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�Y BAN NHÂN DÂN 
T�NH NAM ��NH 

 
S�:  978 /Q�-UBND 

 

C�NG HÒA XÃ H�I CH� NGH�A VI�T NAM 
��c l�p - T� do - H�nh phúc 

 
Nam ��nh, ngày 26 tháng 5 n�m 2022 

QUY�T ��NH 
Phê duy�t Ki�n trúc Chính quy�n �i�n t� t�nh Nam ��nh, phiên b�n 2.0 

 

U� BAN NHÂN DÂN T�NH NAM ��NH 

C�n c� Lu�t T� ch�c chính quy�n ��a ph��ng ngày 19/6/2015 và Lu�t s�a 
��i, b� sung m�t s� �i�u c�a Lu�t T� ch�c Chính ph� và Lu�t T� ch�c Chính 
quy�n ��a ph��ng ngày 22/11/2019;  

C�n c� Lu�t Công ngh� thông tin ngày 12/7/2006; 

C�n c� Lu�t Giao d�ch �i�n t� ngày 29/11/2019; 

C�n c� Ngh� quy�t s� 17/NQ-CP ngày 07/03/2019 c�a Chính ph� v� m�t s� 
nhi�m v�, gi�i pháp tr�ng tâm phát tri�n Chính ph� �i�n t� giai �o�n 2019-2020, 
��nh h��ng ��n n�m 2025; 

C�n c� Quy�t ��nh s� 749/Q�-TTg ngày 03/6/2020 c�a Th� t��ng Chính 
ph� phê duy�t Ch��ng trình chuy�n ��i s� qu�c gia ��n n�m 2025, ��nh h��ng 
��n n�m 2030; 

C�n c� Quy�t ��nh s� 942/Q�-TTg ngày 15/6/2021 c�a Th� t��ng Chính 
ph� phê duy�t Chi�n l��c phát tri�n Chính ph� �i�n t� h��ng t�i Chính ph� s� 
giai �o�n 2021-2025, ��nh h��ng ��n n�m 2030; 

C�n c� Quy�t ��nh s� 2323/Q�-BTTTT ngày 31/12/2019 c�a B� Thông 
tin và Truy�n thông ban hành Khung Ki�n trúc Chính ph� �i�n t� Vi�t Nam, 
phiên b�n 2.0; 

C�n c� Quy�t ��nh s� 2231/Q�-UBND ngày 15/10/2021 c�a UBND t�nh 
v� vi�c phê duy�t �� c��ng và d� toán nhi�m v� C�p nh�t Ki�n trúc Chính 
quy�n �i�n t� t�nh Nam ��nh, phiên b�n 2.0; 

C�n c� v�n b�n s� 595/THH-CSCNTT ngày 14/4/2022 c�a C�c Tin h�c 
hóa – B� Thông tin và Truy�n thông v� góp ý ki�n d� th�o Ki�n trúc Chính 
quy�n �i�n t� t�nh Nam ��nh, phiên b�n 2.0; 

Theo �� ngh� c�a S� Thông tin và Truy�n thông t�i T� trình s� 58/TTr-
STTTT ngày 16/5/2022 ngày 06/10/2021. 

QUY�T ��NH: 

�i�u 1. Phê duy�t kèm theo Quy�t ��nh này Ki�n trúc Chính quy�n �i�n t� 

t�nh Nam ��nh, phiên b�n 2.0. 

�i�u 2. Quy�t ��nh này có hi�u l�c k� t� ngày ký. 
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�i�u 3. Chánh V�n phòng UBND t�nh, Giám ��c S� Thông tin và Truy�n 

thông, Th� tr��ng các S�, ban, ngành; Ch� t�ch UBND các huy�n, thành ph� và 

các c� quan, ��n v�, t� ch�c, cá nhân có liên quan ch�u trách nhi�m thi hành 

Quy�t ��nh này/. 

N�i nh�n: 
- Nh� �i�u 3; 
- B� Thông tin và Truy�n thông; 
- Th��ng tr�c T�nh �y; 
- Th��ng tr�c H�ND t�nh;  
- Ch� t�ch và các PCT UBND t�nh;  
- CPVP UBND t�nh; 
- L�u: VP1, VP7. 

 

TM. �Y BAN NHÂN DÂN 
KT. CH� T�CH  
PHÓ CH� T�CH 

 
 
 
 
 

Tr�n Lê �oài 
 



CÔNG BÁO T�NH NAM ��NH/S� 10/Ngày 02-6-2022 25

  
 

U� BAN NHÂN DÂN  
T�NH NAM ��NH 

 
 

C�NG HOÀ XÃ H�I CH� NGH�A VI�T NAM 
��c l�p - T� do - H�nh phúc 

 
 

 

KI�N TRÚC CHÍNH QUY�N �I�N T� T�NH NAM ��NH, 
PHIÊN B�N 2.0 

(Kèm theo Quy�t ��nh s�  978/Q�-UBND ngày 26/5/2022 c�a UBND t�nh) 
 
 

1. M�c tiêu  

- T�ng c��ng kh� n�ng k�t n�i liên thông, tích h�p, chia s�, s� d�ng l�i thông 

tin, c� s� h� t�ng thông tin;  

- T�ng c��ng kh� n�ng giám sát, �ánh giá ��u t�; ��m b�o tri�n khai �ng 

d�ng CNTT ��ng b�, h�n ch� trùng l�p, ti�t ki�m chi phí, th�i gian tri�n khai c�a 

c� quan nhà n��c t�i t�nh Nam ��nh;  

- Nâng cao tính linh ho�t khi xây d�ng, tri�n khai các thành ph�n, h� th�ng 

thông tin theo �i�u ki�n th�c t� t�i t�nh Nam ��nh;  

- T�o c� s� xác ��nh các thành ph�n, h� th�ng CNTT c�n xây d�ng và l� 

trình, trách nhi�m tri�n khai Chính ph� �i�n t� t�i Vi�t Nam. 

2. T�m nhìn, ��nh h��ng phát tri�n CQ�T 

- T�ng c��ng kh� n�ng k�t n�i, chia s� d� li�u, dùng chung các tài nguyên 

CNTT trong n�i b� t�nh và gi�a t�nh v�i các c� quan, t� ch�c khác có liên quan 

trên ph�m vi toàn qu�c; h��ng t�i ti�t ki�m chi phí, th�i gian trong ho�t ��ng n�i 

b� c�a t�nh, cung c�p hi�u qu� các d�ch v� tích h�p cho ng��i dân và doanh 

nghi�p, coi ng��i dân và doanh nghi�p là trung tâm; 

- T�ng c��ng kh� n�ng giám sát, �ánh giá ��u t� CNTT; h��ng t�i tri�n khai 

CQ�T c�a t�nh ��ng b�, l� trình phù h�p, h�n ch� trùng l�p; 

- T�ng c��ng kh� n�ng chu�n hóa, b�o ��m ATTT trong tri�n khai CQ�T.  

- Ki�n trúc CQ�T t�nh Nam ��nh, phiên b�n 2.0 là c�n c� �� ��nh h��ng và 

xây d�ng k� ho�ch phát tri�n và l� trình tri�n khai �ng d�ng CNTT trong giai �o�n 

2020-2025, h��ng t�i m�t h� th�ng qu�n lý s� toàn di�n, h� tr� tích c�c cho vi�c 

th�c hi�n các m�c tiêu chi�n l��c c�a t�nh; 

- Ki�n trúc CQ�T t�nh Nam ��nh, phiên b�n 2.0 ��nh h��ng v� m�t nguyên 

t�c, thi�t k� và các tiêu chu�n k� thu�t trong quá trình th�c hi�n các d� án ��u t� 

liên quan ��n CNTT c�a t�nh, hoàn ch�nh h� t�ng CNTT và truy�n thông, �ng 

d�ng hi�u qu� CNTT trong ho�t ��ng c�a các c� quan ��n v�, t�ng n�ng su�t lao 

��ng, gi�m chi phí ho�t ��ng, ti�p t�c ��n gi�n hóa TTHC và nâng cao s� ti�n l�i 

cho doanh nghi�p và ng��i dân; 



