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EAWG  Nhóm công tác kiến trúc tổng thể 

G2B  Nhà nước đến doanh nghiệp 

G2C  Nhà nước đến người dân 

G2G  Nhà nước đến Nhà nước 

GoVN  Chính phủ Việt Nam 

GPR  Cải cách quy trình hoạt động của chính phủ 

GPRS  Dịch vụ vô tuyến gói chung 

HR  Nguồn nhân lực 

HRMS  Hệ thống quản lý nguồn nhân lực 

ICT  Công nghệ thông tin và Truyền thông 

IDE  Môi trường phát triển tích hợp 
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OLTP  Xử lý giao dịch trực tuyến 

PDA  Thiết bị hỗ trợ kỹ thuật số cá nhân 

PIU  Ban quản lý dự án 

PPP  Công tư hợp danh 

SLA  Thoả thuận về cấp độ dịch vụ 

SOA  Kiến trúc hướng dịch vụ 

TCICT  Ủy ban kỹ thuật về Công nghệ thông tin và Truyền thông 

TOGAF  Khung kiến trúc nhóm mở 
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URL  Địa chỉ truy cập trang mạng 

SLA  Thoả thuận về cấp độ dịch vụ 

VNPT  Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam 

VPN  Mạng riêng ảo 

W3C  Tổ chức mạng toàn cầu 

WAP  Giao thức truy cập không dây 

WCAG  Hướng dẫn truy cập nội dung Web 

XML  Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng 
 

  



7 

 

DANH MỤC HÌNH 

Hình 1. Hiện trạng hệ thống mạng tại trung tâm dữ liệu tại  Sở thông tin và 

truyền thông Hưng Yên ....................................................................................... 58 

Hình 2. Thành phần mô tả kiến trúc chính quyền điện tử ............................. 81 

Hình 3. Quan hệ giữa liên thông nghiệp vụ, liên thông thông tin ................. 85 

Hình 4. Mô hình phân cấp chức năng các cơ quan nhà nước của tỉnh .......... 87 

Hình 5. Sơ đồ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan nhà nước tỉnh Hưng Yên . 93 

Hình 6. Mô hình khái niệm về liên thông nghiệp vụ giữa các cơ quan ....... 113 

Hình 7. Một quy trình xử lý liên quan đến nhiều đơn vị (chưa liên thông) 114 

Hình 8. Quy trình xử lý liên thông nghiệp vụ mức cao ............................... 115 

Hình 9. Chi tiết một bước xử lý trong mô hình liên thông nghiệp vụ ......... 116 

Hình 10. Liên thông nghiệp vụ với sự có mặt của mạng cộng tác ngoài ...... 175 

Hình 11. Mô hình liên thông nghiệp vụ kết hợp xử lý tuần tự và song song 176 

Hình 12. Mô hình kết nối đầy đủ các cơ quan chính quyền .......................... 177 

Hình 13. Tổng quan kiến trúc ứng dụng CQĐT cho liên thông nghiệp vụ ... 183 

Hình 14. Quy trình đăng ký doanh nghiệp đối với công ty cổ phần (hiện tại) .... 

  ......................................................................................................... 197 

Hình 15. Quy trình tương lai cấp Giấy CNĐKDN Công ty Cổ phần ............ 198 

Hình 16. Chi tiết bước xử lý 1 trong quy trình hình 15 ................................. 199 

Hình 17. Chi tiết bước xử lý 3 trong quy trình hình 15 ................................. 199 

Hình 18. Nền tảng cho liên thông thông tin trong các cơ quan quản lý ........ 209 

Hình 19. Hai mô hình liên thông dữ liệu ....................................................... 211 

Hình 20. Minh họa trục tích hợp, liên thông thông tin .................................. 212 

Hình 21. Mô hình khái quát trao đổi thông tin, dữ liệu giữa các cơ quan ..... 214 

Hình 22. Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh Hưng Yên ........................ 221 

Hình 23. Minh họa kiến trúc Chính quyền điện tử cấp huyện ....................... 228 

Hình 24. Tiếp xúc liên tục của một chức năng nghiệp vụ ............................. 239 

Hình 25. Thành phần chính trong SOA ......................................................... 240 

Hình 26. Mô hình kiến trúc hướng dịch vụ (SOA) ........................................ 247 

Hình 27. Các dịch vụ dùng chung SOA ......................................................... 252 

Hình 28. Các thành phần chính của LGSP Hưng Yên theo Kiến trúc tham 

chiếu SOA   ................................................................................................. 256 

Hình 29. Mô hình tham chiếu ứng dụng (ARM) ........................................... 259 

Hình 30. Mô hình thực hiện thủ tục Gia hạn sử dụng đất đối với tổ chức kinh 

tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư 264 

Hình 31. Minh họa luồng thông tin sẽ đi qua các thành phần của LGSP tỉnh 

Hưng Yên   ................................................................................................. 265 

Hình 32. Mô hình tích hợp các ứng dụng tại Hưng Yên ............................... 268 



8 

 

Hình 33. Mô hình hệ thống thông tin và sơ đồ trao đổi thông tin cấp tỉnh ... 270 

Hình 34. Mô hình trao đổi thông cấp sở, ngành với các đơn vị khác và người 

dân, doanh nghiệp. ............................................................................................ 281 

Hình 35. Mô hình hệ thống thông tin và sơ đồ trao đổi thông tin cấp huyện 292 

Hình 36. Mô hình kiến trúc nền tảng cổng .................................................... 312 

Hình 37. Mô hình tổng quan cơ sở dữ liệu tỉnh Hưng Yên ........................... 328 

Hình 38. Kiến trúc dữ liệu trong tương lai gần. ............................................. 331 

Hình 39. Mô hình mạng tổng thể cho Hưng Yên .......................................... 337 

Hình 40. Mô hình mạng điển hình cho một cơ quan ..................................... 339 

Hình 41. Mô hình triển khai trung tâm dữ liệu tỉnh Hưng Yên ..................... 341 

Hình 42. Mô hình tham chiếu bảo mật (SRA) ............................................... 344 

Hình 43. Minh họa việc khai các ứng dụng chính quyền điện tử trên nền tảng 

chính quyền điện tử tỉnh Hưng Yên .................................................................. 358 

 

  



9 

 

DANH MỤC BẢNG 

Bảng 1. Hiện trạng phát triển CQĐT của tỉnh Hưng Yên .............................. 12 

Bảng 2. Số liệu về nhân lực CNTT của các đơn vị ........................................ 20 

Bảng 3. Danh sách các đơn vị có công thông tin điện tử của tỉnh Hưng Yên 24 

Bảng 4. Hiện trạng các dịch vụ công mức 3 đã triển khai tại các đơn vị trên 

địa bàn tỉnh .......................................................................................................... 28 

Bảng 5. Danh sách các ứng dụng ................................................................... 42 

Bảng 6. Các cơ sở dữ liệu chuyên ngành ....................................................... 52 

Bảng 7. Danh sách các đơn vị có phần mềm QLVB&ĐH kết nối liên thông 

với nhau:  ........................................................................................................... 54 

Bảng 8. Tổng hợp danh mục thiết bị hiện đang sử dụng ............................... 59 

Bảng 9. Các đơn vị thực hiện thủ tục hành chính theo từng nhóm TTHC .... 94 

Bảng 10. Bảng Danh sách thủ tục hành chính ưu tiên triển khai trong Kiến trúc 

CQĐT   ................................................................................................. 117 

Bảng 11. Mối quan hệ giữa các cơ quan trong việc xử lý các quy trình thủ tục 

hành chính   ................................................................................................. 177 

Bảng 12. Bảng tổng hợp các thông tin chính trao đổi trong mỗi TTHC ....... 183 

Bảng 13. Bảng các quy trình dùng chung ...................................................... 188 

Bảng 14. Bảng tham chiếu thủ tục hành chính công và thông tin liên quan .. 203 

Bảng 15. Trao đổi thông tin, dữ liệu giữa các cơ quan .................................. 214 

Bảng 16. Mô tả các thành phần kiến trúc CQĐT tỉnh Hưng Yên .................. 221 

Bảng 17. Mối quan hệ với các thành phần liên quan trong Khung kiến trúc 

CPĐT của Việt Nam ......................................................................................... 229 

Bảng 18. Danh sách các thủ tục hành chính liên thông, tích hợp về quy trình, 

dữ liệu   ................................................................................................. 232 

Bảng 19. Mô tả các thành phần của SOA ...................................................... 247 

Bảng 20. Bảng ánh xạ các thành phần trong LGSP đề xuất của Hưng Yên đáp 

ứng 10 thành phần tiêu biểu theo hướng dẫn tại công văn số 1178/BTTTT-THH256 

Bảng 21. Mô tả các thông tin thực hiện Thủ tục Gia hạn sử dụng đất đối với tổ 

chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm trường hợp điều chỉnh dự án đầu 

tư.   ................................................................................................. 260 

Bảng 22. Bảng trao đổi thông tin giữa các cơ quan trong thủ tục Gia hạn sử 

dụng đất đối với tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh 

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm trường hợp 

điều chỉnh dự án đầu tư ..................................................................................... 262 

Bảng 23. Danh sách nhóm thủ tục hành chính theo quyết định 1819QD-TTg và 

Công văn 2779/VPCP ....................................................................................... 318 



10 

 

Bảng 24. Ứng dụng nghiệp vụ Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Hưng Yên319 

Bảng 25. Ứng dụng hỗ trợ chính quyền Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh 

Hưng Yên   ................................................................................................. 322 

Bảng 26. Ứng dụng Kỹ thuật dùng chung Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh 

Hưng Yên   ................................................................................................. 324 

Bảng 27. Ánh xạ với thành phần Ứng dụng và CSDL theo công văn số 

1178/BTTTT-THH ............................................................................................ 327 

Bảng 28. Sáu bước trong quá trình quản lý vòng đời dữ liệu ........................ 328 

Bảng 29. Danh mục các dịch vụ chia sẻ và tích hợp ...................................... 333 

Bảng 30. Danh sách các dịch vụ trao đổi thông tin thuộc thành phần hạ tầng 

trao đổi thông tin thuộc LGSP của Tỉnh Hưng Yên ......................................... 334 

Bảng 31. Các thành phần trong mô hình tham chiếu bảo mật (SRA) ............ 344 

Bảng 32. Các yêu cầu kỹ thuật cơ bản đối với các thành phần trong kiến trúc350 

Bảng 33. Các yêu cầu đối với các thành phần kiến trúc ở mức logic và đề xuất 

giải pháp triển khai ............................................................................................ 353 

Bảng 34. Các tiêu chuẩn CNTT áp dụng trong LGSP tỉnh Hưng Yên .......... 362 

  



11 

 

I. Mục đích và phạm vi áp dụng  

I.1. Mục đích xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh 

Trong những năm qua, Đảng, Chính phủ luôn quan tâm, coi trọng phát triển 

ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), đặc biệt là ứng dụng CNTT trong các cơ 

quan nhà nước. Nhiều văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành, tạo hành 

lang pháp lý cho việc thúc đẩy ứng dụng CNTT. Công nghệ thông tin được coi 

là một công cụ hữu hiệu tạo lập phương thức phát triển mới và bảo vệ Tổ quốc; 

là động lực quan trọng phát triển kinh tế tri thức, xã hội thông tin, nâng cao năng 

lực cạnh tranh quốc gia trong quá trình hội nhập quốc tế; góp phần đẩy mạnh 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo đảm phát triển nhanh và bền vững đất nước.  

Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về 

Chính phủ điện tử đã chỉ rõ phấn đấu đến hết năm 2016, một số dịch vụ công 

phổ biến, liên quan nhiều tới người dân, doanh nghiệp được cung cấp ở mức độ 

3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực 

tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua 

đường bưu điện đến người sử dụng (dịch vụ công trực tuyến mức độ 4). 

Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ban hành Kế hoạch 

hành động số 312/KH-UBND ngày 30/12/2015 Thực hiện Nghị quyết số 

36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử 

trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, một trong những mục tiêu của Kế hoạch là “Đẩy 

mạnh việc xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Hưng Yên; nâng cao chất lượng, 

hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước; công khai, minh bạch hoạt động 

của các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng; nâng cao chất lượng phục vụ 

người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh”. 

Muốn vậy, việc xây dựng được Kiến trúc CQĐT tỉnh Hưng Yên để làm cơ 

sở cho việc ứng dụng và phát triển CNTT, hướng tới một hệ thống Chính quyền 

điện tử toàn diện vào năm 2020 là rất cấp bách. Kiến trúc CQĐT là cơ sở khoa 

học giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả khi triển khai công tác ứng dụng CNTT 

của tỉnh trong thời gian tới nhằm đạt được các mục đích sau:  

− Tăng cường khả năng kết nối liên thông, tích hợp, chia sẻ, sử dụng 

lại thông tin, CSDL các sở ngành, các bộ ngành nhằm tạo thuận lợi 

trong việc giải quyết mau chóng các thủ tục hành chính công cho các 

tổ chức, doanh nghiệp và người dân bất kể trong hay ngoài giờ làm 

việc với mục tiêu chuyển từ Chính quyền quản lý sang chính quyền 

phục vụ;  

− Tăng cường khả năng giám sát, đánh giá đầu tư; đảm bảo triển khai 

ứng dụng CNTT đồng bộ, hạn chế trùng lặp, tiết kiệm chi phí, thời 

gian triển khai của CQNN;   
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− Nâng cao tính linh hoạt khi xây dựng, triển khai các thành phần, hệ 

thống thông tin theo điều kiện thực tế;   

− Đề xuất danh mục các chương trình/nhiệm vụ cần triển khai để hoàn 

thành hệ thống CQĐT tỉnh Hưng Yên vào năm 2020 (gồm nền tảng 

CQĐT, các ứng dụng & CSDL, hạ tầng CNTT, đào tạo) và lộ trình 

triển khai các dự án này.  

I.2. Phạm vi áp dụng  

Tài liệu này áp dụng cho toàn bộ các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh 

Hưng Yên bao gồm:  

− Hội đồng nhân dân tỉnh;  

− Ủy ban nhân dân tỉnh;  

− Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh (bao gồm toàn bộ các Sở và 

cơ quan tương đương Sở);   

− Hội đồng nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân huyện; 

− Hội đồng nhân dân xã và Ủy ban nhân dân xã. 

Để làm cơ sở triển khai hệ thống CQĐT tỉnh trong thời gian sắp tới. Các cơ 

quan và tổ chức khác cũng có thể tham khảo để triển khai ứng dụng CNTT của 

mình nhằm bảo đảm tính kết nối, liên thông và đồng bộ với hệ thống thông tin 

của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.   

II. Hiện trạng phát triển Chính quyền điện tử của tỉnh  

Qua quá trình nhiều năm ứng dụng CNTT vào hoạt động của các cơ quan 

trong bộ máy chính quyền địa phương, hiện trạng phát triển Chính quyền điện tử 

của tỉnh Hưng Yên như sau:   

Bảng 1. Hiện trạng phát triển CQĐT của tỉnh Hưng Yên 

STT Cơ quan (Đơn vị) / Hiện trạng ứng dụng CNTT 

1  Văn phòng UBND tỉnh 

- Mạng LAN của VP UBND hoạt động bình thường, được kết nối với 

các cơ quan khác và Internet thông qua đường truyền FTTH, 

- Trang thiết bị CNTT: 04 máy chủ, 61 máy PC (49 công chức ; 12 công 

chức thuộc các đơn vị trực thuộc),  

- Văn phòng UBND có Trung tâm Tin học – Công báo. Chuyên viên 

của Văn phòng đều sử dụng mạng máy tính thành thạo và có thể tiếp 

thu nhanh các PM ứng dụng trong quản lý, điều hành và công việc 

chuyên môn. 
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- Các PM đang sử dụng:  

 Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành (Chưa thực hiện liên 

thông với các đơn vị) 

 Phần mềm quản lý kế toán -Tài chính 

 Phần mềm quản lý văn bản quy phạm pháp luật 

 Công báo điện tử tỉnh Hưng Yên 

 Quản lý hồ sơ lưu trữ 

 Gửi nhận văn bản  

 Phần mềm theo dõi và thực hiện nhiệm vụ (Phần mềm dùng 

riêng của tỉnh để theo dõi nhiệm vụ của các sở, ngành, 

UBND các huyện). 

- Chưa có đường truyền kết nối và trao đổi thông tin với Tỉnh ủy, với 

các cơ quan Đảng. 

2  Sở Kế hoạch và Đầu tƣ 

- Mạn LAN của Sở KHĐT được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 

2003, Hệ thống có 01 máy chủ và 66 máy tính. Hiện số máy tính là 01 

máy/ 1 cán bộ. Mạng LAN được kết nối Internet với đường truyền tốc 

độ cao FTTH, có 01 đường truyền riêng kết nối tới hệ thống đăng ký 

doanh nghiệp quốc gia.  

- Trang thiết bị CNTT: 01 máy chủ, 66 máy PC, 22 máy in, 05 scanner.  

- Sở có 01 cán bộ chuyên trách về CNTT, trình độ cao đẳng. 

- Các PM đang sử dụng: Quản lý kế toán MISA theo tiêu chuẩn của Bộ 

Tài chính 

- PM Quản lý dự án đầu tư được sử dụng một thời gian, nay đã không 

sử dụng nữa  

- Các PM dùng chung  

 Quản lý văn bản và điều hành 

 Phần mềm một cửa điện tử 

- Trang Thông tin điện tử phục vụ điều hành tác nghiệp hiện vẫn đang 

được sử dụng 

3  Sở Tài chính 

- Mạng LAN kết nối nội bộ, mạng WAN kết nối diện rộng với Bộ Tài 

chính (cáp đồng 2Mbps), kết nối Internet thông qua ADSL, 

- Trang thiết bị CNTT hiện tại gồm có: 2 máy chủ, 50 máy PC, 10 máy 

in, 2 scanner, 3 máy fax, 1 tủ rack, 

- Sở 01 phòng Tin học với 04 cán bộ có trình độ đại học về CNTT. Tất 

cả cán bộ chuyên viên của Sở đều đã qua các lớp tin học văn phòng 
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(chứng chỉ A, B, C). Hàng năm cán bộ công chức đều được tập huấn, 

bồi dưỡng kiến thức CNTT phục vụ chuyên môn nghiệp vụ do Bộ Tài 

chính triển khai. 

- Các PM đang sử dụng trong ngành tài chính: Kế toán HCSN IMAS 

6.0; QLNS Oracle 6.0 (tại Sở), QLNS Fox 6.0 (huyện/sở); DAS 6.9; 

Kế toán Xã (xã/phường); PM cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân 

sách; Quản lý Đăng ký tài sản Nhà nước; Quản lý ĐTXDCB,... 

- Ngành tài chính đã được đầu tư trang thiết bị tới cấp huyện/thị (100% 

cán bộ có máy tính) và 100% các xã/phường đều có một máy tính để 

chạy PM Kế toán Xã. 

4  Sở Nội vụ 

- Mạng LAN hoạt động tốt. Mỗi cán bộ có 01 máy tính để thực hiện 

công việc. Cơ quan đã được kết nối Internet thông qua đường truyền 

cáp quang FTTH. 

- Trang thiết bị CNTT: 01 máy chủ, 82 máy PC, 05 laptop, 17 máy in, 2 

scanner, 06 máy photocopy 

- Sở có cán bộ chuyên trách về CNTT có bằng đại học 

5  Sở Tƣ pháp 

- Mạng LAN hoạt động bình thường, kết nối giữa các máy trạm thông 

suốt. Cơ quan đã được kết nối Internet thông đường truyền cáp quang 

FTTH. 

- Trang thiết bị CNTT: 02 máy chủ (đã cũ), 70 máy PC, 05 máy in, 1 

scanner. 

- Sử dụng các Các PM dùng chung của tỉnh.  

- Chưa có cán bộ chuyên trách, vẫn thực hiện kiêm nhiệm 

6  Sở Lao động, thƣơng binh và xã hội 

- Mạng LAN hoạt động bình thường, kết nối giữa các máy trạm thông 

suốt. Cơ quan đã được kết nối Internet thông đường truyền cáp quang 

FTTH. 

- Trang thiết bị CNTT: 01 máy chủ, 65 máy PC, 1 máy in, 1 scanner. 

- Sử dụng các PM dùng chung của tỉnh.  

7  Sở Công thƣơng  

- Mạng LAN hoạt động bình thường, kết nối giữa máy chủ và các máy 

trạm thông suốt. Cơ quan đã được kết nối Internet thông đường truyền 

cáp quang FTTH. 

- Trang thiết bị CNTT: 40 máy PC, 15 máy in, 01 scanner  

- PM đang sử dụng là PM Kế toán 

- Sử dụng các PM dùng chung của tỉnh.  

8  Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn 
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- Mạng LAN hoạt động bình thường, kết nối giữa các máy trạm thông 

suốt. Cơ quan đã được kết nối Internet thông đường truyền cáp quang 

FTTH 

- Trang thiết bị CNTT: trên 40 máy PC, 07 máy xách tay, gần 20 máy 

in, 03 máy scanner, 01 projector 

- Sở chưa có cán bộ chuyên trách về CNTT, hiện phụ trách về CNTT là 

cán bộ kiêm nhiệm. Nhìn chung toàn thể cán bộ công chức của Sở đã 

được đào tạo kiến thức cơ bản về tin học, có thể sử dụng mạng máy 

tính, tra cứu và khai thác thông tin trên mạng LAN và trên Internet. 

- Các PM đang sử dụng: PM Kế toán, PM Thông tin khuyến nông từ Dự 

án tăng cường thông tin khuyến nông và thị trường của Bộ NNPTNT  

- Các PM dùng chung của tỉnh  

9  Sở Giao thông vận tải 

- Mạng LAN hoạt động bình thường, kết nối giữa các máy trạm thông 

suốt. Cơ quan đã được kết nối Internet thông đường truyền cáp quang 

FTTH 

- Trang thiết bị CNTT: 02 máy chủ, 45 máy PC, 1 máy in, 02 scanner.  

- Các PM đang sử dụng: PM đăng kiểm (nối mạng giữa Phòng Đăng 

kiểm với Trung tâm Đăng kiểm xe và Cục Đăng kiểm), PM Cấp đổi 

Giấy phép lái xe, PM Kế toán  

- Các PM dùng chung của Đề án 112 đã được cài đặt và triển khai thử 

nghiệm, việc trao đổi thông tin với Văn phòng UBND tỉnh đã được 

thực hiện cho đến 7/2007, nhưng sau đó đã ngừng và không sử dụng. 

10  Sở Xây dựng 

- Mạng LAN hoạt động bình thường, kết nối giữa các máy trạm thông 

suốt. Cơ quan đã được kết nối Internet thông đường truyền cáp quang 

FTTH 

- Trang thiết bị CNTT: 42 máy PC, 6 máy in, 1 scanner.  

- Sở có cán bộ chuyên trách CNTT trình độ đại học 

- Các PM đang sử dụng: PM Kế toán (Sở Tài chính cấp); PM Cấp 

chứng chỉ hành nghề xây dựng (Bộ cấp); PM Dự toán, AutoCad, PM 

tính toán kết cấu công trình 

- Các PM dùng chung của tỉnh 

11  Sở Khoa học công nghệ 

- Mạng LAN hoạt động bình thường, kết nối giữa các máy trạm thông 

suốt. Cơ quan đã được kết nối Internet thông đường truyền cáp quang 

FTTH 

- Trang thiết bị CNTT: 01 máy chủ, 40 máy PC, 08 máy xách tay 2 máy 
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in, 2 scanner.  

- Toàn thể cán bộ, công chức của Sở đều có trình độ tin học văn phòng, 

có thể sử dụng mạng máy tính, tra cứu và khai thác thông tin trên 

mạng LAN và trên Internet. 

- Các PM đang sử dụng: PM An toàn bức xạ hạt nhân; Chương trình 

thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật (hàng hóa XNK); Đăng ký 

kiểm định các phương tiện đo; Công bố hợp qui, hợp chuẩn.   

- Các PM dùng chung của tỉnh. 

12  Sở Thông tin và Truyền thông 

- Mạng LAN hoạt động bình thường, kết nối giữa các máy trạm thông 

suốt. Cơ quan đã được kết nối Internet thông đường truyền cáp quang 

FTTH 

- Trang thiết bị CNTT: 20 máy chủ, 24 máy PC, 10 máy in, 02 scanner.  

- Các PM dùng chung của tỉnh 

- Cán bộ chuyên trách về CNTT của VP sở và Trung tâm CNTT-TT là 

15 người. 

13  Sở Tài nguyên và Môi trƣờng 

- Mạng LAN hoạt động bình thường, kết nối giữa các máy trạm thông 

suốt. Cơ quan đã được kết nối Internet thông đường truyền cáp quang 

FTTH 

- Trang thiết bị CNTT: 03 máy chủ, 115 máy PC, 14 máy in, 1 scanner.  

- Sở không có cán bộ chuyên trách về CNTT. Cán bộ tại Sở đều có trình 

độ đại học nên khả năng tiếp thu và sử dụng mạng máy tính cũng như 

các chương trình ứng dụng rất nhanh nhạy.   

- Sở có 2 trung tâm là Trung tâm kỹ thuật tài nguyên và môi trường, 

Trung tâm CNTT và Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh. 3 

đơn vị này ứng dụng CNTT vào các hoạt động chuyên môn khá tốt. 

- Các ứng dụng chuyên ngành đang được sử dụng: PM in Giấy chứng 

nhận QSD đất (GCN 2004), PM Quản lý CSDL địa chính (ViLis), PM 

tổng hợp dữ liệu thống kê (TK 05 v 2.0), PM kiểm kê đất đai (CT-31), 

PM vẽ bản đồ (MiCroStation), PM đo đạc và thành lập bản đồ 

(Famits), PM Chuyển đổi tọa độ VN 2000 (Matrans 3.0).   

- Các PM dùng chung của tỉnh. 

14  Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Mạng LAN hoạt động bình thường, kết nối giữa các máy trạm thông 

suốt. Cơ quan đã được kết nối Internet thông đường truyền cáp quang 

FTTH 

- Trang thiết bị CNTT: 42 máy PC, 5 máy in, 1 scanner.  



17 

 

- Các PM dùng chung của tỉnh và của ngành giáo dục. 

15  Sở Văn hóa - Thể thao -Du lịch 

- Mạng LAN hoạt động bình thường, kết nối giữa các máy trạm thông 

suốt. Cơ quan đã được kết nối Internet thông đường truyền cáp quang 

FTTH 

- Trang thiết bị CNTT: 38 máy PC, 08 máy xách tay, 12 máy in, 01 

scanner.  

- Các PM dùng chung của tỉnh 

16  Sở Y tế 

- Mạng LAN hoạt động bình thường, kết nối giữa các máy trạm thông 

suốt. Cơ quan đã được kết nối Internet thông đường truyền cáp quang 

FTTH 

- Trang thiết bị CNTT: 01 máy chủ (đã hỏng) 7 máy PC, 1 máy in, 1 

scanner.  

- Các PM dùng chung của Đề án 112 đã được cài đặt và triển khai thử 

nghiệm, việc trao đổi thông tin với Văn phòng UBND tỉnh đã được 

thực hiện cho đến 7/2007, nhưng sau đó đã ngừng và không sử dụng. 

17  Thanh tra tỉnh 

- Mạng LAN hoạt động bình thường, kết nối giữa các máy trạm thông 

suốt. Cơ quan đã được kết nối Internet thông đường truyền cáp quang 

FTTH 

- Trang thiết bị CNTT: 19 máy PC và xách tay, 1 máy in, 1 scanner.  

- Các PM dùng chung của tỉnh 

18  Ban Quản lý các khu công nghiệp 

- Mạng LAN hoạt động bình thường, kết nối giữa các máy trạm thông 

suốt. Cơ quan đã được kết nối Internet thông đường truyền cáp quang 

FTTH 

- Trang thiết bị CNTT: 01 máy chủ, 25 máy PC, 3 máy in, 1 scanner.  

- Các PM dùng chung của tỉnh 

19  UBND thành phố Hƣng Yên 

- Mạng LAN hoạt động bình thường, kết nối giữa các máy trạm thông 

suốt. Cơ quan đã được kết nối Internet thông đường truyền cáp quang 

FTTH 

- Trang thiết bị CNTT: 03 máy chủ, 98 máy PC, 30 máy in, 1 scanner.  

- Cơ quan không có cán bộ chuyên trách về CNTT 

- Một số PM đang sử dụng: PM Kế toán, các PM chuyên ngành trong 

công tác địa chính, quản lý xây dựng,... 

- Bộ phận một cửa đã được trang bị các thiết bị CNTT và phần mềm 



18 

 

- Các PM dùng chung của tỉnh. 

- 17/17 xã/phường đã được trang bị máy tính đảm bảo trên 50 % số cán 

bộ công chức có máy tính để thực hiện nhiệm vụ và có kết nối 

Internet. 

20  UBND huyện Văn Lâm 

- Mạng LAN hoạt động bình thường, kết nối giữa các máy trạm thông 

suốt. Cơ quan đã được kết nối Internet thông đường truyền cáp quang 

FTTH 

- Trang thiết bị CNTT: 01 máy chủ, 85 máy PC, 25 máy in, 1 scanner.  

- Các PM dùng chung của tỉnh. 

- 11/11 xã/phường đã được trang bị máy tính đảm bảo trên 50 % số cán 

bộ công chức có máy tính để thực hiện nhiệm vụ và có kết nối Internet 

21  UBND huyện Văn Giang 

- Mạng LAN hoạt động bình thường, kết nối giữa các máy trạm thông 

suốt. Cơ quan đã được kết nối Internet thông đường truyền cáp quang 

FTTH 

- Trang thiết bị CNTT: 85 máy PC, 10 máy in, 1 scanner.  

- Các PM dùng chung của tỉnh 

- 11/11 xã, thị trấn đã được trang bị máy tính đảm bảo trên 50 % số cán 

bộ công chức có máy tính để thực hiện nhiệm vụ và có kết nối 

Internet.  

22  UBND huyện Mỹ Hào 

- Mạng LAN hoạt động bình thường, kết nối giữa các máy trạm thông 

suốt. Cơ quan đã được kết nối Internet thông đường truyền cáp quang 

FTTH 

- Trang thiết bị CNTT: 01 máy chủ, 86 máy PC, 15 máy in, 1 scanner.  

- Các PM dùng chung của tỉnh 

- 13/13 xã/phường đã được trang bị máy tính đảm bảo trên 50 % số cán 

bộ công chức có máy tính để thực hiện nhiệm vụ và có kết nối 

Internet. 

23  UBND huyện Yên Mỹ 

- Mạng LAN hoạt động bình thường, kết nối giữa các máy trạm thông 

suốt. Cơ quan đã được kết nối Internet thông đường truyền cáp quang 

FTTH 

- Trang thiết bị CNTT: 88 máy PC, 15 máy in, 1 scanner.  

- Các PM dùng chung của tỉnh 

- 17/17 xã, thị trấn đã được trang bị máy tính đảm bảo trên 50 % số cán 

bộ công chức có máy tính để thực hiện nhiệm vụ và có kết nối 
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Internet.  

24  UBND huyện Khoái Châu 

- Mạng LAN hoạt động bình thường, kết nối giữa các máy trạm thông 

suốt. Cơ quan đã được kết nối Internet thông đường truyền cáp quang 

FTTH 

- Trang thiết bị CNTT:  01 máy chủ, 100 máy PC, 16 máy in, 1 scanner.  

- Các PM dùng chung của tinh. 

- 25/25 xã thị trấn đã được trang bị máy tính đảm bảo trên 50 % số cán 

bộ công chức có máy tính để thực hiện nhiệm vụ và có kết nối 

Internet.   

25  UBND huyện Ân Thi 

- Mạng LAN hoạt động bình thường, kết nối giữa các máy trạm thông 

suốt. Cơ quan đã được kết nối Internet thông đường truyền cáp quang 

FTTH 

- Trang thiết bị CNTT: 01 máy chủ, 88 máy PC, 17 máy in, 1 scanner.  

- Các PM dùng chung của tỉnh 

- 21/21 xã, thị trấn đã được trang bị máy tính đảm bảo trên 50 % số cán 

bộ công chức có máy tính để thực hiện nhiệm vụ và có kết nối 

Internet.  

26  UBND huyện Kim Động 

- Mạng LAN hoạt động bình thường, kết nối giữa các máy trạm thông 

suốt. Cơ quan đã được kết nối Internet thông đường truyền cáp quang 

FTTH 

- Trang thiết bị CNTT: 01 máy chủ, 104 máy PC, 35 máy in, 1 scanner.  

- Các cơ quan đơn vị sự nghiệp thuộc UBND ở ngoài trụ sở đều được 

trang bị máy tính có kết nối Internet. 

- Cơ quan chưa có cán bộ chuyên trách CNTT, việc quản trị mạng, bảo 

trì, bảo dưỡng mạng phải thuê công ty tin học bên ngoài. Trừ một số 

cao tuổi, các chuyên viên đều sử dụng được mạng máy tính trong soạn 

thảo văn bản, truy cập Internet và sử dụng một số PM trong công việc. 

- PM đang sử dụng: PM Kế toán do Sở Tài chính cấp. UBND huyện 

đang sử dụng thử PM eOffice (Văn phòng điện tử) của BKIS. 

- Các PM dùng chung của Đề án 112 đã được cài đặt và triển khai thử 

nghiệm, việc trao đổi thông tin với Văn phòng UBND tỉnh đã được 

thực hiện cho đến 7/2007, nhưng sau đó đã ngừng và không sử dụng. 

- 17/19 xã, thị trấn đã được trang bị máy tính đảm bảo trên 50 % số cán 

bộ công chức có máy tính để thực hiện nhiệm vụ và có kết nối 

Internet. 
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27  UBND huyện Tiên Lữ 

- Mạng LAN hoạt động bình thường, kết nối giữa các máy trạm thông 

suốt. Cơ quan đã được kết nối Internet thông đường truyền cáp quang 

FTTH 

- Trang thiết bị CNTT: 88 máy PC (có nhiều máy đã xuống cấp và hỏng), 

16 máy in, 1 scanner.  

- 15/15 xã, thị trấn đã được trang bị máy tính đảm bảo trên 50 % số cán 

bộ công chức có máy tính để thực hiện nhiệm vụ và có kết nối 

Internet. 

28  UBND huyện Phù Cừ 

- Mạng LAN hoạt động bình thường, kết nối giữa các máy trạm thông 

suốt. Cơ quan đã được kết nối Internet thông đường truyền cáp quang 

FTTH 

- Trang thiết bị CNTT: 01 máy chủ, 82 máy PC, 16 máy in, 1 scanner.  

- Các PM dùng chung của tỉnh 

- 14/14 xã, thị trấn đã được trang bị máy tính đảm bảo trên 50 % số cán 

bộ công chức có máy tính để thực hiện nhiệm vụ và có kết nối 

Internet. 

II.1. Ngƣời sử dụng 

Sử dụng khai thác máy tính và mạng máy tính, Internet:  

Toàn tỉnh đã có 95% cán bộ công chức cấp Tỉnh, 90% cán bộ công chức 

cấp huyện/Thành phố và 35% cán bộ công chức cấp xã/phường/thị trấn được 

trang bị máy tính cá nhân. Và 100% số máy tính cá nhân tại các cơ quan Nhà 

nước trong phạm vi khảo sát đã được kết nối với hệ thống mạng nội bộ LAN, có 

kết nối Internet.   

