số, 

phân bố dân cư, tiếp 

cận cơ sở hạ tầng, tình 

hình sản xuất, thu nhập 

và chi tiêu, nghèo đói, 

bảo tồn và phát huy văn 

hoá truyền thống, 

phòng chống tệ nạn xã 

hội, tiếp cận các dịch 

vụ y tế, giáo dục và đào 

tạo, phát triển nguồn 

nhân lực, tình hình tôn 

giáo, di cư tự do, khiếu 

kiện, an ninh nông 

thôn,… của DTTS và 

hệ thống các văn bản, 
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TT 
Tên dự án, 

đề án 

Đơn vị chủ 

trì 
Mục tiêu đầu tư 

Quy mô nội dung đầu 

tư 

Thời 

gian 

triển 

khai 

Tổng 

mức 

đầu tư  

Nguồn 

vốn 

 

Kinh 

phí 

thực 

hiện 

năm 

2021  

chính sách dân tộc trên 

địa bàn tỉnh; b) Số hoá 

dữ liệu thu thập đưa 

vào hệ thống phần 

mềm quản lý nhằm xây 

dựng CSDL về công 

tác dân tộc trên địa bàn 

tỉnh. c) Xây dựng phần 

mềm thu thập khai thác 

thông tin thống kê về 

thực trạng kinh tế - xã 

hội của các DTTS trên 

địa bàn tỉnh phục vụ 

quản lý, lưu trữ, khai 

thác và xử lý dữ liệu 

thu thập từ các cấp, 

đảm bảo tích hợp 

chung với nền tảng 

CSDL 53 DTTS của 

Ủy ban Dân tộc phục 

vụ hoạt động quản lý 

nhà nước về công tác 

dân tộc. d) Đào tạo, tập 

huấn thu thập, cập nhật 

phiếu điều tra, quản lý, 
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TT 
Tên dự án, 

đề án 

Đơn vị chủ 

trì 
Mục tiêu đầu tư 

Quy mô nội dung đầu 

tư 

Thời 

gian 

triển 

khai 

Tổng 

mức 

đầu tư  

Nguồn 

vốn 

 

Kinh 

phí 

thực 

hiện 

năm 

2021  

sử dụng, khai thác 

CSDL và các phần 

mềm. 

11 

Xây dựng và 

triển khai hệ 

thống bệnh án 

điện tử, thông 

tin cận lâm 

sàng PACS, 

LIS trong các 

cơ sở khám 

chữa bệnh 

Sở Y tế 

- Đầu tư “Xây dựng và 

triển khai hệ thống bệnh án 

điện tử, thông tin cận lâm 

sàng PACS, LIS trong các 

cơ sở khám chữa bệnh”từng 

bước đưa công nghệ  vào hỗ 

trợ công tác điều trị bệnh, 

khám chữa bệnh của y tế 

Tỉnh. Xây dựng các hệ 

thống mạng thông tin, cơ sở 

hạ tầng hoàn chỉnh phục vụ 

trực tiếp công tác khám 

chữa bệnh cho nhân dân của 

ngành Y tế và giúp cho các 

đơn vị y tế trong tỉnh nâng 

cao được hiệu quả hiệu quả 

hoạt động trong quản lý, 

điều trị bệnh và phòng bệnh. 

- Thông qua việc đầu tư 

dư án “Xây dựng và triển 

khai hệ thống bệnh án điện 

tử, thông tin cận lâm sàng 

Phần mềm cho máy 

chủ PACS (BV huyện); 

Phần mềm RIS (Hệ 

thống thông tin Chẩn 

Đoán Hình Ảnh - BV 

huyện); Máy trạm làm 

việc dành cho bác sĩ 

chẩn đoán hình ảnh; 

Máy trạm ghi đĩa 

CD/DVD; Máy tính 

bảng; Máy chủ HOST; 

SAN Dual Controller 

SFF Storage; Nas lưu 

trữ; Hệ điều hành 

Windows Server; MS 

SQL Server; Switch 

48-port; Firewall; Tủ 

Rack; Hệ thống lưu 

điện UPS 6KVA 

 