CÔNG BÁO T�NH NAM ��NH/S� 10/Ngày 02-6-2022 26

2 
 

- Ki�n trúc CQ�T t�nh Nam ��nh, phiên b�n 2.0 s� ��m b�o cách ti�p c�n ��u 

t� CNTT phù h�p cho vi�c qu�n lý và ki�m soát các kho�n ��u t� CNTT và cách 

s� d�ng các ngu�n tài nguyên, nh�m tránh ��u t� trùng l�p, t�ng c��ng kh� n�ng 

tích h�p, giúp các h� th�ng CNTT c�a t�nh liên thông k�t n�i v�i các h� th�ng bên 

ngoài m�t cách an toàn; 

- Ki�n trúc CQ�T t�nh Nam ��nh, phiên b�n 2.0 là c� s� quan tr�ng �� ti�p 

t�c ti�n trình chuy�n ��i sang chính ph� s� và ki�n toàn h� th�ng CQ�T hi�n có, 

�ng d�ng CNTT r�ng rãi và hi�u qu� trong m�i ho�t ��ng c�a các CQNN trên ��a 

bàn t�nh làm c� s� �� ph�c v� c�i cách hành chính, tri�n khai �ng d�ng CNTT k�t 

h�p v�i h� th�ng qu�n lý ch�t l��ng ISO �i�n t�, nâng cao n�ng su�t lao ��ng, góp 

ph�n hi�n ��i hoá n�n hành chính, nâng cao n�ng l�c c�nh tranh c�a t�nh, ��m b�o 

an ninh m�ng, ATTT. 

3. Nguyên t�c xây d�ng Ki�n trúc CQ�T 2.0 t�nh Nam ��nh 

a) Phù h�p v�i Khung Ki�n trúc Chính ph� �i�n t� Vi�t Nam và các v�n b�n 

h��ng d�n liên quan; 

b) Phù h�p v�i ��nh h��ng, m�c tiêu khai tri�n �ng d�ng CNTT, phát tri�n 

Chính ph� �i�n t� c�a Qu�c gia; 

c) Phù h�p v�i chi�n l��c, m�c tiêu phát tri�n kinh t� - xã h�i c�a ��t n��c, 

c�a b�, ngành, ��a ph��ng; 

d) B�o ��m vi�c ��u t� tri�n khai Chính ph� �i�n t� hi�u qu�; 

�) Phù h�p v�i quy trình nghi�p v�; thúc ��y c�i cách quy trình nghi�p v�, 

h��ng ��n ��n gi�n hóa, chu�n hóa; 

e) �u tiên phát tri�n các d�ch v�, �ng d�ng, n�n t�ng chung; 

g) Áp d�ng hi�u qu� các công ngh� s� m�i; khai thác s� d�ng hi�u qu� công 

ngh� �i�n toán �ám mây theo l� trình phù h�p; 

h) Tri�n khai các gi�i pháp b�o m�t, an toàn, an ninh thông tin � m�i thành 

ph�n Ki�n trúc Chính ph� �i�n t� theo nhu c�u và l� trình phù h�p; 

i) Tuân th� các quy chu�n, tiêu chu�n, quy ��nh k� thu�t v� �ng d�ng CNTT, 

phát tri�n Chính ph� �i�n t� c�a qu�c gia, chuyên ngành.  

4. Mô hình Ki�n trúc CQ�T t�nh Nam ��nh 

Trên c� s� h��ng d�n Khung Ki�n trúc Chính ph� �i�n t� Vi�t Nam, phiên 

b�n 2.0 Quy�t ��nh s� 2323/Q�-BTTT ngày 31/12/2019 c�a B� Thông tin và 

Truy�n thông, s� �� t�ng th� CQ�T phiên b�n 2.0 t�nh Nam ��nh ���c mô t� nh� 

hình v� sau: 
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HTTT/CSDLQG HTTT B� /ngành HTTTT ��a ph��ng HTTT/CSDL
c� quan, t� ch�c

L�p s� 
d�ng 

(Các tác 
nhân)

Kênh 
giao ti�p

D�ch v� 
c�ng

Nghi�p 
v�

D�
li�u

K� 
thu�t-
Công 
ngh�

Qu�n lý, 
ch� ��o

N�n t�ng tích h�p, 
chia s� d� li�u

Qu�c gia

D�ch v� qu�n lý n�i dung D�ch v� trình di�n D�ch v� tìm ki�m, truy v�n D�ch v� qu�n lý bi�u m�u �i�n t�
D�ch v� qu�n lý ng��i dùng, ��ng 

nh�p m�t l�n (SSO)

N�n t�ng tích h�p, chia s� dùng chung c�p t�nh (LGSP)

�ng d�ng k� thu�t 
dùng chung

V�n hành h� th�ng

Xác th�c, c�p quy�n

Th� �i�n t�

Qu�n lý DMDC

Phân tích, th�ng kê , 
t�ng h�p, báo cao

H�i ngh� truy�n hình

Ch� ký s�

Qu�n lý d� li�u

Qu�n lý VB&�H

�ng d�ng h� tr� chính quy�n

Qu�n lý tài s�n

Qu�n lý CBCCVC

X� lý nghi�p v� n�i b�

Trung tâm
Tích h�p d� li�u

H� t�ng truy�n d�n 
(M�ng WAN, LAN, 

TSLCD ..)

H� t�ng m�ng và thi�t 
b� ngo�i vi

H� t�ng máy ch�, 
máy tính cá nhân

Qu�n lý 
c� s� h� t�ng

D�ch v� 
c� s� h� t�ng

1. Chi�n l��c phát tri�n KTXH c�a t�nh
2. V�n b�n quy ph�m pháp lu�t v� �ng d�ng CNTT
3. Tiêu chu�n, quy chu�n, h��ng d�n k� thu�t
4. Quy ch� ��u t� �ng d�ng CNTT d�a trên ki�n trúc CQ�T
5. Tuyên truy�n ph� bi�n, qu�n lý r�i ro

1. Ban ch� ��o CQ�T c�a t�nh
2. S� TTTT là ��n v� ch� trì t� ch�c t� ch�c tri�n khai ki�n trúc CQ�T 
3. S� TTTT ch� trì qu�n lý , c�p nh�t, duy trì ki�n trúc CQ�T c�a t�nh

An
toàn

Thông
tin

ATTT m�c 
qu�n lý

ATTT m�c
k� thu�t

ATTT m�c
v�t lý

ATTT
Thi�t b� m�ng

ATTT
máy ch�

ATTT
Máy tính
cá nhân

ATTT
�ng d�ng

ATTT
D� li�u

Trung tâm 
�i�u hành, 
giám sát an 

ninh

D�ch v� ATTT

�ng 
d�ng

C� s� d� li�u m�

D� li�u m � 
chuyên 
ngành

D� li�u m� 
ho�t ��ng 
c�a CQNN

D� li�u m� 
v� �ô th� 
trên n�n 
t�ng GIS

D� li�u m� 
v� công 
dân t� 
ch�c, 
doanh 

nghi�p

D� li�u m � 
khác .. .

CSDL dùng chung

Ng��i 
dùng 

Công dân

Ng��i 
dùng doanh 

nghi�p

TTHC

CSDL 
danh m�c 

dùng 
chung

CBCCVC
QLVB và  

�i�u hành

B�n �� 
n�n t� ng 

GIS

V�n b�n 

QPPL
...

CSDL chuyên ngành

Y t� Giao thông
Công 

th��ng

Giáo d�c 
và �ào t�o

Tài nguyê n 
và môi 
tr��ng

Thông tin 
và Truy�n 

thông

T�ng h�p 
BC th�ng 

kê
Xây d�ng .. .

KHO D� LI�U T�NG 
H�P

(DATAWAREHOUSE
/BIGDATA)

�ng d�ng nghi�p v�
M�t c�a �i�n t�

DVCTT tr�c t uy�n c�a ��n v� 
c�p t�nh

DVCTT c�a ��n v� c�p huy�n

DVCTT tr�c tuy�n c�a ��n v� 
c�p xã

Qu�n lý hành chính

Qu�n lý ��u t�

Qu�n lý h� s� công vi�c

Qu�n lý KHCN

Qu�n lý h�p ��ng

Qu�n lý hành chính

Qu�n lý thi �ua khe n th��ng

K� ho�ch tà i chính, k� toán

Thanh tra, ki�m tra

Khi�u n�i, t� cáo .. .