Nguồn nhân lực:  

Hầu hết các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố đã bố trí được 

cán bộ chuyên trách về CNTT có trình độ đại học hoặc cao đẳng (có 52 cán 

bộ/30 đơn vị) cơ bản đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ về CNTT tại đơn vị. Tuy nhiên, 

qua khảo sát đánh giá vẫn còn một số đơn vị chưa có cán bộ chuyên trách 

CNTT, chuyên trách về an toàn thông tin. Trên 95% cán bộ, công chức, viên 

chức cấp tỉnh và huyện thường xuyên sử dụng máy tính và ứng dụng CNTT 

trong công việc. 

Bảng 2. Số liệu về nhân lực CNTT của các đơn vị 
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STT 
 

Đơn vị 

 

Tổng số cán 

bộ chuyên 

trách  

CNTT 

Số cán 

bộ quản 

trị hệ 

thống 

Số cán 

bộ hỗ trợ 

kỹ thuật 

Số cán bộ đã 

đƣợc đào tạo 

quản lý theo 

Nghị định 

102/2009/NÐ-

CP 

1 
Sở Thông tin và 

Truyền thông 
14 5 5 6 

2 Sở Tài chính 3 2 2 1 

3 Sở Công thương 1 1 1 1 

4 Sở Nội vụ 1 1 1 1 

5 
Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 
1 1 1 1 

6 
Ban Quản lý các khu 

công nghiệp 
1 1 1 1 

7 
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
1 1 1 1 

8 Sở Tư pháp 1 1 1 1 

9 Sở Xây dựng 1 1 1 1 

10 Sở Y tế 1 1 1 1 

11 
Sở Lao động, Thương 

binh và Xã hội 
1 1 1 1 

12 
Sở Giáo dục và Đào 

tạo 
1 1 1 1 

13 Thanh tra Tỉnh 1 1 1 1 

14 
Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 
1 1 1 1 

15 
Sở Tài nguyên và 

Môi trường  
1 1 1 1 

16 Sở Giao thông vận tải 1 1 1 1 

17 
Sở Kế hoạch và Đầu 

tư 
1 1 1 1 

18 
UBND huyện Kim 

Động 
1 1 1 1 

19 
UBND thành phố 

Hưng Yên 
1 1 1 1 

20 
UBND huyện Mỹ 

Hào 
1 1 1 1 

21 UBND huyện Tiên 1 1 1 1 
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STT 
 

Đơn vị 

 

Tổng số cán 

bộ chuyên 

trách  

CNTT 

Số cán 

bộ quản 

trị hệ 

thống 

Số cán 

bộ hỗ trợ 

kỹ thuật 

Số cán bộ đã 

đƣợc đào tạo 

quản lý theo 

Nghị định 

102/2009/NÐ-

CP 

Lữ 

22 
UBND huyện Khoái 

Châu 
1 1 1 1 

23 UBND huyện Ân Thi 1 1 1 1 

24 UBND huyện Phù Cừ 1 1 1 1 

25 
UBND huyện Yên 

Mỹ 
1 1 1 1 

26 
Văn phòng UBND 

tỉnh 
4 3 1 2 

Công tác đào tạo, bồi dƣỡng chuyên môn nghiệp vụ CNTT: 

a) Đào tạo đại học, cao đẳng về CNTT tại các trường trên địa bàn tỉnh 

Nguồn nhân lực có trình độ cao trong mọi lĩnh vực hoạt động của xã hội 

(trong đó đặc biệt đối với lĩnh vực kinh tế trọng điểm) đóng vai trò quyết định. 

Cùng với việc thu hút nguồn lực trình độ cao từ các tỉnh thành khác, hệ thống 

các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh có khả 

năng đáp ứng được nhu cầu về nguồn nhân lực trình độ cao cho sự phát triển 

KTXH của tỉnh, trong đó có nguồn nhân lực cho phát triển CNTT. 

Tại Hưng Yên có các trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên, Đại học 

Chu Văn An, Cao đẳng Sư phạm Hưng Yên, Cao đẳng Bách khoa Hưng Yên, 

Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên, Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh là có 

đào tạo đại học và cao đẳng chuyên ngành CNTT. 

Tại Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên có Khoa Công nghệ thông tin với 

25 giảng viên có trình độ thạc sĩ và đại học chuyên ngành về CNTT. Hiện tại, 

các chuyên ngành đào tạo của khoa bao gồm: Kỹ thuật máy tính, Mạng máy 

tính, Công nghệ phần mềm. Hàng năm, trường tuyển sinh và đào tạo khoảng 

100-150 sinh viên trình độ đại học, 80-100 sinh viên trình độ cao đẳng chuyên 

ngành CNTT (theo số liệu của 2008 và 2009). Sinh viên theo học ngành CNTT 

tại trường chủ yếu là từ các tỉnh phía bắc. Ngoài ra, trường còn đào tạo chuyên 

ngành CNTT hệ đại học vừa học vừa làm, hệ trung cấp chuyên nghiệp. Bên cạnh 

đó, trường còn có Trung tâm Hưng Yên-Aptech, với các khoá đào tạo chuyên về 

CNTT từ 06 đến 24 tháng: Trung cấp  CNTT, Kỹ thuật viên IT, Lập trình viên 

quốc tế ACCP, Quản trị mạng ACNA theo chương trình hợp tác chuyển giao 

đào tạo với Ấn Độ 
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Đại học Chu Văn An mới được thành lập năm 2006, có đào tạo chuyên 

ngành CNTT ở cả trình độ đại học và cao đẳng. Tỷ lệ sinh viên ngành CNTT và 

kỹ thuật điện tử là khá cao, chiếm khoảng 20-25%. Trường cũng có hình thức 

đào tạo liên thông từ trung cấp lên cao đẳng và từ cao đẳng lên đại học. 

Trường Cao đẳng Bách khoa Hưng Yên có đào tạo chuyên ngành CNTT ở 

trình độ cao đẳng và chuyên ngành tin học ở trình độ trung cấp. Hàng năm, 

trường tuyển sinh và đào tạo hàng trăm sinh viên ở mỗi trình độ.   

Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh có đào tạo chuyên ngành 

HTTT kinh tế trình độ cao đẳng. Các trường Cao đẳng Sư phạm Hưng Yên, Cao 

đẳng Công nghiệp Hưng Yên đều có đào tạo chuyên ngành CNTT trình độ cao 

đẳng. 

b) Đào tạo cho cán bộ CNTT tại các sở, ban, ngành và UBND huyện. 

Nhằm nâng cao năng lực của cán bộ làm công tác an toàn, an ninh thông tin 

tại các sở, ban, ngành và UBND huyện, thành phố. Hàng năm, Sở Thông tin và 

Truyền thông phối hợp với các đơn vị thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo, tập 

huấn nâng cao trình độ cho cán bộ chuyên trách CNTT với các nội dung: quản 

lý dự án đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng vốn ngân sách nhà nước; đào tạo cơ 

bản về an toàn, bảo mật hệ thống thông tin; sử dụng phần mềm mã nguồn mở; 

sử dụng thư điện tử công vụ. Trong năm 2016, Sở Thông tin và Truyền thông  

đã phối hợp với Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông  tổ chức 

đào tạo, bồi dưỡng về CNTT cho bộ chuyên trách, cán bộ quản trị Trung tâm 

tích hợp dữ liệu, cụ thể: 

Đào tạo 01 lớp: Nâng cao về an toàn, bảo mật hệ thống thông tin. 

Đào tạo 01 lớp: Chuyên gia về bảo mật và kiểm tra xâm nhập.  

Đào tạo 01 lớp: Chuyên gia điều tra tội phạm máy tính. 

II.2. Kênh truy cập  

Hiện trên địa bàn tỉnh có 33 cơ quan đơn vị có Cổng thông tin điện tử thành 

phần trên nền tảng kỹ thuật như nhau, được cài đặt, lưu trữ tại Trung tâm Tin 

học Công báo - Văn phòng UBND tỉnh, cung cấp thông tin chính như nhiệm vụ, 

tổ chức, hoạt động… của cơ quan. Đây là kênh thông tin quan trọng để người 

dân, doanh nghiệp và các tổ chức khác có thể tìm kiếm thông tin, theo dõi, giám 

sát các hoạt động của cơ quan nhà nước góp phần minh bạch hóa hoạt động của 

cơ quan nhà nước.  

Hệ thống một cửa điện tử tích hợp các dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, 

đảm bảo cung cấp toàn bộ dịch vụ công của tỉnh dưới hình thức trực tuyến ở 

mức độ 2, đạt 100%; một số rất ít dịch vụ công được triển khai mức độ 3, 4 chưa 

mang lại hiệu quả thực tế, mang tính chất thử nghiệm.  
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Hầu hết các đơn vị đã ứng dụng thư điện tử để phục vụ công việc. Trong đó 

tại cấp Sở và cấp Huyện chủ yếu sử dụng hòm thư của tỉnh cung cấp. Trong đó 

tại cấp Xã vẫn chủ yếu sử dụng hòm thư miễn phí như Gmail, Yahoo Mail vào 

công việc hàng ngày do thói quen sử dụng.  

II.3. Dịch vụ cổng 

100% các sở, ban, ngành và UBND các huyện/thành phố có cổng thông tin 

điện tử. Hầu hết, các cổng thông tin điện tử đều cung cấp đầy đủ các thông tin về 

mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, tin tức sự kiện liên quan đến phạm vi 

quản lý của ngành, địa phương. Tiếp tục triển khai dự án xây dựng các phần 

mềm dịch vụ công mức độ 3, thuộc Cổng thông tin điện tử của tỉnh giai đoạn 2 

và Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 10/6/2013 của UBND tỉnh về lộ trình cung 

cấp dịch vụ công trực tuyến giai đoạn 2013-2015.  

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hưng Yên là cổng tích hợp thông tin các lĩnh 

vực quản lý nhà nước trên phạm vi địa bàn tỉnh, là cơ quan thông tin truyền 

thông đa phương tiện của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân 

dân tỉnh do Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý trực tiếp và chịu sự 

quản lý nhà nước về thông tin, truyền thông của Sở Thông tin và Truyền thông. 

Cổng thông tin điện tử tỉnh Hưng Yên gồm 1 cổng chính và 33 cổng thành phần. 

Bảng 3. Danh sách các đơn vị có công thông tin điện tử của tỉnh Hưng Yên 

STT Tên cơ quan, đơn vị 

1 Văn phòng UBND tỉnh 

2 Sở Thông tin và Truyền thông 

3 Sở Tài chính 

4 Sở Công thương 

5 Sở Nội vụ 

6 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

7 Ban Quản lý các khu công nghiệp 

8 Sở Khoa học và Công nghệ 

9 Sở Tư pháp 

10 Sở Xây dựng 

11 Sở Y tế 

12 Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 
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13 Sở Giáo dục và Đào tạo 

14 Thanh tra Tỉnh 

15 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

16 Sở Tài nguyên và Môi trường  

17 Sở Giao thông vận tải 

18 Sở Kế hoạch và Đầu tư 

19 Cục thuế tỉnh Hưng Yên 

20 Cục thống kê tỉnh Hưng Yên 

21 Ngân hàng nhà nước tỉnh Hưng Yên 

22 Văn phòng HĐND tỉnh 

23 Ban quản lý khu đô thị đại học Phố hiến 

24 UBND huyện Kim Động 

25 UBND thành phố Hưng Yên 

26 UBND huyện Mỹ Hào 

27 UBND huyện Tiên Lữ 

28 UBND huyện Khoái Châu 

29 UBND huyện Ân Thi 

30 UBND huyện Phù Cừ 

31 UBND huyện Yên Mỹ 

32 UBND huyện Văn Lâm 

33 UBND huyện Văn Giang 

 

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hưng Yên có chức năng tổ chức, quản lý và 

công bố các thông tin chính thức của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân tỉnh; kết nối hệ thống thông tin hành chính điện tử của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh với sở, ngành tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ 

quan, tổ chức có liên quan; tích hợp thông tin các dịch vụ công trực tuyến trên 

địa bàn tỉnh. 

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hưng Yên giúp thực hiện một số nhiệm vụ: 

- Đảm bảo thông tin phục vụ hoạt động của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch 

Uỷ ban nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành; đầu mối tổ chức, quản lý, công 
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bố các thông tin chính thống của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hưng 

Yên. 

- Quảng bá và nâng cao hình ảnh tỉnh Hưng Yên trên Cổng Thông tin 

điện tử. Trong đó, tập trung phát triển kênh thông tin trên các trang báo 

điện tử để cung cấp thông tin chỉ đạo, điều hành của Uỷ ban nhân dân 

tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và giới thiệu, quảng bá hình ảnh 

quê hương, con người tỉnh Hưng Yên đến các tổ chức, cá nhân.  

- Tích hợp thông tin các dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh. 

- Kênh thực hiện giao lưu, giao ban, đối thoại trực tuyến và các hình thức 

giao tiếp khác bằng việc ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông 

giữa Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, các sở, 

ngành tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và cơ quan, tổ chức 

có liên quan với nhân dân. 

- Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân trên internet gửi Uỷ 

ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và các cơ quan hành 

chính nhà nước, chuyển đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền và đề 

nghị giải quyết, trả lời theo quy định của pháp luật. 

- Quản lý, xuất bản, phát hành Công báo tỉnh; đưa Công báo tỉnh và các 

văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành (không thuộc 

phạm vi bí mật nhà nước) của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân tỉnh và các sở, ban, ngành lên Cổng Thông tin điện tử tỉnh 

Hưng Yên. 

Dịch vụ công trực tuyến hiện đang cung cấp trên Cổng thông tin điện tử 

của tỉnh với 100%  dịch vụ  ở mức độ 1 và 2, có 124 thủ tục hành chính ở mức 

độ 3. Tuy nhiên, việc khai thác sử dụng dịch vụ công mức độ 3 gần như chưa 

được thực hiện. Theo đề án về triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

hiện đại, toàn bộ các cơ quan quản lý nhà nước từ cấp xã đến cấp tỉnh đều được 

triển khai một cửa điện tử theo hướng hiện đại với 100% dịch vụ công đạt ở mức 

độ 3 theo hình thức thuê ngoài dịch vụ (http://motcua.hungyen.gov.vn). 

II.4. Dịch vụ công trực tuyến 

Cho đến nay, 100% thủ tục hành chính đều được cung cấp trực tuyến mức 

độ 1, 2 trên cổng thông tin điện tử; 124 thủ tục hành chính được cung cấp trực 

tuyến mức độ 3 thuộc các lĩnh vực chuyên môn thuộc các sở, ngành và UBND 

cấp huyện: Giao thông vận tải; Kế hoạch và Đầu tư; Thông tin và Truyền thông; 

Xây dựng; Y tế; Lao động, thương binh và xã hội; Tài nguyên và Môi trường... 

Một số dịch vụ công trực tuyến trong các lĩnh vực như: thuế, hải quan, bảo 

hiểm xã hội, đăng ký kinh doanh, cấp phép đầu tư ngày càng được triển khai 
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rộng rãi đáp ứng nhu cầu, tiết kiệm thời gian cho các tổ chức, doanh nghiệp, 

thúc đẩy cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.  

Các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 sử dụng hình thức xác 

thực người dùng bằng đăng ký tài khoản. Người sử dụng chỉ cần sử dụng một tài 

khoản, đăng nhập một lần thống nhất trên tất cả các kênh truy cập, để sử dụng 

cho tất cả các ứng dụng, dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. Người sử dụng khai 

thông tin một lần, sử dụng lại nhiều lần, được cung cấp thông tin cập nhật nhất 

thông qua kênh truy cập đã đăng ký về hiện trạng xử lý hồ sơ,...Thông tin hướng 

dẫn sử dụng các ứng dụng, dịch vụ do tỉnh cung cấp được cung cấp đầy đủ, 

thuận tiện truy cập, số click tối đa để tìm thấy mục thông tin mong muốn là 

không quá ba click từ mục thông tin ngoài cùng. 
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Bảng 4. Hiện trạng các dịch vụ công mức 3 đã triển khai tại các đơn vị trên địa bàn tỉnh 

TT 
Lĩnh vực Tên thủ tục hành chính Mức 

độ 

Tên cơ quan cung cấp Địa chỉ đăng tải dịch vụ Số lƣợng hồ sơ giải 

quyết trực 

tuyến/Tổng số hồ sơ 

1.  Lĩnh vực đất đai Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu 3   Sở Tài nguyên và Môi trường http://dichvucong.hungyen.gov.vn 80/95 

2. Lĩnh vực đất đai Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất lần đầu 

3   Sở Tài nguyên và Môi trường http://dichvucong.hungyen.gov.vn 57/61 

3. Lĩnh vực đất đai Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng 

đất lần đầu 

3   Sở Tài nguyên và Môi trường http://dichvucong.hungyen.gov.vn 23/30 

4. Lĩnh vực đất đai Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn 

liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời 

là người sử dụng đất 

3   Sở Tài nguyên và Môi trường http://dichvucong.hungyen.gov.vn 12/23 

5. Lĩnh vực đất đai Đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với 

đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy 

chứng nhận 

3   Sở Tài nguyên và Môi trường http://dichvucong.hungyen.gov.vn 25/25 

6. Lĩnh vực đất đai Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản 

gắn liền với đất do thay đổi thông tin về 

người được cấp Giấy chứng nhận ...nội dung 

đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận 

 

3   Sở Tài nguyên và Môi trường http://dichvucong.hungyen.gov.vn 30/32 

7. Lĩnh vực đất đai Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa 

đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng 

nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt 

quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề 

 

3  Sở Tài nguyên và Môi trường http://dichvucong.hungyen.gov.vn 40/50 

8. Lĩnh vực đất đai Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

3  Sở Tài nguyên và Môi trường http://dichvucong.hungyen.gov.vn 98/100 
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TT 
Lĩnh vực Tên thủ tục hành chính Mức 

độ 

Tên cơ quan cung cấp Địa chỉ đăng tải dịch vụ Số lƣợng hồ sơ giải 

quyết trực 

tuyến/Tổng số hồ sơ 

với đất 

9. Lĩnh vực đất đai Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất 3 Sở Tài nguyên và Môi trường http://dichvucong.hungyen.gov.vn 3/3 

10. Lĩnh vực người có 

công 

Sao lục hồ sơ 

 

3 Sở Lao động thương binh và 

Xã hội 

http://dichvucong.hungyen.gov.vn 200/200 

11. Lĩnh vực người có 

công 

Cấp lại giấy chứng nhận đối với: Gia đình 

liệt sĩ; thương binh; người hưởng chính sách 

như thương binh; bệnh binh; người hoạt động 

kháng chiến bị nhiếm chất độc hoá học 

3 Sở Lao động thương binh và 

Xã hội 

http://dichvucong.hungyen.gov.vn 5/5 

12. Lĩnh vực người có 

công 

Thực hiện chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt 

Nam anh hùng hoặc người thờ cúng Bà mẹ 

Việt Nam anh hùng 

3 Sở Lao động thương binh và 

Xã hội 

http://dichvucong.hungyen.gov.vn 0 

13. Lĩnh vực người có 

công 

Di chuyển hồ sơ 3 Sở Lao động thương binh và 

Xã hội 

http://dichvucong.hungyen.gov.vn 0 

14. Lĩnh vực người có 

công 

Đổi hoặc cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công 3 Sở Lao động thương binh và 

Xã hội 

http://dichvucong.hungyen.gov.vn 8/8 

15. Lĩnh vực người có 

công 

Cấp sổ ưu đãi giáo dục đào tạo 3 Sở Lao động thương binh và 

Xã hội 

http://dichvucong.hungyen.gov.vn 40/43 

16. Lĩnh vực người có 

công 

Giám định lại vết thương tạm thời để xác 

định tỉ lệ thương tật vĩnh viễn 

3 Sở Lao động thương binh và 

Xã hội 

http://dichvucong.hungyen.gov.vn 0 

17. Lĩnh vực người có 

công 

Giám định lại thương tật do vết thương cũ tái 

phát 

3 Sở Lao động thương binh và 

Xã hội 

http://dichvucong.hungyen.gov.vn 0 

18. Lĩnh vực người có 

công 

Giám định vết thương còn sót 3 Sở Lao động thương binh và 

Xã hội 

http://dichvucong.hungyen.gov.vn 0 

19. Lĩnh vực người có 

công 

Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng 

thời là bệnh binh 

3 Sở Lao động thương binh và 

Xã hội 

http://dichvucong.hungyen.gov.vn 35/35 

20. Lĩnh vực người có 

công 

Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng 

thời là người hưởng chế độ mất sức lao động 

3 Sở Lao động thương binh và 

Xã hội 

http://dichvucong.hungyen.gov.vn 60/64 

21. Lĩnh vực người có 

công 

Chế độ cấp phương tiện trợ giúp và dụng cụ 

chỉnh hình 

3 Sở Lao động thương binh và 

Xã hội 

http://dichvucong.hungyen.gov.vn 0 

22. Lĩnh vực người có Quyết định mai táng phí và trợ cấp 1 lần, trợ 3 Sở Lao động thương binh và http://dichvucong.hungyen.gov.vn 0 
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TT 
Lĩnh vực Tên thủ tục hành chính Mức 

độ 

Tên cơ quan cung cấp Địa chỉ đăng tải dịch vụ Số lƣợng hồ sơ giải 

quyết trực 

tuyến/Tổng số hồ sơ 

công cấp tuất hàng tháng Xã hội 

23 Lĩnh vực người có 

công 

Quyết định trợ cấp tuất hàng tháng cho thân 

nhân Người có công (đến tuổi) 

3 Sở Lao động thương binh và 

Xã hội 

http://dichvucong.hungyen.gov.vn 17/17 

24. Lĩnh vực người có 

công 

Giải quyết Chế độ trợ cấp đối với người hoạt 

động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến 

bị địch bắt tù, đày 

3 Sở Lao động thương binh và 

Xã hội 

http://dichvucong.hungyen.gov.vn 0 

25. Lĩnh vực người có 

công 

Quyết định trợ cấp một lần cho người hoặc 

thân nhân người hoạt động kháng chiến giải 

phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa 

vụ quốc tế 

3 Sở Lao động thương binh và 

Xã hội 

http://dichvucong.hungyen.gov.vn 7/7 

26. Lĩnh vực người có 

công 

Giải quyết trợ cấp 01 lần theo Quyết định số 

62/2011/QĐ - TTg 

3 Sở Lao động thương binh và 

Xã hội 

http://dichvucong.hungyen.gov.vn 30/67 

27. Lĩnh vực người có 

công 

Giải quyết chế độ bảo hiểm y tế theo Quyết 

định số 62/2011/QĐ - TTg 

3 Sở Lao động thương binh và 

Xã hội 

http://dichvucong.hungyen.gov.vn 15/18 

28. Lĩnh vực người có 

công 

Giải quyết chế độ Chế độ Bảo hiểm y tế với 

Cựu chiến binh theo Nghị định 

150/2006/NĐ- CP ngày 12/12/2006 của 

Chính phủ 

3 Sở Lao động thương binh và 

Xã hội 

http://dichvucong.hungyen.gov.vn 45/67 

29. Lĩnh vực người có 

công 

Giải quyết chế độ Bảo hiểm y tế theo Quyết 

định số 290/2005/QĐ - TTg ngày 08/11/2005 

của Thủ tướng Chính phủ 

3 Sở Lao động thương binh và 

Xã hội 

http://dichvucong.hungyen.gov.vn 0 

30. Lĩnh vực người có 

công 

Giải quyết chế độ đối với hoạt động kháng 

chiến và con đẻ bị nhiễm chất độc hóa học 

3 Sở Lao động thương binh và 

Xã hội 

http://dichvucong.hungyen.gov.vn 72/76 

31. Lĩnh vực việc 

làm, An toàn lao 

động 

Thành lập doanh nghiệp hoạt động dịch vụ 

việc làm 

3 Sở Lao động thương binh và 

Xã hội 

http://dichvucong.hungyen.gov.vn 10/10 

32. Lĩnh vực việc 

làm, An toàn lao 

động 

Gia hạn giấy phép doanh nghiệp hoạt động 

dịch vụ việc làm 

3 Sở Lao động thương binh và 

Xã hội 

http://dichvucong.hungyen.gov.vn 4/4 

33. Lĩnh vực Y tế Cấp chứng chỉ hành nghề Y tư nhân 3 Sở Y tế http://dichvucong.hungyen.gov.vn 27/30 



31 

 

TT 
Lĩnh vực Tên thủ tục hành chính Mức 

độ 

Tên cơ quan cung cấp Địa chỉ đăng tải dịch vụ Số lƣợng hồ sơ giải 

quyết trực 

tuyến/Tổng số hồ sơ 

34. Lĩnh vực Y tế Gia hạn Chứng chỉ hành nghề Y 3 Sở Y tế http://dichvucong.hungyen.gov.vn 14/16 

35. Lĩnh vực Y tế Cấp chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền cho cá 

nhân đứng đầu phòng chẩn trị, trung tâm kế thừa, 

ứng dụng YHCT, cơ sở điều trị không dùng thuốc 

3 Sở Y tế http://dichvucong.hungyen.gov.vn 27/50 

36. Lĩnh vực Y tế Cấp lại chứng chỉ hành nghề y dược cổ 

truyền cho cá nhân đứng đầu phòng chẩn trị, 

trung tâm kế thừa, ứng dụng YHCT, cơ sở 

điều trị không dùng thuốc 

3 Sở Y tế http://dichvucong.hungyen.gov.vn 0 

37. Lĩnh vực Y tế Gia hạn chứng chỉ hành nghề y dược cổ 

truyền cho cá nhân đứng đầu phòng chẩn trị, 

trung tâm kế thừa, cứng dụng YHCT, cơ sở 

điều trị không dùng thuốc 

3 Sở Y tế http://dichvucong.hungyen.gov.vn 0 

38. Lĩnh vực Y tế Cấp mới chứng chỉ hành nghề Dược 3 Sở Y tế http://dichvucong.hungyen.gov.vn 30/44 

39. Lĩnh vực Y tế Cấp lại chứng chỉ hành nghề Dược 3 Sở Y tế http://dichvucong.hungyen.gov.vn 2/2 

40. Lĩnh vực Y tế Cấp đổi chứng chỉ hành nghề Dược 3 Sở Y tế http://dichvucong.hungyen.gov.vn 4/4 

41. Lĩnh vực đường 

bộ 

Cấp Giấy phép lái xe (GPLX) lần đầu cho 

người trúng tuyển kỳ sát hạch do Sở Giao 

thông Vận tải quản lý sát hạch 

3 Sở giao thông vận tải http://dichvucong.hungyen.gov.vn 45/45 

42. Lĩnh vực đường 

bộ 

Cấp Giấy phép lái xe (GPLX) nâng hạng cho 

người trúng tuyển kỳ sát hạch do Sở Giao 

thông Vận tải quản lý sát hạch 

3 Sở giao thông vận tải http://dichvucong.hungyen.gov.vn 0 

43. Lĩnh vực đường 

bộ 

Đổi GPLX cho phù hợp với năm sinh, tên 

đệm ghi trong CMND 

3 Sở giao thông vận tải http://dichvucong.hungyen.gov.vn 72/72 

44. Lĩnh vực đường 

bộ 

Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc 

phòng cấp 

3 Sở giao thông vận tải http://dichvucong.hungyen.gov.vn 10/10 

45. Lĩnh vực đường 

bộ 

Đổi Giấy phép lái xe hoặc Bằng lái xe của 

nước ngoài 

3 Sở giao thông vận tải http://dichvucong.hungyen.gov.vn 4/7 

46. Lĩnh vực đường 

bộ 

Đổi Giấy phép lái xe (GPLX) hoặc Bằng lái 

xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch 

nước ngoài lái xe vào Việt Nam 

3 Sở giao thông vận tải http://dichvucong.hungyen.gov.vn 27/30 



32 

 

TT 
Lĩnh vực Tên thủ tục hành chính Mức 

độ 

Tên cơ quan cung cấp Địa chỉ đăng tải dịch vụ Số lƣợng hồ sơ giải 

quyết trực 

tuyến/Tổng số hồ sơ 

47. Lĩnh vực đường 

bộ 

Cấp lại Giấy phép lái xe (GPLX) 3 Sở giao thông vận tải http://dichvucong.hungyen.gov.vn 14/14 

48. Lĩnh vực đường 

bộ 

Lập lại hồ sơ gốc Giấy phép lái xe 3 Sở giao thông vận tải http://dichvucong.hungyen.gov.vn 27/40 

49. Lĩnh vực đường 

bộ 

Cấp Giấy phép xe tập lái 3 Sở giao thông vận tải http://dichvucong.hungyen.gov.vn 0 

50. Lĩnh vực đường 

bộ 

Đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp 3 Sở giao thông vận tải http://dichvucong.hungyen.gov.vn 0 

51. Lĩnh vực đường 

bộ 

Đổi GPLX của NN cho người mang quốc 

tịch Việt Nam 

3 Sở giao thông vận tải http://dichvucong.hungyen.gov.vn 30/37 

52. Lĩnh vực đường 

bộ 

Cấp lại Giấy phép lái xe (GPLX) đối với 

trường hợp phải sát hạch lại ( 01 năm đối với 

tước GPLX không thời hạn) 

3 Sở giao thông vận tải http://dichvucong.hungyen.gov.vn 2/2 

53. Lĩnh vực báo chí Cấp giấy phép xuất bản bản tin 

 

3 Sở Thông tin và Truyền thông http://dichvucong.hungyen.gov.vn 4/4 

54. Lĩnh vực báo chí Văn bản chấp thuận tổ chức họp báo 3 Sở Thông tin và Truyền thông http://dichvucong.hungyen.gov.vn 2/2 

55. Lĩnh vực báo chí Văn bản chấp thuận thành lập văn phòng đại 

diện cơ quan báo chí 

3 Sở Thông tin và Truyền thông http://dichvucong.hungyen.gov.vn 4/7 

56. Lĩnh vực báo chí Cấp phép trưng bày tủ thông tin 3 Sở Thông tin và Truyền thông http://dichvucong.hungyen.gov.vn 45/7050 

57. Lĩnh vực báo chí Cấp Văn bản chấp thuận cho phép tổ chức 

hoạt động liên quan đến thông tin báo chí của 

cơ quan, tổ chức nước ngoài 

3 Sở Thông tin và Truyền thông http://dichvucong.hungyen.gov.vn 0 

58. Lĩnh vực xuất bản Thủ tục cấp phép hoạt động triển lãm, hội 

chợ xuất bản phẩm 

 

3 Sở Thông tin và Truyền thông http://dichvucong.hungyen.gov.vn 72/90 

59. Lĩnh vực xuất bản Thủ tục cấp phép hoạt động in gia công xuất 

bản phẩm cho nước ngoài 

3 Sở Thông tin và Truyền thông http://dichvucong.hungyen.gov.vn 10/16 

60. Lĩnh vực xuất bản Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký thiết bị 

ngành in 

3 Sở Thông tin và Truyền thông http://dichvucong.hungyen.gov.vn 4/9 

61. Lĩnh vực xuất bản Thủ tục cấp phép hoạt động in gia công sản 3 Sở Thông tin và Truyền thông http://dichvucong.hungyen.gov.vn 2/2 



33 

 

TT 
Lĩnh vực Tên thủ tục hành chính Mức 

độ 

Tên cơ quan cung cấp Địa chỉ đăng tải dịch vụ Số lƣợng hồ sơ giải 

quyết trực 

tuyến/Tổng số hồ sơ 

phẩm không phải là xuất bản phẩm cho nước 

ngoài 

62. Lĩnh vực xuất bản Thủ tục cấp giấy xác nhận đăng ký in vàng 

mã 

3 Sở Thông tin và Truyền thông http://dichvucong.hungyen.gov.vn 4/4 

63. Lĩnh vực xuất bản Thủ tục cấp giấy phép xuất bản tài liệu 

không kinh doanh 

3 Sở Thông tin và Truyền thông http://dichvucong.hungyen.gov.vn 45/49 

64. Lĩnh vực xuất bản Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản 

phẩm không nhằm mục đích kinh doanh 

3 Sở Thông tin và Truyền thông http://dichvucong.hungyen.gov.vn 0 

65. Lĩnh vực xuất bản Thủ tục cấp giấy phép hoạt động in xuất bản 

phẩm 

3 Sở Thông tin và Truyền thông http://dichvucong.hungyen.gov.vn 72/100 

66. Lĩnh vực xuất bản Hồ sơ cấp giấy phép hoạt động in các sản phẩm 

không phải là xuất bản phẩm 

3 Sở Thông tin và Truyền thông http://dichvucong.hungyen.gov.vn 10/16 

67. Lĩnh vực đầu tư Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong 

nước, đầu tư nước ngoài có đề nghị cấp Giấy 

chứng nhận đầu tư (không gắn với thành lập 

doanh nghiệp) 

3 Sở kế hoạch đầu tư http://dichvucong.hungyen.gov.vn 0 

68. Lĩnh vực đầu tư Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với 

dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ 

đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư 

có điều kiện 

3 Sở kế hoạch đầu tư http://dichvucong.hungyen.gov.vn 0 

69. Lĩnh vực đầu tư Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với 

dự án đầu tư có quy mô dưới 300 tỷ đồng và 

thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện 

3 Sở kế hoạch đầu tư http://dichvucong.hungyen.gov.vn 30/38 

70. Lĩnh vực đầu tư Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với 

dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở 

lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện 

3 Sở kế hoạch đầu tư http://dichvucong.hungyen.gov.vn 2/5 

71. Lĩnh vực đầu tư Thành lập chi nhánh gắn với cấp Giấy chứng 

nhận đầu tư 

3 Sở kế hoạch đầu tư http://dichvucong.hungyen.gov.vn 4/10 

72. Lĩnh vực đầu tư Thành lập doanh nghiệp gắn với cấp Giấy 

chứng nhận đầu tư 

3 Sở kế hoạch đầu tư http://dichvucong.hungyen.gov.vn 45/45 



34 

 

TT 
Lĩnh vực Tên thủ tục hành chính Mức 

độ 

Tên cơ quan cung cấp Địa chỉ đăng tải dịch vụ Số lƣợng hồ sơ giải 

quyết trực 

tuyến/Tổng số hồ sơ 

73. Lĩnh vực đầu tư Đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư; 

điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh 

trong Giấy chứng nhận đầu tư Đăng ký điều 

chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư đối với trường 

hợp điều chỉnh mục tiêu dự án 

3 Sở kế hoạch đầu tư http://dichvucong.hungyen.gov.vn 0 

74. Lĩnh vực đầu tư Đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư; 

điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh 

trong Giấy chứng nhận đầu tư Đăng ký điều 

chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư đối với trường 

hợp điều chỉnh diện tích đất thực hiện dự án 

3 Sở kế hoạch đầu tư http://dichvucong.hungyen.gov.vn 72/80 

75. Lĩnh vực đầu tư Đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư; 

điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh 

trong Giấy chứng nhận đầu tư Đăng ký điều 

chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư đối với trường 

hợp chia, tách, sáp nhập dự án 

3 Sở kế hoạch đầu tư http://dichvucong.hungyen.gov.vn 10/10 

76. Lĩnh vực đầu tư Đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư; 

điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh 

trong Giấy chứng nhận đầu tư Đăng ký điều 

chỉnh nội dung dự án đầu tư tại Giấy chứng 

nhận đầu tư đối với trường hợp còn lại 

3 Sở kế hoạch đầu tư http://dichvucong.hungyen.gov.vn 0 

77. Lĩnh vực đầu tư Đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư; 

điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh 

trong Giấy chứng nhận đầu tư Đăng ký điều 

chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh tại Giấy 

chứng nhận đầu tư Đối với trường hợp thay 

đổi địa chỉ trụ sở chính 

3 Sở kế hoạch đầu tư http://dichvucong.hungyen.gov.vn 0 

78. Lĩnh vực đầu tư Đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư; 

điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh 

trong Giấy chứng nhận đầu tư Đăng ký điều 

chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh tại Giấy 

3 Sở kế hoạch đầu tư http://dichvucong.hungyen.gov.vn 30/32 



35 

 