Quý 

IV/2021 

44.900 
Ngân 

sách tỉnh 
15.000 
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TT 
Tên dự án, 

đề án 

Đơn vị chủ 

trì 
Mục tiêu đầu tư 

Quy mô nội dung đầu 

tư 

Thời 

gian 

triển 

khai 

Tổng 

mức 

đầu tư  

Nguồn 

vốn 

 

Kinh 

phí 

thực 

hiện 

năm 

2021  

PACS, LIS trong các cơ sở 

khám chữa bệnh” sẽ  thúc 

đẩy cải cách tổ chức bộ máy 

ứng dụng các phần mềm 

quản lý trao đổi thông tin 

nghiệp vụ, dữ liệu, các trang 

(web) và ứng dụng các đa 

dịch vụ trên nền cơ sở hạ 

tầng công nghệ thông tin 

của ngành và trong tương 

lai tham gia khám chữa 

bệnh cho nhân dân không 

cần phải đi đến các cơ sở y 

tế, chống sự phân tải cho 

ngành Y tế, tiết kiệm chi phí 

cho nhà nước và có ý nghĩa 

to lớn với cộng đồng. Thay 

đổi phương pháp tư duy lý 

luận một cách logic về tác 

phong làm việc cho cán bộ 

nhân viên trong toàn bộ 

ngành y tế từ cơ sở đến 

tuyến tỉnh và hơn nữa là đến 

Trung ương. 
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TT 
Tên dự án, 

đề án 

Đơn vị chủ 

trì 
Mục tiêu đầu tư 

Quy mô nội dung đầu 

tư 

Thời 

gian 

triển 

khai 

Tổng 

mức 

đầu tư  

Nguồn 

vốn 

 

Kinh 

phí 

thực 

hiện 

năm 

2021  

- Ứng dụng hệ thống 

công nghệ thông tin hiện đại 

vào việc điều hành và 

chuyên môn hóa các nghiệp 

vụ, giúp nâng cao hiệu quả 

và đáp ứng nhu cầu của việc 

khám chữa bệnh, phòng 

bệnh ngày càng tăng của 

nhân dân trong khu vực, 

từng bước hiện đại hóa 

ngành Y tế như: 

- Nâng cao năng lực, chất 

lượng của cán bộ nhân viên, 

y bác sỹ, của đơn vị trong 

việc khám chữa bệnh cho 

nhân dân. 

- Các cán bộ Sở Y tế và 

bệnh viện được nâng cao 

trình độ về CNTT và có thể 

ứng dụng công nghệ thông 

tin ở nhiều mức độ khác 

nhau vào các hoạt động của 

mình. 
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TT 
Tên dự án, 

đề án 

Đơn vị chủ 

trì 
Mục tiêu đầu tư 

Quy mô nội dung đầu 

tư 

Thời 

gian 

triển 

khai 

Tổng 

mức 

đầu tư  

Nguồn 

vốn 

 

Kinh 

phí 

thực 

hiện 

năm 

2021  

- Lưu trữ, khai thác dữ liệu 

nhanh chóng, một cách hiệu 

quả và khoa học. 

- Thúc đẩy cải cách thủ tục 

khám chữa bệnh nhanh và 

gọn hơn. 

- Giúp lãnh đạo, các cấp 

quản lý theo dõi kịp thời, 

chính xác tình hình hoạt 

động ngành Y tế trên toàn 

tỉnh. 

12 

Phát triển cổng 

tích hợp dữ 

liệu ngành y tế 

tích hợp khả 

năng phân tích, 

dự báo 

Sở Y tế 

- Giúp cho các đơn vị y tế 

trong tỉnh nâng cao được 

hiệu quả hiệu quả hoạt động 

trong quản lý, điều trị bệnh 

và phòng bệnh dựa trên các 

lợi ích thiết thực mà CNTT 

có thể mang lại. 