�ng d�ng chuyên ngành

�ng d�ng nghi�p v�  
ngành G�&�T

�ng d�ng n�n t�ng

�ng d�ng n�n t�ng �o hóa

UD n�n t�ng LGSP: ESB, 
Identi ty management, BPM, 
BAM, CEP, Data service...

N�n t�ng �i�n toán 
�ám m ây

�ng d�ng t�ng khác .. .

N�n t� ng d� li�u m�

N�n t�ng d� li�u l�n

�ng d�ng nghi�p v� 
ngành Y t�

�ng d�ng nghi�p v� 
ngành Công th��ng

�ng d�ng nghi�p v� 
ngành L�TB&XH

�ng d�ng nghi�p v�  
ngành T� pháp

�ng d�ng nghi�p v� 
ngành Giao thông VT

�ng d�ng nghi�p v� 
ngành N�i v�

�ng d�ng nghi�p v� 

ngành Thông tin &TT

�ng d�ng nghi�p v�  
ngành Tài nguyên &MT

�ng d�ng nghi�p v� 
ngành K� ho�ch &�T

�ng d�ng nghi�p v� 
ngành Xây d�ng

 ..

Nghi�p v� v� TTHC

1. N�p h� s�
2. Ki�m tra h� s�
3.Ti�p nh�n h� s�
4.Chuy�n h� s� x� lý
5.Thanh toán phí (n�u có)
6. Tr� k�t qu�

Nghi�p v� chuyên ngành

1. L�nh v�c ngành Giáo d�c & �T
2. L�nh v�c ngành Công th��ng
3. L�nh v�c ngành T� pháp
4. L�nh v�c ngành N�i v�
5. L�nh v�c ngành TN&MT
6. L�nh v�c ngành Xây d�ng
7. L�nh v�c ngành Y t�
8. L�nh v�c ngành L�TB&XH

1. L�nh v�c ngành GTVT
2. L�nh v�c ngành KH�T
3. L�nh v�c ngành Tài chính
4. L�nh v�c ngành NN&PTNT
5. L�nh v�c ngành TN&MT
6. L�nh v�c ngành Thông tin &TT
7. L�nh v�c ngành VHTT&DL
8. L�nh v�c ngành Thanh tra

H� tr� ho�t ��ng CQNN

1. K� ho�ch ngân sách
2. Khoa h�c công ngh�
3. Qu�n lý tài s�n
4.Công tác qu�n tr�
5.Ph� bi�n pháp lu�t, cung 
c�p thông tin
6. Thu ngân sách
7. Th�ng kê

Qu�n lý ngu�n l�c

1. Qu�n lý hành chính
2. Qu�n lý CNTT
3. Qu�n lý v�t t�, thi�t b�
4. Qu�n lý CCVC
5. Qu�n lý thông tin
6. Qu�n lý tài chính
7. Qu�n lý tài s�n

C�ng/trang thông tin Th� �i�n t� �i�n tho�i/Fax �a ph��ng ti�n B�u chính Tr�c ti�pKiosk

Công dân
Cán b� 
CCVC

Doanh nghi�p & 
t� ch�c
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Mô t� chi ti�t các thành ph�n trong s� ��: 

Tên thành 
ph�n 

Mô t� thành ph�n 

L�p Ng��i 
s� d�ng 

(Các tác nhân) 

Có 2 nhóm ng��i s� d�ng chính: 
a) Nhóm ng��i dân, doanh nghi�p là nh�ng cá nhân, t� ch�c s� 
d�ng các d�ch v� do t�nh cung c�p nh�: ��c, tra c�u thông tin 
trên c�ng thông tin �i�n t�; tra c�u, s� d�ng các d�ch v� công 
tr�c tuy�n do t�nh cung c�p thông qua C�ng D�ch v� công; s� 
d�ng các d�ch v� khác mà t�nh cung c�p cho ng��i dân, doanh 
nghi�p. 
b) Nhóm cán b�, công ch�c, viên ch�c s� d�ng h� th�ng c�a 
t�nh �� gi�i quy�t TTHC cho ng��i dân, doanh nghi�p; các 
nghi�p v� n�i b� c�a t�nh (tài chính, nhân s�) và các công vi�c 
���c giao khác. 

Kênh giao ti�p 

Cung c�p các kênh giao ti�p, truy c�p nh� sau �� ph�c v� ng��i 
s� d�ng nêu trên: 
a) Qua môi tr��ng Internet: C�ng D�ch v� công tr�c tuy�n; 
C�ng thông tin �i�n t� c�a t�nh; H� th�ng x� lý nghi�p v�; H� 
th�ng thông tin m�t c�a �i�n t� thông qua các thi�t b� nh�: Máy 
tính; thi�t b� di ��ng; Kiosk t�i Trung tâm Ph�c v� hành chính 
công t�nh và b� ph�n m�t c�a c�p huy�n. 
b) Ngoài môi tr��ng Internet: Các kênh tho�i, d�ch v� b�u 
chính công ích, SMS ho�c tr�c ti�p t�i Trung tâm Ph�c v� hành 
chính công, b� ph�n M�t c�a. 

D�ch v� c�ng 

C�ng thông tin �i�n t� là thành ph�n ��m b�o cho ng��i s� 
d�ng có th� truy c�p ��n các thông tin tr�c tuy�n và c�ng là 
giao di�n gi�a ng��i s� d�ng v�i các d�ch v� CQ�T. C�ng 
thông tin �i�n t� cung c�p ch�c n�ng liên quan tr�c ti�p ��n 
vi�c qu�n lý ng��i s� d�ng d�ch v� (c� n�i b� và bên ngoài), 
qu�n lý nghi�p v� t��ng tác v�i ng��i s� d�ng. Thành ph�n này 
��m b�o s� th�ng nh�t qu�n lý v� truy c�p ��n c� ng��i s� d�ng 
d�ch v� và các �ng d�ng d�ch v� thông qua các kênh truy c�p 
khác nhau. 

Nghi�p v� 

(1) Th� t�c hành chính: Nghi�p v� chung liên quan h�u h�t ��n các 
TTHC v� ti�p nh�n h� s� và tr� k�t qu�, x� lý th� t�c hành chính, 
trình và phê duy�t k�t qu� th� t�c hành chính. 

(2) Chuyên ngành: Nghi�p v� theo các l�nh v�c chuyên ngành 
theo ph�m vi, quy�n h�n do S�, Ban, ngành qu�n lý theo các 
l�nh v�c. 

(3) H� tr� ho�t ��ng c�a các CQNN: Nghi�p v� h� tr� ho�t 
��ng c�a các c� quan, ��n v� c�a t�nh, g�m có: K� ho�ch và 
ngân sách; Khoa h�c và công ngh�; Qu�n lý tài s�n;  Công tác 
qu�n tr�; Ph� bi�n pháp lu�t, cung c�p thông tin; Thu ngân sách; 
Th�ng kê. 

(4) Qu�n lý ngu�n l�c: Nghi�p v� h� tr� ho�t ��ng c�a các c� 
quan, ��n v� c�a t�nh g�m có: Qu�n lý hành chính; Qu�n lý 
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Tên thành 
ph�n 

Mô t� thành ph�n 

CNTT; Qu�n lý d� tr� v�t t�, thi�t b�; Qu�n lý công ch�c, viên 
ch�c; Qu�n lý tài chính; Qu�n lý tài s�n; Qu�n lý thông tin. 

D�ch v� công 
tr�c tuy�n 

�ây là nh�ng d�ch v� công tr�c tuy�n mà CQNN cung c�p cho 
ng��i dân và doanh nghi�p. Trong mô hình này bao g�m các 
d�ch v� c�p t�nh do các s�, ban, ngành cung c�p. 