TT 
Lĩnh vực Tên thủ tục hành chính Mức 

độ 

Tên cơ quan cung cấp Địa chỉ đăng tải dịch vụ Số lƣợng hồ sơ giải 

quyết trực 

tuyến/Tổng số hồ sơ 

chứng nhận đầu tư Đối với trường hợp thay 

đổi người đại diện theo pháp luật 

79. Lĩnh vực đầu tư Đối với trường hợp thay đổi ngành nghề kinh 

doanh 

3 Sở kế hoạch đầu tư http://dichvucong.hungyen.gov.vn 2/2 

80. Lĩnh vực đầu tư Đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư; 

điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh 

trong Giấy chứng nhận đầu tư Đăng ký điều 

chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh tại Giấy 

chứng nhận đầu tư Đối với trường hợp thay 

đổi thành viên công ty TNHH hai thành viên 

trở 

3 Sở kế hoạch đầu tư http://dichvucong.hungyen.gov.vn 4/6 

81. Lĩnh vực đầu tư Đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư; 

điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh 

trong Giấy chứng nhận đầu tư Đăng ký điều 

chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh tại Giấy 

chứng nhận đầu tư Đối với trường hợp thay 

đổi thành viên công ty TNHH một thành viên 

3 Sở kế hoạch đầu tư http://dichvucong.hungyen.gov.vn 0 

82. Lĩnh vực đầu tư Đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư; 

điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh 

trong Giấy chứng nhận đầu tư Đăng ký điều 

chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh tại Giấy 

chứng nhận đầu tư Đối với trường hợp thay 

đổi cổ đông công ty cổ phần 

3 Sở kế hoạch đầu tư http://dichvucong.hungyen.gov.vn 0 

83. Lĩnh vực đầu tư Đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư; 

điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh 

trong Giấy chứng nhận đầu tư Đăng ký điều 

chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh tại Giấy 

chứng nhận đầu tư Đối với trường hợp thay 

đổi vốn điều lệ 

3 Sở kế hoạch đầu tư http://dichvucong.hungyen.gov.vn 30/30 

84. Lĩnh vực đầu tư Đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư; 3 Sở kế hoạch đầu tư http://dichvucong.hungyen.gov.vn 2/15 
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TT 
Lĩnh vực Tên thủ tục hành chính Mức 

độ 

Tên cơ quan cung cấp Địa chỉ đăng tải dịch vụ Số lƣợng hồ sơ giải 

quyết trực 

tuyến/Tổng số hồ sơ 

điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh 

trong Giấy chứng nhận đầu tư Đăng ký điều 

chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh tại Giấy 

chứng nhận đầu tư Đối với trường hợp chia, 

tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp 

85. Lĩnh vực đầu tư Thẩm tra dự án điều chỉnh Giấy chứng nhận 

đầu tư đối với trường hợp điều chỉnh mục 

tiêu dự án 

3 Sở kế hoạch đầu tư http://dichvucong.hungyen.gov.vn 4/6 

86. Lĩnh vực đầu tư Thẩm tra dự án điều chỉnh Giấy chứng nhận 

đầu tư đối với trường hợp điều chỉnh diện 

tích đất thực hiện dự án 

3 Sở kế hoạch đầu tư http://dichvucong.hungyen.gov.vn 45/45 

87. Lĩnh vực đầu tư Thủ tục Thẩm tra dự án điều chỉnh Giấy 

chứng nhận đầu tư đối với trường hợp chia, 

tách, sáp nhập dự án 

3 Sở kế hoạch đầu tư http://dichvucong.hungyen.gov.vn 0 

88. Lĩnh vực đầu tư Thẩm tra dự án điều chỉnh Giấy chứng nhận 

đầu tư đối với trường hợp còn lại 

3 Sở kế hoạch đầu tư http://dichvucong.hungyen.gov.vn 0 

89. Lĩnh vực đầu tư Tạm ngừng thực hiện dự án đầu tư 3 Sở kế hoạch đầu tư http://dichvucong.hungyen.gov.vn 30/32 

90. Lĩnh vực đầu tư Giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư 3 Sở kế hoạch đầu tư http://dichvucong.hungyen.gov.vn 2/16 

91. Lĩnh vực đầu tư Chuyển nhượng dự án đầu tư 3 Sở kế hoạch đầu tư http://dichvucong.hungyen.gov.vn 4/4 

92. Lĩnh vực đầu tư Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư 3 Sở kế hoạch đầu tư http://dichvucong.hungyen.gov.vn 45/45 

93. Lĩnh vực đầu tư Thanh lý dự án đầu tư 3 Sở kế hoạch đầu tư http://dichvucong.hungyen.gov.vn 0 

94. Lĩnh vực đầu tư Đăng ký lại của các doanh nghiệp có vốn đầu 

tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh 

nghiệp và Luật Đầu tư 

3 Sở kế hoạch đầu tư http://dichvucong.hungyen.gov.vn 72/75 

95. Lĩnh vực đầu tư Chuyển đổi doanh nghiệp liên doanh và 

doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài có từ hai 

chủ sở hữu trở lên thành công ty TNHH một 

thành viên 

3 Sở kế hoạch đầu tư http://dichvucong.hungyen.gov.vn 10/12 

96. Lĩnh vực đầu tư Chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn nước 3 Sở kế hoạch đầu tư http://dichvucong.hungyen.gov.vn 4/7 
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TT 
Lĩnh vực Tên thủ tục hành chính Mức 

độ 

Tên cơ quan cung cấp Địa chỉ đăng tải dịch vụ Số lƣợng hồ sơ giải 

quyết trực 

tuyến/Tổng số hồ sơ 

ngoài do một tổ chức hoặc cá nhân nước 

ngoài đầu tư thành công ty TNHH hai thành 

viên trở lên 

96. Lĩnh vực đầu tư Chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài là công ty TNHH thành công ty 

cổ phần và ngược lại 

3 Sở kế hoạch đầu tư http://dichvucong.hungyen.gov.vn 27/30 

98. Lĩnh vực đầu tư Đăng ký lại doanh nghiệp trong trường hợp 

có cam kết chuyển giao không bồi hoàn 

3 Sở kế hoạch đầu tư http://dichvucong.hungyen.gov.vn 14/15 

99. Lĩnh vực đầu tư Chuyển đổi doanh nghiệp trong trường hợp 

có cam kết chuyển giao không bồi hoàn 

3 Sở kế hoạch đầu tư http://dichvucong.hungyen.gov.vn 27/34 

100. Lĩnh vực xây 

dựng 

Cấp chứng chỉ hành nghề cho kỹ sư, kiến 

trúc sư hoạt động xây dựng 

3 Sở xây dựng http://dichvucong.hungyen.gov.vn 0 

101 Lĩnh vực xây 

dựng 

Cấp lại chứng chỉ hành nghề cho kỹ sư, kiến 

trúc sư hoạt động xây dựng 

3 Sở xây dựng http://dichvucong.hungyen.gov.vn 0 

102. Lĩnh vực xây 

dựng 

Cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công 

xây dựng công trình 

3 Sở xây dựng http://dichvucong.hungyen.gov.vn 30/30 

103. Lĩnh vực xây 

dựng 

Cấp lại chứng chỉ hành nghề giám sát thi 

công xây dựng công trình 

3 Sở xây dựng http://dichvucong.hungyen.gov.vn 2/2 

104. Lĩnh vực xây 

dựng 

Cấp chứng chỉ hành nghề cho kỹ sư định giá 

hạng 01 (trường hợp nâng từ hạng 2 lên hạng 

1) 

3 Sở xây dựng http://dichvucong.hungyen.gov.vn 4/4 

105. Lĩnh vực xây 

dựng 

Cấp chứng chỉ hành nghề cho kỹ sư định giá 

hạng 2 

3 Sở xây dựng http://dichvucong.hungyen.gov.vn 2/2 

106. Lĩnh vực xây 

dựng 

Cấp chứng chỉ hành nghề cho kỹ sư định giá 

hạng 1 (trường hợp cấp thẳng không qua 

hạng 2) 

3 Sở xây dựng http://dichvucong.hungyen.gov.vn 4/4 

107. Lĩnh vực xây 

dựng 

Cấp lại chứng chỉ hành nghề cho kỹ sư định 

giá 

3 Sở xây dựng http://dichvucong.hungyen.gov.vn 45/45 

108. Lĩnh vực xây 

dựng 

Cấp phép xây dựng công trình không theo 3 Sở xây dựng http://dichvucong.hungyen.gov.vn 0 
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TT 
Lĩnh vực Tên thủ tục hành chính Mức 

độ 

Tên cơ quan cung cấp Địa chỉ đăng tải dịch vụ Số lƣợng hồ sơ giải 

quyết trực 

tuyến/Tổng số hồ sơ 

tuyến 

109. Lĩnh vực xây 

dựng 

Cấp phép xây dựng công trình theo tuyến 

trong đô thị 

3 Sở xây dựng http://dichvucong.hungyen.gov.vn 72/100 

110. Lĩnh vực xây 

dựng 

Điều chỉnh giấy phép xây dựng 3 Sở xây dựng http://dichvucong.hungyen.gov.vn 10/16 

111 Lĩnh vực xây 

dựng 

Gia hạn giấy phép xây dựng 3 Sở xây dựng http://dichvucong.hungyen.gov.vn 4/23 

112. Lĩnh vực xây 

dựng 

Cấp lại giấy phép xây dựng 3 Sở xây dựng http://dichvucong.hungyen.gov.vn 2/2 

113. Lĩnh vực xây 

dựng 

Cấp giấy phép xây dựng tạm 3 Sở xây dựng http://dichvucong.hungyen.gov.vn 4/4 

114. Lĩnh vực đầu tư Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với 

dự án không thuộc diện quyết định chủ 

trương đầu tư 

3 Sở xây dựng http://dichvucong.hungyen.gov.vn 45/50 

115. Lĩnh vực đầu tư Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với 

dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu 

tư 

3 Sở xây dựng http://dichvucong.hungyen.gov.vn 0 

116. Lĩnh vực đầu tư Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ 

nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tư 

3 Sở xây dựng http://dichvucong.hungyen.gov.vn 72/77 

117. Lĩnh vực đầu tư Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường 

hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương 

đầu tư) 

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh 

quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh  

3 Sở xây dựng http://dichvucong.hungyen.gov.vn 10/19 

118. Lĩnh vực đầu tư Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh 

3 Sở xây dựng http://dichvucong.hungyen.gov.vn 0 
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TT 
Lĩnh vực Tên thủ tục hành chính Mức 

độ 

Tên cơ quan cung cấp Địa chỉ đăng tải dịch vụ Số lƣợng hồ sơ giải 

quyết trực 

tuyến/Tổng số hồ sơ 

quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng 

Chính phủ   

119. Lĩnh vực đầu tư Chuyển nhượng dự án đầu tư 3 Sở xây dựng http://dichvucong.hungyen.gov.vn 0 

120. Lĩnh vực đầu tư Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp 

chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi 

loại hình tổ chức kinh tế 

3 Sở xây dựng http://dichvucong.hungyen.gov.vn 30/35 

111 Lĩnh vực đầu tư Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết 

định của tòa án, trọng tài 

3 Sở xây dựng http://dichvucong.hungyen.gov.vn 2/2 

112. Lĩnh vực đầu tư Giãn tiến độ đầu tư 3 Sở xây dựng http://dichvucong.hungyen.gov.vn 4/4 

113. Lĩnh vực đầu tư Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư 3 Sở xây dựng http://dichvucong.hungyen.gov.vn 45/47 

114. Lĩnh vực đầu tư Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư 3 Sở xây dựng http://dichvucong.hungyen.gov.vn 0 

115. Lĩnh vực đầu tư  Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự 

án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy 

chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá 

trị pháp lý tương đương 

3 Sở xây dựng http://dichvucong.hungyen.gov.vn 72/80 

116. Lĩnh vực Quản lý 

quy hoạch và xây 

dựng 

Cấp Giấy phép xây dựng 3 Sở xây dựng http://dichvucong.hungyen.gov.vn 10/15 

117. Lĩnh vực Quản lý 

quy hoạch và xây 

dựng 

Cấp Giấy phép xây dựng theo giai đoạn 3 Sở xây dựng http://dichvucong.hungyen.gov.vn 4/10 

118. Lĩnh vực Quản lý 

quy hoạch và xây 

dựng 

Cấp Giấy phép xây dựng đối với trường hợp 

sửa chữa, cải tạo 

3 Sở xây dựng http://dichvucong.hungyen.gov.vn 27/50 

119. Lĩnh vực Quản lý 

quy hoạch và xây 

dựng 

Điều chỉnh Giấy phép xây dựng 3 Sở xây dựng http://dichvucong.hungyen.gov.vn 14/14 

120. Lĩnh vực Quản lý 

quy hoạch và xây 

dựng 

Gia hạn Giấy phép xây dựng 3 Sở xây dựng http://dichvucong.hungyen.gov.vn 27/32 
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TT 
Lĩnh vực Tên thủ tục hành chính Mức 

độ 

Tên cơ quan cung cấp Địa chỉ đăng tải dịch vụ Số lƣợng hồ sơ giải 

quyết trực 

tuyến/Tổng số hồ sơ 

121 Lĩnh vực Quản lý 

quy hoạch và xây 

dựng 

Cấp lại Giấy phép xây dựng 3 Sở xây dựng http://dichvucong.hungyen.gov.vn 0 

122. Lĩnh vực Quản lý 

quy hoạch và xây 

dựng 

Cấp Giấy phép di dời công trình 3 Sở xây dựng http://dichvucong.hungyen.gov.vn 0 

123. Lĩnh vực Quản lý 

quy hoạch và xây 

dựng 

Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình 

vào sử dụng 

3 Sở xây dựng http://dichvucong.hungyen.gov.vn 30/33 

124. Lĩnh vực Quản lý 

quy hoạch và xây 

dựng 

Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đã 

được phê duyệt của khu công nghiệp nhưng 

không làm thay đổi chức năng sử dụng khu 

đất và cơ cấu quy hoạch 

3 Sở xây dựng http://dichvucong.hungyen.gov.vn 2/2 
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Hệ thống thông tin một cửa điện tử: 

Thực hiện Quyết định số 1610/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 02/8/2016 về 

việc phê duyệt Đề án  thực hiện thí điểm tổ chức mô hình Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả hiện đại theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2016. Trong năm 

2016, triển khai thống nhất hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Hưng Yên tại 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cho 11 đơn vị sở, ngành và UBND cấp huyện và 

08 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh (Danh sách các đơn vị triển khai phần 

mềm một cửa điện tử tại Phụ lục 1 kèm theo). 

Các dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Hưng Yên được tích hợp vào Cổng 

thông tin điện tử của tỉnh. Toàn tỉnh Hưng Yên tính đến thời điểm hiện nay có 07 

sở ban ngành và 10 thành phố, huyện đã có dịch vụ công trực tuyến, các dịch vụ 

công trực tuyến này được tích hợp vào cổng thông tin điện tử của tỉnh và các trung 

tâm một cửa tại các thành phố, huyện. 

II.5. Ứng dụng và Cơ sở dữ liệu  

Các HTTT chuyên ngành do tỉnh đầu tư là không nhiều, chủ yếu chương trình 

dự án chuyên ngành được triển khai từ các bộ, ngành Trung ương xuống địa 

phương. Một số HTTT quan trọng hiện đang được ứng dụng tại các đơn vị như: 

- HTTT quản lý ngân sách và kho bạc 

- Phần mềm quản lý kế toán - tài chính, quản lý tài sản của ngành tài chính, 

kho bạc 

- HTTT quản lý hộ tịch 

- Phần mềm quản lý giấy phép lái xe 

- HTTT quản lý trường học, quản lý tuyển sinh của ngành giáo dục 

- Phần mềm quản lý bệnh viện và khám chữa bệnh của ngành y tế 

- Các cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật, cơ sở dữ liệu doanh 

nghiệp, đất đai,...trên địa bàn tỉnh.  

Các HTTT và cơ sở dữ liệu chuyên ngành được ứng dụng tại các sở, ban, 

ngành và UBND các huyện đã phát huy, nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý 

trong công việc. Định hướng trong tương lai, các HTTT và cơ sở dữ liệu chuyên 

ngành sẽ được xây dựng và phát triển theo mô hình tập trung. 
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Bảng 5. Danh sách các ứng dụng 

Tên ứng dụng 
Chức năng chính Triển khai Ứng dụng 

nội bộ 

Ứng dụng 

của tỉnh 

Phân tích, đánh giá  

Đơn vị 

triển 

khai 

Hình thức 

triển khai 

   

Kế toán HCSN Quản lý và kiểm soát nguồn kinh phí, tình 

hình sử dụng và quyết toán kinh phí, tình 

hình quản lý và sử dụng các loại vật tư, tải 

sản công, tình hình chấp hành dự toán thu 

chi và thực hiện các tiêu chuẩn, định mức 

của Nhà nước ở đơn vị 

Sở Tài 

chính 

Tại sở X  Quản lý và kiểm soát nguồn kinh phí, tình hình sử dụng 

và quyết toán kinh phí, tình hình quản lý và sử dụng các 

loại vật tư, tải sản công, tình hình chấp hành dự toán thu 

chi và thực hiện các tiêu chuẩn, định mức của Nhà nước 

ở đơn vị là nhu cầu là yêu cầu cấp thiết. Định hướng 

tương lai, ứng dụng sẽ được xây dựng và phát triển theo 

mô hình tập trung. 

Kế toán Chủ đầu tư 

Quản lý, theo dõi tình hình chi, sử dụng 

giấy đề nghị thanh toán, giấy rút vốn. 

Sở Tài 

chính 

Tại sở X  Quản lý, theo dõi tình hình chi, sử dụng giấy đề nghị 

thanh toán, giấy rút vốn là nhu cầu tất yếu. Định hướng 

tương lai, ứng dụng sẽ được xây dựng và phát triển theo 

mô hình tập trung. 

Kế toán ban quản 

lý dự án 

Áp dụng cho Ban quản lý dự án đầu tư 

thực hiện theo Danh mục tài khoản ban 

hành theo quy định 

Sở Tài 

chính 

Tại sở X  Kế toán ban quản lý dự án đóng vai trò quan trọng, áp 

dụng cho Ban quản lý dự án đầu tư thực hiện theo Danh 

mục tài khoản ban hành theo quy định. Định hướng 

tương lai, ứng dụng sẽ được xây dựng và phát triển theo 

mô hình tập trung.  

Kế toán ngân sách 

xã 

Quản lý thông tin về hoạt động tài chính 

ngân sách và các hoạt động tài chính khác 

của xã 

Sở Tài 

chính 

Tại sở X  Quản lý thông tin về hoạt động tài chính ngân sách và 

các hoạt động tài chính khác của xã đóng vai trò thiết 

yếu. Định hướng tương lai, ứng dụng sẽ được xây dựng 

và phát triển theo mô hình tập trung. 

Kế toán Hợp tác xã Quản lý thông tin về hoạt động tài chính 

ngân sách và các hoạt động tài chính khác 

của xã 

Sở Tài 

chính 

Tại sở X  Quản lý thông tin về hoạt động tài chính ngân sách và 

các hoạt động tài chính khác của xã. Đinh hướng trong 

tương lai sẽ được tích hợp vào ứng dụng Kế toán ngân 

sách xã được xây dựng theo mô hình tập trung. 

Quản lý tài sản nhà 

nước 

Quản lý, theo dõi tình hình sử dụng tài sản 

nhà nước 

Sở Tài 

chính 

Toàn tỉnh  X Quản lý, theo dõi tình hình sử dụng tài sản nhà nước 

đóng vai trò thiết yếu. Định hướng tương lai, ứng dụng 

sẽ được xây dựng và phát triển theo mô hình tập trung. 

Đăng ký quản lý tài 

sản nhà nước 

Quản lý,  đăng ký quản lý tài sản nhà nước Sở Tài 

chính 

Tại sở X  Quản lý, đăng ký quản lý tài sản nhà nước. Định hướng 

trong tương lai sẽ được tích hợp vào ứng dụng Quản lý 

tài sản nhà nước được xây dựng theo mô hình tập trung. 
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Tên ứng dụng 
Chức năng chính Triển khai Ứng dụng 

nội bộ 

Ứng dụng 

của tỉnh 

Phân tích, đánh giá  

Đơn vị 

triển 

khai 

Hình thức 

triển khai 

   

Quản lý đầu tư xây 

dựng cơ bản 

Quản lý thông tin về đầu tư xây dựng cơ 

bản 

Sở Tài 

chính 

Tại sở X  Quản lý thông tin về đầu tư xây dựng cơ bản. Định 

hướng trong tương lai sẽ được tích hợp vào ứng dụng 

Quản lý tài sản nhà nước được xây dựng theo mô hình 

tập trung. 

Đăng ký cấp mã số 

đơn vị ngân sách 

Đăng ký cấp mã số đơn vị ngân sách Sở Tài 

chính 

Tại sở X  Định hướng trong tương lai sẽ được xây dựng và phát 

triển theo mô hình tập trung. 

Hệ thống thông tin 

quản lý ngân sách 

và kho bạc 

(TABMIS) 

Quản lý ngân sách và kho bạc Sở Tài 

chính 

Tại sở X  Với mô hình quản lý dữ liệu tập trung toàn quốc, với 

khả năng ghi chép, kế toán chính xác, kịp thời, chi tiết, 

TABMIS góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý 

điều hành ngân sách nhà nước các cấp thông qua việc 

cung cấp, tổng hợp thông tin, báo cáo một cách đầy đủ, 

nhanh chóng, tin cậy, thống nhất giữa cơ quan thu, cơ 

quan tài chính và cơ quan KBNN về tình hình thu, chi 

ngân sách, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của lãnh 

đạo chính quyền các cấp, nâng cao hiệu quả công tác 

phân tích, dự báo; Nâng cao hiệu quả quản lý chấp hành 

chi NSNN thông qua việc quản lý và kiểm soát tập trung 

dự toán của các đơn vị, kiểm soát cam kết chi trên hệ 

thống, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý 

ngân quỹ của KBNN. 

Quản lý ngân sách 

và kho bạc 

Quản lý ngân sách và kho bạc Sở Tài 

chính 

Tại sở X  Quản lý ngân sách và kho bạc, ứng dụng này đã được 

tích hợp vào Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và 

kho bạc (TABMIS) 

Quản lý dự toán 

tiền lương 

Quản lý dự toán tiền lương Sở Tài 

chính 

Tại sở X  Định hướng trong tương lai sẽ được xây dựng và phát 

triển theo mô hình tập trung. 

Quản lý đối tượng 

bảo trợ xã hội 

Quản lý đối tượng bảo trợ xã hội Sở Lao 

động 

Thương 

binh 

Toàn tỉnh  X Định hướng trong tương lai sẽ được xây dựng và phát 

triển theo mô hình tập trung. 

Quản lý chi trả trợ 

cấp ưu đãi người 

có công 

Quản lý chi trả trợ cấp ưu đãi người có 

công 

Sở Lao 

động 

Thương 

binh 

Toàn tỉnh   Định hướng trong tương lai sẽ tích hợp vào ứng dụng 

Quản lý đối tượng bảo trợ xã hội. 
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Tên ứng dụng 
Chức năng chính Triển khai Ứng dụng 

nội bộ 

Ứng dụng 

của tỉnh 

Phân tích, đánh giá  

Đơn vị 

triển 

khai 

Hình thức 

triển khai 

   

Quản lý người 

nước ngoài làm 

việc tại Việt Nam 

Quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt 

Nam 

Sở Lao 

động 

Thương 

binh 

Toàn tỉnh  X  

Quản lý người Việt 

Nam làm việc tại 

nước ngoài 

Quản lý người Việt Nam làm việc tại nước 

ngoài 

Sở Lao 

động 

Thương 

binh 

Toàn tỉnh  X  

Quản lý hồ sơ 

người có công 

Quản lý hồ sơ người có công Sở Lao 

động 

Thương 

binh 

Tại sở X  Định hướng trong tương lai sẽ tích hợp vào ứng dụng 

Quản lý đối tượng bảo trợ xã hội. 

Quản lý người 

khuyết tật, người 

cao tuổi 

Quản lý người khuyết tật, người cao tuổi Sở Lao 

động 

Thương 

binh 

Toàn tỉnh  X Định hướng trong tương lai sẽ tích hợp vào ứng dụng 

Quản lý đối tượng bảo trợ xã hội. 

Quản lý danh sách 

học sinh, sinh viên 

trong các cơ sở dạy 

nghề 

Quản lý danh sách học sinh, sinh viên 

trong các cơ sở dạy nghề 

Sở Lao 

động 

Thương 

binh 

Toàn tỉnh  X  

Quản lý trẻ em có 

hoàn cảnh đặc biệt 

dựa vào cộng đồng 

Quản lý trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt dựa 

vào cộng đồng 

Sở Lao 

động 

Thương 

binh 

Toàn tỉnh  X Định hướng trong tương lai sẽ tích hợp vào ứng dụng 

Quản lý đối tượng bảo trợ xã hội. 

Quản lý cán bộ Quản lý thông tin cán bộ Sở 

Nông 

nghiệp 

và Phát 

triển 

Nông 

thôn 

Tại sở X  Định hướng trong tương lai sẽ tích hợp vào ứng dụng 

Quản lý đối tượng bảo trợ xã hội. 

Quản lý kế toán 

đầu tư 

Quản lý thông tin  kế toán đầu tư Sở 

Nông 

Tại sở X  Định hướng trong tương lai sẽ tích hợp vào ứng dụng 

Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản. 
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Tên ứng dụng 
Chức năng chính Triển khai Ứng dụng 

nội bộ 

Ứng dụng 

của tỉnh 

Phân tích, đánh giá  

Đơn vị 

triển 

khai 

Hình thức 

triển khai 

   

nghiệp 

và Phát 

triển 

Nông 

thôn 

Kê khai thuế Quản lý kê khai thuế Sở 

Nông 

nghiệp 

và Phát 

triển 

Nông 

thôn 

Tại sở X  Năm 2014, Tổng cục Thuế đã nâng cấp hệ thống các 

ứng dụng Quản lý thuế phân tán hiện hành lên mô hình 

TMS, bằng giải pháp nâng cấp, mở rộng hệ thống ứng 

dụng quản lý Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) để quản lý 

các loại thuế khác. 

Hệ thống TMS này đã thay thế 16 ứng dụng hỗ trợ công 

tác quản lý thuế đang triển khai phân tán tại các cục thuế 

và chi cục thuế, đáp ứng được toàn bộ các khâu xử lý dữ 

liệu cho các quy trình nghiệp vụ: từ đăng ký thuế, quản 

lý hồ sơ, quản lý và xử lý kê khai, quyết toán thuế, kế 

toán thuế nội địa, quản lý nợ, sổ sách, báo cáo phân tích, 

đánh giá. 

 

Quản lý tài chính Quản lý tài chính Sở 

Nông 

nghiệp 

và Phát 

triển 

Nông 

thôn 

Tại sở X  Định hướng trong tương lai, ứng dụng sẽ được xây dựng 

và phát triển theo mô hình tập trung.  

Hệ thống thông tin 

địa lý (GIS) 
Hệ thống thông tin địa lý (GIS) 

Sở Tài 

nguyên 

Môi 

trường 

Toàn tỉnh  X Định hướng trong tương lai, ứng dụng sẽ được xây dựng 

và phát triển theo mô hình tập trung.  

Quản lý luật đất đai Quản lý luật đất đai 

Sở Tài 

nguyên 

Môi 

trường 

Toàn tỉnh  X Định hướng trong tương lai, ứng dụng sẽ được xây dựng 

và phát triển theo mô hình tập trung.  
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Tên ứng dụng 
Chức năng chính Triển khai Ứng dụng 

nội bộ 

Ứng dụng 

của tỉnh 

Phân tích, đánh giá  

Đơn vị 

triển 

khai 

Hình thức 

triển khai 

   

Cơ sở dữ liệu đất 

đai 
Cơ sở dữ liệu đất đai 

Sở Tài 

nguyên 

Môi 

trường 

Tại sở X  Định hướng trong tương lai, ứng dụng sẽ được xây dựng 

và phát triển theo mô hình tập trung.  

Xử lý ảnh hàng 

không, ảnh vệ tinh 

dạng rester, vector 

(IrasC) 

Xử lý ảnh hàng không, ảnh vệ tinh dạng 

rester, vector (IrasC) 

Sở Tài 

nguyên 

Môi 

trường 

Toàn tỉnh  X  

Tích hợp đo vẽ bản 

đồ địa chính 

(Famis) 

Tích hợp đo vẽ bản đồ địa chính (Famis) 

Sở Tài 

nguyên 

Môi 

trường 

Toàn tỉnh  X  

Biên tập số hóa bản 

đồ địa chính 
Biên tập số hóa bản đồ địa chính 

Sở Tài 

nguyên 

Môi 

trường 

Tại sở X   

Chỉnh lý, biên tập 

hồ sơ địa chính 

(Vilis 2.0) 

Chỉnh lý, biên tập hồ sơ địa chính (Vilis 

2.0) 

Sở Tài 

nguyên 

Môi 

trường 

Tại sở X   

Quản lý Cấp giấy 

phép lái xe 

Quản lý Cấp giấy phép lái xe Sở Giao 

thông 

Vận tải 

Tại sở X  Định hướng trong tương lai, ứng dụng sẽ được xây dựng 

và phát triển theo mô hình tập trung.  

Quản lý cán bộ 

giáo dục 
Quản lý cán bộ giáo dục 

Sở Giáo 

dục Đào 

tạo 

Tại sở X  Định hướng trong tương lai, ứng dụng sẽ được xây dựng 

và phát triển theo mô hình tập trung.  

Phổ cập xóa mù 

chữ 
Phổ cập xóa mù chữ 

Sở Giáo 

dục Đào 

tạo 

Tại sở X  Định hướng trong tương lai, ứng dụng sẽ được xây dựng 

và phát triển theo mô hình tập trung.  

Kiểm định chất 

lượng giáo dục 
Kiểm định chất lượng giáo dục 

Sở Giáo 

dục Đào 

tạo 

Tại sở X  Định hướng trong tương lai, ứng dụng sẽ được xây dựng 

và phát triển theo mô hình tập trung.  
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Tên ứng dụng 
Chức năng chính Triển khai Ứng dụng 

nội bộ 

Ứng dụng 

của tỉnh 

Phân tích, đánh giá  

Đơn vị 

triển 

khai 

Hình thức 

triển khai 

   

Thống kê giáo dục 

online 
Thống kê giáo dục online 

Sở Giáo 

dục Đào 

tạo 

Tại sở X  Định hướng trong tương lai, ứng dụng sẽ được xây dựng 

và phát triển theo mô hình tập trung.  

Quản lý học sinh Quản lý học sinh 

Sở Giáo 

dục Đào 

tạo 

Tại sở X  Định hướng trong tương lai, ứng dụng sẽ được xây dựng 

và phát triển theo mô hình tập trung.  

Quản lý tạo ngân 

hàng đề thi 
Quản lý tạo ngân hàng đề thi 

Sở Giáo 

dục Đào 

tạo 

Tại sở X  Định hướng trong tương lai, ứng dụng sẽ được xây dựng 

và phát triển theo mô hình tập trung.  

Quản lý đề tài khoa 

học 
Quản lý đề tài khoa học 

Sở 

Khoa 

học 

Công 

nghệ 

Toàn tỉnh  X Định hướng trong tương lai, ứng dụng sẽ được xây dựng 

và phát triển theo mô hình tập trung.  

Quản lý cán bộ Quản lý cán bộ 

Sở 

Khoa 

học 

Công 

nghệ 

Tại sở X  Định hướng trong tương lai, ứng dụng sẽ được xây dựng 

và phát triển theo mô hình tập trung.  

Quản lý cán bộ y tế Quản lý cán bộ y tế 
Sở Y tế Tại sở X  Định hướng trong tương lai, ứng dụng sẽ được xây dựng 

và phát triển theo mô hình tập trung.  

Quản lý hành nghề 

y, dược 
Quản lý hành nghề y, dược 

Sở Y tế Tại sở X  Định hướng trong tương lai, ứng dụng sẽ được xây dựng 

và phát triển theo mô hình tập trung.  

Quản lý bệnh viện 

(HIS) 
Quản lý bệnh viện (HIS) 

Sở Y tế Toàn tỉnh  X Định hướng trong tương lai, ứng dụng sẽ được xây dựng 

và phát triển theo mô hình tập trung.  

Phần mềm quản lý 

Lý lịch tư pháp 
QL và cấp Phiếu Lý lịch tư pháp 

Sở Tư 

pháp 

Tại sở X  Định hướng trong tương lai, ứng dụng sẽ được xây dựng 

và phát triển theo mô hình tập trung.  

CSDL và quản lý 

đăng ký hộ tịch 
CSDL và quản lý đăng ký hộ tịch 

Sở Tư 

pháp 

Toàn tỉnh  X Định hướng trong tương lai, ứng dụng sẽ được xây dựng 

và phát triển theo mô hình tập trung.  

Phần mềm Công 

chứng Master 
Phần mềm Công chứng Master 

Sở Tư 

pháp 

Phòng CC   Định hướng trong tương lai, ứng dụng sẽ được xây dựng 

và phát triển theo mô hình tập trung.  

Phần mềm Trợ Phần mềm Trợ giúp pháp lý Sở Tư Trung tâm   Định hướng trong tương lai, ứng dụng sẽ được xây dựng 
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Tên ứng dụng 
Chức năng chính Triển khai Ứng dụng 

nội bộ 

Ứng dụng 

của tỉnh 

Phân tích, đánh giá  

Đơn vị 

triển 

khai 

Hình thức 

triển khai 

   

giúp pháp lý pháp và phát triển theo mô hình tập trung.  

Quản lý Đầu tư 

Investment One 

Lưu trữ, tra cứu thông tin doanh nghiệp sử 

dụng vốn đầu tư ngoài ngân sách 

Sở Kế 

hoạch 

và Đầu 

tư 

   Định hướng trong tương lai, ứng dụng sẽ được xây dựng 

và phát triển theo mô hình tập trung.  