- Xây dựng cổng tích 

hợp dữ liệu ngành y tế nhằm 

giải quyết bài toán ứng dụng 

công nghệ lưu trữ lớn, khai 

phá dữ liệu trong lĩnh vực y 

tế để chẩn đoán, phòng 

ngừa và điều trị bệnh nhằm 

Cổng tích hợp dữ liệu 

ngành y tế tích hợp khả 

năng phân tích, dự báo 

2021-

2023 
2.000 

Ngân 

sách tỉnh 
1.700 
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TT 
Tên dự án, 

đề án 

Đơn vị chủ 

trì 
Mục tiêu đầu tư 

Quy mô nội dung đầu 

tư 

Thời 

gian 

triển 

khai 

Tổng 

mức 

đầu tư  

Nguồn 

vốn 

 

Kinh 

phí 

thực 

hiện 

năm 

2021  

can thiệp nâng cao tình 

trạng sức khỏe con người. 

13 

Xây dựng hệ 

thống chẩn 

đoán từ xa 

(Telemedicine) 

Sở Y tế 

- Đầu tư xây dựng hệ thống 

chẩn đoán từ xa 

(Telemedicine) hỗ trợ công 

tác quản lý, khám chữa 

bệnh ngành y tế tỉnh; giúp 

cho các đơn vị y tế trong 

tỉnh nâng cao được hiệu quả 

hoạt động trong quản lý, 

điều trị bệnh và phòng bệnh. 

- Thúc đẩy cải cách tổ 

chức bộ máy đáp ứng nhu 

cầu của việc khám chữa 

bệnh, phòng bệnh ngày 

càng tăng của nhân dân 

trong khu vực; từng bước 

hiện đại hóa ngành y tế. 

- Hạ tầng trung tầm 

điều hành. 

- Phòng hội chẩn tuyến 

tỉnh. 

- Phòng phẩu thuật 

tuyến huyện. 

2021-

2023 
10.050 

Ngân 

sách tỉnh 
5.000 

14 

Kế hoạch phối 

hợp triển khai 

thực hiện thí 

điểm ứng dụng 

quản lý truy 

xuất nguồn gốc 

và hỗ trợ giao 

Sở 

NN&PTNT  

Nhằm giúp các tổ chức, cá 

nhân sản xuất, kinh doanh 

sản phẩm chăn nuôi, trồng 

trọt, chế biến, quản lý được 

hàng hoá không bị làm giả, 

làm nhái, mạo danh thương 

hiệu và không bị chia sẻ thị 

Xây dựng phần mềm 
2021-

2022 
1.267,05 

-Ngân 

sách tỉnh: 

388,05 

triệu 

đồng. - 

Kinh phí 

của Công 

1.171,05 

(Ngân 

sách 

tỉnh: 

293,05 

triệu 

đồng; 
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TT 
Tên dự án, 

đề án 

Đơn vị chủ 

trì 
Mục tiêu đầu tư 

Quy mô nội dung đầu 

tư 

Thời 

gian 

triển 

khai 

Tổng 

mức 

đầu tư  

Nguồn 

vốn 

 

Kinh 

phí 

thực 

hiện 

năm 

2021  

dịch trên sàn 

nông sản sạch 

Azuamua.com 

trên địa bàn 

tỉnh Trà Vinh 

giai đoạn 

2021-2022 

phần với hàng giả hàng 

nhái, giữ vững thương hiệu, 

nâng cao giá trị sản phẩm và 

mở rộng thị trường tiêu thụ 

ty CP 

Công 

nghệ và 

Truyền 

thông 

Smart 

Life: 704 

triệu 

đồng. - 

Kinh phí 

của cơ sở 

đối ứng: 

175 triệu 

Kinh phí 

của 

Công ty 

CP 

Công 

nghệ và 

Truyền 

thông 

Smart 

Life: 

703 triệu 

đồng và 

kinh phí 

của cơ 

sở đối 

ứng: 175 

triệu 

đồng) 

15 

Nâng cấp, xây 

dựng hệ thống 

thông tin báo 

cáo tỉnh Trà 

Vinh 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

- Xây dựng kho dữ liệu các 

chỉ tiêu kinh tế - xã hội 

thống nhất trên phạm vi 

toàn tỉnh. 