�ng d�ng 

Thành ph�n này bao g�m các �ng d�ng c�n thi�t cho ho�t ��ng 
n�i b� và cung c�p d�ch v� công tr�c tuy�n c�a Nam ��nh. �ng 
d�ng � �ây, ���c phân lo�i thành các �ng d�ng n�i b�, các �ng 
d�ng c�a t�nh, các �ng d�ng dùng chung c�p qu�c gia, các �ng 
d�ng ph�c v� t�ng h�p, báo cáo, các �ng d�ng n�n t�ng. 
+ �ng d�ng m�t c�a �i�n t�:  
�ng d�ng h� tr� ti�p nh�n, x� lý d�ch v� công t�i các c� quan, 
��n v� các c�p.  
+ �ng d�ng n�i b� h� tr� chính quy�n:  
Thành ph�n này bao g�m các �ng d�ng ph�c v� công tác qu�n 
lý, �i�u hành, h� tr� các ho�t ��ng trong n�i b� các CQNN t�nh 
Nam ��nh. M�t s� �ng d�ng tiêu bi�u bao g�m: Qu�n lý tài s�n; 
Qu�n lý v�n b�n và �i�u hành…  
+ �ng d�ng dùng chung c�p t�nh: g�m các �ng d�ng dùng 
chung trong t�nh: Phân tích, t�ng h�p báo cáo, th�ng kê; danh 
m�c �i�n t� dùng chung; th� �i�n t�; h�i ngh� truy�n hình, ch� 
ký s� … Các �ng d�ng v� t�ng h�p và báo cáo thông tin v� 
chuyên ngành, kinh t�-xã h�i, cung c�p cho lãnh ��o nh�m h� 
tr� cho quy trình ra quy�t ��nh. 
+ �ng d�ng nghi�p v� chuyên ngành: Các �ng d�ng h� tr� 
gi�i quy�t các nghi�p v� thu�c chuyên ngành c�a các s�, ngành 
(Giáo d�c, Y t�, Khoa h�c công ngh�, N�i v�, Giao thông v�n 
t�i…) 
Thành ph�n này th� hi�n các �ng d�ng quy mô qu�c gia. 
+ Các �ng d�ng n�n t�ng: Các �ng d�ng n�n t�ng �o hóa, �i�n 
toán �ám mây, n�n t�ng d� li�u m�… 
+ �ng d�ng tích h�p, chia s� d� li�u: 
���c s� d�ng �� h� tr� các �ng d�ng l�p trên và CSDL. �ây là 
các d�ch v� có th� dùng chung, chia s� gi�a các �ng d�ng trong 
quy mô t�nh, �i�u này làm gi�m ��u t� trùng l�p, lãng phí, thi�u 
��ng b�. M�t khác, m�t trong các ch�c n�ng quan tr�ng c�a các 
d�ch v� nhóm này là �� k�t n�i, liên thông, tích h�p các �ng 
d�ng.  
LGSP �óng vai trò là n�n t�ng CNTT liên c� quan cho các s�, 
ban, ngành, huy�n và các CQNN tr�c thu�c t�nh. V�i n�n t�ng 
này, thông tin nghi�p v� có th� ���c trao ��i theo chi�u ngang 
và theo chi�u d�c gi�a các CQNN thu�c t�nh và n�n t�ng LGSP 
s� là �i�m trung gian �� k�t n�i các d�ch v� trong t�nh c�ng nh� 
là ��u m�i k�t n�i ra ngoài t�nh. 
 LGSP bao g�m các thành ph�n chính nh� h��ng d�n t�i V�n 
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Tên thành 
ph�n 

Mô t� thành ph�n 

b�n s� s� 631/THH-THHT ngày 21/5/2020 c�a C�c Tin h�c hóa 
h��ng d�n yêu c�u v� ch�c n�ng, tính n�ng k� thu�t c�a N�n 
t�ng tích h�p, chia s� d� li�u c�p T�nh. 

D� li�u 

L�p d� li�u g�m các lo�i: 
+ CSDL chuyên ngành 
+ CSDL danh m�c dùng chung 
+ CSDL m� 
Các CSDL này ���c xây d�ng trong quá trình phát tri�n CQ�T 
và ���c t�ng h�p trong qúa trình ho�t ��ng hình thành lên Kho 
d� li�u t�ng h�p c�a t�nh (Datawarehouse). 
Kho d� li�u t�ng h�p c�a t�nh s� có 2 ph��ng án k�t n�i, chia s� 
d� li�u v�i các kh�i CSDL qu�c gia theo quy ��nh t�i �i�u 46 
thu�c Ngh� ��nh 47/2020/N�-CP ngày 09/4/2020 c�a Chính 
ph� v� Qu�n lý, k�t n�i và chia s� d� li�u s� c�a c� quan nhà 
n��c, g�m:  
+ K�t n�i qua các h� th�ng trung gian: n�n t�ng tích h�p, chia s� 
d� li�u qu�c gia; h� t�ng k�t n�i, chia s� d� li�u c�p b�, c�p t�nh 
theo Khung ki�n trúc chính ph� �i�n t� Vi�t Nam, ki�n trúc 
chính ph� �i�n t�, chính quy�n �i�n t� �ã ���c các c�p có th�m 
quy�n phê duy�t. 
+ K�t n�i tr�c ti�p gi�a các h� th�ng thông tin, c� s� d� li�u khi 
các h� th�ng trung gian ch�a s�n sàng ho�c c� quan ch� qu�n 
các h� th�ng trung gian xác ��nh h� th�ng trung gian không �áp 
�ng ���c yêu c�u v� k�t n�i, chia s� d� li�u 

K� thu�t-
Công ngh� 

Thành ph�n này cung c�p ph�n c�ng/ph�n m�m máy tính, 
m�ng, thi�t b�, an toàn thông tin, c� s� v�t ch�t �� tri�n khai các 
�ng d�ng CNTT. Bao g�m các thành ph�n chính sau �ây: 
+ Thi�t b� ph�n c�ng/ph�n m�m cho ng��i dùng cu�i: Bao 
g�m máy tính cá nhân, máy tính xách tay và thi�t b� h� tr� cá 
nhân.  
+ C� s� h� t�ng m�ng bao g�m: M�ng di�n r�ng c�a t�nh 
(WAN); M�ng c�c b� (LAN); M�ng riêng �o (VPN); K�t n�i 
Internet.  
+ Trung tâm tích h�p d� li�u, phòng máy ch�: G�m các máy 
ch�, thi�t b� m�ng, thi�t b� l�u tr�, cáp m�ng, ngu�n �i�n, thi�t 
b� làm mát, qu�n lý (môi tr��ng, an ninh, v�n hành).  
+ Qu�n lý và giám sát d�ch v�: Thành ph�n này giúp cho các 
d�ch v� ho�t ��ng thông su�t, hi�u qu� và c�ng giúp t�ng tính 
s�n sàng c�a toàn b� h� th�ng 

An toàn  
thông tin 

+ An toàn thông tin: Là thành ph�n xuyên su�t, là �i�u ki�n 
b�o ��m tri�n khai các thành ph�n c�a CQ�T c�n ���c tri�n 
khai ��ng b� � các c�p. Các n�i dung chính v� an toàn thông tin 
g�m: ATTT m�c qu�n lý; ATTT m�c v�t lý; ATTT thi�t b� 
m�ng; ATTT máy ch�; ATTT �ng d�ng; ATTT d� li�u; D�ch 
v� ATT; Trung tâm ki�m soát an toàn thông tin m�ng (SOC). 
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Tên thành 
ph�n 

Mô t� thành ph�n 

Qu�n lý ch� 
��o 

Bao g�m công tác ch� ��o, t� ch�c, xây d�ng các chính sách, 
các chu�n, h��ng d�n, �ào t�o, truy�n thông �� tri�n khai Ki�n 
trúc CQ�T t�nh Nam ��nh. 
+ Ch� ��o: Th� hi�n � vi�c thuy�t ph�c ���c Lãnh ��o c�p cao 
tham gia ch� ��o, �i�u ph�i s� ph�i h�p, gi�i quy�t các xung 
��t, v�n �� phát sinh gi�a các c� quan trong t�nh, ��c bi�t là các 
d� án dùng chung c�p t�nh; 
+ T� ch�c: C� c�u t� ch�c, quy�n và ngh�a v� các bên liên 
quan và quy trình �� t� ch�c tri�n khai ki�n trúc chính quy�n 
�i�n t� c�a t�nh Nam ��nh; 
+ Chính sách: Các chính sách, quy ��nh, quy ch�, tiêu chu�n có 
tính ��c thù c�a t�nh ph�c v� vi�c tri�n khai ki�n trúc chính 
quy�n �i�n t� c�a t�nh Nam ��nh; 
+ Ph� bi�n, tuyên tuy�n: Th�c hi�n h��ng d�n, �ào t�o, truy�n 
thông nâng cao nh�n th�c c�a các c� quan liên quan trong tri�n 
khai ki�n trúc chính quy�n �i�n t� c�a Nam ��nh, ��i t��ng th� 
h��ng c�a các d�ch v�, �ng d�ng chính quy�n �i�n t� c�a t�nh 
Nam ��nh 

 

5. L� trình th�c hi�n Ki�n trúc ��n n�m 2025 

   STT 
Tên nhi�m 

v� 
M�c tiêu, n�i dung nhi�m v� 

��n v� ch� 
trì 

��n v� ph�i 
h�p 

1.  