HTTT Đăng ký 

doanh nghiệp QG 
Cấp GP ĐKKD tại Phòng ĐKKD 

Sở Kế 

hoạch 

và Đầu 

tư 

   Định hướng trong tương lai, ứng dụng sẽ được xây dựng 

và phát triển theo mô hình tập trung.  

Ứng dụng quản lý 

thuế tập trung 

(TMS) 

QL thông tin người nộp thuế, tờ khai, 

quyết định về thuế chứng từ người nộp 

thuế 

Cục 

Thuế 

tỉnh 

Tại Cục và 

các Chi cục 

  Định hướng trong tương lai, ứng dụng sẽ được xây dựng 

và phát triển theo mô hình tập trung.  

Quản lý ấn chỉ QL thông tin hóa đơn 

Cục 

Thuế 

tỉnh 

Tại Cục và 

các Chi cục 

  Định hướng trong tương lai, ứng dụng sẽ được xây dựng 

và phát triển theo mô hình tập trung.  

Quản lý thông tin 

người nộp thuế 
 

Cục 

Thuế 

tỉnh 

Tại Cục và 

các Chi cục 

  Định hướng trong tương lai, ứng dụng sẽ được xây dựng 

và phát triển theo mô hình tập trung.  

Ứng dụng tập trung 

khai thác CSDL 

người nộp thuế - 

TPH 

Lưu trữ thông tin người nộp thuế 

Cục 

Thuế 

tỉnh 

Tại Cục và 

các Chi cục 

  Định hướng trong tương lai, ứng dụng sẽ được xây dựng 

và phát triển theo mô hình tập trung.  

Ứng dụng phân 

tích rủi ro người 

nộp thuế 

 

Cục 

Thuế 

tỉnh 

Tại Cục và 

các Chi cục 

  Định hướng trong tương lai, ứng dụng sẽ được xây dựng 

và phát triển theo mô hình tập trung.  

Ứng dụng Báo cáo 

tài chính 
QL thông tin về BCTC các doanh nghiệp 

Cục 

Thuế 

tỉnh 

Tại Cục và 

các Chi cục 

  Định hướng trong tương lai, ứng dụng sẽ được xây dựng 

và phát triển theo mô hình tập trung.  

Ứng dụng thanh 

tra, kiểm tra 

Lập kế hoạch và nhập thông tin chi tiết 

phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra 

Cục 

Thuế 

tỉnh 

Tại Cục và 

các Chi cục 

  Định hướng trong tương lai, ứng dụng sẽ được xây dựng 

và phát triển theo mô hình tập trung.  

Ứng dụng Kiểm tra  Cục Tại Cục và   Định hướng trong tương lai, ứng dụng sẽ được xây dựng 
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Tên ứng dụng 
Chức năng chính Triển khai Ứng dụng 

nội bộ 

Ứng dụng 

của tỉnh 

Phân tích, đánh giá  

Đơn vị 

triển 

khai 

Hình thức 

triển khai 

   

nội bộ Thuế 

tỉnh 

các Chi cục và phát triển theo mô hình tập trung.  

Quản lý Thông tin 

thuế thu nhập cá 

nhân online 

 

Cục 

Thuế 

tỉnh 

Tại Cục và 

các Chi cục 

  Định hướng trong tương lai, ứng dụng sẽ được xây dựng 

và phát triển theo mô hình tập trung.  

Hệ thống kê khai 

thuế qua mạng 
 

Cục 

Thuế 

tỉnh 

Tại Cục và 

các Chi cục 

  Định hướng trong tương lai, ứng dụng sẽ được xây dựng 

và phát triển theo mô hình tập trung.  

Dịch vụ nộp thuế 

điện tử 
 

Cục 

Thuế 

tỉnh 

Tại Cục và 

các Chi cục 

  Định hướng trong tương lai, ứng dụng sẽ được xây dựng 

và phát triển theo mô hình tập trung.  

Quản lý vốn đầu 

tư, chương trình 

mục tiêu (ĐTKB) 

Kiểm soát vốn đầu tư, chương trình mục 

tiêu 

Kho bạc 

tỉnh KBNN 

 X Định hướng trong tương lai, ứng dụng sẽ được xây dựng 

và phát triển theo mô hình tập trung.  

Quản lý trái phiếu 

(BMS) 

 Kho bạc 

tỉnh 
CMC 

 X Định hướng trong tương lai, ứng dụng sẽ được xây dựng 

và phát triển theo mô hình tập trung.  

Quản lý các nghiệp 

vụ kho quỹ 
QL kho quỹ 

Kho bạc 

tỉnh 

 

KBNN 

 X Định hướng trong tương lai, ứng dụng sẽ được xây dựng 

và phát triển theo mô hình tập trung.  

Quản lý cán bộ  
Kho bạc 

tỉnh 
FPT 

X  Định hướng trong tương lai, ứng dụng sẽ được xây dựng 

và phát triển theo mô hình tập trung.  

Phần mềm Kế toán 

nội bộ 
Quản lý chi tiêu nội bộ 

Kho bạc 

tỉnh 
FPT 

X  Định hướng trong tương lai, ứng dụng sẽ được xây dựng 

và phát triển theo mô hình tập trung.  

Quản lý tài sản  
Kho bạc 

tỉnh 
FPT 

X  Định hướng trong tương lai, ứng dụng sẽ được xây dựng 

và phát triển theo mô hình tập trung.  

Thanh toán điện tử  
Kho bạc 

tỉnh 
FPT 

  Định hướng trong tương lai, ứng dụng sẽ được xây dựng 

và phát triển theo mô hình tập trung.  

Ứng dụng TCS Quản lý thu ngân sách nhà nước 
Kho bạc 

tỉnh 
FPT 

  Định hướng trong tương lai, ứng dụng sẽ được xây dựng 

và phát triển theo mô hình tập trung.  

Ứng dụng Thanh 

toán điện tử song 

phương (TTSP) 

 

Kho bạc 

tỉnh FPT 

  Định hướng trong tương lai, ứng dụng sẽ được xây dựng 

và phát triển theo mô hình tập trung.  

Chương trình quản Tổng hợp báo cáo quyết toán vốn đầu tư Kho bạc FPT   Định hướng trong tương lai, ứng dụng sẽ được xây dựng 
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Tên ứng dụng 
Chức năng chính Triển khai Ứng dụng 

nội bộ 

Ứng dụng 

của tỉnh 

Phân tích, đánh giá  

Đơn vị 

triển 

khai 

Hình thức 

triển khai 

   

lý kiểm soát thanh 

toán vốn đầu tư 

trên mạng cục bộ 

(ĐTKB-LAN) 

xây dựng cơ bản, vốn chương trình mục 

tiêu,… 

tỉnh và phát triển theo mô hình tập trung.  

Hệ thống kế toán 

an ninh quốc phòng 

(KTKB-ANQP) 

Kế toán Kho bạc Nhà nước kiểm soát chi 

tiết lĩnh vực An ninh quốc phòng 

Kho bạc 

tỉnh HIPT 

  Định hướng trong tương lai, ứng dụng sẽ được xây dựng 

và phát triển theo mô hình tập trung.  

Quản lý các nghiệp 

vụ kho quỹ 
QL kho quỹ 

Kho bạc 

tỉnh 

  X Định hướng trong tương lai, ứng dụng sẽ được xây dựng 

và phát triển theo mô hình tập trung.  

Quản lý cán bộ  
Kho bạc 

tỉnh 

  X Định hướng trong tương lai, ứng dụng sẽ được xây dựng 

và phát triển theo mô hình tập trung.  

Phần mềm T24 
Quản lý và theo dõi các nghiệp vụ kinh tế, 

tài chính cơ bản của NHNN 

Ngân 

hàng  

   Định hướng trong tương lai, ứng dụng sẽ được xây dựng 

và phát triển theo mô hình tập trung.  

Phần mềm ERP 
HT quản lý nội bộ của NHNN về phải thu-

phải trả, QLTS, QL sổ cái và QL ngân sách 

Ngân 

hàng 

NN  

   Định hướng trong tương lai, ứng dụng sẽ được xây dựng 

và phát triển theo mô hình tập trung.  

Hệ thống Báo cáo 

thống kê tập trung 

Thực hiện việc thu thập, tổng hợp, khai 

thác các chỉ tiêu báo cáo thống kê hàng 

ngày và định kỳ tháng, quý, năm từ các 

TCTD, đơn vị NHNN trên phạm vi toàn 

quốc 

Ngân 

hàng 

NN 

   Định hướng trong tương lai, ứng dụng sẽ được xây dựng 

và phát triển theo mô hình tập trung.  

Phần mềm Giám 

sát từ xa 

Quản lý và theo dõi các nghiệp vụ kinh tế, 

tài chính cơ bản của NHNN 

Ngân 

hàng 

NN 

   Định hướng trong tương lai, ứng dụng sẽ được xây dựng 

và phát triển theo mô hình tập trung.  

Hệ thống Quản lý 

nguồn nhân lực tập 

trung 

HT quản lý nội bộ của NHNN về phải thu-

phải trả, QLTS, QL sổ cái và QL ngân sách 

Ngân 

hàng N 

   Định hướng trong tương lai, ứng dụng sẽ được xây dựng 

và phát triển theo mô hình tập trung.  

Quản lý Phát hành 

và Kho quỹ 

Thực hiện việc thu thập, tổng hợp, khai 

thác các chỉ tiêu báo cáo thống kê hàng 

ngày và định kỳ tháng, quý, năm từ các 

TCTD, đơn vị NHNN trên phạm vi toàn 

quốc 

Ngân 

hàng 

NN 

   Định hướng trong tương lai, ứng dụng sẽ được xây dựng 

và phát triển theo mô hình tập trung.  
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Tên ứng dụng 
Chức năng chính Triển khai Ứng dụng 

nội bộ 

Ứng dụng 

của tỉnh 

Phân tích, đánh giá  

Đơn vị 

triển 

khai 

Hình thức 

triển khai 

   

Phần mềm 

Teammate 

Quản lý và theo dõi các nghiệp vụ kinh tế, 

tài chính cơ bản của NHNN 

Ngân 

hàng 

NN 

   Định hướng trong tương lai, ứng dụng sẽ được xây dựng 

và phát triển theo mô hình tập trung.  

Thanh toán điện tử 

liên ngân hàng 

 Ngân 

hàng 

NN 

   Định hướng trong tương lai, ứng dụng sẽ được xây dựng 

và phát triển theo mô hình tập trung.  

Thanh toán bù trừ 

điện tử 

 Ngân 

hàng 

NN 

   Định hướng trong tương lai, ứng dụng sẽ được xây dựng 

và phát triển theo mô hình tập trung.  

Phần mềm thu bảo 

BHXH (SMS) 
Phần mềm thu bảo BHXH (SMS) 

Bảo 

hiểm xã 

hội tỉnh 

 X  Định hướng trong tương lai, ứng dụng sẽ được xây dựng 

và phát triển theo mô hình tập trung.  

Phần mềm quản lý 

sổ thẻ 
Phần mềm quản lý sổ thẻ 

Bảo 

hiểm xã 

hội tỉnh 

 X  Định hướng trong tương lai, ứng dụng sẽ được xây dựng 

và phát triển theo mô hình tập trung.  

Phần mềm xét quản 

lý chi 
Phần mềm xét quản lý chi 

Bảo 

hiểm xã 

hội tỉnh 

 X  Định hướng trong tương lai, ứng dụng sẽ được xây dựng 

và phát triển theo mô hình tập trung.  

Phần mềm xét 

duyệt các chế độ 

ngắn hạn 

Phần mềm xét duyệt các chế độ ngắn hạn 

Bảo 

hiểmxã 

hội tỉnh 

 X  Định hướng trong tương lai, ứng dụng sẽ được xây dựng 

và phát triển theo mô hình tập trung.  

Phần mềm các chế 

độ bảo hiểm xã hội 
Phần mềm các chế độ bảo hiểm xã hội 

Bảo 

hiểm xã 

hội tỉnh 

 X  Định hướng trong tương lai, ứng dụng sẽ được xây dựng 

và phát triển theo mô hình tập trung.  

Phần mềm kế toán 

bảo hiểm xã hội 

 Bảo 

hiểm xã 

hội tỉnh 

 X  Định hướng trong tương lai, ứng dụng sẽ được xây dựng 

và phát triển theo mô hình tập trung.  

Phần mềm tiếp 

nhận và quản lý hồ 

sơ 

 Bảo 

hiểm xã 

hội tỉnh 

 X  Định hướng trong tương lai, ứng dụng sẽ được xây dựng 

và phát triển theo mô hình tập trung.  

Phần mềm cấp sổ 
 Bảo 

hiểm xã 

 X  Định hướng trong tương lai, ứng dụng sẽ được xây dựng 

và phát triển theo mô hình tập trung.  
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Tên ứng dụng 
Chức năng chính Triển khai Ứng dụng 

nội bộ 

Ứng dụng 

của tỉnh 

Phân tích, đánh giá  

Đơn vị 

triển 

khai 

Hình thức 

triển khai 

   

định danh và quản 

lý BHYT 

hội tỉnh 

Phần mềm giám 

định BHYT 

 Bảo 

hiểm xã 

hội tỉnh 

 X  Định hướng trong tương lai, ứng dụng sẽ được xây dựng 

và phát triển theo mô hình tập trung.  

Phần mềm quản lý 

văn bản và điều 

hành công việc qua 

mạng 

 Bảo 

hiểm xã 

hội tỉnh 

 X  Định hướng trong tương lai, ứng dụng sẽ được xây dựng 

và phát triển theo mô hình tập trung.  

Chương trình sử lý 

điều tra ( năm, quý, 

tháng) theo các lĩnh 

vực 

Chương trình sử lý điều tra ( năm, quý, 

tháng) theo các lĩnh vực 

Cục 

thống 

kê 

Tại Cục X 

 

 Định hướng trong tương lai, ứng dụng sẽ được xây dựng 

và phát triển theo mô hình tập trung.  

Các trường trình 

điều tra theo các 

lĩnh vực 

Các trường trình điều tra theo các lĩnh vực 

Cục 

thống 

kê 

Tại Cục X  Định hướng trong tương lai, ứng dụng sẽ được xây dựng 

và phát triển theo mô hình tập trung.  

Phần mềm dự toán 

kinh phí điều tra 
Phần mềm dự toán kinh phí điều tra 

Cục 

thống 

kê 

 X  Định hướng trong tương lai, ứng dụng sẽ được xây dựng 

và phát triển theo mô hình tập trung.  

Phần mềm quản lý 

cán bộ công chức 
Phần mềm quản lý cán bộ công chức 

Cục 

thống 

kê 

 X  Định hướng trong tương lai, ứng dụng sẽ được xây dựng 

và phát triển theo mô hình tập trung.  

 

Bảng 6. Các cơ sở dữ liệu chuyên ngành 

TT Tên cơ sở dữ liệu Đơn vị quản lý Hiện trạng Ghi chú Đơn vị chia sẻ dữ liệu 

1. Cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin Văn phòng UBND Đã đưa vào sử  Các sở ban ngành, thành phố và 
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TT Tên cơ sở dữ liệu Đơn vị quản lý Hiện trạng Ghi chú Đơn vị chia sẻ dữ liệu 

điện tử của tỉnh tỉnh dụng các huyện 

2. Cơ sở dữ liệu Hệ thống thư điện tử 

của tỉnh 

Sở Thông tin và 

truyền thông 

Đã đưa vào sử 

dụng 

Quản trị tập trung  tại 

Trung tâm DL của tỉnh 

Các cơ quan nhà nước, các UBND 

xã/phường được triển khai 

3. Cơ sở dữ liệu của Hệ thống quản 

lý văn bản điều hành của tỉnh 

 Đã đưa vào sử 

dụng 

Quản trị tập trung  tại 

Trung tâm DL của tỉnh 

Các cơ quan nhà nước, các UBND 

xã/phường được triển khai  

4. Cơ sở dữ liệu của Hệ thống  một 

cửa điện tử 

 Đã đưa vào sử 

dụng 

Quản trị tập trung  tại 

Trung tâm DL của tỉnh 

Các cơ quan nhà nước, các UBND 

xã/phường được triển khai 

5.  Cơ sở dữ liệu quản lý người có 

công 

Sở Lao động thương 

binh và Xã hội 

Đã đưa vào sử 

dụng 

Quản trị tại Sở Lao động 

thương binh và Xã hội 

Bộ/ngành dọc 

6. Cơ sở dữ liệu của Hệ thống thông 

tin quản lý của ngành giáo dục 

Sở Giáo dục và đào 

tạo 

Đã đưa vào sử 

dụng 

Quản trị tại Sở Giáo dục 

và đào tạo 

Sở Giáo dục và đào tạo, Phòng 

Giáo dục và đào tạo tại các thành 

phố/huyện 

7.  Cơ sở dữ liệu của Hệ thống quản 

lý thông tin ngành Y tế 

Sở Y tế Đã đưa vào sử 

dụng 

Quản trị tại Sở Y tế Sở Y tế và các trung tâm Y tế tại 

các thành phố/huyện 

8. Cơ sở dữ liệu quản lý đất đai Sở Tài nguyên và Môi 

trường 

Đã đưa vào sử 

dụng 

Quản trị tại Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

Sở Tài nguyên và Môi trường và 

các phòng Tài nguyên và Môi 

trường tại các thành phố/huyện 

9. Cơ sở dữ liệu về đăng ký giấy 

phép lái xe  

Sở Giao thông vận tải Đã đưa vào sử 

dụng 

Quản trị tại Sở Giao thông 

vận tải 

 

10. Cơ sở dữ liệu về đăng ký kinh 

doanh 

Sở Kế hoạch đầu tư Đã đưa vào sử 

dụng 

Quản trị tại Sở Kế hoạch 

đầu tư 

 

11. Cơ sở dữ liệu về Chứng minh thư 

nhân dân 

Công an tỉnh Đã đưa vào sử 

dụng 

Quản trị tại Công an tỉnh  

12. Cơ sở dữ liệu về cán bộ công chức Sở Nội vụ Đã đưa vào sử 

dụng 

Quản trị tập trung  tại 

Trung tâm DL của tỉnh 
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Phần mềm quản lý văn bản điều hành: 

Trong năm 2016, tình hình ứng dụng CNTT trong nội bộ các cơ quan nhà 

nước trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, đặc biệt là ứng dụng 

CNTT trong công tác chỉ đạo, quản lý và điều hành.  

Đến nay, 100% các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố được 

triển khai, đưa vào sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành trong hoạt 

động nội bộ cơ quan. Việc xử lý, trao đổi hồ sơ, sử dụng văn bản điện tử qua môi 

trường mạng bước đầu đạt một số kết quả như sau: 

- Tỷ lệ hồ sơ, văn bản điện tử đi/đến được trao đổi hoàn toàn dưới dạng 

điện tử và được cập nhật vào phần mềm trong hoạt động nội bộ của cơ 

quan nhà nước đạt trên 80%.  

- Tỷ lệ trên 80% cán bộ công chức thường xuyên sử dụng phần mềm để 

trao đổi và xử lý công việc. 

- Tỷ lệ văn bản không mật trình UBND tỉnh, các bộ, ngành Trung ương, 

Chính phủ dưới dạng điện tử (bao gồm cả văn bản trình song song cùng 

bản giấy) đạt khoảng 40%; 

- Tỷ lệ trao đổi hồ sơ, văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước trong 

tỉnh và với các cơ quan, đơn vị bên ngoài (bao gồm cả văn bản gửi song 

song cùng bản giấy) khoảng 50%, chủ yếu là qua thư điện tử. 

Tuy nhiên, vẫn còn một số sở, ngành và UBND huyện chưa thực sự ứng 

dụng hiệu quả hoặc sử dụng phần mềm quản lý văn bản riêng do đó dẫn đến việc 

kết nối liên thông gửi, nhận văn bản điện tử giữa các đơn vị vẫn chưa thực hiện 

được (hiện mới thực hiện được liên thông trên 27 đơn vị đã triển khai sử dụng) 

Bảng 7. Danh sách các đơn vị có phần mềm QLVB&ĐH kết nối liên thông với 

nhau: 

STT Tên đơn vị 

1 Sở Thông tin và Truyền thông 

2 Sở Tài chính 

3 Sở Công thương 

4 Sở Nội vụ 

5 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

6 Ban Quản lý các khu công nghiệp 

7 Sở Khoa học và Công nghệ 

8 Sở Tư pháp 
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9 Sở Xây dựng 

10 Sở Y tế 

11 Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 

12 Sở Giáo dục và Đào tạo 

13 Thanh tra Tỉnh 

14 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

15 Sở Tài nguyên và Môi trường  

16 UBND huyện Kim Động 

17 UBND huyện Mỹ Hào 

18 UBND huyện Tiên Lữ 

19 UBND huyện Khoái Châu 

20 UBND huyện Ân Thi 

21 UBND huyện Phù Cừ 

22 UBND huyện Yên Mỹ 

23 UBND huyện Văn Lâm 

24 UBND huyện Văn Giang 

25 Văn phòng HĐND tỉnh 

26 Ban quản lý khu đại học Phố hiến 

27 Đài phát thanh và truyền hình tỉnh 

Hiện tồn tại ba hệ thống quản lý văn bản và điều hành. Định hướng trong 

tương lại sẽ đề xuất sử dụng một hệ thống và triển khai tại Trung tâm tích hợp 

dữ liệu của tỉnh. 

Thƣ điện tử công vụ tỉnh Hƣng Yên: 

Hiện hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh đã cấp được khoảng 5500 hộp 

thư điện tử (tên miền hungyen.gov.vn) cho 100% cán bộ, công chức và các cơ 

quan, đơn vị tại các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và trên 75% cán bộ, công 

chức các xã, phường, thị trấn. Tỷ lệ cán bộ, công chức thường xuyên sử dụng 

thư điện tử (bao gồm thư điện tử công vụ và dịch vụ thư điện tử khác) để trao 

đổi văn bản, xử lý công việc đạt trên 85%. Tỷ lệ trao đổi văn bản qua thư điện tử 

giữa các cơ quan trong tỉnh đạt khoảng 65%, với các cơ quan ngoài tỉnh đạt 

khoảng 35%. Bên cạnh việc sử dụng thư điện tử công vụ của tỉnh, còn một số 
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đông cán bộ, công chức vẫn thường xuyên sử dụng các dịch vụ thư điện tử miễn 

phí khác như Yahoo, Gmail. 

Ứng dụng chữ ký số trong các giao dịch điện tử: 

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ triển 

khai cấp chứng thư số cho các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố. 

Một số cơ quan, đơn vị đã triển khai ứng dụng chữ ký số trong việc gửi, nhận 

văn bản điện tử qua môi trường mạng tại một số đơn vị bước đầu góp phần nâng 

cao hiệu quả sử dụng văn bản điện tử, đảm bảo an toàn thông tin. Hiện tại đã cấp 

chữ ký số chuyên dùng cho 29 đơn vị và một số cán bộ công chức là lãnh đạo 

trên địa bàn tỉnh. 

II.6. Các dịch vụ chia sẻ, tích hợp  

Trong những năm qua, do chưa có kiến trúc tổng thể và chưa có các yêu 

cầu về liên thông tích hợp giữa các ứng dụng, nhiều cơ quan trên địa bàn tỉnh 

Hưng Yên đã xây dựng các ứng dụng phần mềm nhưng đến nay các dịch vụ về 

chia sẻ và tích hợp các ứng dụng của các đơn vị với nhau vẫn chưa được thực 

hiện.   

II.7. Nền tảng chia sẻ, tích hợp  

Hiện nay, tỉnh đã có kế hoạch xây dựng LGSP theo Kế hoạch số 203/KH-

UBND ngày 14/9/2015 của UBND tỉnh về Ứng dụng công nghệ thông tin trong 

hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Hưng Yên năm 2016 và Quyết định số 

1249/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề cương 

và dự toán Xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Hưng Yên.   

II.8. Hạ tầng kỹ thuật 

Tỉnh Hưng Yên đã xây dựng hệ thống Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh 

Hưng Yên đặt tại Sở TT&TT nhằm phục vụ cho các cơ quan nhà nước, các cơ 

quan trực thuộc các ngành dọc của Trung ương và các doanh nghiệp CNTT và 

truyền thông trên địa bàn toàn tỉnh Hưng Yên một hạ tầng CNTT – Viễn thông 

đủ mạnh để triển khai các ứng dụng Chính phủ điện tử, thương mại điện tử, các 

ứng dụng một cửa, các thủ tục hành chính công, thông tin giáo dục – đào tạo, y 

tế, tài nguyên - môi trường, các khu công nghiệp v.v. thông qua cổng giao tiếp 

điện tử. Bên cạnh đó, TTTHDL của tỉnh có khả năng cung cấp hạ tầng CNTT đủ 

mạnh để cơ quan xúc tiến đầu tư của tỉnh có thể trực tiếp tiếp xúc và vân động, 

thu hút đầu tư nước ngoài vào Tỉnh; Các doanh nghiệp trong tỉnh có thể phát 

triển các ứng dụng hay cung cấp các dịch vụ cho các đối tác nước ngoài, hợp tác 

phát triển ứng dụng dựa trên nền tảng hệ thống lớn; tạo điện kiện cho người dân 

tiếp cận dễ dàng hơn với các thủ tục hành chính, mang lại cho người dân nhiều 

lợi ích hơn (như thủ tục đăng ký kinh doanh, thủ tục thuế, …).   
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Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh đặt tại Sở Thông tin và Truyền thông được 

thiết kế và xây dựng đạt tiêu chuẩn đáp ứng nhu cầu ứng dụng và phát triển, 

kinh doanh các dịch vụ CNTT của tỉnh Hưng Yên, có tính đến bảo đảm được 

yêu cầu về ứng dụng CNTT và chiến lược chính phủ điện tử của tỉnh.   

Hạ tầng kỹ thuật của tỉnh Hưng Yên hiện nay đang được triển khai tập 

trung tại Trung tâm Dữ liệu của tỉnh.   

Hạ tầng thiết bị, mạng LAN tại các đơn vị, mạng diện rộng, mạng 

chuyên dùng trên địa bàn tỉnh: 

Cơ sở hạ tầng CNTT tại các cơ quan chuyên môn, UBND cấp huyện: 100% 

các sở, ban, ngành và UBND các huyện/thành phố có hệ thống mạng nội bộ 

(LAN), kết nối Internet để trao đổi thông tin, xử lý công việc. Đến nay, toàn tỉnh 

có khoảng trên 95% cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên được trang bị máy 

tính, đa số máy tính được kết nối Internet (với khoảng 1850 máy tính). 

Hạ tầng mạng truyền số liệu chuyên dùng cho các cơ quan Đảng, Nhà nước 

trên địa bàn tỉnh: Mạng truyền số liệu chuyên dùng đã được xây dựng cơ bản 

hoàn thiện đến 100% các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố của 

tỉnh. Hiện nay, hạ tầng này vẫn chưa được đưa vào khai thác sử dụng nhiều, kết 

nối với hệ thống mạng LAN tại các đơn vị. 

Hệ thống giao ban điện tử, hội nghị truyền hình trực tuyến: chưa được triển 

khai xây dựng nhiều tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Hiện mới có 02 cơ 

quan đã triển khai gồm: Văn phòng UBND tỉnh và Sở Thông tin và Truyền 

thông. 

Cơ sở hạ tầng CNTT cấp xã, phường: 100% các UBND các xã, phường, thị 

trấn trên địa bàn tỉnh đều trang bị máy tính (có ít nhất từ 03-05 máy) và kết nối 

mạng internet phục vụ xử lý công việc. Tuy nhiên, nhiều UBND các xã, thị trấn 

chưa có hệ thống mạng LAN đồng bộ kết nối các máy tính với nhau. 

Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin tập trung: 

Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh: từ năm 2009 đến nay, được nâng cấp, 

bổ sung thiết bị nhằm đảm bảo, duy trì hoạt động hệ thống thư điện tử công vụ 

của tỉnh và các phần mềm ứng dụng chuyên ngành khác. Nhưng việc đầu tư, 

mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm tích hợp dữ liệu vẫn còn hạn chế và chưa 

đồng bộ. 

Phần mềm hệ thống tại trung tâm tích hợp dữ liệu: 

- Windows Server 2008 Standard 

- Windows Server 2008 Standard R2 

- Windows Server 2012 Standard 

- Forefront Threat Management Gateway (TMG) 2010 

- Lotus Domino 8.5 

- MS SQL 2008 
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- XAMPP 7.0.1 (Apache 2.4.4  + MySQL 5.5.32 (Community Server)  + 

PHP 7.0.1) 

- Các phần mềm Webserver: IIS và Apache. 

Hiện trạng hệ thống mạng tại trung tâm dữ liệu tại Sở thông tin và truyền 

thông như sơ đồ dưới đây: 

Internet

QLVB

1 Cửa

Của 

S4T

ASA5510Fortigate 

300C

Fortigate 

80C

TP-Link

TP-Link

TP-Link

TP-Link

TP-Link

Trang tin 

các Sở
E-mail

IBM Storage

C2960

LAN

Backup

Chạy chính

DNS

Load-balance

Server HP Server IBM Server IBM

Viettel VNPT

IBM Storage

 

 

Hình 1. Hiện trạng hệ thống mạng tại trung tâm dữ liệu tại  

Sở Thông tin và Truyền thông Hưng Yên 

Hiện tại đơn vị đang sử dụng 01 thiết bị Fortigate 300C chạy chính và 01 

Fortigate 80C backup để kết nối mạng LAN, hệ thống Quản lý văn bản tập trung 

và phần mềm 01 cửa của đơn vị ra ngoài internet. Đồng thời thiết bị này cũng 

đảm nhiệm các tính năng tường lửa, anti-virus, proxy và DHCP cho hệ thống 

mạng LAN. Các Switch LAN tại các tầng hiện nay đang sử dụng các Switch TP-

Link 24 cổng.  

Hệ thống các máy chủ Mail, DNS, Trang tin của các Sở ban nghành được 

kết nối qua thiết bị Cisco Switch 2960 – 24 cổng và kết nối ra ngoài Internet 

thông qua Firewall Cisco ASA5510. 

Kết nối internet qua 02 đường truyền của 02 nhà cung cấp dịch vụ khác 

nhau là Viettel (48Mbps) và VNPT (48Mbps). 
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Hiện nay các sở ,ban, ngành trên địa bàn tỉnh kết nối vào các ứng dụng tại trung 

tâm dữ liệu tại Sở Thông tin và Truyền thông đều qua kết nối internet mặc dù hệ 

thống cáp quang kết nối WAN của tỉnh đã có nhưng chưa có đơn vị nào sử dụng. 

Danh mục thiết bị bao gồm những thiết bị cũ và các thiết bị mới được trang 

bị. Hiện nay một số các thiết bị bị hỏng hoặc vẫn chưa được đưa vào sử dụng 

như 02 switch Juniper, 01 switch Cisco 2960, firewall fortigate 80C, 06 máy chủ 

HP DL360p G8, hệ thống chữa cháy FM200, hệ thống kiểm soát vào ra. 

Bảng 8. Tổng hợp danh mục thiết bị hiện đang sử dụng 

STT Thiết bị 
Số 

lƣợng 

Hệ thống máy chủ và lƣu trữ 

1 Máy chủ IBM 3650M2 2 

2 Máy chủ IBM System 3650M3 5 

3 Máy chủ HP DL360p G8 14 

4 

Thiết bị lưu trữ dữ liệu IBM System Storage DS3512-

6TB 2 

5 

Thiết bị lưu trữ dữ liệu IBM System Storage V3700-

14TB 1 

6 Thiết bị lưu trữ dữ liệu Synology RS815+  - 16TB 1 

Hệ thống thiết bị mạng và bảo mật 

1 CISCO ASA5510-SEC-BUN-K9 1 

2 Fortigate 300C 1 

3 Fortigate 80C 1 

4 Switch Cisco 24 Port 3 

5 Switch Juniper EX2200 24 port L2 2 

6 Switch Juniper EX3200 24 port L3 1 

Hệ thống UPS, máy phát điện, điều hòa, chữa cháy 

1 UPS 3 phases - 40KVA 1 

2 Máy phát điện 3 pha 38-50KVA 1 

3 Điều hòa Nagakawa 100.000 BTU 1 

4 Điều hòa Panasonic 18.000 BTU 1 

 

Hạ tầng kỹ thuật đảm bảo an toàn an ninh thông tin: 

Hệ thống đảm bảo an toàn thông tin tại Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh 

được tăng cường, trang bị thêm các thiết bị tường lửa, thiết bị lưu trữ dữ liệu. 

Rất ít mạng LAN của các cơ quan, đơn vị được bảo vệ bởi hệ thống tường lửa, 

hệ thống phát hiện và phòng chống truy nhập trái phép. Trên 85% số máy tính 

được cài đặt phần mềm diệt và phòng chống vi rút bản quyền. 
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Công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin (ATANTT) trên môi trường 

mạng tại các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố từng bước được 

tăng cường. UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 

17/3/2016 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc ban hành Quy chế đảm bảo an 

toàn, an ninh thông tin thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin trong hoạt động của 

các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Công tác tuyên truyền, phổ 

biến các văn bản của Đảng, Nhà nước và của tỉnh cho cán bộ, công chức, viên 

chức hiểu về việc đảm bảo ATANTT thường xuyên được quan tâm, các HTTT 

quan trọng luôn được duy trì hoạt động ổn định, phát hiện, xử lý kịp thời sự cố 

xảy ra. 

II.9. Hiện trạng phát triển ứng dụng CNTT của các cơ quan thuộc Hội 

đồng nhân dân Tỉnh 

Tại Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh 

- Mạng LAN của Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh: hoạt động bình 

thường, được kết nối với các cơ quan khác và Internet thông  qua 

đường FTTH; Chưa có đường truyền kết nối và trao đổi thông tin với 

Tỉnh ủy, với các cơ quan Đảng. 

- Trang thiết bị CNTT: 40 máy  

- Chuyên viên của Văn phòng đều sử dụng mạng máy tính thành thạo và 

có thể tiếp thu nhanh các phần mềm ứng dụng trong quản lý, điều hành 

và công việc chuyên môn. 

- Các phần mềm đang sử dụng:  

 Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành  

 Phần mềm quản lý kế toán -Tài chính 

 Phần mềm theo dõi và thực hiện nhiệm vụ (Phần mềm dùng riêng 

của tỉnh để theo dõi nhiệm vụ của các sở ngành, UBND các huyện.) 

II.10. Công tác chỉ đạo 

Chính sách, chiến lƣợc và kế hoạch đầu tƣ ứng dụng CNTT: 

Thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về 

đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển 

bền vững và hội nhập quốc tế; Chương trình hành động số 111-CTr/TU ngày 

30/10/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên về thực hiện Nghị quyết số 

36-NQ/TW về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu 

cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế và Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 

15/4/2015 của Chính phủ về việc Ban hành Chương trình hành động của Chính 

phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, về đẩy mạnh ứng dụng, phát 
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triển công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc 

tế. Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành Kế hoạch hành động thực hiện 

Nghị quyết số 36-NQ/TW với mục tiêu: 

- Tăng cường sự điều hành có hiệu quả của các cấp chính quyền tỉnh Hưng 

Yên, có sự tham gia rộng rãi của người dân, tạo môi trường làm việc điện 

tử rộng khắp, tin học hóa hầu hết các hoạt động, làm cho hoạt động của cơ 

quan nhà nước minh bạch hơn, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt 

hơn. 

- Cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ cao, hiệu quả, 

nhanh chóng, thân thiện trên diện rộng cho người dân và doanh nghiệp. 

- Chính quyền điện tử góp phần tích cực vào nhiệm vụ xây dựng tỉnh 

Hưng Yên cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào 

năm 2020; đưa Hưng Yên trở thành một trong những tỉnh khá về phát 

triển công nghệ thông tin và xây dựng chính quyền điện tử so với cả 

nước. 

- Tỉnh Hưng Yên là tỉnh có ngành công nghiệp công nghệ thông tin phát 

triển đều trên các lĩnh vực phần cứng, phần mềm, nội dung số, dịch vụ 

công nghệ thông tin. 

- Đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin có chất lượng tốt đủ cung 

cấp trong tỉnh, trong nước và xuất khẩu. 

- Nhiều doanh nghiệp trong ngành công nghiệp công nghệ thông tin tiếp 

tục đến đầu tư phát triển. Các doanh nghiệp công nghệ thông tin đóng 

góp một phần đáng kể vào phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc 

làm và tăng thu ngân sách cho tỉnh. 

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành các văn bản: 

- Kế hoạch số 241/KH-UBND ngày 13/10/2016 của UBND tỉnh về Ứng 

dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước 

tỉnh Hưng Yên năm 2017; 

- Kế hoạch số 203/KH-UBND ngày 14/9/2015 của UBND tỉnh về Ứng 

dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước 

tỉnh Hưng Yên năm 2016;  

- Kế hoạch số 265/KH-UBND ngày 19/11/2015 về Ứng dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh Hưng Yên giai 

đoạn 2016-2020;  

- Kế hoạch hành động số 312/KH-UBND ngày 30/12/2015 của UBND 

tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của 

Chính phủ về Chính phủ điện tử; 
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- Kế hoạch số 318/KH-UBND ngày 30/12/2016 về Cải cách hành chính 

năm 2016. 

- Quyết định số 1610/QĐ-UBND ngày 02/8/2016 của UBND tỉnh Về 

việc phê duyệt Đề án thực hiện thí điểm tổ chức mô hình Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả hiện đại theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên 

thông năm 2016. 

Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên cũng đề nghị ủy ban Quốc gia 

về ứng dụng công nghệ thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông: 

- Hỗ trợ ngân sách Trung ương cho các địa phương còn khó khăn về ứng 

dụng và phát triển CNTT, xây dựng chính quyền điện tử, đặc biệt là 

công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin và phát triên hạ tầng 

CNTT; 

- Hỗ trợ các địa phương thực hiện kết nối, liên thông các hệ thống thông 

tin từ trung ương tới địa phương theo mô hình khung Chính phủ điện tử 

Việt Nam; 

- Tăng cường hỗ trợ đào tạo chuyên sâu CNTT cho cán bộ chuyên trách 

tỉnh/thành phố, nhất là đào tạo về an toàn, bảo mật thông tin. Đề xuất 

Chính phủ ban hành chính sách ưu đãi, thu hút chuyên gia giỏi vê công 

nghệ thông tin phục vụ trong cơ quan nhà nước. 

 Danh mục các văn bản chỉ đạo và điều hành các hoạt động ứng dụng 

CNTT: 

- Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 15/7/2015 của UBND tỉnh 

Hưng Yên về ban hành Quy chế Quản lý, sử dụng phần mềm; Quản lý 

văn bản và điều hành (QLVB&ĐH) trong cơ quan nhà nước tỉnh Hưng 

Yên. 

- Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 15/3/2016 của UBND tỉnh 

Hưng Yên về việc ban hành Quy chế phối hợp phòng, chống tội phạm 

trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh 

Hưng Yên. 

- Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 17/3/2016 của UBND tỉnh 

Hưng Yên về việc ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông 

tin thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan 

nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; 

- Quyết định số 1605/QĐ-UBND ngày 01/8/2016 của UBND tỉnh về 

việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên 

giai đoạn 2016-2020. 
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- Quyết định số 2720/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh về 

việc thành lập Ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Hưng 

Yên. 

II.11. Phân tích, đánh giá 

II.11.1. Phân tích, đánh giá hiện trạng. 

1) Về công tác ban hành văn bản 

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà 

nước trên địa bàn tỉnh, gắn kết chặt chẽ giữa ứng dụng CNTT với chương trình 

cải cách hành chính. UBND tỉnh đã quan tâm, chỉ đạo, ban hành các văn bản, kế 

hoạch, quy chế nhằm tăng cường ứng dụng CNTT tạo môi trường pháp lý, thuận 

lợi cho việc triển khai hoạt động ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ 

quan, đơn vị. Góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao nhận 

thức về tầm quan trọng và cụ thể hóa trách nhiệm của các cấp, các ngành trong 

triển khai ứng dụng CNTT vào công tác quản lý, điều hành và phục vụ người 

dân, doanh nghiệp. 

Tuy nhiên, việc ban hành các chương trình, kế hoạch ứng dụng CNTT hàng 

năm tại một số cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh còn chưa được thường xuyên. 

Công tác ban hành văn bản chỉ đạo, văn bản pháp quy tạo hành lang pháp lý cho 

triển khai ứng dụng CNTT tại một số cơ quan, đơn vị chưa được lãnh đạo quan 

tâm, chỉ đạo quyết liệt. Ứng dụng CNTT chưa bám sát các yêu cầu cải cách 

hành chính. Một số văn bản chỉ đạo, điều hành và quy phạm pháp luật lĩnh vực 

CNTT còn chưa được ban hành kịp thời dẫn đến một số đơn vị chưa thực sự 

quan tâm đẩy mạnh ứng dụng CNTT. 

2) Về hạ tầng thiết bị, mạng LAN tại các đơn vị, mạng diện rộng, mạng 

chuyên dùng trên địa bàn tỉnh 

Hạ tầng kỹ thuật CNTT tại các cơ quan, đơn vị và địa phương được xây 

dựng cơ bản đồng bộ, đảm bảo điều kiện để triển khai và sử dụng các ứng dụng 

CNTT trong công tác chỉ đạo điều hành của các cấp chính quyền.   

Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh được đầu tư hiện đại với các trang thiết 

bị phần cứng, phần mềm, bảo đảm an toàn, an ninh và đáp ứng mọi kết nối với 

bên ngoài, hoạt động liên tục thông suốt, cho phép triển khai các ứng dụng 

CNTT như CSDL tập trung, các phần mềm chuyên ngành chung cho tất cả các 

cơ quan quản lý nhà nước trên toàn tỉnh. Hàng năm, trung tâm được nâng cấp, 

bổ sung thiết bị nhằm đảm bảo, duy trì hoạt động hệ thống thư điện tử công vụ 

của tỉnh và các phần mềm ứng dụng chuyên ngành khác. 

Tuy nhiên, đầu tư hạ tầng kỹ thuật CNTT còn hạn chế, thiếu đồng bộ so với 

yêu cầu đặt ra để phát triển Chính quyền điện tử của tỉnh; nguồn kinh phí để 
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nâng cấp, duy trì hoạt động của Trung tâm dữ liệu của tỉnh còn hạn hẹp, chưa 

thường xuyên. 

- Đối với hạng mục hệ thống mạng LAN: Hiện tại hệ thống mạng LAN 

tại các đơn vị nêu trên đang hoạt động ổn định, tốc độ truyền dẫn cũng 

như đã áp dụng các biện pháp an toàn, bảo mật, đáp ứng yêu cầu mở 

rộng trong tương lai. 

- Đối với hệ thống mạng WAN/ Internet: Các đơn vị đang sử dụng đồng 

thời các loại hình kết nối như Leaseline, MPLS, FTTP... đảm bảo hệ 

thống mạng hoạt động ổn định với tốc độ đường truyền tương đối 

nhanh, có tính dự phòng. Trong trường hợp cần đầu tư thêm phần cứng 

hoặc chạy các ứng dụng với yêu cầu tốc độ downlink/Uplink trung bình 

80Mb – 10Mb thì hạ tầng mạng có thể đảm bảo hoạt động ổn định, 

thông suốt. 

- Hệ thống điện hoạt động ổn định, có dự phòng hai hoặc ba cấp (nguồn 

điện dự phòng, máy phát điện dự phòng, UPS). Tuy nhiên khi trang bị 

thêm các thiết bị công nghệ thông tin thì cần đảm bảo trang bị đồng 

thời thiết bị UPS bởi các thiết bị UPS hiện tại hoạt động chỉ đủ cho các 

thiết bị hiện có, không có khả năng dự phòng cho các thiết bị, hệ thống 

mới. 

- Các đơn vị hiện tại sử dụng nhiều thiết bị, công cụ lưu trữ khác nhau 

bao gồm Ổ cứng máy chủ, máy cá nhân (DAS - Direct Attached 

Storage), Ổ cứng cắm ngoài, USB Flash, Đĩa CD, DVD, băng từ, và 

thiết bị lưu trữ chuyên dụng. Tại 1 số điểm, thiết bị lưu trữ không còn 

khả năng mở rộng, do đó đơn vị tư vấn đề xuất, đối với những đơn vị 

như vậy cần đầu tư thêm thiết bị lưu trữ chuyên dụng. 

- Hệ thống máy trạm đa phần tại các đơn vị được sử dụng hết công suất 

cho việc chạy các ứng dụng hiện có nên khi cần cài đặt những ứng 

dụng mới thì không đáp ứng được dung lượng và tốc độ, việc trang bị 

phần mềm ứng dụng phải đi đôi với việc trang bị phần cứng. 

3) Về nguồn nhân lực CNTT 

Việc phát triển nguồn nhân lực của Hưng Yên có các lợi thế: 

- Tiềm năng nguồn lao động tại chỗ là khá dồi dào, lực lượng lao động 

trẻ, khoẻ, có trình độ văn hoá tốt ngang so với các tỉnh lân cận. Con 

người Hưng Yên cần cù chịu khó, có ý chí vươn lên. Đây là cơ sở nền 

tảng để tỉnh nhanh chóng cải thiện chất lượng nguồn nhân lực.  

- Ở Hưng Yên, yếu tố con người là cơ bản, quyết định khả năng biến 

những tiềm năng và lợi thế của tỉnh thành động lực phát triển KTXH.  
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- Trên địa bàn đã có một số cơ sở đào tạo CNTT có chất lượng, trong đó 

có nhiều trường đại học và cao đẳng. 

- Đến nay, nguồn nhân lực CNTT Hưng Yên đã đạt được một số chỉ tiêu 

sau: 

- Hơn 80% các cán bộ, công chức tại các cơ quan tỉnh đã được đào tạo 

tin học cơ bản về CNTT. Trình độ, kỹ năng sử dụng, ứng dụng CNTT 

trong các cơ quan Đảng và Nhà nước tăng đáng kể, đáp ứng phần lớn 

nhu cầu công việc tại cơ quan.  

- Việc phổ cập tin học trong nhân dân không ngừng được nâng cao thông 

qua chương trình phổ cập tin học trong hệ thống giáo dục và quá trình 

xã hội hoá đào tạo tin học trong xã hội.  

- Tỷ lệ học sinh phổ thông các cấp tham gia học tin học và ứng dụng tin 

học ngày càng tăng, số người sử dụng Internet tăng nhanh.  

- Hình thành một vài trung tâm tin học nhỏ của tư nhân đã đào tạo một ít 

nhân viên kỹ thuật tin học trong tỉnh. 

Bên cạnh những thành đạt trên, Hưng Yên hiện nay còn gặp những bất cập 

về nguồn nhân lực nói chung, cũng như hạn chế về nguồn nhân lực CNTT như: 

- Nguồn nhân lực CNTT rất nhỏ bé, lực lượng có bằng cấp về CNTT quá 

ít. Thiếu các chuyên gia tin học có kinh nghiệm, có trình độ. Đội ngũ 

làm tin học ở các cơ quan, DN đều mỏng và mới được đào tạo ở mức 

phổ cập. Trình độ cán bộ phụ trách CNTT nói chung còn hạn chế. Có 

thể nói đây là trở ngại lớn trong việc phát triển ứng dụng CNTT cũng 

như sức ép lớn trong việc đào tạo cán bộ CNTT trong thời gian tới. 

- Công tác phát triển nguồn nhân lực về CNTT cho các nhu cầu của DN 

chưa được chú trọng nên chưa đáp ứng yêu cầu cả về số lượng lẫn chất 

lượng, cơ cấu, loại hình, cấp độ. Các hạn chế trong ứng dụng CNTT 

trong công tác quản lý và tác nghiệp và các loại hình dịch vụ TMĐT 

cho thấy nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực CNTT đáp ứng nhu cầu của 

các DN trong thời gian tới là rất lớn.  

- Bên cạnh một số cán bộ, công chức đã được đào tạo về CNTT vẫn còn 

một bộ phận không nhỏ cán bộ công chức (đặc biệt ở cấp huyện, xã) 

chưa được đào tạo, chưa có thói quen làm việc trên mạng.   

- Kinh phí cho đào tạo nguồn nhân lực còn ở mức thấp, phạm vi bồi 

dưỡng hạn hẹp, đặc biệt là chưa chú trọng đào tạo nhân lực trình độ 

cao, cán bộ chuyên trách. Nhân tố này cần được quan tâm vì đó là khởi 

nguồn cho việc thúc đẩy tăng quy mô và chất lượng nguồn nhân lực 

CNTT Hưng Yên trong giai đoạn tới. 
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- Hệ thống cơ chế, chính sách, các quy định về triển khai ứng dụng 

CNTT, thu hút nguồn nhân lực CNTT của tỉnh chưa đầy đủ và chưa 

được thống nhất. Chính sách đãi ngộ đối với cán bộ chuyên trách 

CNTT chưa thoả đáng là hạn chế không nhỏ trong các cơ quan đơn vị 

quản lý nhà nước cũng như các DN trên địa bàn tỉnh. 

4) Cổng thông tin điện tử 

Cho đến nay, tất cả các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến 

huyện đều có cổng thông tin điện tử, cung cấp thông tin về các chính sách pháp 

luật, thông tin kinh tế-xã hội, khoa học kỹ thuật của nhà nước đến người dân, có 

mục đích trao đổi góp ý giữa cơ quan quản lý nhà nước với các cá nhân, tổ chức. 

Tuy nhiên, hoạt động cung cấp thông tin trên cổng thông điện tử của một số 

đơn vị chưa được thường xuyên và kịp thời. Một số dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 3 triển khai cho các ngành thực hiện nhưng kết quả sử dụng chưa cao, 

do đó dẫn đến người dân và doanh nghiệp chưa quan tâm sử dụng nhiều; chưa 

thực hiện cung cấp dịch vụ trực tuyến mức độ 4 trên địa bàn tỉnh. Một số Cổng 

thông tin của sở, ngành và UBND huyện còn chưa được cập nhật, bổ sung thông 

tin thường xuyên, kịp thời.  

5) Về tình hình ứng dụng CNTT trong nội bộ các cơ quan nhà nước 

Các hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý điều hành (thư điện tử công 

vụ, phần mềm quản lý văn bản và điều hành) tiếp tục phát huy sử dụng, góp phần 

nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước. 

Cho đến nay, 100% các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố 

được triển khai, đưa vào sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành trong 

hoạt động nội bộ cơ quan. Việc triển khai sử dụng phần mềm quản lý văn bản và 

điều hành đã phát huy hiệu quả, nâng cao năng lực chỉ đạo điều hành, tiết kiệm 

thời gian, chi phí văn phòng cho đơn vị sử dụng. 

Tuy nhiên, vẫn còn một số sở, ngành và UBND huyện chưa thực sự ứng 

dụng hiệu quả hoặc sử dụng phần mềm quản lý văn bản riêng do đó dẫn đến việc 

kết nối liên thông gửi, nhận văn bản điện tử giữa các đơn vị vẫn chưa thực hiện 

được. Hiện nay mới thực hiện được liên thông trên 26 đơn vị đã triển khai sử 

dụng. 

Chưa khai thác tốt hạ tầng và ứng dụng CNTT hiện có; tỷ lệ cán bộ, công 

chức sử dụng thư điện tử công vụ, HTTT dùng chung của tỉnh còn thấp, chưa 

tương xứng với tiềm năng của cơ sở hạ tầng kỹ thuật cũng như yêu cầu công 

việc. 

6) Về các dịch vụ cung cấp thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp, 

các dịch vụ công trực tuyến 
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Về cung cấp dịch vụ công trực tuyến: Về cơ bản, tất cả các thủ tục hành 

chính đều được cung cấp trực tuyến mức độ 1, 2 trên cổng thông tin điện tử và 

124 thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến mức độ 3 thuộc 12 lĩnh vực 

chuyên môn thuộc các sở, ngành và UBND cấp huyện: Giao thông vận tải; Kế 

hoạch và đầu tư; Thông tin và Truyền thông; Xây dựng; Y tế; Lao động, thương 

binh và Xã hội; Tài nguyên và Môi trường...Tuy nhiên, nhiều lĩnh vực chuyên 

môn khác hoặc các UBND quận/huyện chưa triển khai các dịch vụ công trực 

tuyến. 

Về Ứng dụng CNTT tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Cho đến nay, 

tỉnh Hưng Yên đã triển khai thống nhất hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh 

Hưng Yên cho 11 đơn vị sở, ngành và UBND cấp huyện và 08 xã, phường, thị 

trấn trên địa bàn tỉnh. Một số lĩnh vực như: thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội, 

đăng ký kinh doanh, cấp phép đầu tư ngày càng được triển khai rộng rãi đáp ứng 

nhu cầu, tiết kiệm thời gian cho các tổ chức, doanh nghiệp, thúc đẩy cải cách 

hành chính trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, còn nhiều đơn vị sở/ngành và các 

huyện/xã chưa triển khai phần mềm một cửa liên thông. 

7) Về các hệ thống thông tin, phần mềm và CSDL chuyên ngành 

Một số ứng dụng CNTT chuyên ngành đã được xây dựng và triển khai tại 

các cơ quan, đơn vị như: quản lý ngân sách và kho bạc, quản lý kế toán - tài 

chính, quản lý tài sản của ngành tài chính, kho bạc, quản lý hộ tịch, quản lý giấy 

phép lái xe, quản lý trường học, quản lý tuyển sinh của ngành giáo dục, quản lý 

bệnh viện và khám chữa bệnh của ngành y tế, Các cơ sở dữ liệu văn bản quy 

phạm pháp luật, cơ sở dữ liệu doanh nghiệp, đất đai,...trên địa bàn tỉnh. 

Tuy nhiên, các CSDL đang phân tán tại các cơ quan, đơn vị chuyên ngành. 

Hiện tỉnh Hưng Yên chưa xây dựng được CSDL dùng chung cho các ngành. 

II.11.2. Đánh giá các vấn đề tồn tại theo khung CQĐT. 

1) Vấn đề về Người sử dụng  

Về nguồn nhân lực: Cán bộ chuyên trách về CNTT được chăm lo, phát 

triển nên các đơn vị đã có bước chuyển biến lớn về CNTT là tiền đề để phát 

triển CQĐT tại các đơn vị.  

Về đào tạo CNTT: Tại cả 3 cấp, các cơ quan đơn vị trong thời gian tới tiếp 

tục vẫn có nhu cầu đào tạo về CNTT rất lớn. Nội dung nhu cầu đào tạo là tham 

gia các khóa đào tạo sử dụng ứng dụng nghiệp vụ phục vụ công việc và đào tạo, 

bồi dưỡng nâng cao trình độ CNTT nói chung… 

2) Vấn đề về Kênh truy cập  
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Tại tỉnh Hưng Yên đã cung cấp được nhiều kênh truy cập để thực hiện các 

giao dịch cho người dân và doanh nghiệp với chính quyền. Đây là kết quả của 

nhiều nỗ lực ứng dụng CNTT vào cải cách hành chính, phục vụ người dân. Tuy 

nhiên dịch vụ công trực tuyến mức độ cao (mức độ 3, mức độ 4) còn chưa được 

ứng dụng rộng rãi do nghiều nguyên nhân, cần phải phát triển mạnh những dịch 

vụ này để đem lại sự phục vụ tốt hơn.  

Các kênh truy cập chính là Cổng thông tin điện tử, đây là kênh thông tin 

quan trọng để người dân, doanh nghiệp và các tổ chức khác có thể tìm kiếm 

thông tin, theo dõi, giám sát các hoạt động của cơ quan nhà nước góp phần minh 

bạch hóa hoạt động của cơ quan nhà nước.  

Hệ thống một cửa điện tử tích hợp các cung cấp dịch vụ công trực tuyến 

của tỉnh, đảm bảo cung cấp toàn bộ dịch vụ công của tỉnh dưới hình thức trực 

tuyến ở mức độ 2, mức độ 3 giúp người dân có thể tìm hiểu và lấy các biểu mẫu 

của các thủ tục hành chính qua internet, giúp giảm thời gian thực hiện các thủ 

tục hành chính.   

3) Vấn đề về Dịch vụ cổng  

Đây là một kênh thông tin quan trọng phản ánh đầy đủ các lĩnh vực lịch sử, 

kinh tế, chính trị, văn hoá xã hội của tỉnh Hưng Yên, từng bước phục vụ sự lãnh 

đạo chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Cổng đã giúp bạn đọc ở khắp mọi 

nơi có thể tìm hiểu về lịch sử, tình hình phát triển KTXH, truyền thống văn 

hoá,...của đất và người Hưng Yên qua các thời kỳ; giúp các nhà đầu tư tìm hiểu 

môi trường đầu tư vào tỉnh Hưng Yên.  

Theo đánh giá thì hiện trạng Cổng thông tin điện tử tỉnh Hưng Yên khá tốt, 

có đội ngũ biên tập, quản trị thường xuyên có trình độ về công nghệ thông tin 

tốt.  

4) Vấn đề về Dịch vụ công trực tuyến  

Tuyệt đại đa số các dịch vụ là Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2. 

Cần xây dựng, phát triển mạnh những dịch vụ công mức 3, mức 4 để đem 

lại sự phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp. Việc sử dụng các ứng 

dụng dùng chung như Hệ thống thư điện tử tỉnh và Phần mềm quản lý văn bản 

và điều hành đã có những thay đổi đáng kể. Nhận thức của cán bộ, công chức về 

lợi ích của ứng dụng CNTT có chuyển biến tích cực. 

 Trong năm 2016, tỷ lệ cán bộ, công chức sử dụng thường xuyên thư điện 

tử công vụ và tỷ lệ gửi nhận văn bản điện tử tăng cao so với năm 2015. Ứng 

dụng chuyên ngành được các đơn vị đẩy mạnh vào phục vụ hoạt động chuyên 

môn, nghiệp vụ, góp phần cải cách thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian, chi 

phí trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ ứng dụng CNTT phục vụ công tác 

chuyên môn nghiệp vụ được triển khai, sử dụng rộng rãi, hiệu quả tại nhiều sở, 
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ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị góp phần nâng cao chất lượng hoạt 

động quản lý và điều hành. 100% các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh 

đều sử dụng phần mềm kế toán phục vụ công tác tài chính - kế toán ở đơn vị. 

Việc ứng dụng CNTT tại một số cơ quan đơn vị còn hạn chế, sự  kết nối, liên 

thông của các hệ thống thông tin giữa các cơ quan, đơn vị còn ít chưa khai thác 

hiệu quả các hệ thống thông tin đã có.  

5) Vấn đề về các dịch vụ chia sẻ tích hợp  

Do tỉnh Hưng Yên hiện có nhiều hệ thống ứng dụng đang triển khai phân 

tán, chưa tích hợp và trao đổi dữ liệu, cần có giải pháp chuyển đổi hoặc tích hợp 

các hệ thống, cụ thể:   

- Các phần mềm lõi (Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành và Phần 

mềm một cửa điện tử)  

- Các phần mềm chuyên ngành được trang bị tại các sở ngành về cơ bản 

còn mang tính tự phát, chưa đồng bộ và tích hợp tốt với nhau để có thể 

sử dụng liên thông giữa các cơ quan, đơn vị.   

Như vậy, để thực hiện tốt các dịch vụ chia sẻ và tích hợp, Hưng Yên cần 

triển khai một nền tảng thống nhất để đảm bảo việc chia sẻ dữ liệu, tích hợp và 

liên thông giữa các ứng dụng hiện có cũng như sẽ phát triển sau này.  

6) Vấn đề về nền tảng chia sẻ tích hợp cấp tỉnh  

Để thực hiện tốt các dịch vụ chia sẻ, tích hợp. Hưng Yên đã có kế hoạch 

xây dựng LGSP để đảm bảo việc chia sẻ dữ liệu, tích hợp và liên thông giữa các 

ứng dụng hiện có cũng như các ứng dụng mới phát triển sau này.  

7) Vấn đề về Hạ tầng kỹ thuật  

Hạ tầng CNTT trong các cơ quan, đơn vị đã được quan tâm đầu tư, nâng 

cấp đảm bảo yêu cầu công tác, CBCC được trang bị máy tính làm việc, các cơ 

quan đều có mạng nội bộ LAN và kết nối Internet tốc độ cao. Cơ bản đáp ứng 

nhu cầu về cơ sở vật chất, là tiền đề đẩy mạnh các ứng dụng CNTT vào trong 

công việc chuyên môn. Ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan đã được 

chú trọng đẩy mạnh. Tuy nhiên, tại nhiều đơn vị mạng LAN đã xuống cấp lạc 

hậu, máy tính cấu hình kém, hỏng không đáp ứng được các ứng dụng kết nối 

Internet tốc độ cao.  

100% các đơn vị có mạng nội bộ kết nối các phòng, ban, đơn vị trực thuộc 

cho phép trao đổi, chia sẻ thông tin. Hạ tầng viễn thông đã kết nối cáp quang tốc 

độ cao đến tất cả các cơ quan nhà nước cấp tỉnh, huyện và xã đảm bảo tốt việc 

truy cập Internet.   
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Trung tâm hạ tầng thông tin cơ bản sẽ đảm bảo là đầu mối kỹ thuật để triển 

khai, kết nối các hệ thống thông tin của tỉnh.  

III. Định hƣớng xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử của Tỉnh  

III.1. Chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh  

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên đến năm 2020 

đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2111/QĐ-TTg. 

Theo đó, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên đến 

năm 2020 phải phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, 

quy hoạch Vùng đồng bằng sông Hồng, Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ và 

Vùng thủ đô Hà Nội, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất với quy hoạch ngành, 

lĩnh vực. Phát huy cao nhất tiềm năng, lợi thế của địa phương; khai thác, sử 

dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao; tập 

trung đầu tư xây dựng, tạo bước đột phá về kết cấu hạ tầng, phát triển công 

nghiệp và dịch vụ; coi trọng phát triển  công nghệ cao, gắn với xây dựng nông 

thôn mới để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững trong thời kỳ đẩy 

mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Gắn phát triển kinh tế với phát triển văn 

hoá, xã hội; phát triển kinh tế - xã hội gắn liền với bảo vệ tài nguyên và môi 

trường. Tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chú trọng phát triển giáo 

dục và đào tạo, phát triển khoa học công nghệ. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển 

kinh tế - xã hội với bảo đảm an ninh, quốc phòng và trật tự an toàn xã hội. 

Theo quy hoạch, mục tiêu cụ thể về phát triển kinh tế của tỉnh Hưng Yên là 

có tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) bình quân giai đoạn 2011 - 2015 đạt 7,8% 

và đạt khoảng 7,5-8% trong giai đoạn 2016 – 2020; GDP bình quân đầu người 

đạt trên 40 triệu vào năm 2015 và trên 75 triệu vào năm 2020; tổng vốn đầu tư 

trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 – 2015 khoảng 63,8% và giai đoạn 2016 – 2020 

khoảng 65,9% tổng giá trị gia tăng. 

Về phát triển xã hội, Hưng Yên phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 

3% vào năm 2015 (theo chuẩn nghèo mới) và giữ ổn định đến năm 2020 là dưới 

2%; tạo thêm việc làm hàng năm cho trên 2 vạn lao động; nâng tỷ lệ lao động 

trong độ tuổi được đào tạo đạt 54% vào năm 2015 và khoảng 65% vào năm 

2020. 

Về bảo vệ môi trường, đến năm 2015 phấn đấu có 97% dân cư đô thị sử 

dụng nước sạch và 94% dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh; 85% các 

cơ sở sản xuất áp dụng công nghệ sạch hoặc được trang bị các thiết bị giảm 

thiểu ô nhiễm, xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn môi trường...; đồng thời giải quyết 

tốt vấn đề vệ sinh môi trường đô thị, nông thôn, vệ sinh an toàn thực phẩm và 
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môi trường các khu công nghiệp, khu du lịch, làng nghề trên cơ sở giải quyết hài 

hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ tài nguyên môi trường sinh thái. 

Quy hoạch cũng nêu rõ phương hướng phát triển các ngành, lĩnh vực. Về 

nông nghiệp, phát triển nông nghiệp theo hướng toàn diện, hiệu quả, bền vững 

theo hướng CNH, HĐH gắn với xây dựng nông thôn mới. Phát triển mạnh công 

nghiệp và xây dựng theo hướng hiện đại, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh, 

ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, hiện đại. Phát triển hệ 

thống giao thông đồng bộ, liên kết với thủ đô Hà Nội và các địa phương vùng 

kinh tế trọng điểm Bắc bộ. Xây dựng đề án phát triển ngành giáo dục và đào tạo 

đến năm 2020 đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho nhu cầu phát triển của tỉnh 

và của cả nước. Phấn đấu để Hưng Yên tiếp tục nằm trong nhóm các địa phương 

dẫn đầu về GD-ĐT của cả nước. Triển khai xây dựng khu đại học Phố Hiến phù 

hợp với yêu cầu phát triển. 

Cũng theo quy hoạch, thành phố Hưng Yên là trung tâm hành chính, kinh 

tế, văn hóa – xã hội của tỉnh và phấn đấu đạt tiêu chí đô thị loại II trước năm 

2020. Xây dựng các đô thị Mỹ Hào, Văn Giang và các đô thị có cơ sở hạ tầng xã 

hội sớm thực sự là trung tâm hành chính, kinh tế, VH-XH, trung tâm công 

nghiệp của huyện, của vùng trong tỉnh. Quy hoạch cũng nêu rõ các chương 

trình, đề án phát triển, các dự án ưu tiên nghiên cứu đầu tư và các giải pháp thực 

hiện quy hoạch. 

Hiện nay, CNTT đã ở một bước phát triển cao đó là số hóa tất cả các dữ 

liệu thông tin, luân chuyển mạnh mẽ và kết nối tất cả chúng ta lại với nhau. Mọi 

loại thông tin, số liệu âm thanh, hình ảnh có thể được đưa về dạng kỹ thuật số để 

bất kỳ máy tính nào cũng có thể lưu trữ, xử lý và chuyển tiếp cho nhiều người.   

Những công cụ và sự kết nối của thời đại kỹ thuật số cho phép chúng ta dễ 

dàng thu thập, chia sẻ thông tin và hành động trên cơ sở những thông tin này 

theo phương thức hoàn toàn mới, kéo theo hàng loạt sự thay đổi về các quan 

niệm, các tập tục, các thói quen truyền thống... Công nghệ thông tin là một trong 

các động lực quan trọng nhất của sự phát triển ứng dụng và phát triển công nghệ 

thông tin ở nước ta nhằm góp phần giải phóng sức mạnh vật chất, trí tuệ và tinh 

thần của toàn dân tộc, thúc đẩy công cuộc đổi mới, phát triển nhanh và hiện đại 

hoá các ngành kinh tế, tăng cường năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp, hỗ 

trợ có hiệu quả cho quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, nâng cao chất lượng cuộc 

sống của nhân dân, đảm bảo an ninh quốc phòng và tạo khả năng đi tắt đón đầu 

để thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa.  

Tác động của CNTT vô cùng to lớn, nó không chỉ thúc đẩy nhanh quá trình 

tăng trưởng kinh tế, mà còn kéo theo sự biến đổi trong phương thức sáng tạo của 

cải, trong lối sống và tư duy của con người. Trong nền kinh tế tri thức, các quy 

trình sản xuất đều được tự động hoá. Trong nền kinh tế toàn cầu, với sự phát 
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triển của internet, thương mại điện tử đang trở thành một lĩnh vực phát triển rất 

mạnh mẽ, nó thúc đẩy các ngành sản xuất dịch vụ trên phạm vi toàn thế giới, và 

đặc biệt quan trọng với các nước đang phát triển, nhất là đối với vùng xa xôi hẻo 

lánh, các nước và các vùng này có cơ hội tiếp cận thị trường quốc tế. Công nghệ 

thông tin là chiếc chìa khoá để mở cánh cổng vào nền kinh tế tri thức. Mạng 

thông tin là môi trường lý tưởng cho sự sáng tạo, là phương tiện quan trọng để 

quảng bá và nhân rộng nhanh vốn tri thức, động lực của sự phát triển, phát triển 

năng lực của con người. 

Việc phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Hưng Yên tất yếu phải khai thác được 

những tiềm năng thế mạnh của công nghệ thông tin, thúc đẩy những ứng dụng 

và phát triển công nghệ thông tin, coi đó là một điều kiện cần thiết để đạt được 

những mục tiêu đã đề ra.  

III.2. Tầm nhìn, định hƣớng chiến lƣợc phát triển Chính quyền điện tử 

trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh  

III.2.1. Tầm nhìn 

Thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về 

đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển 

bền vững và hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của 

Chính phủ về Chính phủ điện tử; Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 

của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT 

trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 

714/QĐ-TTg ngày 22/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Danh mục cơ 

sở dữ liệu quốc gia cần ưu tiên triển khai tạo nền tảng phát triển chính phủ điện 

tử;  

Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành Kế hoạch số 265/KH-UBND 

ngày 19/11/2015 về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan 

nhà nước tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2020; 

a) Mục tiêu. 

1) Tăng cường sự điều hành có hiệu quả của các cấp chính quyền tỉnh 

Hưng Yên, có sự tham gia rộng rãi của người dân, tạo môi trường làm việc điện 

tử rộng khắp, tin học hóa hầu hết các hoạt động, làm cho hoạt động của cơ quan 

nhà nước minh bạch hơn, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. 

2) Cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ cao, hiệu quả, 

nhanh chóng, thân thiện trên diện rộng cho người dân và doanh nghiệp. 

3) Chính quyền điện tử góp phần tích cực vào nhiệm vụ xây dựng tỉnh 

Hưng Yên cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020; 

đưa Hưng Yên trở thành một trong những tỉnh khá về phát triển công nghệ thông 

tin và xây dựng chính quyền điện tử so với cả nước. 
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4) Tỉnh Hưng Yên là tỉnh có ngành công nghiệp công nghệ thông tin phát 

triển đều trên các lĩnh vực phần cứng, phần mềm, nội dung số, dịch vụ công 

nghệ thông tin. 

5) Đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin có chất lượng tốt đủ cung 

cấp trong tỉnh, trong nước và xuất khẩu. 

6) Nhiều doanh nghiệp trong ngành công nghiệp công nghệ thông tin tiếp 

tục đến đầu tư phát triển. Các doanh nghiệp công nghệ thông tin đóng góp một 

phần đáng kể vào phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm và tăng thu 

ngân sách cho tỉnh. 

b) Nội dung kế hoạch. 