- Xây dựng hệ thống thông 

tin báo cáo thay thế việc báo 

cáo thủ công đang thực 

Triển khai hệ thống 

thông tin báo cáo ở 3 

cấp chính quyền trên 

địa bàn tỉnh. 

2021 975,361 
Ngân 

sách tỉnh 
975,361 
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TT 
Tên dự án, 

đề án 

Đơn vị chủ 

trì 
Mục tiêu đầu tư 

Quy mô nội dung đầu 

tư 

Thời 

gian 

triển 

khai 

Tổng 

mức 

đầu tư  

Nguồn 

vốn 

 

Kinh 

phí 

thực 

hiện 

năm 

2021  

hiện. 

- Xây dựng các chế độ báo 

cáo theo quy định tại Nghị 

định số 09/2019/NĐ-CP 

ngày 24/01/2019 của Chính 

phủ trên cơ sở kế thừa hệ 

thống chỉ tiêu báo cáo của 

tỉnh đồng bộ, thống nhất 

trong toàn bộ các đơn vị trên 

địa bàn tỉnh. 

- Xây dựng hệ thống biểu 

mẫu báo cáo, tổng hợp, 

phân tích số liệu báo cáo và 

cung cấp số liệu phục vụ 

quản lý của lãnh đạo, cán bộ 

chuyên viên trên địa bàn 

tỉnh. 

- Thực hiện tích hợp, kết nối 

hệ thống báo cáo của Chính 

phủ, cung cấp số liệu để 

thực hiện các báo cáo của 

tỉnh đối với Chính phủ, góp 

phần hoàn thiện hệ thống 

thông tin báo cáo quốc gia 

theo quy định tại Nghị định 
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TT 
Tên dự án, 

đề án 

Đơn vị chủ 

trì 
Mục tiêu đầu tư 

Quy mô nội dung đầu 

tư 

Thời 

gian 

triển 

khai 

Tổng 

mức 

đầu tư  

Nguồn 

vốn 

 

Kinh 

phí 

thực 

hiện 

năm 

2021  

số 09/2019/NĐ-CP ngày 

24/01/2019 

16 

Xây dựng hệ 

thống CSDL 

chứng thực, 

công chứng 

trên địa bàn 

tỉnh Trà Vinh 

Sở Tư pháp 

Xây dựng cơ sở dữ liệu 

ngăn chặn  tập trung, khắc 

phục tình trạng  lưu  trữ  

riêng lẻ; cung cấp thông tin 

về dữ liệu ngăn chặn phục 

vụ yêu cầu hoạt động 

chứng, công  chứng một 

cách thuận tiện, chính xác, 

đầy đủ và kịp thời, đảm bảo 

sự an toàn, tiện lợi và tiết 

kiệm  cho tổ chức, công dân, 

các tổ  chức tín dụng, người 

có thẩm quyền chứng thực, 

công chứng  viên trong việc 

chứng thực, công  chứng 

các loại hợp đồng, giao 

dịch. 

- Đầu  tư, nâng cấp 

phần cứng cho Trung 

tâm Công nghệ  thông 

tin và  truyền thông 

thuộc Sở  Thông tin  và  

Truyền thông để phục  

vụ việc CSDL chứng 

thực, công chứng. 

-  Xây dựng và triển 

khai phần mềm chứng  

thực, công  chứng  sử 

dụng  cho Sở Tư pháp. 

-  Xây dựng và phát 

triển phần mềm cơ sở 

dữ liệu chứng thực 

Phòng Tư pháp, UBND 

cấp xã  

2021 4.535 

- Ngân 

sách 

tỉnh: 

4.325 

triệu 

đồng. 

- Nguồn 

xã hội 

hóa: 210 

triệu 

đồng. 

4.535 
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