Nâng c�p, 
m� r�ng, duy 
trì (v�n 
hành) các h� 
th�ng thông 
tin, �ng d�ng 
dùng chung 

1. C�ng D�ch v� công và HTTT m�t 

c�a �i�n t� 

- Ph�n c�ng và ph�n m�m 

- B�o ��m duy trì, v�n hành h� th�ng 

- Nâng c�p, ch�nh s�a ch�c n�ng �� 

�áp �ng nhu c�u k�t n�i, nhu c�u c�a 

ng��i s� d�ng 

- Nâng c�p, ch�nh s�a ch�c n�ng �� 

�áp �ng các quy ��nh c�a pháp lu�t (khi 

có quy ��nh m�i) 

- K�t n�i h� th�ng thanh toán d�ch v� 

công tr�c tuy�n 

- K�t n�i h� th�ng x� lý nghi�p v� 

- K�t n�i v�i LGSP/NGSP �� khai 

thác, chia s� d� li�u 

- K�t n�i h� th�ng giám sát CP�T 

- Nâng c�p �áp �ng yêu c�u v� mã ��nh 

danh �i�n t� theo Quy�t ��nh s� 

20/2020/Q�-TTg 

S� Thông tin 

và Truy�n 

thông 

S� ngành, 

UBND c�p 

huy�n 

2.  2. H� th�ng m�ng v�n phòng �i�n t� - S� Thông - V�n phòng 
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   STT 
Tên nhi�m 

v� 
M�c tiêu, n�i dung nhi�m v� 

��n v� ch� 
trì 

��n v� ph�i 
h�p 

liên thông (H� th�ng QLVB & �H) 

Phát tri�n, b� sung h� th�ng qu�n lý v�n 

b�n �i�u hành và tác nghi�p c�a các c� 

quan kh�i ��ng, chính quy�n ��m b�o 

chu�n hóa, �i�n t� hóa các quy trình x� 

lý h� s� trên môi tr��ng m�ng, bi�u 

m�u, ch� �� báo cáo gi�a các c� quan 

qu�n lý nhà n��c, các t� ch�c chính tr� - 

xã h�i; chu�n hóa quy trình nghi�p v� 

v�n th�, l�u tr� �i�n t� t�i các c� quan 

nhà n��c c�a t�nh theo các quy ��nh 

m�i ���c ban hành, theo chu k� công 

ngh�. 

- Ph�n c�ng và ph�n m�m 

- B�o ��m duy trì, v�n hành h� th�ng 

- Nâng c�p ch�c n�ng l�u tr� theo quy 

��nh v� v�n th�, l�u tr�, k�t n�i v�i l�u 

tr� c�p t�nh 

- Nâng c�p các ch�c n�ng ph�c v� g�i 

nh�n liên thông theo yêu c�u c�a Chính 

ph� 

- K�t n�i v�i LGSP/NGSP 

- K�t n�i h� th�ng giám sát CP�T 

- Nâng c�p �áp �ng yêu c�u v� mã ��nh 

danh �i�n t� theo Quy�t ��nh s� 

20/2020/Q�-TTg 

- M� r�ng ch�c n�ng (các ch�c n�ng 

giao vi�c, theo dõi ti�n ��, �ánh giá 

m�c �� hoàn thành công vi�c). 

tin và Truy�n 

thông; 

- V�n phòng 

T�nh �y 

UBND t�nh; 

- S� N�i v� 

- Các s�, ban, 

ngành; 

- UBND các 

huy�n, th� xã, 

thành ph� 

3.  

3. Duy trì nâng c�p h� th�ng th� �i�n t� 

c�a t�nh 

- Ph�n c�ng và ph�n m�m 

- B�o ��m duy trì, v�n hành h� th�ng 

- B�o ��m x� lý s� c� 

S� Thông tin 

và Truy�n 

thông 

V�n phòng 

UBND t�nh, 

S� K� ho�ch 

và ��u t�, S� 

Tài chính 

4.  
Phát tri�n 
�ng d�ng, h� 
th�ng 

1. H� th�ng thông tin báo cáo c�a ��a 

ph��ng 

Phát tri�n, hoàn thi�n h� th�ng thông 

tin báo cáo �� b�o ��m 100% ch� �� 

báo cáo, ch� tiêu t�ng h�p báo cáo ��nh 

k� và báo cáo th�ng kê v� kinh t� - xã 

h�i, báo cáo ngành, l�nh v�c t� c�p xã 

��n c�p t�nh ph�c v� s� ch� ��o, �i�u 

S� Thông tin 

và Truy�n 

thông 

- Các s�, ban, 

ngành; 

- UBND các 

huy�n, th� xã, 

thành ph� 
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   STT 
Tên nhi�m 

v� 
M�c tiêu, n�i dung nhi�m v� 

��n v� ch� 
trì 

��n v� ph�i 
h�p 

hành c�a t�nh ���c k�t n�i, tích h�p, 

chia s� d� li�u s� trên h� th�ng dùng 

chung kh�i ��ng - chính quy�n - t� 

ch�c �oàn th� 

- Ph�n c�ng và ph�n m�m 

- B�o ��m duy trì, v�n hành h� th�ng 

- Nâng c�p, ch�nh s�a ch�c n�ng �� 

�áp �ng nhu c�u k�t n�i, nhu c�u c�a 

ng��i s� d�ng 

- K�t n�i v�i LGSP/NGSP, h� th�ng 

báo cáo Chính ph� 

- M� r�ng ph�m vi, n�i dung báo cáo 

theo yêu c�u c�a Chính ph� 

5.  

2. H� th�ng h�p và x� lý công vi�c tr�c 

tuy�n (h�p không gi�y t�) 

- Ph�n c�ng và ph�n m�m 

- B�o ��m duy trì, v�n hành h� th�ng 

- B�o ��m kh� n�ng k�t n�i v�i h� 

th�ng h�p c�a Chính ph� (e-cabinet) 

- V�n phòng 

UBND t�nh; 

- UBND các 

huy�n, th� xã, 

thành ph� 

- Các s�, ban, 

ngành; 

6.  

3. Xây d�ng Trung tâm thông tin, ch� 

��o �i�u hành c�a t�nh 

- Ph�n c�ng và ph�n m�m 

- B�o ��m duy trì, v�n hành h� th�ng 

S� Thông tin 

và Truy�n 

thông 

- Các s�, ban, 

ngành c�a 

t�nh 

- UBND các 

huy�n, thành 

ph� 

- Các xã, 

ph��ng, th� 

tr�n 

7.  

4. Xây d�ng n�n t�ng �ng d�ng di ��ng 

cho cán b�, công ch�c, viên 

 

S� Thông tin 

và Truy�n 

thông 

Các ��n v� 

liên quan 

8.  

3. H� th�ng x� lý nghi�p v�, chuyên 

ngành 

- Mua s�m ph�n c�ng, ph�n m�m h� 

th�ng x� lý nghi�p v� 

- Xây d�ng các nghi�p v� khai thác d� 

li�u t� các HTTT, CSDL c�a các b�, 

ngành nh�m ph�c v� gi�i quy�t TTHC 

t�i ��a ph��ng. 