1) Đổi mới nhận thức, nâng cao vai trò lãnh đạo đối với việc phát triển và 

ứng dụng công nghệ thông tin: 

− Tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao 

nhận thức và kiến thức về công nghệ thông tin trong xã hội, đảm bảo 

công nghệ thông tin là một trong các nội dung trọng tâm, thường 

xuyên trong các chương trình truyền thông của các cơ quan thông tin 

đại chúng các cấp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong 

việc phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của 

nhà nước về công nghệ thông tin. 

− Kiện toàn và thành lập Ban chỉ đạo công nghệ thông tin tỉnh do một 

đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng ban.  

− Rà soát, chỉnh sửa, bổ sung để đảm bảo ứng dụng, phát triển công 

nghệ thông tin là nội dung quan trọng, bắt buộc phải có trong các 

chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, kế hoạch 

đầu tư công, các chương trình kế hoạch giai đoạn 2016-2020 và tiếp 

theo. 

− Tổ chức xây dựng và nhân rộng các mô hình tiêu biểu và điển hình 

trong ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin. Đưa tiêu chí ứng 

dụng công nghệ thông tin vào công tác thi đua khen thưởng của các 

cơ quan, đơn vị. 

2) Xây dựng hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật về ứng dụng, phát triển 

công nghệ thông tin: 

− Rà soát, bổ sung Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin của tỉnh 

Hưng Yên đến năm 2015 định hướng đến năm 2020 phù hợp với 

Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên. 

− Xây dựng chính sách thu hút và đãi ngộ, chế độ phụ cấp đặc thù đối 

với cán bộ, công chức, viên chức làm công nghệ thông tin trong các 

cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. 
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− Tạo điều kiện thuận lợi, áp dụng các chế độ ưu đãi cao nhất về tín 

dụng, thuế, cơ sở hạ tầng cho các hoạt động nghiên cứu, sản xuất và 

cung cấp sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin. 

− Xây dựng, ban hành quy định về bảo mật, an toàn hệ thống thông tin; 

chính sách về đầu tư cho phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin. 

Xây dựng hướng dẫn nhằm nâng cao tính pháp lý của văn bản điện 

tử và chữ ký số.  

3) Đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin:  

− Việc phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh 

phải bám sát Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin của tỉnh 

Hưng Yên, đồng thời tổ chức thực hiện theo 4 quan điểm và 3 đột 

phá chiến lược đã được Bộ chính trị đề ra trong Nghị quyết số 36-

NQ/TW. Hằng năm, các cơ quan, đơn vị, địa phương và các ngành 

chủ động xây dựng Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin tại đơn 

vị mình đảm bảo đáp ứng yêu cầu phát triển, nhiệm vụ chính trị của 

đơn vị và phù hợp với Kế hoạch chung của tỉnh. 

4) Xây dựng hệ thống hạ tầng thông tin của tỉnh đồng bộ, hiện đại:  

− Hoàn thiện, nâng cấp hệ thống máy tính, mạng nội bộ của các sở, 

ban, ngành của tỉnh và UBND các huyện/thành phố. Xây dựng, kết 

nối mạng diện rộng của tỉnh bảo đảm liên thông từ cấp tỉnh đến cấp 

huyện, cấp xã.  

− Xây dựng, hoàn thiện các cổng thông tin điện tử của các cơ quan, 

đơn vị, các cơ sở dữ liệu quan trọng về dân cư, đất đai, tài nguyên, 

môi trường, kinh tế, xã hội, doanh nghiệp.  

− Tận dụng cơ sở hạ tầng thông tin sẵn có, tập trung xây dựng và mở 

rộng mạng cáp quang, băng rộng đến các xã, phường, thị trấn, thôn 

trên toàn tỉnh. 

− Xây dựng trung tâm dữ liệu số của tỉnh đạt chuẩn quốc gia để lưu trữ 

hệ thống thông tin số của tỉnh và tạo cơ sở kết nối các hệ thống thông 

tin của tỉnh với quốc gia, quốc tế. 

5) Ứng dụng công nghệ thông tin rộng rãi, thiết thực, hiệu quả: 

− Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các ngành, các 

lĩnh vực, nhất là các ngành kinh tế, kỹ thuật để nâng cao sức cạnh 

tranh. 

− Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng, quản lý, 

vận hành hệ thống kinh tế, xã hội quan trọng như giáo dục, y tế, giao 
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thông, điện, nông nghiệp và phát triển nông thôn, thông tin và truyền 

thông. 

− Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ 

quan Nhà nước, hoàn thiện các nội dung chỉ đạo của Chính phủ về 

xây dựng Chính phủ điện tử trên địa bàn tỉnh: Duy trì, hoàn thiện tốt 

các ứng dụng công nghệ thông tin đã có; triển khai chữ ký số trong 

hoạt động của các cơ quan nhà nước đến tất cả các cơ quan cấp tỉnh, 

cấp huyện; thực hiện tốt việc chuyển nhận văn bản, quản lý, điều 

hành qua mạng: 90 % các văn bản chuyển nhận qua mạng; 100% các 

thông tin được công khai, minh bạch thông tin trên các trang thông 

tin điện tử theo quy định; xây dựng các dịch vụ công, trên 70% dịch 

vụ công trực tuyến mức độ 3, và trên 10% mức độ 4 phục vụ người 

dân và doanh nghiệp.  

− Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động sản xuất 

kinh doanh và quản trị toàn diện các hoạt động của doanh nghiệp, 

trước hết là các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp Nhà nước.  

− Đẩy mạnh thanh toán điện tử, thương mại điện tử, nâng cao sức cạnh 

tranh của các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của tỉnh với thị trường 

trong nước và quốc tế. 

− Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu để 

quản lý nguồn nhân lực, lao động, trong thực hiện các chính sách xã 

hội đối với người có công, xóa đói, giảm nghèo; quản lý, bảo vệ môi 

trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; công tác cứu hộ, cứu nạn, 

phòng, chống thiên tai và bảo trợ xã hội. 

6) Ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước: 

− Xây dựng mô hình chính phủ điện tử trên địa bàn tỉnh, cung cấp các 

dịch vụ công trực tuyến ở mức độ cao và trong nhiều lĩnh vực, gắn 

kết chặt chẽ với triển khai Chương trình cải cách hành chính nhà 

nước giai đoạn 2011-2020. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin 

trong việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông. 

− Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các ngành, các 

lĩnh vực nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của các 

cơ quan nhà nước, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao sức 

cạnh tranh, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, 

chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực 

giáo dục và đào tạo, y tế, giao thông, xây dựng, thuế và công tác tư 

pháp. 

− Tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong các cơ quan nhà nước trên 

địa bàn tỉnh nhằm giảm bớt sử dụng văn bản giấy, Đẩy mạnh việc sử 
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dụng chứng thực chữ ký số và xác thực điện tử, bảo mật thông tin 

trong cơ quan nhà nước và tổ chức, doanh nghiệp. 

7) Phát triển công nghiệp công nghệ thông tin:  

− Hỗ trợ nâng cao năng lực hoạt động, khả năng phát triển thị trường 

và sức cạnh tranh cho các doanh nghiệp. Ưu tiên, hỗ trợ áp dụng các 

chuẩn kỹ năng, quy trình quản lý và sản xuất tiên tiến; ưu tiên cho 

vay vốn đầu tư phát triển đối với các doanh nghiệp công nghệ thông 

tin vừa và nhỏ. Tập trung phát triển một số doanh nghiệp công nghệ 

thông tin của tỉnh tầm cỡ quốc gia và khu vực. 

− Đầu tư nghiên cứu, phối hợp, liên kết sản xuất, phát triển, ứng dụng 

các sản phẩm phần mềm sử dụng trong các hệ thống thông tin, cơ sở 

dữ liệu của tỉnh phù hợp, có hiệu quả và đảm bảo an toàn, an ninh 

thông tin và đạt các tiêu chuẩn quốc gia. Tăng cường xúc tiến đầu tư 

phát triển khu công nghệ thông tin tập trung của tỉnh. 

8) Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin: 

− Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công 

chức, viên chức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu ứng dụng 

công nghệ thông tin trong công tác. Tiếp tục đào tạo nâng cao trình 

độ đội ngũ chuyên trách công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà 

nước; cán bộ, công chức ở cơ quan chuyên trách về công nghệ thông 

tin, các trường đại học, cao đẳng, các ngành có ứng dụng, sử dụng 

nhiều về công nghệ thông tin như: Giáo dục đào tạo, y tế, giao thông, 

thuế, nông nghiệp, tài nguyên môi trường,… 

− Đổi mới mạnh mẽ phương thức quản lý, nội dung và chương trình 

đào tạo, nhất là chương trình đào tạo công nghệ thông tin cho các 

chuyên ngành; gắn đào tạo với nhu cầu của xã hội cả về số lượng, 

chất lượng, trình độ và trong từng thời kỳ. 

− Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong phát triển nguồn nhân lực công nghệ 

thông tin, tạo điều kiện để một số chuyên gia về công nghệ thông tin, 

cán bộ lãnh đạo, quản lý có điều kiện nghiên cứu, học tập, trao đổi 

kinh nghiệm ở các nước có trình độ tiên tiến về công nghệ thông tin. 

− Chú trọng hoạt động nghiên cứu, chuyển giao và làm chủ công nghệ 

mới, phần mềm nguồn mở, công nghệ mở, chuẩn mở. Nâng cao hiệu 

quả, hiệu lực bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Khuyến khích hợp tác phát 

triển, chuyển giao, mua bán công nghệ và quyền sở hữ trí tuệ, tiến tới 

bảo đảm đủ năng lực để bảo vệ an toàn, an ninh thông tin mạng. 

9) Tăng cường hợp tác quốc tế 
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− Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ và 

đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ; tăng cường thu hút các 

nhà đầu tư nước ngoài vào đầu tư phát triển công nghiệp công nghệ 

thông tin trên địa bàn tỉnh.  

− Đẩy mạnh hợp tác, học tập kinh nghiệm quốc tế; thu hút đầu tư trực 

tiếp từ các tập đoàn mạnh về công nghệ thông tin, viễn thông trên thế 

giới. Nâng cao năng lực nghiên cứu, tiếp thu, chuyển giao những 

thành tựu công nghệ thông tin hiện đại. 

III.2.2. Định hƣớng chiến lƣợc phát triển. 

a) Công tác tuyên truyền, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch 

ứng dụng công nghệ thông tin 

Rà soát, tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về CNTT nhằm 

cụ thể hóa các quy định của Nhà nước trong hoạt động ứng dụng CNTT trên địa 

bàn tỉnh. Nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách ưu đãi hỗ trợ cho cán bộ, công 

chức, viên chức công tác trong lĩnh vực CNTT trên địa bàn tỉnh. Chính sách 

mua sắm các sản phẩm, phần mềm, thuê dịch vụ CNTT trong nước thuộc các dự 

án ứng dụng CNTT của tỉnh. 

Xây dựng, hoàn thiện Kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh đáp ứng yêu 

cầu và xu thế phát triển CNTT trong tình hình hiện nay, phù hợp với Khung 

Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam; làm cơ sở nền tảng cho phát triển Chính 

phủ điện tử tại địa phương. 

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về an toàn, an ninh 

thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị. 

b) Phát triển hạ tầng và ứng dụng công nghệ thông tin 

1) Phát triển hạ tầng CNTT và đảm bảo an toàn, an ninh thông tin: 

− Nâng cấp, bổ sung trang thiết bị cho hệ thống mạng LAN của các cơ 

quan, đơn vị đảm bảo hoạt động ổn định, kết nối thông suốt giữa các 

máy tính trong nội bộ và kết nối mạng diện rộng của tỉnh. 

− Xây dựng hệ thống trục tích hợp kết nối liên thông giữa các HTTT; 

nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh đồng bộ về hạ tầng thiết bị 

và công nghệ theo tiêu chuẩn mới đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính 

quyền điện tử tỉnh. 

− Đầu tư mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin đồng bộ, kết nối 

mạng LAN của các xã, phường, thị trấn với mạng diện rộng của tỉnh 

phục vụ triển khai phần mềm quản lý điều hành, dịch vụ công. 

2) Ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước và phục vụ 

người dân và doanh nghiệp: 
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− Tiếp tục khai thác sử dụng hiệu quả hệ thống thư điện tử công vụ, 

phần mềm quản lý văn bản và điều hành tại các cơ quan, đơn vị. Ứng 

dụng chữ ký số trong việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ 

quan nhà nước và với người dân và doanh nghiệp. Triển khai cấp 

chữ ký số cho cán bộ là Lãnh đạo quản lý các sở, ban, ngành và 

UBND cấp huyện. 

− Triển khai đồng bộ phần mềm quản lý văn bản và điều hành cho 

UBND các xã, phường, thị trấn phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử 

liên thông từ cấp tỉnh đến cấp xã. 

− Các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh cung cấp 

thông tin thường xuyên, kịp thời trên cổng thông tin điện tử; tiếp tục 

triển khai cung cấp dịch vụ công mức độ 3 và một số dịch vụ công 

mức độ 4. 

− Tổ chức, triển khai phần mềm một cửa điện tử thống nhất trong toàn 

tỉnh từ cấp xã đến cấp tỉnh. 

− Triển khai ứng dụng phần mềm quản lý chuyên ngành các sở, ban, 

ngành và UBND các huyện, thành phố. 

− Đầu tư thiết bị an toàn bảo mật, phần mềm diệt vi rút máy tính và 

triển khai các giải pháp đảm bảo ATTT cho hệ thống mạng máy tính 

của các cơ quan, đơn vị. 

3) Đào tạo, bồi dưỡng về CNTT: 

− Tổ chức hội nghị, hội thảo tập huấn nâng cao nhận thức, năng lực 

lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ chuyên môn cho lãnh đạo phụ trách về 

CNTT tại các cơ quan, đơn vị. 

− Đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ về CNTT cho cán bộ chuyên 

trách các sở, ngành, UBDN các huyện, thành phố. Tổ chức đào tạo, 

bồi dưỡng tin học, sát hạch kỹ năng sử dụng CNTT đối với cán bộ, 

công chức, viên chức theo chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT. 

− Tổ chức đào tạo, hướng dẫn, tuyên truyền rộng rãi trên các phương 

tiện thông tin đại chúng cho người dân và doanh nghiệp khai thác, sử 

dụng hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến nhằm hình thành những 

công dân điện tử tương lai. 

c) Phân tích sự phù hợp của định hướng phát triển với Nghị quyết số 

36a/NQ-CP; Quyết định số 1819/QĐ-TTg; Kế hoạch số 265/KH-UBND 

của UBND tỉnh Hưng Yên 

1) Về định hướng phát triển công tác tuyên truyền, xây dựng văn bản quy 

phạm pháp luật, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin: 
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- Phù hợp với nội dung trong Kế hoạch số 265/KH-UBND của UBND 

tỉnh Hưng Yên về xây dựng hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật 

về ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin: 

- Phù hợp với mục 1. Bảo đảm môi trường pháp lý trong Phần III. Các 

giải pháp chủ yếu của chương trình trong Quyết định số 1819/QĐ-

TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Chương 

trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà 

nước giai đoạn 2016-2020; 

2) Về định hướng phát triển hạ tầng CNTT và đảm bảo an toàn, an ninh 

thông tin: 

- Phù hợp với nội dung xây dựng hệ thống hạ tầng thông tin của tỉnh 

đồng bộ, hiện đại trong Kế hoạch số 265/KH-UBND của UBND tỉnh 

Hưng Yên; 

- Phù hợp với Hoạt động 3: Phát triển và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, 

các hệ thống thông tin, CSDL quốc gia tạo nền tảng phát triển Chính 

phủ điện tử trong Phần II. Các hoạt động của chương trình của 

Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính 

phủ Ban hành Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt 

động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020; 

- Phù hợp với mục 5. Nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng viễn thông, 

bảo đảm chất lượng đường truyền. Tăng cường bảo đảm an toàn 

thông tin, an ninh thông tin trong Phần III. Các nhiệm vụ cụ thể của 

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

phủ điện tử; 

3) Về định hướng ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước 

và phục vụ người dân và doanh nghiệp: 

- Phù hợp với nội dung Đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ 

thông tin và Ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà 

nước trong Kế hoạch số 265/KH-UBND của UBND tỉnh Hưng Yên; 

- Phù hợp với Mục 2 về xây dựng hệ thống điện tử thông suốt và Mục 

4 về Ứng dụng CNTT gắn kết với công cuộc cải cách hành chính 

trong Phần III. Các nhiệm vụ cụ thể của Nghị quyết số 36a/NQ-CP 

ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử; 

- Phù hợp với Hoạt động 1. Phát triển ứng dụng CNTT phục vụ người 

dân và doanh nghiệp và Hoạt động 2. Phát triển và hoàn thiện các 

ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan nhà nước trong Phần II. Các 

hoạt động của chương trình của Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 

26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Chương trình quốc 

gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai 

đoạn 2016-2020; 
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4) Về định hướng đào tạo và bồi dưỡng về CNTT: 

- Phù hợp với nội dung Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin  

trong Kế hoạch 265/KH-UBND của UBND tỉnh Hưng Yên; 

- Phù hợp với Mục 1 về triển khai các giải pháp để nâng cao cả ba 

nhóm chỉ số, trong đó có chỉ số về nhân lực (HCI) theo phương pháp 

đánh giá Chính phủ điện tử của LHQ trong Phần III. Các nhiệm vụ 

cụ thể của Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính 

phủ về Chính phủ điện tử; 

- Phù hợp với Mục 4. Nâng cao nhận thức, đào tạo nguồn nhân lực 

trong Phần III. Các giải pháp chủ yếu của chương trình của Quyết 

định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ 

Ban hành Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động 

của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020; 

III.3.  Định hƣớng kỹ thuật Kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh 

Để hiện thực hoá định hướng và tầm nhìn của tỉnh về chính quyền điện tử, 

định hướng và tầm nhìn của kiến trúc chính quyền điện tử cung cấp một mô tả 

tổng thể kiến trúc dưới hình thức các tiêu chuẩn, hướng dẫn và mô hình kiến 

trúc ở nhiều khía cạnh khác nhau, như là: người dùng, nghiệp vụ dịch vụ công 

trực tuyến, dữ liệu, ứng dụng và công nghệ. Các tiêu chuẩn, hướng dẫn và mô 

hình kiến trúc này được phát triển để đảm bảo các thuộc tính sau được đề cập 

trong mọi khía cạnh của thiết kế và cài đặt kiến trúc của chính quyền điện tử.   

− Tính tƣơng tác, liên thông (Interoperability): cho phép việc trao đổi 

thông tin, tái sử dụng các mô hình dữ liệu, và thay thế lẫn nhau của 

dữ liệu trên hệ thống.  

− Tính tiêu chuẩn mở (Open Standards): Cung cấp sự tương tác, liên 

thông, duy trì dữ liệu, và tự do hơn trong việc lựa chọn công nghệ và 

nhà cung cấp. Việc sử dụng tiêu chuẩn mở sẽ tạo điều kiện dễ dàng 

hơn trong việc lưu trữ hỗ sơ, dữ liệu.  

− Tính linh hoạt (Flexibiliy): Tạo điều kiện áp dụng công nghệ mới 

và cho phép quản lý bất kỳ sự thay đổi trong quá trình phát triển và 

quản trị hệ thống.  

− Tính cộng tác/hợp tác (Collaboration): Cung cấp một nền tảng cho 

phép các sở/ban/ngành của tỉnh sử dụng và chia sẻ thông tin, dữ liệu 

chung.  

− Tính công nghệ (Technology): Đảm bảo các công nghệ được ứng 

dụng là mở, và dễ dàng giao tiếp với các hệ thống khác của Sở, Ban, 

Ngành trong tỉnh, Bộ và Quốc gia.  
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Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh đảm bảo liên tục và liền mạch của thông 

tin, cải thiện sự gắn kết của các hệ thống thông tin của tỉnh, và hỗ trợ dễ dàng 

tích hợp với các hệ thống ứng dụng của Chính phủ/Bộ, Tỉnh. Và Kiến trúc chính 

quyền điện tử được mô tả thông qua những khung nhìn khác nhau dưới dạng các 

thành phần được mô tả trong tài liệu như trong Hình 2. 

Mô hình kiến trúc chính quyền điện tử

Kiến trúc thông tin
(Information Architecture)

Định hướng kiến trúc (Architecture Vision)

Kiến trúc dữ liệu 
(Data Architecture)

Kiến trúc ứng dụng
(Application Architecture)

Kiến trúc nghiệp vụ
(Business Architecture)

Kiến trúc công nghệ
(Technology Architecture)

Kiến trúc hạ tầng
(Infastructure Architecture)

Kiến trúc tích hợp
(Intergration Architecture)

Kiến trúc hạ tầng
(Security Architecture)

 

Hình 2. Thành phần mô tả kiến trúc chính quyền điện tử 

- Định hƣớng kiến trúc được mô tả và định nghĩa dựa trên Mô hình kiến 

trúc trúc này đưa ra một cái nhìn bao quát về các thành phần kiến trúc sẽ được 

xây dựng bao gồm: các đối tượng sử dụng hệ thống, các hệ thống bên ngoài cần 

tương  tác, các dịch vụ cho người dùng, ứng dụng, dữ liệu dùng chung, công 

nghệ, và cả hạ tầng kỹ thuật. Chi tiết của Mô hình kiến trúc tham chiếu được mô 

tả trong phần “Mô hình tham chiếu kiến trúc chính quyền điện tử”. 

Mô hình tham chiếu kiến trúc chính quyền điện tử của Hưng Yên sẽ tuân 

theo đúng mô hình của Bộ Thông tin và Truyền thông đã hướng dẫn trong Văn 

bản số 1178/BTTTT-THH ngày 21/4/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

Các vấn đề đặt ra là cần xác định các công cụ kỹ thuật giải quyết các vấn đề sau 

đây: 

1. Công cụ xây dựng cổng thông tin đáp ứng được các yêu cầu của Bộ 

Thông tin và Truyền thông; 

2. Cung cấp giải pháp tích hợp các ứng dụng chú ý ưu tiên cho sử dụng 

mã nguồn mở; 
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3. Cung cấp một CMS có thể lưu trữ và khai thác các loại dữ liệu khác 

nhau về định dạng; 

4. Cung cấp một công cụ quản lý và hỗ trợ tạo ra các quy trình quản lý 

tác nghiệp (BPM); 

5. Cung cấp hạ tầng đáp ứng khả năng IaaS, PaaS, SaaS và có thể quản 

lý đa nền tảng. 

Để giải pháp có thể có tính bền vững và khả thi, hiện nay có 2 xu thế đã và 

đang được sử dụng trên thế giới cũng như ở Việt nam đối với xây dựng giải 

pháp Chính quyền điện tử và cân nhắc sử dụng những tiến bộ kỹ thuật mới nhất 

trên thế giới cũng như các vấn đề sẽ gặp phải trong tương lai và định hướng giải 

quyết. 

Cuối cùng là lựa chọn giải pháp phù hợp nhất đối với Hưng Yên. Phần này 

dựa trên các đánh giá khả năng và trên cả sự tận dụng hạ tầng kỹ thuật mà tỉnh 

Hưng Yên hiện có.  

  

- Mô hình kiến trúc Nghiệp vụ: mô tả chức năng nghiệp vụ của các Thủ 

Tục Hành Chính Công (TTHC) trực tuyến. Mô hình này tập trung vào việc phân 

tích các thủ tục có liên thông giữa các sở, ban, ngành trong tỉnh, cũng như các 

ứng dụng nội bộ của các sở, ban, ngành nhằm hỗ trợ cung cấp dịch vụ công trực 

tuyến đến công dân, và doanh nghiệp trong tỉnh. Chi tiết mô hình kiến trúc 

Nghiệp vụ được mô tả trong phần “Kiến trúc nghiệp vụ”. 

Như phần trên đã nêu, nếu tỉnh Hưng Yên đã sử dụng một công cụ Quy 

trình quản lý tác nghiệp (BPM) thì sẽ giải quyết được vấn đề. Thực chất các quy 

trình nghiệp vụ của các nội dung cụ thể phải do chính các nhà phân tích thiết kế 

tạo ra dựa trên các văn bản quy phạm về nội dung đó, Do đó phải cần công cụ để 

thể hiện chúng và cung cấp cho các nhà phát triển xây dựng phần mềm đáp ứng 

quy trình đó. Trong thực tế, rất nhiều phần mềm ở Việt Nam đã đáp ứng được 

điều đó, thí dụ tạo ra các quy trình động gắn với nội dung hồ sơ hoặc gắn với 

con người tác nghiệp công việc trong quy trình. 

Về định hướng này được trình bày chủ yếu trong Chương IV, và Chương V 

gợi ý một số công cụ hỗ trợ cho việc tạo lập quy trình nghiệp vụ.  

- Mô hình kiến trúc Ứng dụng: mô tả các thành phần ứng dụng dịch vụ và 

mối liện hệ logic giữa các thành phần này với nhau, cũng như mối liên hệ giữa 

các ứng dụng dịch vụ này với các hệ thống ứng dụng nội bộ của các sở, ban, 

ngành , cũng như những hệ thống của Chính phủ/Bộ, và các hệ thống bên ngoài 

khác (như cổng thanh toán điện tử ngân hàng, trục tích hợp quốc gia NGSP…). 

Nhằm cung cấp dịch vụ công trực tuyến đến người dân và doanh nghiệp trên địa 
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bàn của tỉnh. Chi tiết mô hình kiến trúc Ứng dụng được mô tả trong phần “Kiến 

trúc ứng dụng”. 

Hiện nay, trên thế giới việc phát triển các ứng dụng chủ yếu vẫn dựa vào 

mô hình hướng đối tượng (SOA). Trong thời gian gần đây, có xuất hiện một số 

mô hình cải tiến, tuy nhiên vẫn nằm trong mô hình này, các cải tiến dẫn đến một 

số bài toán có thể được giảm nhẹ độ phức tạp, do đó trong tài liệu này đề xuất sử 

dụng các tiến bộ này trong việc triển khai trục tích hợp, cụ thể sử dụng API 

Gateway thay cho ESB trong trường hợp có thể được. 

Phần này được trình bày chủ yếu trong chương V. 

 - Mô hình kiến trúc Dữ liệu: mô tả cấu trúc của dữ liệu và mối liên hệ 

giữa chúng, phục vụ cho việc phát triển và quyết định chia sẻ thông tin dữ liệu 

hiệu quả giữa các hệ thống ứng dụng của Sở/Ban/Ngành, để cung cấp các dịch 

vụ công tốt hơn và hiệu quả hơn, cũng như cải thiện việc ra quyết định và hiệu 

suất làm việc của công chức. Chi tiết mô hình kiến trúc Thông tin/Dữ liệu được 

mô tả trong phần “Kiến trúc Dữ liệu”. 

Phần này chỉ muốn giới thiệu thêm về khả năng bùng nổ dữ liệu trong 

tương lai (Big Data) để giúp cho các nhà hoạch định phát triển CNTT của Hưng 

Yên có sự chuẩn bị đáp ứng.   

- Mô hình kiến trúc Công nghệ:  bao gồm Kiến trúc Tích hợp, Liên thông 

(LGSP); Kiến trúc Hạ tầng; Kiến trúc Bảo mật được xác định và xây dựng dựa 

trên “Mô hình tham chiếu kỹ thuật”. Mô hình tham chiếu kỹ thuật hỗ trợ và cho 

phép cung cấp, triển khai các thành phần dịch vụ, cũng như cung cấp một nền 

tảng tiêu chuẩn công nghệ và dịch vụ, phục vụ cho việc tái sử dụng và chia sẻ 

thông tin giữa các hệ thống trong chính quyền điện tử tỉnh. 

Xu thế trên thế giới hiện nay đang hướng đến các mô hình đám mây. Trong 

giải pháp này cần đánh giá hạ tầng kỹ thuật của Hưng Yên đã đáp ứng yêu cầu 

chưa? việc triển triển khai đa nền tảng đã đáp ứng được hay không. 

III.4. Các nguyên tắc xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh 

a) Các nguyên tắc 

Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh được thiết kế dựa trên các nguyên 

tắc sau:  

− Nguyên tắc 1: Phù hợp với khung kiến trúc điện tử cấp Tỉnh ban kèm 

theo Văn bản số 1178/BTTTT-TTH ngày 21/4/2015 của Bộ Thông 

tin và truyền thông và các văn bản hướng dẫn liên quan.  

− Nguyên tắc 2: Phù hợp với định hướng, mục tiêu triển khai ứng dụng 

công nghệ thông tin của tỉnh Hưng Yên và của Quốc gia  

− Nguyên tắc 3: Phù hợp với chiến lược, mục tiêu phát triển kinh tế - 

xã hội của tỉnh Hưng Yên  
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− Nguyên tắc 4: Các ứng dụng Công nghệ thông tin cần được xây dựng 

hướng tới dùng chung, có tính sử dụng cao, chung một nền tảng tích 

hợp.  

− Nguyên tắc 5: Phù hợp với quy trình nghiệp vụ của các đơn vị trong 

tỉnh Hưng Yên, thúc đẩy tái cấu trúc nghiệp vụ, hướng đến đơn giản 

hóa, hiệu quả, thống nhất và tường minh quy trình nghiệp vụ. 

− Nguyên tắc 6: Quản lý thông tin theo hướng tập trung, thống nhất, 

được liên thông, chia sẻ tối đa.  

− Nguyên tắc 7: Ưu tiên triển khai ứng dụng công nghệ thông tin theo 

các kế hoạch, chiến lược đã được ban hành của Chính phủ và của 

tỉnh Hưng Yên; ưu tiên triển khai trước các dịch vụ công có tính đơn 

giản, mức độ sử dụng cao.  

− Nguyên tắc 8: Không triển khai trùng lặp với các Hệ thống thông 

tin/Cơ sở dữ liệu quốc gia, các hệ thống thông tin chuyên ngành mà 

cần kết nối, chia.  

− Nguyên tắc 9: Bảo đảm sự kết nối, liên thông giữa các HTTT/CSDL 

trong và ngoài Bộ/tỉnh và các cơ quan liên quan khác.  

− Nguyên tắc 10: Các giải pháp bảo mật, an toàn, an ninh thông tin 

được triển khai ở mọi thành phần trong Kiến trúc theo nhu cầu và lộ 

trình phù hợp. 

− Nguyên tắc 11: Xem xét, áp dụng hiệu quả các công nghệ mới để 

triển khai các thành phần Kiến trúc. 

− Nguyên tắc 12: Tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định kỹ 

thuật về ứng dụng CNTT của quốc gia, chuyên ngành. 

− Nguyên tắc 13: Tận dụng tối đa hạ tầng kỹ thuật và các ứng dụng đã 

triển khai trong các dự án CNTT của tỉnh trước đây để tránh đầu tư 

lãng phí.  

b) Chi tiết và đánh giá các nguyên tắc 

− Trong các nguyên tắc trên các nguyên tắc 4, 5, 6 là quan trọng nhất 

vì liên quan đến giải pháp thiết kế kiến trúc Chính quyền điện tử của 

tỉnh Hưng Yên. Các nguyên tắc khác hiển nhiên phải được đáp ứng. 

− Các nguyên tắc 4, 5, 6 được áp dụng trên cả kiến trúc và các kiến 

trúc thành phần đối với các sở, ban, ngành và các đơn vị cấp 

huyện/xã. 

− Các nguyên tắc 4, 5, 6 được thể hiện rõ trong giải pháp xây dựng 

kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh Hưng Yên, cụ thể như sau: 

+ Nguyên tắc 4 được thể hiện trong mục IV.4. Danh mục cơ sở dữ 

liệu dùng chung cấp tỉnh, V.2.2. Kiến trúc tích hợp. 
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+ Nguyên tắc 5 được thể hiện trong phần V.4.1. Kiến trúc nghiệp vụ 

+ Nguyên tắc 6 được thể hiện trong phần IV. Mô hình liên thông 

nghiệp vụ, thông tin; IV.5.2. Trục tích hợp, liên thông dữ liệu; IV.5.3. 

Mô hình trao đổi thông tin giữa các cơ quan tỉnh Hưng Yên. 

IV. Mô hình liên thông nghiệp vụ, thông tin  

IV.1. Tổng quan về liên thông nghiệp vụ, thông tin 

Liên thông nghiệp vụ, thông tin là yếu tố quan trọng bậc nhất trong việc 

xây dựng thành công chính quyền điện tử của tỉnh nhằm đảm bảo các hoạt động, 

dịch vụ của các cơ quan nhà nước trong tỉnh đơn giản, thuận tiện, kết nối, liền 

mạch mang lại hiệu quả phục vụ tốt nhất cho người dân/doanh nghiệp. Có thể 

định nghĩa liên thông như sau: 

 Liên thông về nghiệp vụ nhằm xác định các mục tiêu nghiệp vụ, mô hình 

hóa các nghiệp vụ nhằm mang lại sự cộng tác hiệu quả giữa các cơ quan 

quản lý trong tỉnh. 

 Liên thông về thông tin là khả năng trao đổi và sử dụng thông tin một 

cách thống nhất và hiệu quả giữa các cơ quan và các hệ thống thông tin 

trong tỉnh. 

Hình vẽ sau đây thể hiện vai trò và quan hệ của liên thông nghiệp vụ, liên 

thông thông tin trong xây dựng chính quyền điện tử.  

 

Liên thông nghiệp vụ
Thống nhất quy trình

Liên thông thông tin
Trao đổi thông tin

Liên thông kỹ thuật
Trao đổi dữ liệu

 

Hình 3. Quan hệ giữa liên thông nghiệp vụ, liên thông thông tin 
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Theo hình vẽ trên, liên thông nghiệp vụ nằm ở mức độ cao nhất, nhằm 

thống nhất và xử lý quy trình nghiệp vụ liên quan đến nhiều sở ngành một cách 

kết nối, liền mạch. Liên thông nghiệp vụ chỉ đạt được trên cơ sở liên thông 

thông tin. Đến lượt mình, liên thông thông tin phải dựa trên việc liên thông về 

kỹ thuật, cụ thể là các kỹ thuật trao đổi dữ liệu giữa các hệ thống. Liên thông kỹ 

thuật cung cấp các đặc tả, định dạng, cấu trúc dữ liệu khiến cho các ứng dụng 

hiểu được dữ liệu trao đổi với nhau. Trong nhiều trường hợp, liên thông thông 

tin và liên thông kỹ thuật có thể đồng nhất với nhau. 

Các lợi ích trong việc triển khai thành công liên thông nghiệp vụ, thông tin 

trong xây dựng chính quyền điện tử bao gồm: 

- Giúp quá trình ra quyết định hiệu quả và điều hành tốt hơn do liên thông 

cho phép dữ liệu được nhiều cơ quan khác nhau cùng sử dụng, nâng cao tính 

minh bạch và trách nhiệm của cá nhân. 

- Cho phép các cơ quan quản lý phối hợp tốt hơn trong các kế hoạch và 

cung cấp dịch vụ công, cải thiện chất lượng dịch vụ, truy cập dịch vụ, tăng 

cường khả năng cộng tác giữa các dịch vụ sẵn có, giữa các cơ quan. 