- K�t n�i v�i LGSP, NGSP t�i các h� 

th�ng nghi�p v� c�a các b�, ngành. 

- Liên thông, tích h�p v�i các h� th�ng 

S� Thông tin 
và Truy�n 

thông 

VP UBND, 
Trung tâm 

ph�c v� 
HCC, S� Tài 

chính, S� 
KH�T và các 

s� chuyên 
môn 
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   STT 
Tên nhi�m 

v� 
M�c tiêu, n�i dung nhi�m v� 

��n v� ch� 
trì 

��n v� ph�i 
h�p 

thông tin c�p phép: xây d�ng, ��t �ai, 

môi tr��ng, du l�ch… 

9.  

4. Danh m�c CSDL dùng chung 

- Phát tri�n h� th�ng  

- K�t n�i v�i LGSP/NGSP và H� th�ng 

Danh m�c �i�n t� dùng chung qu�c gia 

S� Thông tin 
và Truy�n 

thông 

Các ��n v� 
liên quan 

10.  

5. Xây d�ng N�n t�ng s�, n�n t�ng h� 
t�ng chuy�n ��i s� 

- Tri�n khai C�ng d� li�u c�a t�nh, n�n 
t�ng dùng chung c�a các c� quan nhà 
n��c công b� hi�n tr�ng thông tin v� d� 
li�u; ki�m kê d� li�u, minh b�ch v� d� 
li�u, chia s� các ph��ng ti�n, công c�, 
k� n�ng �� th�c hi�n m�c tiêu phát tri�n 
h� t�ng d� li�u CQ�T. �ng d�ng các 
công ngh� Data Analytics, Big Data, 
AI… �� khai phá d� li�u và t�o ra các 
chu�i giá tr� s� d�ng m�i cho tài 
nguyên d� li�u. Cung c�p d� li�u m� 
qua các APIs và giao di�n khác 

- K�t n�i v�i LGSP �� l�y d� li�u t� 
các h� th�ng khác, ph�c v� cung c�p d� 
li�u trên C�ng 

S� Thông tin 
và Truy�n 

thông 

S� ngành, 
UBND c�p 

huy�n 

11.  

6. Xây d�ng �ng d�ng s� ph�c v� công 

dân s� và doanh nghi�p s� 

- Xây d�ng C�ng thông tin h� tr� 

ng��i dân, doanh nghi�p. Trong �ó 

tri�n khai thí �i�m nghiên c�u, �ng 

d�ng công ngh� m�i: �ng d�ng trí tu� 

nhân t�o trong tr� l�i t� ��ng (Chatbot) 

ng��i dân, doanh nghi�p; áp d�ng các 

công ngh� tiên tiên c�a cu�c CMCN 

4.0 nh� trí tu� nhân t�o (AI), chu�i kh�i 

(Blockchain), ��ng th�i khai thác t�i �a 

các c� s� d� li�u ��nh danh s�n có c�a 

b�o hi�m, thu�, ngân hàng, doanh 

nghi�p,… 

- K�t n�i v�i LGSP �� s� d�ng các 

d�ch v� dùng chung c�a t�nh 

- Tích h�p v�i các h� th�ng giao vi�c, 

giao nhi�m v� khác �� theo dõi, qu�n 

lý. 

S� Thông tin 
và Truy�n 

thông 

UBND c�p 
t�nh, các s� 
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   STT 
Tên nhi�m 

v� 
M�c tiêu, n�i dung nhi�m v� 

��n v� ch� 
trì 

��n v� ph�i 
h�p 

12.  

7. C�ng thông tin ti�p nh�n ph�n ánh, 

ki�n ngh�, t� cáo, khi�u n�i 

- Phát tri�n h� th�ng; tích h�p v�i h� 

th�ng ph�n ánh, ki�n ngh� Chính ph�. 

- K�t n�i v�i LGSP �� s� d�ng các d�ch 

v� dùng chung c�a t�nh 

- Tích h�p v�i các h� th�ng giao vi�c, 

giao nhi�m v� khác �� theo dõi, qu�n 

lý. 

 Thanh tra 
t�nh 

Các s�, ban, 
ngành t�nh và 

UBND các 
c�p, các S� 

13.  

8. Qu�n lý tài li�u l�u tr� �i�n t� 

- Phát tri�n h� th�ng; tích h�p v�i h� 

th�ng qu�n lý v�n b�n 

- K�t n�i v�i LGSP �� s� d�ng các d�ch 

v� dùng chung c�a t�nh và trao ��i d� 

li�u. 

 

S� N�i v� 

Chi c�c V�n 

th� l�u tr�, 

Các ��n v� 

liên quan 

14.  

9. Phát tri�n, tri�n khai �ng d�ng ph�c 

v� cho công dân s� �� cung c�p các ti�n 

ích, d�ch v� s� thi�t y�u, thông minh 

cho ng��i dân trên n�n t�ng thi�t b� di 

��ng thông minh, t�ng c��ng t��ng tác 

gi�a ng��i dân - doanh nghi�p - chính 

quy�n, h��ng t�i xây d�ng công dân s� 

(thông tin t� chính quy�n, qu�n lý thông 

tin cá nhân, phòng ch�ng d�ch b�nh, 

ch�m sóc s�c kh�e, tr� giúp y t�, giáo 

d�c, du l�ch, giao thông, �� xe, ph�n 

ánh hi�n tr��ng, vi�c làm s�, an ninh 

tr�t t�, tr� lý �o, tr� l�i t� ��ng, th� 

vi�n,…) 

S� Thông tin 

và Truy�n 

thông 

- Các s�, ban, 

ngành; 

- UBND các 

huy�n, th� xã, 

thành ph� 

15.  

10. Tri�n khai thí �i�m Tr� lý �o, tr� l�i 

t� ��ng h� tr� công tác ch� ��o, �i�u 

hành, tác nghi�p cho các cán b�, công 

ch�c, viên ch�c trong các CQNN s� 

d�ng các công ngh� c�a CMCN 4.0.  

S� Thông tin 

và Truy�n 

thông  

V�n phòng 

UBND, 

Trung tâm 

ph�c v� hành 

chính công; 

Các S�, ban, 

ngành; 

UBND c�p 

huy�n 

16.  C� s� d� li�u 

1. Xây d�ng CSDL ng��i s� d�ng 

- Mua s�m b� sung ph�n c�ng, gi�y 

phép b�n quy�n ph�n m�m, h� qu�n tr� 

- K�t n�i v�i h� th�ng ��ng nh�p 1 l�n 

S� Thông tin 

và Truy�n 

thông 

V�n phòng 

UBND, 

Trung tâm 

ph�c v� hành 
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   STT 
Tên nhi�m 

v� 
M�c tiêu, n�i dung nhi�m v� 

��n v� ch� 
trì 

��n v� ph�i 
h�p 

(SSO) 

- K�t n�i v�i các h� th�ng 

chính công, 

S� KH�T, 

S� TC 

17.  

2. Xây d�ng CSDL cán b�, công ch�c, 
viên ch�c 

- Mua s�m b� sung ph�n c�ng, gi�y 
phép b�n quy�n ph�n m�m, h� qu�n tr� 

- K�t n�i v�i h� th�ng ��ng nh�p 1 l�n 
(SSO) 

- K�t n�i ph�n m�m qu�n lý cán b� 
công ch�c, viên ch�c 

S� N�i v� 

V�n phòng 
UBND, S� 
TT&TT, S� 
KH�T, S� 

TC 

18.  

3. Xây d�ng, hình thành C� s� d� li�u 
dùng chung và H� th�ng thông tin qu�n 
lý c� s� d� li�u dùng chung 

- Thu th�p, chu�n hóa các c� s� d� li�u, 
hình thành C� s� d� li�u dùng chung và 
H� th�ng thông tin qu�n lý c� s� d� li�u 
dùng chung c�a t�nh 

- K�t n�i, thu th�p d� li�u chia s� m�c 
��nh t� các b�, ngành, t�nh thành khác 

- K�t n�i, thu th�p d� li�u t� các ngu�n 
d� li�u trong t�nh 

S� Thông tin 
và Truy�n 

thông 

Các ��n v� 
liên quan 

19.  