- Liên thông là cơ sở của dịch vụ một cửa, lấy người dân là trung tâm thông 

qua các kênh truy cập khác nhau. 

- Đạt được liên thông sẽ giúp giảm và tiết kiệm chi phí, tận dụng hệ thống 

sẵn có cũng như giảm sự phụ thuộc vào nhà cung cấp và giúp cải thiện việc thu 

thập dữ liệu và mua sắm công nghệ. 

Các mô hình liên thông trong tài liệu này sẽ cung cấp những quy tắc, 

hướng dẫn, công cụ giúp các cơ quan trong tỉnh trong việc xây dựng, chuyển đổi 

sang nền tảng chính quyền điện tử dựa trên cộng tác và chia sẻ. Tuy nhiên cần 

nhấn mạnh ở đây là liên thông không đơn thuần chỉ là việc xây dựng các luồng 

nghiệp vụ giữa các cơ quan hay kết nối các hệ thống thông tin với nhau. Điều 

quan trọng hơn là phải tạo dựng được tư duy làm việc cộng tác, hiểu được vai 

trò của từng cơ quan trong xử lý các công đoạn của quy trình, cùng với đó là sự 

phân công có hiệu quả công việc để vượt qua được những rào cản nội bộ của 

mỗi cơ quan. 

Trong các mô hình liên thông trình bày ở các phần sau, có sử dụng một số 

kỹ thuật và công nghệ như chữ ký điện tử, quản lý quy trình nghiệp vụ (Business 

Process Management - BPM), kiến trúc hướng dịch vụ (Service Oriented 

Architecture - SOA), quản lý nội dung doanh nghiệp (Enterprise Content 

Management - ECM).  Chi tiết về các kỹ thuật và công nghệ này sẽ được đề cập 

chi tiết hơn tại phần V của tài liệu này. 
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IV.2. Phân tích chức năng, nhiệm vụ, định hƣớng phát triển các cơ quan 

nhà nƣớc của tỉnh để xây dựng mô hình liên thông nghiệp vụ.  

Chức năng, nhiệm vụ và định hƣớng phát triển các cơ quan nhà nƣớc tỉnh 

Hƣng yên 

Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 

19/6/2015, Cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân và Ủy ban 

nhân dân. Chính quyền địa phương ở tỉnh là cấp chính quyền địa phương gồm 

có Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Theo Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy 

định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Tỉnh trực 

thuộc Trung ương, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương được minh họa ở Hình 4. 

 

 

Hình 4. Mô hình phân cấp chức năng các cơ quan nhà nước của tỉnh 

 UBND tỉnh Hƣng Yên là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương thực hiện 

chức năng quản lý nhà nước ở địa phương, góp phần bảo đảm sự chỉ đạo, quản 

lý thống nhất trong bộ máy hành chính nhà nước từ Trung ương tới cơ sở.   

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh: là các đơn vị trực thuộc 

UBND tỉnh, bao gồm các sở, ban, ngành, thực hiện chức năng tham mưu, giúp 

UBND tỉnh quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực ở Hưng Yên theo quy định của 

pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của UBND tỉnh. Tại mỗi sở, ban 

ngành tùy theo đặc thù cơ cấu tổ chức gồm có: văn phòng, thanh tra, phòng 

chuyên môn, nghiệp vụ, chi cục và các đơn vị sự nghiệp công lập. Các Sở, ban, 

ngành trực thuộc quản lý của UBND tỉnh Hưng Yên, gồm có các đơn vị:   

− Văn phòng UBND tỉnh 

UBND TỈNH HƯNG YÊN

Các cơ quan 
chuyên môn 
thuộc tỉnh

UBND các thành 
phố, thị xã, 
huyện

Các cơ quan TW 
được tổ chức 
theo ngành dọc 
đặt tại tỉnh

Các phòng 
ban chuyên 

môn

Các cơ quan tổ 
chức theo ngành 
dọc đặt tại các 

huyện

Các phòng 
ban chuyên 

môn

UBND các 
phường, xã, 
thị trấn

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
HUYỆN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
XÃ
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− Các sở: Công Thương, Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo, 

Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài 

chính, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Tư 

pháp, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế,  Xây Dựng 

− Các ban, ngành: Ban quản lý các khu công nghiệp, Thanh tra tỉnh, 

Ban quản lý khu đại học Phố Hiến 

− Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh 

Chức năng nhiệm vụ của các sở, ban, ngành tỉnh Hƣng Yên 

i. Sở Nội vụ 

Tham mưu, giúp Bộ Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về 

tổ chức bộ máy; vị trí việc làm; biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức 

trong các cơ quan, tổ chức hành chính; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo 

chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp 

công lập; tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng 

trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; cải cách hành 

chính, cải cách chế độ công vụ, công chức; chính quyền địa phương; địa giới 

hành chính; cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã; đào tạo, 

bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã; những 

người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; tổ chức hội, tổ chức phi chính 

phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; công tác thanh niên; thi đua - khen 

thưởng. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, 

vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người 

làm việc trong các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ; quản lý hồ sơ, 

quyết định việc tuyển dụng, tiếp nhận, sử dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều 

động, biệt phái, nâng bậc lương, bổ nhiệm ngạch, chuyển ngạch, thay đổi chức 

danh nghề nghiệp, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng và các chế 

độ, chính sách khác đối với công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm 

quyền quản lý của Sở Nội vụ theo quy định và theo sự phân công hoặc ủy quyền 

của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

ii. Sở Tư pháp 

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về: Công tác 

xây dựng và thi hành pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật; kiểm tra, xử lý văn 

bản quy phạm pháp luật; kiểm soát thủ tục hành chính; pháp chế; phổ biến, giáo 

dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; hộ tịch; quốc tịch; chứng thực; nuôi con nuôi; lý 

lịch tư pháp; bồi thường nhà nước; trợ giúp pháp lý; luật sư; tư vấn pháp luật; 

công chứng; giám định tư pháp; bán đấu giá tài sản; trọng tài thương mại; quản 
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lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và công tác tư pháp 

khác theo quy định của pháp luật. 

iii. Sở Kế hoạch và Đầu tư  

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về: Tổng hợp 

quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức thực hiện và đề xuất về 

cơ chế, chính sách quản lý kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; đầu tư trong nước, 

đầu tư nước ngoài ở địa phương; quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức 

(ODA), nguồn viện trợ phi chính phủ; đấu thầu; đăng ký kinh doanh; tổng hợp 

về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân.  

iv. Sở Tài chính 

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về: Tài chính; 

ngân sách nhà nước; thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước; tài 

sản nhà nước; các quỹ tài chính nhà nước; đầu tư tài chính; tài chính doanh 

nghiệp; kế toán; kiểm toán độc lập; giá và các hoạt động dịch vụ tài chính tại địa 

phương theo quy định của pháp luật.  

v. Sở Công Thương 

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về: Cơ khí; 

luyện kim; điện; năng lượng mới; năng lượng tái tạo; dầu khí; hóa chất; vật liệu 

nổ công nghiệp; công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản; công nghiệp 

tiêu dùng; công nghiệp thực phẩm; công nghiệp chế biến khác; lưu thông hàng 

hóa trên địa bàn; xuất khẩu, nhập khẩu; quản lý thị trường; xúc tiến thương mại; 

thương mại điện tử; dịch vụ thương mại; quản lý cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi 

người tiêu dùng; hội nhập kinh tế; thương mại quốc tế; quản lý cụm công nghiệp 

trên địa bàn; quản lý an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.  

vi. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về: Nông 

nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thủy sản; thủy lợi và phát triển nông thôn; 

phòng, chống thiên tai; chất lượng, an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, 

thủy sản, muối theo quy định của pháp luật.  

vii. Sở Giao thông vận tải 

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về: Đường bộ, 

đường thủy nội địa, đường sắt đô thị; vận tải; an toàn giao thông; quản lý, khai 

thác, duy tu, bảo trì hạ tầng giao thông đô thị gồm: Cầu đường bộ, cầu vượt, hè 

phố, đường phố, dải phân cách, hệ thống biển báo hiệu đường bộ, đèn tín hiệu 

điều khiển giao thông, hầm dành cho người đi bộ, hầm cơ giới đường bộ, cầu 

dành cho người đi bộ, bến xe, bãi đỗ xe.  
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viii. Sở Xây dựng 

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về: Quy 

hoạch xây dựng và kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ 

tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao (bao 

gồm: Cấp nước, thoát nước đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công 

nghệ cao; quản lý chất thải rắn thông thường tại đô thị, khu công nghiệp, khu 

kinh tế, khu công nghệ cao, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng; chiếu sáng đô thị; 

công viên, cây xanh đô thị; quản lý nghĩa trang, trừ nghĩa trang liệt sỹ; kết cấu 

hạ tầng giao thông đô thị, không bao gồm việc quản lý khai thác, sử dụng, bảo 

trì kết cấu hạ tầng giao thông đô thị; quản lý xây dựng ngầm đô thị; quản lý sử 

dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị); nhà ở; công sở; thị trường bất động 

sản; vật liệu xây dựng.  

ix. Sở Tài nguyên và Môi trường 

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về: Đất đai; 

tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản, địa chất; môi trường; khí tượng thủy 

văn; biến đổi khí hậu; đo đạc và bản đồ; quản lý tổng hợp và thống nhất về biển 

và hải đảo (đối với các tỉnh có biển, đảo).  

x. Sở Thông tin và Truyền thông  

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về: Báo chí; 

xuất bản; bưu chính; viễn thông; tần số vô tuyến điện; công nghệ thông tin; điện 

tử; phát thanh và truyền hình; thông tin đối ngoại; bản tin thông tấn; thông tin cơ 

sở; hạ tầng thông tin truyền thông; quảng cáo trên báo chí, trên môi trường 

mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu 

chính, viễn thông, công nghệ thông tin.  

xi. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về: Lao động; 

việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt 

buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; 

người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; 

phòng, chống tệ nạn xã hội.  

xii. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về: Văn hóa; 

gia đình; thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo (không bao gồm nội dung 

quảng cáo quy định tại Khoản 10 Điều này); việc sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, 

Quốc ca và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật.  

xiii. Sở Khoa học và Công nghệ 
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Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về: Hoạt động 

khoa học và công nghệ; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; tiêu chuẩn, 

đo lường, chất lượng; sở hữu trí tuệ; ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; an 

toàn bức xạ và hạt nhân.  

xiv. Sở Giáo dục và Đào tạo 

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về: Chương 

trình, nội dung giáo dục và đào tạo; nhà giáo và công chức, viên chức quản lý 

giáo dục; cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và 

cấp văn bằng, chứng chỉ.  

xv. Sở Y tế 

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về: Y tế dự 

phòng; khám bệnh, chữa bệnh; phục hồi chức năng; giám định y khoa, pháp y, 

pháp y tâm thần; y dược cổ truyền; sức khỏe sinh sản; trang thiết bị y tế; dược; 

mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số - kế hoạch hóa gia đình.  

xvi. Thanh tra tỉnh 

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về: Công tác 

thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.  

xvii. Văn phòng Ủy ban nhân dân 

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về: Chương trình, kế hoạch 

công tác; tổ chức, quản lý và công bố các thông tin chính thức về hoạt động của 

Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; đầu mối Cổng thông tin 

điện tử, kết nối hệ thống thông tin hành chính điện tử chỉ đạo điều hành của Ủy 

ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; quản lý công báo và phục vụ 

các hoạt động chung của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; giúp Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền 

hạn theo thẩm quyền; quản lý văn thư - lưu trữ và công tác quản trị nội bộ của 

Văn phòng.  

xviii. Văn phòng HĐND tỉnh 

Văn phòng HĐND tỉnh là cơ quan tham mưu, tổng hợp, giúp việc, phục vụ 

hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của 

Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.  

xix. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 

Quản lý nhà nước về quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn 

với thế trận an ninh nhân dân, khu vực phòng thủ vững chắc gắn với phát triển 

kinh tế - xã hội 
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xx. Công an tỉnh  

Có trách nhiệm tham mưu cho Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh 

về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; chủ trì và thực hiện 

thống nhất quản lý Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn 

xã hội trên địa bàn tỉnh; trực tiếp đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động 

của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và các vi phạm pháp luật về an ninh 

quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, tổ chức xây dựng lực lượng Công an tỉnh cách 

mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại. 

xxi. Ban Quản lý Khu Đại học Phố Hiến 

Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh và các Bộ, ngành trong việc xây 

dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch có liên 

quan đến hoạt động đầu tư phát triển Khu Đại học theo thẩm quyền. Chủ trì, 

phối hợp với cơ quan có liên quan xây dựng Quy chế phối hợp làm việc với các 

cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc các cơ quan liên quan để 

thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo cơ chế một cửa và một cửa liên 

thông; phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng quy định về tiêu chí, điều 

kiện lựa chọn các cơ sở đào tạo, nghiên cứu vào Khu Đại học. 

Ủy ban nhân dân cấp Huyện: Cấp huyện được tổ chức thành UBND 

huyện bao gồm các cơ quan chuyên môn (phòng/ban) và các đơn vị hành chính 

(phường, xã, thị trấn) trực thuộc. 

Các cơ quan chuyên môn bao gồm: Phòng Nội vụ, Phòng Tư pháp, Phòng 

Tài chính - Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế, Phòng 

Quản lý đô thị (Phòng Kinh tế - Hạ tầng), Phòng Lao động - Thương binh và Xã 

hội, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Y tế, 

Thanh tra nhà nước, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân. 

UBND các thành phố, thị xã, huyện và UBND các phường, xã, thị trấn 

tương ứng tại tỉnh Hưng Yên gồm có: thành phố Hưng Yên, huyện Văn Lâm, 

huyện Văn Giang, huyện Yên Mỹ, huyện Mỹ Hào, huyện Ân Thi, huyện Khoái 

Châu, huyện Kim Động, huyện Tiên Lữ, huyện Phù Cừ. 

Ngoài ra tại cấp huyện còn có các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đặt 

tại huyện (các chi cục, BHXH thành phố, huyện, kho bạc Tỉnh, thị xã, huyện…) 

là các cơ quan trực thuộc, chịu sự quản lý trực tiếp của các cơ quan Trung ương 

được tổ chức theo ngành dọc đặt tại tỉnh như mô tả dưới đây.    

Các cơ quan Trung ƣơng đƣợc tổ chức theo ngành dọc đặt tại tỉnh: 

Trên địa bàn tỉnh còn có các đơn vị hiệp quản, tức là những đơn vị do Trung 

ương phối hợp với địa phương cùng quản lý, cụ thể gồm có:  Bộ chỉ huy quân sự 

tỉnh, Công an tỉnh, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy, Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Ngân 
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hàng nhà nước tỉnh, Kho bạc nhà nước tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ngân hàng 

chính sách xã hội tỉnh, Cục Thống kê, Chi cục Hải quan Hưng Yên, Ngân hàng 

phát triển VN tỉnh. 

 Hội đồng nhân dân tỉnh: nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND tỉnh được thể 

hiện trong các lĩnh vực sau: 

 Trong tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật 

 Trong xây dựng chính quyền 

 Trong lĩnh vực kinh tế, tài nguyên, môi trường 

 Trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, văn hóa, 

thông tin, thể dục, thể thao 

 Trong lĩnh vực y tế, lao động và thực hiện chính sách xã hội 

 Trong công tác dân tộc, tôn giáo 

 Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội 

 Giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương, việc 

thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; giám sát hoạt động 

của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân 

dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, Ban của Hội đồng nhân dân 

cấp mình; giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân 

dân cùng cấp và văn bản của Hội đồng nhân dân cấp huyện.  

Mô hình chức năng, nhiệm vụ của cơ quan nhà nước tỉnh Hưng Yên được 

mô tả tổng quát trong Hình 5 như sau:  

UBND Tỉnh

 Chức Năng & Nhiệm Vụ

- Lãnh đạo công tác Sở, Ngành

- Lãnh đạo công tác Quận, Huyện

- Thực hiện công các tổ chức, cán bộ

   - Tổ chức bộ máy

- Đảm bảo thực thi pháp luật

   - Quản lý dịch vụ công theo lĩnh vực

   - Thanh tra, kiểm tra

   - Giải quyết khiếu nại, tố cáo

- Bảo đảm an ninh quốc phòng

- Thực hiện chính sách đối ngoại

- Thực hiện chính sách đối nội

- Quản lý nhà nước theo lĩnh vực

   - Quản lý thuế

     - Quản lý ngân sách

     - Quản lý đầu tư

   - Quản lý khoa học công nghệ và 

môi trường

   - Tổ chức hệ thống hành chính nhà 

nước

   - Xây dựng văn bản

   - Xây dựng quy hoạch

   - Xây dựng chiến lược

   - Cải cách hành chính

   - Đánh giá thực hiện thủ tục hành 

chính

   - Quản lý doanh nghiệp

- Điều chỉnh địa giới

- Quản lý tài sản

Sở, Ban, Ngành Tỉnh

 Chức Năng & Nhiệm Vụ

- Hướng dẫn chuyên môn cho Quận,

Huyện

- Thực hiện công các tổ chức, cán bộ

   - Tổ chức bộ máy

- Đảm bảo thực thi pháp luật

   - Quản lý dịch vụ công theo lĩnh vực

   - Thanh tra, kiểm tra

   - Giải quyết khiếu nại, tố cáo

- Quản lý nhà nước theo lĩnh vực

   - Quản lý thuế

     - Quản lý ngân sách

     - Quản lý đầu tư

   - Quản lý khoa học công nghệ và 

môi trường

   - Tổ chức hệ thống hành chính nhà 

nước

   - Xây dựng văn bản

   - Xây dựng quy hoạch

   - Xây dựng chiến lược

   - Cải cách hành chính

   - Đánh giá thực hiện thủ tục hành 

chính

   - Quản lý doanh nghiệp

- Quản lý tài sản

UBND Quận, Huyện

 Chức Năng & Nhiệm Vụ

- Lãnh đạo công tác Xã, Phường, Thị 

Trấn

- Thực hiện công các tổ chức, cán bộ

   - Tổ chức bộ máy

- Đảm bảo thực thi pháp luật

   - Quản lý dịch vụ công theo lĩnh vực

   - Thanh tra, kiểm tra

   - Giải quyết khiếu nại, tố cáo

- Bảo đảm an ninh quốc phòng

- Thực hiện chính sách đối ngoại

- Thực hiện chính sách đối nội

- Quản lý nhà nước theo lĩnh vực

   - Quản lý kinh tế

     - Quản lý ngân sách

     - Quản lý đầu tư

   - Quản lý khoa học công nghệ và 

môi trường

   - Tổ chức hệ thống hành chính nhà 

nước

   - Xây dựng văn bản

   - Cải cách hành chính

   - Đánh giá thực hiện thủ tục hành 

chính

   - Quản lý doanh nghiệp

- Quản lý tài sản

UBND Xã, Phường, Thị  Trấn

 Chức Năng & Nhiệm Vụ

- Lãnh đạo công tác  Xã, Phường, Thị 

Trấn

- Thực hiện công các tổ chức, cán bộ

   - Tổ chức bộ máy

- Đảm bảo thực thi pháp luật

   - Quản lý dịch vụ công theo lĩnh vực

   - Thanh tra, kiểm tra

   - Giải quyết khiếu nại, tố cáo

- Bảo đảm an ninh quốc phòng

- Thực hiện chính sách đối ngoại

- Thực hiện chính sách đối nội

- Quản lý nhà nước theo lĩnh vực

   - Quản lý kinh tế

     - Quản lý ngân sách

   - Quản lý khoa học công nghệ và 

môi trường

   - Xây dựng văn bản

   - Đánh giá thực hiện thủ tục hành 

chính

- Quản lý tài sản

 

Hình 5. Sơ đồ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan nhà nước tỉnh Hưng Yên  
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Phân tích, đánh giá hiện trạng 

UBND tỉnh Hưng Yên đã phê duyệt một số TTHC thực hiện theo cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông tại các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND 

cấp xã. Mặc dù đã có danh mục TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa 

liên thông, nhưng người dân, doanh nghiệp vẫn phải mang hồ sơ bản giấy đến 

bộ phận một cửa khi thực hiện các TTHC, việc liên thông mới chỉ thực hiện ở 

mức chuyển hồ sơ bản giấy gián tiếp giữa các cơ quan liên quan với bộ phận 

một cửa liên thông mà chưa số hóa và luân chuyển hồ sơ điện tử trực tiếp giữa 

các cơ quan với nhau. Hiện tại, các TTHC của tỉnh Hưng Yên tại các cấp (tỉnh, 

huyện, xã) đang được cung cấp chủ yếu ở dịch vụ công mức 2, một số TTHC 

được cung cấp ở dịch vụ công mức 3. 

Dựa trên phân tích đánh giá tài liệu khảo sát về hiện trạng chính quyền điện 

tử tỉnh Hưng Yên, một số nhận xét đánh giá sau: 

- Giữa các đơn vị trong tỉnh với nhau chưa có sự liên thông trong xử lý 

công việc bằng phần mềm; 

- Trong cùng một đơn vị các phần mềm chưa có hoặc ít liên thông với 

nhau; 

- Chưa có sự liên thông giữa các đơn vị sử dụng các phần mềm khác 

nhau; 

- Các phần mềm chưa kế thừa được kết quả xử lý của nhau; 

- Gửi, nhận văn bản giữa các đơn vị với nhau vẫn bằng email hoặc bản 

giấy; 

- Hầu hết các địa phương trong tỉnh mới triển khai cấp huyện, chưa triển 

khai liên thông cấp xã; 

- Khó khăn trong việc lựa chọn giải pháp triển khai liên thông. 

Trong khi đó hiện trạng hạ tầng tỉnh Hưng Yên đã có thể cơ bản đáp ứng 

việc xây dựng chính quyền điện tử liên thông về nghiệp vụ, thông tin. Hầu hết 

các đơn vị trong tỉnh đã đáp ứng về liên thông hạ tầng, với: 

 Mạng truyền số liệu chuyên dùng;  

 Mạng internet (ADSL, cáp quang FTTH, 3G...). 

Các đơn vị thực hiện thủ tục hành chính theo từng nhóm TTHC được thể 

hiện theo bảng dưới đây: 

Bảng 9. Các đơn vị thực hiện thủ tục hành chính theo từng nhóm TTHC 

STT  

Đơn vị 

thực 

hiện 

Nhóm 

TTHC 
Tên thủ tục hành chính 

1  Sở Cấp Giấy Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện 
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Công 

thương 

phép thành 

lập chi 

nhánh, văn 

phòng đại 

diện của 

thương nhân 

nước ngoài 

tại Việt Nam 

(04 TTHC) 

của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam 

 Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng 

đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt 

Nam 

 Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại 

diện của thương nhân nước ngoài tại Việt 

Nam 

 Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại 

diện của thương nhân nước ngoài tại Việt 

Nam 

 Cấp phép 

văn phòng 

đại diện (04 

TTHC) 

Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại 

diện(đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty 

TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) 

 Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại 

diện (đối với doanh nghiệp hoạt động theo 

Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu  tư 

hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương 

đương) 

 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động 

của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm 

kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, 

công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp 

danh) 

 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động 

chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với doanh 

nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy 

chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị 

pháp lý tương đương) 

 Đăng ký 

giấy chứng 

nhận đủ điều 

kiện kinh 

doanh xăng 

dầu (02 

TTHC) 

Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý 

bán lẻ xăng dầu 

 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều 

kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu 

 Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý 

bán lẻ xăng dầu 

 Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện 

bán lẻ xăng dầu 

 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa 

hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu 

 Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều 

kiện bán lẻ xăng dầu 

 Đăng ký 

giấy phép 

kinh doanh 

buôn bán các 

sản phẩm 

rượu (05 

Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản 

phẩm rượu 

 Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản 

phẩm rượu đã được cấp hết thời hạn hiệu lực 

 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh 

bán buôn sản phẩm rượu 
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 TTHC) Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản 

phẩm rượu trong trường hợp bị mất, bị tiêu 

hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc 

bị cháy. 

 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp 

 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu 

công nghiệp 

 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp 

 Cấp phép 

kinh doanh 

bán buôn sản 

phẩm thuốc 

lá (06 

TTHC) 

Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá 

 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản 

phẩm thuốc lá 

 Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc 

lá 

 Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá 

 Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc 

lá 

 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán 

nguyên liệu thuốc lá 

2  Sở Xây 

dựng 

Định giá, 

môi giới bất 

động sản (03 

TTHC) 

Cấp chứng chỉ định giá bất động sản 

 Cấp chứng chỉ môi giới bất động sản 

 Cấp lại chứng chỉ định giá, môi giới bất động 

sản 

 Cấp giấy 

phép xây 

dựng (04 

TTHC) 

Cấp phép xây dựng công trình không theo 

tuyến 

 Cấp phép xây dựng công trình theo tuyến 

trong đô thị 

 Cấp phép xây dựng công trình quảng cáo 

 Cấp phép xây dựng công trình cho dự án 

3  Sở 

Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

Cấp phép 

hoạt động in 

ấn (05 

TTHC) 

Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm 

 Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm 

 Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản 

phẩm 

 Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho 

nước ngoài 

 Cấp giấy phép hoạt động in 

 Cấp lại giấy phép hoạt động in 

 Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in 

có chức năng photocopy màu 

 Cấp phép 

bưu chính 

(05 TTHC) 

Cấp giấy phép bưu chính 

 Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính 

 Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn 

 Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động 

bưu chính 

 Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động 

bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử 
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dụng được 

4  Sở 

Nông 

nghiệp 

và Phát 

triển 

nông 

thôn 

Cấp chứng 

chỉ nghề 

buôn bán 

thuốc bảo vệ 

thực vật (02 

TTHC) 

Cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề buôn bán 

thuốc bảo vệ thực vật 

 
Cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia 

công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực 

vật. 

 Cấp chứng 

nhận hành 

nghề kinh 

doanh thuốc 

thú y (02 

TTHC) 

Cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề kinh doanh 

thuốc thú y 

 
Cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề trong lĩnh 

vực thú y 

 Cấp giấy 

chứng nhận 

đủ điều kiện 

sản xuất, sơ 

chế rau quả, 

an toàn (02 

TTHC) 

Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản 

xuất, sơ chế rau, quả an toàn 

 

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản 

xuất, sơ chế rau, quả an toàn 

5  Sở Tư 

pháp 

Cấp phiếu lý 

lịch tư pháp 

(02 TTHC) 

Cấp phiếu lý lịch tư pháp 

 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt 

Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt 

Nam 

6  Tổng 

cục 

thuế đã 

triển 

khai tới 

các tỉnh  

Đăng ký, kê 

khai thuế (13 

TTHC) 

Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế 

là tổ chức kinh tế, tổ chức khác có hoạt động 

sản xuất kinh doanh (trừ trường hợp đơn vị 

trực thuộc) 

 Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế 

là đơn vị trực thuộc của tổ chức kinh tế, tổ 

chức khác có hoạt động sản xuất kinh doanh 

 Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế 

là Người điều hành, công ty điều hành chung, 

doanh nghiệp liên doanh và tổ chức được 

Chính phủ Việt Nam giao nhiệm vụ tiếp nhận 

phần lãi được chia của Việt Nam thuộc các 

mỏ dầu khí tại vùng chồng lấn (sau đây gọi 

chung là Người điều hành). 

 Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế 

là tổ chức, cá nhân khấu trừ nộp thay cho nhà 

thầu, nhà thầu phụ nước ngoài; tổ chức nộp 

thay cho cá nhân theo hợp đồng, hợp tác kinh 

doanh; tổ chức uỷ nhiệm thu. 

 Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế 

là hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh 

doanh 
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 Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế 

là hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh 

doanh đăng ký thông qua hồ sơ khai thuế, 

chưa có mã số thuế. 

 Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế 

là tổ chức, cá nhân khấu trừ nộp thay cho nhà 

thầu, nhà thầu phụ nước ngoài; tổ chức nộp 

thay cho cá nhân theo hợp đồng, hợp tác kinh 

doanh; tổ chức uỷ nhiệm thu 

 Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế 

là tổ chức, cá nhân không phát sinh nghĩa vụ 

nộp thuế nhưng được hoàn thuế (trừ cơ quan 

đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ 

quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt 

Nam); Các tổ chức không hoạt động sản xuất, 

kinh doanh nhưng phát sinh nghĩa vụ thuế. 

 Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế 

là cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá 

nhân và các loại thuế khác. - Đối với cá nhân 

nộp hồ sơ đăng ký thuế trực tiếp tại cơ quan 

thuế 

 Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế 

là cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá 

nhân và các loại thuế khác. – Đối với cá nhân 

nộp hồ sơ đăng ký thuế qua cơ quan chi trả 

thu nhập 

 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế 

 Khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ 

 Khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp 

trên GTGT 

 Khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp 

trên doanh thu 

7  Sở 

Giao 

thông 

vận tải 

Cấp, đổi 

giấy phép lái 

xe (07 

TTHC) 

(đã triển 

khai mức độ 

3 trên cổng 

thông tin 

dịch vụ 

công) 

Cấp lại Giấy phép lái xe (GPLX) 

 Đổi GPLX cho phù hợp với năm sinh, tên 

đệm ghi trong CMND 

 Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc 

phòng cấp 

 Đổi Giấy phép lái xe hoặc Bằng lái xe của 

nước ngoài 

 Đổi Giấy phép lái xe (GPLX) hoặc Bằng lái 

xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước 

ngoài lái xe vào Việt Nam 

 Đổi GPLX của nước ngoài cho người mang 

quốc tịch Việt Nam 

 Đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp 

 Cấp phù Cấp phù hiệu, biển hiệu - Xe Taxi 
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 hiệu xe 

tuyến cố 

định và sổ 

nhật trình 

chạy xe (03 

TTHC) 

Cấp phù hiệu, biển hiệu - Xe Buýt 

 

Cấp phù hiệu, biển hiệu - Xe Chạy Tuyến Cố 

định 

8  Sở Kế 

hoạch 

và Đầu 

tư   

Thành lập và 

hoạt động 

của doanh 

nghiệp (32 

TTHC) 

(Khai thác 

thông tin 

phục vụ điều 

tra, thông 

kê) 

Đăng ký thành lập doanh nghiệp (đối với 

doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty 

cổ phần, công ty hợp danh) 

 Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp 

tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, 

công ty hợp danh) 

 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh 

nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty 

TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) 

 Báo cáo thay đổi thông tin người quản lý 

doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, 

công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp 

danh) 

 Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (đối 

với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, 

công ty cổ phần công ty hợp danh) 

 Thông báo mẫu con dấu (đối với doanh 

nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ 

phần, công ty hợp danh) 

 Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại 

diện, thông báo lập địa điểm kinh doanh 

 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động 

của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm 

kinh doanh 

 Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ của công 

ty cổ phần không phải là công ty cổ phần đại 

chúng 

 Thông báo cập nhật thông tin cổ đông là cá 

nhân nước ngoài, người đại diện theo ủy 

quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài (đối 

với công ty cổ phần) 

 Thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân 

 Bán doanh nghiệp tư nhân 

 Chia doanh nghiệp (đối với công ty trách 

nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần) 

 Tách doanh nghiệp (đối với công ty trách 

nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần) 

 Hợp nhất doanh nghiệp 

 Sáp nhập doanh nghiệp 
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 Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn 

thành công ty cổ phần 

 Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty 

trách nhiệm hữu hạn một thành viên 

 Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty 

trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên 

 Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công 

ty trách nhiệm hữu hạn 

 Thông báo tạm ngừng kinh doanh 

 Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước 

thời hạn đã thông báo 

 Giải thể doanh nghiệp 

 Giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu 

hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

hoặc theo quyết định của Tòa án 

 Chấm dứt hoạt động chi nhánh văn phòng đại 

diện, địa điểm kinh doanh 

 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp 

 Hiệu đính, cập nhật bổ sung thông tin đăng ký 

doanh nghiệp 

 Thành lập Công ty TNHH một thành viên do 

UBND cấp tỉnh quyết định thành lập 

 Hợp nhất, sáp nhập công ty TNHH một thành 

viên do UBND cấp tỉnh quyết định thành lập, 

hoặc được giao quản lý 

 Chia, tách công ty TNHH một thành viên do 

UBND cấp tỉnh quyết định thành lập, hoặc 

được giao quản lý 

 Tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH một 

thành viên 

 Giải thể công ty TNHH một thành viên 

 Cấp giấy 

chứng nhận 

đầu tư (32 

TTHC) 

Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban 

nhân dân tỉnh (đối với dự án không thuộc diện 

cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) 

 Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng 

Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện 

cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) 

 Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội 

(đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư) 

 Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của 

Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh (đối với dự 

án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư). 
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 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với 

dự án không thuộc diện quyết định chủ trương 

đầu tư 

 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với 

dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư 

 Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ 

nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tư 

 Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường 

hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương 

đầu tư) 

 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh 

quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh 

 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh 

quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng 

Chính phủ 

 Chuyển nhượng dự án đầu tư 

 Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp 

chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại 

hình tổ chức kinh tế 

 Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết 

định của tòa án, trọng tài 

 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

 Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư 

 Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

 Giãn tiến độ đầu tư 

 Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư 

 Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư 

 Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu 

tư nước ngoài trong hợp đồng BCC 

 Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của 

nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC 

 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự 

án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy 

chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị 

pháp lý tương đương 

 Cung cấp thông tin về dự án đầu tư 

 Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được 

tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư 
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 Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ 

chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài 

 Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

 Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

 Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

 Tiếp nhận dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng 

nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài 

(PCPNN) 

 Tiếp nhận dự án đầu tư sử dụng nguồn viện 

trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN) 

 Tiếp nhận chương trình sử dụng nguồn viện 

trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN) 

 Tiếp nhận nguồn viện trợ phi Chính phủ nước 

ngoài (PCPNN) dưới hình thức phi dự án 

9  Sở Y tế 

Cấp giấy 

chứng nhận, 

chứng chỉ 

hành nghề y 

tế tư nhân 

(23 TTHC)  

Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa 

bệnh đối với người Việt Nam 

 Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa 

bệnh đối với người Việt Nam (bị mất hoặc bị 

hư hỏng chứng chỉ hành nghề hoặc bị thu hồi 

trong trường hợp chứng chỉ hành nghề được 

cấp không đúng thẩm quyền hoặc có nội dung 

trái pháp luật) 

 Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa 

bệnh đối với người Việt Nam trong trường 

hợp bị thu hồi theo quy định tại điểm c, d, đ, e 

và g Khoản 1 Điều 29 Luật Khám bệnh, chữa 

bệnh 

 Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám 

đa khoa 

 Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám 

chuyên khoa: Nội tổng hợp, phòng khám bác 

sỹ gia đình; thuộc hệ nội; phòng tư vấn khám 

bệnh, chữa bệnh qua điện thoại, phòng tư vấn 

chăm sóc sức khỏe qua các phương tiện công 

nghệ thông tin, viễn thông và thiết bị y tế; 

ngoại; phụ sản – kế hoạch hoá gia đình; răng 

hàm mặt; tai mũi họng; mắt; phẫu thuật thẩm 

mỹ; phục hồi chức năng; ung bướu; da liễu; 

tâm thần 

 Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám 

chẩn đoán hình ảnh 

 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch 

vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo 

nhiệt độ, đo huyết áp 

 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch 

vụ làm răng giả 
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 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch 

vụ kính thuốc 

 Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng chẩn 

trị y học cổ truyền 

 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch 

vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh 

 Cấp giấy phép hoạt động đối với Bệnh viện 

 Cấp giấy phép hoạt động đối Trạm xá, trạm y  

tế cấp xã  

 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở y tế 

của cơ quan, đơn vị, tổ chức có thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh khi thay đổi địa điểm với cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi hình 

thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, sáp nhập 

 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh khi thay đổi địa điểm  

 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh khi thay đổi tên cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

 Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh bị mất hoặc hư hỏng 

hoặc bị thu hồi trong trường hợp giấy phép 

hoạt động được cấp không đúng thẩm quyền 

tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

 Điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi quy mô 

giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức hoặc phạm 

vi hoạt động chuyên môn 

 Công bố cơ sở đủ điều kiện thực hiện việc 

khám sức khỏe 

 Phê duyệt Danh mục kỹ thuật bổ sung 

 Đoàn khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo (Đoàn 

trong nước, nước ngoài khám bệnh, chữa 

bệnh, chữa bệnh nhân đạo, Đội khám bệnh, 

chữa bệnh chữ thập đỏ lưu động) 

 Cá nhân khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo (Cá 

nhân trong nước, nước ngoài khám bệnh, chữa 

bệnh nhân đạo) 

 

Cấp chứng 

chỉ hành 

nghề dược 

(02 TTHC) 

Cấp chứng chỉ hành nghề dược đối với công 

dân Việt Nam 

 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược do bị mất, 

hỏng, rách nát; hết hiệu lực (đối với các chứng 

chỉ đã cấp có hiệu lực 5 năm); thay đổi thông 

tin của cá nhân đăng ký hành nghề dược trên 



104 

 

Chứng chỉ hành nghề dược 

 

Liên quan 

tới giấy 

chứng nhận 

kinh doanh 

thuốc (07 

TTHC) 

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 

thuốc 

 Bổ sung phạm vi kinh doanh trong giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc 

 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 

doanh thuốc 

 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 

doanh thuốc 

 Cấp giấy chứng nhận “Thực hành tốt nhà 

thuốc” (GPP) 

 Cấp giấy chứng nhận “Thực hành tốt phân 

phối thuốc” (GPP) 

 Kê khai lại giá thuốc sản xuất tại Việt Nam có 

trụ sở sản xuất thuốc đóng trên địa bàn tỉnh. 