4. Xây d�ng CSDL v� th� t�c hành 
chính 

- Mua s�m b� sung ph�n c�ng, gi�y 
phép b�n quy�n ph�n m�m, h� qu�n tr� 

- K�t n�i, th�ng nh�t v� th� t�c (mã th� 
t�c, tên th� t�c, quy trình th�c hi�n…) 
v�i C�ng DVC và HTTT m�t c�a �i�n 
t� 

- K�t n�i, th�ng nh�t v� th� t�c v�i 
C�ng DVC Qu�c gia ��i v�i các th� t�c 
cung c�p trên C�ng DVC Qu�c gia 

- K�t n�i v�i các ph�n m�m nghi�p v�, 
chuyên ngành 

V�n phòng 
UBND t�nh 

Các ��n v� 
liên quan 

20.  

5. Xây d�ng các CSDL dùng chung 

(phân h� t�i ��a ph��ng) 

- Xây d�ng h� t�ng d� li�u không gian 

��a lý c�p t�nh. 

- Xây d�ng CSDL chuyên ngành c�a 

S� Tài 

nguyên và 

Môi tr��ng; 

 09 ngành 

tr�ng tâm; 

- Các s�, ban, 

ngành; 

- UBND các 

huy�n, th� xã, 

thành ph� 
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   STT 
Tên nhi�m 

v� 
M�c tiêu, n�i dung nhi�m v� 

��n v� ch� 
trì 

��n v� ph�i 
h�p 

t�nh, �u tiên các ngành tr�ng tâm �u 

tiên chuy�n ��i s� hoàn thành tr��c 

n�m 2025 (Y t�, Giáo d�c, Du l�ch, ��t 

�ai, Giao thông, Công Th��ng, Tài 

chính, Tài nguyên môi tr��ng, Xúc ti�n 

��u t�, Xây d�ng…). 

- Mua s�m b� sung ph�n c�ng, gi�y 

phép b�n quy�n ph�n m�m, h� qu�n tr� 

- K�t n�i v�i các h� th�ng trong t�nh 

(qua LGSP) 

- K�t n�i v�i các CSDL qu�c gia, 

b�/ngành (qua LGSP/NGSP) (Dân c�, 

��t �ai, ��ng ký doanh nghi�p, Tài 

chính, B�o hi�m…) 

S� Thông tin 

và Truy�n 

thông 

 

21.  

6. Xây d�ng các CSDL dùng chung 

khác (n�i dung CSDL t�o l�p theo Ki�n 

trúc d� li�u). Các CSDL dùng chung 

theo yêu c�u th�c t� khi tri�n khai 

CP�T h��ng t�i Chính ph� s�. 

- Mua s�m b� sung ph�n c�ng, gi�y phép 

b�n quy�n ph�n m�m, h� qu�n tr� 

- K�t n�i v�i các h� th�ng trong t�nh 

(qua LGSP) 

- K�t n�i v�i các CSDL qu�c gia, 

b�/ngành (qua LGSP/NGSP) 

S� Thông tin 

và Truy�n 

thông 

Các ��n v� 

liên quan 

22.  LGSP 

- Ti�p t�c hoàn thi�n xây d�ng các 

ph�n m�m c�a LGSP 

- Xây d�ng, nâng c�p API k�t n�i v�i 

NGSP và các HTTT, CSDL c�a các b� 

- Xây d�ng, nâng c�p các API k�t n�i 

v�i các h� th�ng n�i b� nh�m �áp �ng 

nghi�p v� 

- Mua s�m ph�n c�ng (ho�c nâng c�p 

c�u hình ��i v�i thuê d�ch v�) �� b�o 

��m hi�u n�ng và an toàn b�o m�t 

- Tri�n khai k�t n�i qu�c gia theo mô 

hình phân tán 

- K�t n�i l�y d� li�u ph�c v� công tác 

qu�n lý và công tác báo cáo Chính ph� 

c�a ��a ph��ng. 

S� Thông tin 
và Truy�n 

thông 

S� K� ho�ch 
và ��u t�, S� 

Tài chính, 
UBND các 
c�p, Trung 
tâm Hành 

chính công 

23.  
B�o ��m an 
toàn thông 

1. Xây d�ng các quy ��nh v� b�o ��m 

ATTT 

S� Thông tin 

và Truy�n 

S� ngành, 

UBND c�p 
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   STT 
Tên nhi�m 

v� 
M�c tiêu, n�i dung nhi�m v� 

��n v� ch� 
trì 

��n v� ph�i 
h�p 

tin - Xây d�ng các ph��ng án b�o ��m 

ATTT 

- Xây d�ng các ph��ng án qu�n lý 

ATTT 

- T� ch�c xây d�ng và tri�n khai k� 

ho�ch �ng phó s� c� b�o ��m ATTT 

- Ki�m tra, �ánh giá ��c l�p, ��nh k� 

cho các h� th�ng thông tin c�a t�nh 

thông huy�n 

24.  

2. Nâng c�p, hoàn thi�n Trung tâm 

giám sát an toàn thông tin c�a t�nh 

(SOC) 

- Mua s�m ph�n c�ng, ph�n m�m gi�i 

pháp SOC, �ng d�ng giám sát an toàn 

an ninh 

- Cài ��t, k�t n�i SOC v�i các h� th�ng 

c�n giám sát 

- K�t n�i h� th�ng giám sát qu�c gia 

- �ào t�o, chuy�n giao 

S� Thông tin 

và Truy�n 

thông 

S� ngành, 

UBND c�p 

huy�n 

25.  

B�o ��m c� 
s� h� t�ng 

1. ��u t� mua s�m, nâng c�p trang thi�t 

b� CNTT, ph�n m�m ph�c v� �ng d�ng 

CNTT, b�o ��m an toàn thông tin t�i 

các s�, ban, ngành, UBND các huy�n 

thành ph�: 

- Nâng c�p h� th�ng m�ng LAN t�i các 

c� quan, ��n v� t� c�p t�nh ��n c�p xã 

- Mua s�m ph�n c�ng, ph�n m�m; ��m 

b�o các trang thi�t b� ��u cu�i (máy 

tính, máy in…) ho�t ��ng �n ��nh 

- Thuê l�p ��t, cài ��t 

- Các s�, ban, 

ngành; 

- UBND các 

huy�n, th� xã, 

thành ph� 

S� Thông tin 

và Truy�n 

thông 

S� K� ho�ch 

và ��u t�, S� 

Tài chính 

26.  

2. B�o ��m h� t�ng (phát tri�n) Trung 

tâm tích h�p d� li�u, b�o ��m s�n sàng 

tái c�u trúc theo mô hình �i�n toán �ám 

mây: 

- Quy ho�ch t�ng th� phân các vùng 

m�ng, l�u tr�, d� phòng 

- Quy ho�ch m�ng di�n r�ng c�a t�nh. 

- Mua s�m b� sung ph�n c�ng (máy 

ch�, thi�t b� m�ng, thi�t b� an toàn b�o 

m�t, thi�t b� l�u tr�). 

- Mua s�m gi�i pháp k�t n�i v�i các mô 

hình �i�n toán �ám mây. 

- Qu�n lý v�n hành, b�o trì, b�o d��ng. 

S� Thông tin 

và Truy�n 

thông 

S� K� ho�ch 

và ��u t�, S� 

Tài chính 
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   STT 
Tên nhi�m 

v� 
M�c tiêu, n�i dung nhi�m v� 

��n v� ch� 
trì 

��n v� ph�i 
h�p 

27.  

3. Tri�n khai Trung tâm d� li�u d� 

phòng c�a t�nh (xem xét theo ph��ng án 

thuê d�ch v�) 

S� Thông tin 

và Truy�n 

thông  

S� K� ho�ch 

và ��u t�, S� 

Tài chính 

28.  

4. ���ng truy�n s� li�u chuyên dùng, 

WAN, m�ng Internet c�a các c� quan 

nhà n��c:  

- M� r�ng �i�m k�t n�i, b�o ��m t�c �� 

và kh� n�ng k�t n�i; 

- B�o ��m v�n hành �n ��nh, hi�u qu�, 

có tính d� phòng và s�n sàng cao không 

b� gián �o�n k�t n�i và ���c ki�m soát 

��n t�ng nút m�ng. 

S� Thông tin 

và Truy�n 

thông 

- Các s�, ban, 

ngành; 

- UBND các 

huy�n, th� xã, 

thành ph� 

29.  

5. Tri�n khai IPv6, t�p trung chuy�n ��i 

m�ng lõi c�a Trung tâm tích h�p d� li�u 

t�nh và h� th�ng Chính quy�n �i�n t� 

- K� ho�ch chuy�n ��i; 

- Nâng c�p ph�n c�ng, ph�n m�m, thi�t 

b� ch�a t��ng thích;  

- Cài ��t, c�u hình IPv6. 

S� Thông tin 

và Truy�n 

thông 

- Các s�, ban, 

ngành; 

- UBND các 

huy�n, th� xã, 

thành ph� 

30.  

6. Duy trì, nâng c�p h� th�ng h�i ngh� 

truy�n hình tr�c tuy�n 

- B�o ��m cho phép s� d�ng trên môi 

tr��ng web, có kh� n�ng k�t n�i v�i h� 

th�ng h�p không gi�y t� 

S� Thông tin 

và Truy�n 

thông 

- Các s�, ban, 

ngành; 

- UBND các 

huy�n, th� xã, 

thành ph� 

31.   

Hi�n ��i hóa trang thi�t b� ph�c v� 

ng��i dân, doanh nghi�p trong gi�i 

quy�t TTHC (nâng c�p ���ng truy�n, 

b� sung các thi�t b� ngo�i vi, thi�t b� 

quét mã v�ch tích h�p v�i h� th�ng 

ph�n m�m m�t c�a �i�n t�...; thí �i�m 

công ngh� AI �� xây d�ng, tri�n khai 

�ng d�ng Tr� lý �o h� tr� công dân, 

doanh nghi�p khi tham gia ��ng ký th�c 

hi�n các d�ch v� công tr�c tuy�n). 

Trung tâm 

PV HCC t�nh 

và UBND 

các huy�n, th� 

xã, thành ph� 

- Các s�, ban, 

ngành; 

- UBND các 

huy�n, th� xã, 

thành ph� 

6. Ngu�n v�n th�c hi�n: Ngân sách Trung ��ng, ngân sách t�nh và các ngu�n 

v�n h�p pháp khác. 

7. T� ch�c th�c hi�n 

a) S� Thông tin và Truy�n thông 

- Là ��n v� ��u m�i, ph�i h�p v�i các ��n v� trên ��a bàn t�nh t� ch�c tri�n 

khai Ki�n trúc CQ�T t�nh Nam ��nh. 
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- Ch� trì, xây d�ng k� ho�ch tri�n khai chi ti�t các ho�t ��ng CQ�T c�a t�nh 

Nam ��nh d�a trên Ki�n trúc CQ�T phiên b�n 2.0. 

- Ch� trì xây d�ng, ban hành các v�n b�n quy ��nh, v�n b�n h��ng d�n, các 

tiêu chu�n k� thu�t ph�c v� th�c hi�n Ki�n trúc CQ�T c�a t�nh. 

- Ch� trì xây d�ng n�n t�ng tích h�p CQ�T c�a t�nh Nam ��nh. Ch� trì vi�c 

tri�n khai tích h�p d�ch v�, �ng d�ng ��i v�i các h� th�ng thông tin trong t�nh Nam 

��nh. 

- Ch� trì nâng c�p, hoàn thi�n Trung tâm d� li�u t�nh Nam ��nh; xây d�ng 

danh m�c dùng chung, kho d� li�u t�ng h�p c�a t�nh v�n hành CQ�T c�a t�nh Nam 

��nh. 

- Th�m ��nh s� phù h�p c�a các k� ho�ch, d� án �ng d�ng CNTT v�i Ki�n trúc 

CQ�T t�nh Nam ��nh. 

- Xây d�ng, c�p nh�t và duy trì ki�n trúc CQ�T t�nh Nam ��nh (mô hình d� 

li�u m�c lô gíc, mô hình d� li�u m�c v�t lý, mô t� chi ti�t �ng d�ng/d�ch v� dùng 

chung, chia s� theo SOA…) trình UBND t�nh �i�u ch�nh ki�n trúc n�u c�n thi�t. 

- �ôn ��c vi�c tri�n khai các k� ho�ch, d� án �ng d�ng CNTT phù h�p v�i 

Ki�n trúc CQ�T t�nh Nam ��nh. 

b) S� Tài chính 

- C�n c� tình hình th�c t� và kh� n�ng cân ��i c�a ��a ph��ng, tham m�u �y 

ban nhân dân t�nh b� trí ngu�n kinh phí th��ng xuyên �� tri�n khai th�c hi�n 

nhi�m v� �� ra trong Ki�n trúc Chính quy�n �i�n t� 2.0 theo phân c�p ngân sách 

Nhà n��c hi�n hành. 

- Ph�i h�p v�i S� Thông tin và Truy�n thông tham m�u �� xu�t, h��ng d�n, 

th�m ��nh các ch��ng trình, �� c��ng và d� toán chi ti�t, thuê d�ch v� CNTT, d� 

án… liên quan ��n ho�t ��ng �ng d�ng CNTT s� d�ng chi th��ng xuyên ngu�n 

v�n ngân sách nhà n��c. 

c) S� K� ho�ch và ��u t� 

- T�ng h�p các n�i dung c�a ch��ng trình vào n�i dung quy ho�ch t�nh, k� 

ho�ch phát tri�n kinh t� xã h�i 5 n�m, k� ho�ch hàng n�m �� báo cáo c�p có th�m 

quy�n theo quy ��nh. 

- Tham m�u báo cáo UBND t�nh ��a các d� án thu�c ch��ng trình vào k� 

ho�ch ��u t� công trung h�n 2021-2025. Ch� trì, tham m�u phân b� v�n ��u t� 

công hàng n�m theo k� ho�ch ���c c�p có th�m quy�n phê duy�t. 

- H��ng d�n các ch� ��u t� th�c hi�n d� án theo quy ��nh c�a pháp lu�t v� 

��u t� công. Ph�i h�p v�i S� Thông tin và Truy�n thông, các ��n v� có liên quan 

trong công tác thu hút, huy ��ng các ngu�n v�n h�p pháp khác �� th�c hi�n 

ch��ng trình; Khuy�n khích các doanh nghi�p t�ng ��u t� cho phát tri�n CNTT. 

d) S� Khoa h�c và Công ngh� 
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Ph�i h�p v�i S� Thông tin và Truy�n thông th�c hi�n giám sát ��m b�o các n�i 

dung ��u t� trong Ki�n trúc ��ng b�, phù h�p v�i các quy chu�n công ngh� hi�n hành. 

Hàng n�m �� xu�t ��t hàng các nhi�m v� khoa h�c và công ngh� liên quan ��n l�nh 

v�c xây d�ng Ki�n trúc Chính quy�n �i�n t�. 

�) S� Xây d�ng, S� Tài Nguyên và Môi tr��ng. 

Ph�i h�p v�i V�n Phòng �y ban nhân dân t�nh; S� Thông tin và Truy�n thông và 

các ngành có liên quan �� xu�t ��a �i�m và ph��ng án xây d�ng Trung tâm tích h�p d� 

li�u c�a t�nh. Ch� ��ng tri�n khai các nhi�m v� c�a ngành theo ch� ��o c�a Trung ��ng 

trên c� s� tích h�p v�i h� th�ng CQ�T c�a t�nh. 

e) Các S�, ban, ngành, UBND các huy�n, thành ph�. 

Ch� trì tham m�u, �� xu�t xây d�ng các h� th�ng thông tin, c� s� d� li�u chuyên 

ngành, b�o ��m phù h�p v�i Ki�n trúc CQ�T t�nh Nam ��nh; g�i S� Thông tin và 

Truy�n thông th�m ��nh v� s� phù h�p v� Ki�n trúc CQ�T t�nh Nam ��nh và các quy 

��nh hi�n hành./. 
 