10  Sở 

Giáo 

dục và 

Đào tạo 

Liên quan 

đến văn 

bằng, chứng 

chỉ (02 

TTHC) 

Cấp lại bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc 

 

Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ 

 Liên quan 

đến chuyển 

trường cho 

học sinh (02 

TTHC) 

Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ 

thông 

 
Xin học lại tại trường khác đối với học sinh 

trung học 

 Liên quan 

đến công 

nhận trường 

học đạt 

chuẩn quốc 

gia (03 

TTHC)  

Công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc 

gia 

 Công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc 

gia 

 
Công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn 

Quốc gia 

11  Sở Tài 

Nguyên 

và Môi 

trường Liên quan 

đến cấp giấy 

chứng nhận 

quyền sử 

dụng đất (08 

TTHC) 

Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu 

 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất lần đầu 

 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng 

đất lần đầu 

 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với 

đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người 
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sử dụng đất 

 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất cho người nhận chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây 

dựng trong các dự án phát triển nhà ở 

 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền ...thủ tục chuyển quyền theo quy định 

 Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất 

 Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất 

 

Chuyển đổi 

mục đích sử 

dụng đất (02 

TTHC) 

Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép 

của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với 

tổ chức 

 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với trường 

hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải 

xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

 

Cấp phép 

khoáng sản 

(07 TTHC) 

Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản 

 Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản 

 Gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản 

 Cấp Giấy phép khai thác khoáng sản 

 Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản 

 Gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản 

 Cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản 

 

Cấp phép 

lĩnh vực tài 

nguyên nước 

(10 TTHC) 

Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất 

 Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm 

dò nước dưới đất 

 Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới 

đất 

 Cấp gia hạn, điều chỉnh giấy phép khai thác, 

sử dụng nước dưới đất 

 Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt 

 Cấp gia hạn, điều chỉnh giấy phép khai thác, 

sử dụng nước mặt 

 Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước 

 Cấp gia hạn hoặc điều chỉnh giấy phép xả 

nước thải 

 Cấp lại giấy phép tài nguyên nước 

 Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới 

đất 
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12  Thanh 

tra tỉnh Giải quyết 

khiếu nại, tố 

cáo (05 

TTHC) 

Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh 

 Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh 

 Giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh 

 Tiếp công dân cấp tỉnh 

 Xử lý đơn tại cấp tỉnh 

13  Sở Văn 

hóa thể 

thao- 

Du lịch 

Liên quan 

đến cấp giấy 

phép biểu 

diễn nghệ 

thuật chuyên 

nghiệp (06 

TTHC) 

Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, 

trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa 

phương 

 Cấp giấy phép cho phép tổ chức, cá nhân Việt 

Nam thuộc địa phương ra nước ngoài biểu 

diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang 

 Cấp giấy phép cho đối tượng thuộc địa 

phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào 

biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại 

địa phương 

 Cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người 

mẫu trong phạm vi địa phương 

 Cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, 

ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ 

chức thuộc địa phương 

 Cấp nhãn kiểm soát bản ghi âm, ghi hình ca 

múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa 

phương 

 

Liên quan 

đến cấp giấy 

phép thực 

hiện quảng 

cáo (09 

TTHC) 

Tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo trên 

bảng quảng cáo, băng-rôn 

 Thông báo tổ chức đoàn người thực hiện 

quảng cáo 

 Cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện 

của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại 

Việt Nam 

 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn 

phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo 

nước ngoài tại Việt Nam 

 Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại 

của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại 

Việt Nam 

14  Công 

An 

Tỉnh 

Liên quan 

đến cấp hộ 

chiếu phổ 

thông (03 

TTHC) 

Cấp hộ chiếu (lần đầu) tại Công an cấp tỉnh 

 Cấp lại hộ chiếu phổ thông tại Công an cấp 

tỉnh 

 Sửa đổi hộ chiếu phổ thông tại Công an cấp 

tỉnh 

15  Cấp 

huyện 
Đăng ký  

kinh doanh 

hộ kinh 

doanh (04 

Thủ tục đăng ký lập hộ kinh doanh 

 Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký 

kinh doanh của hộ kinh doanh 

 Thủ tục chấm dứt hoạt động của hộ kinh 
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TTHC) doanh 

 Thủ tục tạm ngừng hoạt động của hộ kinh 

doanh 

 

Đăng ký 

kinh doanh 

hợp tác xã 

(14 TTHC) 

Thủ tục đăng ký thành lập Hợp tác xã 

 Thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh, văn 

phòng đại diện, địa điểm kinh doanh Hợp tác 

xã 

 Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký 

hợp tác xã 

 Thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký 

hợp tác xã 

 Thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký 

chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh 

doanh của hợp tác xã 

 Thủ tục thông báo về việc góp vốn, mua cổ 

phần, thành lập doanh nghiệp hợp tác xã 

 Thủ tục tạm ngừng hoạt động hợp tác xã, chi 

nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh 

doanh của hợp tác xã 

 Thủ tục chấm dứt hoạt động của chi nhánh, 

văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của 

hợp tác xã 

 Thủ tục giải thể tự nguyện hợp tác xã 

 Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp 

tác xã 

 Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi 

nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh 

doanh của hợp tác xã 

 Thủ tục đăng ký hợp tác xã đối với hợp tác xã 

được thành lập trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, 

sáp nhập 

 Thủ tục thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã 

(tại nơi đã cấp giấy chứng nhận đăng ký cho 

hợp tác xã) 

 Thủ tục thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã 

(tại nơi đăng ký hợp tác xã mới) 

 

Đăng ký 

kinh doanh 

bia rượu 

thuốc lá (05 

TTHC) 

Thủ tục cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công 

nhằm mục đích kinh doanh 

 Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản 

phẩm rượu 

 Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh 

doanh bán lẻ sản phẩm rượu 

 Thủ tục cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc 

lá 

 Thủ tục cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm 

thuốc lá khi hết thời hạn hiệu lực 
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Liên quan 

chứng thực 

(7 TTHC) 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản tiếng Việt 

 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, 

văn bản nước ngoài 

 Thủ tục chứng thực điểm chỉ 

 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính (bộ 

hồ sơ cả tiếng Việt và tiếng nước ngoài) 

 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính 

(tiếng nước ngoài) 

 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính (văn 

bản song ngữ) 

 Thủ tục chứng thực chữ ký của người dịch 

trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài 

sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng 

nước ngoài 

 

Liên quan 

đến hành 

chính tư 

pháp (06 

TTHC) 

Thủ tục đăng ký việc xác định lại dân tộc 

 Thủ tục đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ 

tịch 

 Thủ tục đăng ký việc bổ sung hộ tịch 

 Thủ tục điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch 

và giấy tờ hộ tịch khác (không phải giấy khai 

sinh và sổ đăng ký giấy khai sinh) 

 Thủ tục cấp lại bản chính giấy khai sinh 

 Thủ tục cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch từ Sổ 

hộ tịch 

 

Liên quan 

quyền sử 

dụng đất (15 

TTHC) 

Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu 

 Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất lần đầu 

 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử 

dụng đất lần đầu 

 Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản 

gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng 

thời là người sử dụng đất 

 Thủ tục đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn 

liền với đất của người sử dụng đất đã được 

cấp Giấy chứng nhận. 

 Thủ tục đăng ký đất đai lần đầu đối với trường 

hợp được Nhà nước giao đất để quản lý. 

 Thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, 

góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất 
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 Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các 

trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố 

cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, 

góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, 

tài sản gắn liền với đất để thi hành án; thỏa 

thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng 

đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, 

của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng 

đất. 

 Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài 

sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về 

người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên 

hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa 

chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự 

nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; 

thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài 

sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng 

ký, cấp Giấy chứng nhận 

 Thủ tục đăng ký biến động đối với trường hợp 

chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm 

sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian 

thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng 

đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất 

sang giao đất có thu tiền sử dụng đất 

 Thủ tục đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn 

chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy 

chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm 

dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề 

 Thủ tục gia hạn sử dụng đất ngoài khu công 

nghệ cao, khu kinh tế 

 Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông 

nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử 

dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu 

 Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất 

 Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất 

 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông 

nghiệp của hộ gia đình, cá nhân 

 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất 

 Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp 

 Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp 

không đúng quy định của pháp luật về đất đai 

do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn 

liền với đất phát hiện 
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 Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải 

được phép của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền đối với hộ gia đình, cá nhân 

 Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để 

xem xét giao đất, cho thuê đất không thông 

qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối 

với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư 

 Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, 

cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối 

với trường hợp giao đất, cho thuê đất không 

thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng 

đất 

 Đăng ký 

việc thay 

đổi, cải 

chính hộ 

tịch, xác 

định lại dân 

tộc, xác định 

lại giới tính, 

điều chỉnh 

hộ tịch có 

yếu tố nước 

ngoài (03 

TTHC) 

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài 

 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 

 

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định 

lại dân tộc 

 

Khai sinh có 

yếu tố nước 

ngoài (04 

TTHC) 

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài 

 Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài 

 Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, 

mẹ, con có yếu tố nước ngoài 

 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho 

người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân 

 Giám hộ có 

yếu tố nước 

ngoài (02 

TTHC) 

Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài 

 
Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước 

ngoài 

16  Cấp xã 

Khai sinh 

(04 TTHC) 

Đăng ký khai sinh 

 Đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi 

 Đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú 

 Đăng ký khai sinh quá hạn 

 
Kết hôn (03 

TTHC) 

Đăng ký kết hôn 

 Đăng ký lại việc kết hôn 

 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 

 
Giám hộ (04 

TTHC) 

Đăng ký giám hộ 

 Đăng ký thay đổi, chấm dứt giám hộ 

 Đăng ký việc nuôi con nuôi 
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 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi 

 

Hộ tịch (05 

TTHC) 

Cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch từ sổ gốc 

 Đăng ký bổ sung hộ tịch trong giấy khai sinh 

 Điều chỉnh các giấy tờ Hộ tịch khác 

 Chứng thực bản sao từ bản chính 

 Chứng thực chữ ký cá nhân 

 

Sử dụng đất 

(02 TTHC) 

Đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng 

đất, tài sản gắn liền với đất 

 Đăng ký chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho 

quyền sử dụng đất, 

 quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 

 

Đăng ký 

khai tử (04 

TTHC) 

Đăng ký khai tử 

 Đăng ký khai tử cho trẻ em sơ sinh chết sau 

24 giờ 

 Đăng ký khai tử cho người bị Tòa án tuyên bố 

là đã chết 

 Đăng ký khai tử quá hạn 

 Đăng ký tạm 

trú, tạm 

vắng (02 

TTHC) 

Đăng ký tạm trú 

 

Đăng ký thường trú 

 

Qua phân tích các đơn vị thực hiện thủ tục hành chính theo từng nhóm 

TTHC từ đó có thể áp dụng công nghệ thông tin để tin học hóa một số các quy 

trình trong thủ tục hành chính để có thể giảm thời gian giải quyết, xử lý các hồ 

sơ, thủ tục tiết kiệm được chi phí cũng như tăng hiệu suất công việc mà không 

làm mất đi tính ổn định trong các quy trình của thủ tục hành chính.  

Dựa vào phân tích hiện tại và tương lai của thủ tục hành chính công tỉnh 

Hưng Yên cho thấy: 

− Đối với khâu chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ của người dân và doanh 

nghiệp, tỉnh nên sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 những 

khâu cơ bản giúp người dân và các đơn vị, doanh nghiệp có thể sử dụng 

dịch vụ công trực tuyến một cách thành thạo, nhanh chóng và chính xác 

ngoài việc cung cấp đầy đủ các thông tin, biểu mẫu liên quan về thủ tục 

hành chính lên trang hành chính công của tỉnh, hoặc cổng thông tin của 

tỉnh để giúp người dân và doanh nghiệp có thể nắm rõ được quy trình, 

cũng như các thủ tục cần thiết. Ngoài các công việc trên, tỉnh có nên 

cân nhắc việc cung cấp các dịch vụ hỗ trợ như: chát trực tuyến, các 

đường dây hotline để có thể giải đáp các thắc mắc cũng như hướng dẫn 

người dân, doanh nghiệp một cách kịp thời nhanh chóng. 

− Đối với khâu tiếp nhận và trả hồ sơ, áp dụng công nghệ thông tin để 

đẩy nhanh khâu kiểm tra sự hợp lệ của hồ sơ, khâu chuyển hồ sơ cho bộ 
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phận chờ xử lý. Tỉnh có thể cân nhắc số hóa toàn bộ hồ sơ tiếp nhận, 

xây dựng các phần mềm đối chiếu và nhập liệu để có thể chuyển cho bộ 

phận xử lý một cách nhanh chóng. Ngoài ra, tỉnh có thể kết hợp với một 

vài đơn vị chuyển phát nhanh như Viettel, VNPT để có thể chuyển trả 

kết quả xử lý thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp một các 

nhanh chóng nhất, giúp cho người dân doanh nghiệp tiết kiệm được 

thời gian di chuyển để nhận kết quả. 

− Ngoài việc số hóa toàn bộ tài liệu giúp cho cán bộ xử lý hồ sơ trực tiếp 

trên văn bản điện tử hơn là việc xử lý trên các văn bản giấy tờ truyền 

thống như trước đây, tỉnh cân nhắc việc xây dựng các cơ sở dữ liệu để 

các cán bộ xử lý có thể truy xuất kiểm tra thông tin bằng các phần mềm 

ứng dụng nội bộ. Điều này sẽ giúp cho việc xử lý hồ sơ, kiểm tra thông 

tin một cách nhanh chóng và chính xác. 

Hơn nữa qua phân tích các thủ tục hành chính của tỉnh Hưng Yên có thể 

thấy một số khâu trong hầu hết các thủ tục hành chính có thể tái sử dụng. Từ đó 

ta có thể định hướng xây dựng những ứng dụng, phần mềm dùng chung cho 

những khâu này, tránh việc đầu tư trùng lặp gây lãng phí cho tỉnh. 

Đối với các thủ tục hành chính đã được các Bộ, ngành triển khai theo 

ngành dọc tỉnh Hưng Yên thực hiện kế thừa sử dụng, tránh không bị xây dựng 

trùng lặp giữa trung ương và địa phương, đảm bảo sự kết nối liên thông giữa các 

hệ thống. Đối với các thủ tục hành chính chưa được các Bộ, ngành triển khai 

mang tính đặc thù của tỉnh. Tỉnh tiến hành công tác tin học hóa nhằm hỗ trợ tối 

đa cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn.  

Việc lựa chọn các thủ tục hành chính công dựa trên nguyên tắc là đảm bảo 

việc chia sẻ cơ sở dữ liệu thông tin dùng chung cho toàn tỉnh, cung cấp chính 

xác kịp thời các thông tin cho các hoạt động nghiệp vụ chung của tỉnh để giảm 

thiểu tối đa thời gian xử lý, phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong tỉnh qua đó 

cung cấp các dịch vụ công cho người dân một cách minh bạch, rõ ràng và giảm 

thiểu tối đa thời gian đi lại cho người dân. 

 

IV.3. Mô hình liên thông nghiệp vụ giữa các cơ quan (ngang, dọc).  

Mô hình liên thông quy trình nghiệp vụ giữa các cơ quan trong tỉnh có thể 

khái quát hóa như hình vẽ sau: 
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Văn phòng 
Chính phủ

Các Bộ/Ngành

Ủy ban 
nhân dân

Sở

Huyện, Xã

Các Sở khác

Trung ương

Công chức

Doanh nghiệp

Người dân

 

Hình 6. Mô hình khái niệm về liên thông nghiệp vụ giữa các cơ quan 

Theo mô hình trên, các cơ quan của tỉnh như Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở 

ban ngành, các ủy ban nhân dân huyện và xã có quan hệ liên thông với nhau 

theo chiều dọc. Các sở ban ngành liên thông với các sở ban ngành khác trong 

tỉnh theo chiều ngang. Ủy ban nhân dân tỉnh và sở có thể có liên thông nghiệp 

vụ theo chiều dọc với các cơ quan trung ương như văn phòng chính phủ hoặc 

các bộ ngành. Việc liên thông nghiệp vụ giữa các cơ quan tạo điều kiện thuận lợi 

cho việc xử lý công việc, cung cấp dịch vụ cho người dân/doanh nghiệp và cả 

các công chức trên địa bàn tỉnh. 

Trong nhiều trường hợp, yêu cầu xử lý công việc của người dân/doanh 

nghiệp thuộc thẩm quyển xử lý của nhiều cơ quan khác nhau trong tỉnh. Nếu 

mỗi sở, ngành có quy trình xử lý riêng rẽ, cho dù các sở ngành này đều đã áp 

dụng những phương pháp và công cụ hiện đại như trao đổi tài liệu điện tử, chữ 
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ký số v.v..,  việc chưa liên thông quy trình sẽ gây nhiều khó khăn cho người 

dân/doanh nghiệp. Ví dụ của một quy trình như vậy được thể hiện trong Hình 7.  

 

Sở A

Chính quyền
Luồng dữ liệu

(mũi tên nét đứt)

Phương pháp:
+ Mô hình hóa dữ liệu
+ Trao đổi tài liệu điện tử

Công cụ:
+ Lược đồ dữ liệu chuẩn
+ Chữ ký điện tử

Thời gian

Sở  B Sở C

 

Hình 7. Một quy trình xử lý liên quan đến nhiều đơn vị (chưa liên thông) 

Trong tương lai, các đơn vị trong tỉnh cần phối hợp với nhau thông qua liên 

thông nghiệp vụ và thông tin để giải quyết công việc cho người dân/doanh 

nghiệp. Khi đó, đối với người dân/doanh nghiệp, các sở ban ngành giải quyết 

công việc của họ sẽ được coi như một cơ quan chính quyền (điện tử) duy nhất. 

Khi áp dụng liên thông quy trình và thông tin, việc xử lý yêu cầu nói trên 

(trong Hình 7) của người dân/doanh nghiệp sẽ là kết quả của việc cộng tác xử lý 

giữa 03 cơ quan (sở A, sở B, sở C) của tỉnh với 04 quy trình mức cao như thể 

hiện trong Hình 8. Trong đó, sở A đảm trách quy trình 1 và 4, sở B đảm trách 

quy trình 2, sở C đảm trách quy trình 3.  

Trong Hình 8, các số trong hình tròn xanh da trời thể hiện các bước trong 

quy trình nghiệp vụ mức cao. Dòng luân chuyển dữ liệu/tài liệu được thể hiện 

qua các con số trong hình tròn màu tím. 
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+ + + +

1 2 3 4

2

6

8

Phương pháp:
. Mô hình hóa dữ liệu
. Trao đổi tài liệu điện tử
+ Nguyên tắc BPM
+ Mô hình hóa quy trình

Công cụ:
. Lược đồ dữ liệu chuẩn
. Chữ ký điện tử
+ Bộ công cụ BPM

Sở A

Chính quyền

Sở  B Sở C

3

1

4

Thời gian

7

5

. Luồng xử lý (mũi tên 
nét liền)  
. Luồng dữ liệu (mũi tên 
nét đứt)

 

Hình 8. Quy trình xử lý liên thông nghiệp vụ mức cao 

Tại các bước của quy trình liên thông nghiệp vụ mức cao, người dân/doanh 

nghiệp có thể xem trạng thái xử lý công việc của mình, hoặc yêu cầu cơ quan 

nhà nước làm thêm một công việc nào đó. Cơ quan nhà nước cũng có thể yêu 

cầu người dân/doanh nghiệp bổ sung các dữ liệu/tài liệu cần thiết. Điều này thể 

hiện sự tương tác của chính quyền với người dân/doanh nghiệp trên nền tảng 

vận hành chính quyền điện tử. Có 4 loại tương tác chính: 

 Chính quyền gửi thông báo cho người dân/doanh nghiệp 

 Người dân/doanh nghiệp gửi tờ khai (hoặc thông báo) tới chính 

quyền 

 Chính quyền yêu cầu người dân thực hiện một việc nào đó 

 Người dân yêu cầu chính quyền thực hiện một việc nào đó 

Mỗi bước xử lý trong mô hình liên thông nghiệp vụ mức cao trong Hình 8 

trên thực tế có thể là một phân mảnh nghiệp vụ phức tạp bao gồm nhiều bước xử 

cấp thấp hơn. Hình 9 dưới đây thể hiện các bước xử lý chi tiết của bước 2 trong 

hình 8 được thực hiện bởi các phòng ban chức năng của sở B, bao gồm các bước 

xử lý 2a, 2b, 2c, trong đó bước 2b liên quan đến việc yêu cầu người dân/doanh 

nghiệp thực hiện một công việc nào đó. 
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--

2

3

4
5

2

 
 

Chính quyền
. Luồng xử lý (mũi tên nét liền)  
. Luồng dữ liệu (mũi tên nét đứt)

Phương pháp:
. Mô hình hóa dữ liệu
. Trao đổi tài liệu điện tử
+ Nguyên tắc BPM
+ Mô hình hóa quy trình

Công cụ:
. Lược đồ dữ liệu chuẩn
. Chữ ký điện tử
+ Bộ công cụ BPM

Thời gian

1
2a

2b

2cX

Sở B

 

Hình 9. Chi tiết một bước xử lý trong mô hình liên thông nghiệp vụ 

Việc áp dụng quy trình nói trên giúp các cơ quan nhà nước trong tỉnh đơn 

giản hóa các công việc: 

 Thông báo tới người dân/doanh nghiệp về tiến độ trong việc xử lý 

công việc liên quan đến họ; 

 Giám sát việc đáp ứng dịch vụ theo cam kết; 

 Liên tục cải tiến quy trình nhằm mang lại hiệu quả tốt hơn. 

IV.3.1. Tiêu chí lựa chọn TTHC liên thông ƣu tiên triển khai trong 

Kiến trúc CQĐT tỉnh Hƣng Yên 

Dựa trên các căn cứ nêu trên, cùng với việc nghiên cứu 1553 thủ tục hành 

chính của tỉnh Hưng Yên, Tư vấn đã lựa chọn và phân tích cụ thể 55 thủ tục 

hành chính mang tính liên thông, đại diện cho các ngành nghề, lĩnh vực tại tỉnh 

Hưng Yên để từ đó đưa ra được những đề xuất về việc xác định danh mục các 

CSDL chuyên ngành và danh mục các CSDL dùng chung của tỉnh. 

 

Sự cấp thiết, cần thiết của những thủ tục hành chính cần phải được 

triển 

khai xây dựng trong Kiến trúc Chính quyền điện tử: - Những thủ tục hành 

chính được tin học hóa sẽ bảo đảm cho việc xây dựng kiến trúc có thể giải 

quyết, đáp ứng được nhu cầu cấp thiết của người dân, doanh nghiệp trong các 
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lĩnh vực, ngành nghề khác nhau, giúp cho người dân, doanh nghiệp tiết kiệm 

được thời gian, công sức, lẫn chi phí trong việc giải quyết thủ tục hành chính. 

Sự khả thi khi triển khai, xây dựng - Những thủ tục hành chính được ưu 

tiên triển khai, xây dựng cũng đáp ứng các yêu cầu về tính khả thi khi triển khai, 

xây dựng bởi đây là những thủ tục hành chính quan trọng của tỉnh, cần được ưu 

tiên triển khai trong giai đoạn đầu khi xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử 

tỉnh Hưng Yên. 

Thúc đẩy sự liên kết, liên thông nghiệp vụ; trao đổi thông tin, dữ liệu 

giữa các cơ quan trong và ngoài tỉnh - Việc xây dựng, triển khai các thủ tục 

hành chính đã được lựa chọn trong việc xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử 

tỉnh Hưng Yên sẽ thúc đẩy sự liên kết, chia sẻ thông tin cũng như các quy trình 

nghiệp vụ giữa các cơ quan chức năng trong và ngoài tỉnh Hưng Yên. Điều này 

cũng tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi thông tin, dữ liệu khi triển khai 

đồng bộ việc xây dựng các cơ sở dữ liệu của tỉnh. Dựa trên các tiêu chí lựa chọn 

trên có thể đưa ra danh sách các thủ tục liên thông khuyến nghị triển khai, xây 

dựng trong Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh. 

IV.3.2. Mô hình liên thông nghiệp vụ giữa các cơ quan 

Qua việc rà soát 1553 thủ tục hành chính trong các nhóm lĩnh vực của 

tỉnh Hưng Yên, Tư vấn đề xuất nghiên cứu 551 thủ tục hành chính của tỉnh 

Hưng Yên và lựa chọn số lượng thủ tục hành chính đại diện cho 551 thủ tục 

hành chính này để phân tích chi tiết quy trình, thông tin trao đổi giữa các cơ 

quan tham gia vào xử lý trong quy trình đó, để từ đó đưa ra được những thông 

tin chính trao đổi giữa các cơ quan. Việc lựa chọn các thủ tục hành chính đại 

diện cho 551 thủ tục hành chính dựa vào việc phân tích: - Các quy trình của các 

thủ tục hành chính tương tự trong nhóm lĩnh vực có những đặc điểm chung 

giống nhau cả về quy trình lẫn các cơ quan tham gia vào việc xử lý các thủ tục 

hành chính đó; - Các thông tin chính trong các văn bản, biểu mẫu mà có thể khái 

quát hóa để trao đổi giữa các cơ quan tham gia vào quá trình xử lý các thủ tục 

hành chính. Qua đó, Tư vấn sẽ nghiên cứu và phân tích cụ thể 55 thủ tục hành 

chính mang tính đại diện cho 551 thủ tục hành chính của tỉnh Hưng Yên, như 

trong Bảng sau. 

Bảng 10. Bảng Danh sách thủ tục hành chính ưu tiên triển khai trong Kiến trúc 

CQĐT 

Cơ 

quan 

ban 

hành 

Lĩnh  

vực 
Tên thủ tục hành chính Tổng số Tên TTHC lựa chọn 
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Cơ 

quan 

ban 

hành 

Lĩnh  

vực 
Tên thủ tục hành chính Tổng số Tên TTHC lựa chọn 

Sở 

Giao 

thông 

Vận tải 

Cấp, đổi giấy 

phép lái xe 

X06 - Lập lại hồ sơ giấy phép 

lái xe gốc 

14 

Đổi giấy phép lái xe do 

ngành Giao thông vận 

tải cấp (do SGTVT 

Hưng Yên quản lý) 

X08 - Đổi giấy phép lái xe quân 

sự do Bộ Quốc phòng cấp 

Cấp mới giấy phép lái 

xe hạng 

A1, A2, A3, A4, B1, 

B2, C 

X07b - Đổi giấy phép lái xe do 

ngành Giao thông vận tải cấp 

(không thuộc SGTVT Hưng 

Yên quản lý) 

  

X07c - Đổi giấy phép lái xe do 

ngành Giao thông vận tải cấp 

(do SGTVT Hưng Yên quản lý) 

[Sau thời hạn khai báo mất] 

X07a - Đổi giấy phép lái xe do 

ngành Giao thông vận tải cấp 

(do SGTVT Hưng Yên quản lý) 

X05 - Cấp lại giấy phép lái xe 

do bị mất lần thứ nhất quá thời 

hạn sử dụng từ 03 tháng trở lên, 

hoặc mất lần thứ hai trong thời 

hạn 02 năm kể từ ngày cấp lại 

giấy phép lái xe do bị mất lần 

thứ nhất, hoặc mất lần thứ ba trở 

lên trong thời hạn 02 năm kể từ 

ngày cấp lại giấy phép lái xe bị 

mất lần trước đó 

X12 - Đổi giấy phép lái xe hoặc 

bằng lái xe của nước ngoài cấp 

cho khách du lịch nước ngoài lái 

xe vào Việt Nam 

X09 - Đổi giấy phép lái xe mô 

tô do ngành Công an cấp trước 

ngày 01 tháng 8 năm 1995 

X01 - Cấp mới giấy phép lái xe 

hạng A1, A2, A3, A4, B1, B2, C 

X03 - Cấp lại giấy phép lái xe 

do quá thời hạn sử dụng từ 3 

tháng trở lên  

X11 - Đổi giấy phép lái xe hoặc 

bằng lái xe của nước ngoài 
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Cơ 

quan 

ban 

hành 

Lĩnh  

vực 
Tên thủ tục hành chính Tổng số Tên TTHC lựa chọn 

X10 - Đổi giấy phép lái xe do 

ngành Công an cấp từ ngày 01 

tháng 8 năm 1995 

X02 - Thủ tục dự thi nâng hạng 

giấy phép lái xe lên hạng B1, 

B2, C, D, E và các hạng F 

X04 - Cấp lại giấy phép lái xe 

do bị mất lần thứ nhất còn thời 

hạn sử dụng hoặc quá thời hạn 

sử dụng dưới 03 tháng, hoặc mất 

lần thứ hai trên 02 năm kể từ 

ngày cấp lại giấy phép lái xe bị 

mất lần thứ nhất, hoặc mất lần 

thứ ba trên 02 năm kể từ ngày 

cấp lại giấy phép lái xe bị 

mất lần trước đó, còn thời hạn 

sử dụng hoặc quá thời hạn sử 

dụng dưới 03 tháng 

Vận tải đường 

bộ 

B09 - Cấp biển hiệu xe ô tô vận 

tải khách du lịch 

23 

Cấp Giấy phép kinh 

doanh vận 

tải bằng xe ô tô 

B12 - Thủ tục đăng ký khai thác 

tuyến 

  

B10 - Cấp lại biển hiệu xe ô tô 

vận tải khách du lịch 

B11 - Cấp đổi biển hiệu xe ô tô 

vận tải khách du lịch 

B08b - Cấp lại phù hiệu xe taxi, 

xe hợp đồng, xe vận tải hàng 

hóa bằng công-ten-nơ, xe kinh 

doanh vận tải hàng hóa, xe kinh 

doanh vận tải hành khách theo 

tuyến cố định, xe kinh doanh 

vận tải hành khách bằng xe 

buýt, xe đầu kéo (đăng ký ngoài 

tỉnh) 

B02b - Cấp lại Giấy phép kinh 

doanh đối với trường hợp Giấy 

phép bị hư hỏng, hết hạn, bị mất 

hoặc có sự thay đổi liên quan 

đến nội dung của Giấy phép (TH 

mất) 
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Cơ 

quan 

ban 

hành 

Lĩnh  

vực 
Tên thủ tục hành chính Tổng số Tên TTHC lựa chọn 

B02a - Cấp lại Giấy phép kinh 

doanh đối với trường hợp Giấy 

phép bị hư hỏng, hết hạn, bị mất 

hoặc có sự thay đổi liên quan 

đến nội dung của Giấy phép (TH 

khác) 

B16 - Công bố đưa trạm dừng 

nghỉ vào khai thác 

B08a - Cấp lại phù hiệu xe taxi, 

xe hợp đồng, xe vận tải hàng 

hóa bằng công-ten-nơ, xe kinh 

doanh vận tải hàng hóa, xe kinh 

doanh vận tải hành khách theo 

tuyến cố định, xe kinh doanh 

vận tải hành khách bằng xe 

buýt, xe đầu kéo (đăng ký KH) 

B04b - Cấp lại phù hiệu xe nội 

bộ (đăng ký ngoài tỉnh) 

B14 - Công bố đưa bến xe 

khách vào khai thác 

B01 - Cấp Giấy phép kinh 

doanh vận tải bằng xe ô tô 

B13 - Công bố đưa bến xe hàng 

vào khai thác 

B05b - Cấp phù hiệu xe trung 

chuyển (đăng ký ngoài tỉnh) 

B07a - Cấp phù hiệu xe taxi, xe 

hợp đồng, xe vận tải hàng hóa 

bằng công-ten-nơ, xe kinh 

doanh vận tải hàng hóa, xe kinh 

doanh vận tải hành khách theo 

tuyến cố định, xe kinh doanh 

vận tải hành khách bằng xe 

buýt, xe đầu kéo (đăng ký KH) 

B03b - Cấp phù hiệu xe nội bộ 

(đăng ký ngoài tỉnh) 

B05a - Cấp phù hiệu xe trung 

chuyển (đăng ký KH) 

B04a - Cấp lại phù hiệu xe nội 

bộ 

(đăng ký KH) 

B17 - Công bố lại đưa trạm 

dừng nghỉ vào khai thác 

B06a - Cấp lại phù hiệu xe trung 

chuyển (đăng ký KH) 
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Cơ 

quan 

ban 

hành 

Lĩnh  

vực 
Tên thủ tục hành chính Tổng số Tên TTHC lựa chọn 

B06b - Cấp lại phù hiệu xe trung 

chuyển (đăng ký ngoài tỉnh) 

B07b - Cấp phù hiệu xe taxi, xe 

hợp đồng, xe vận tải hàng hóa 

bằng công-ten-nơ, xe kinh 

doanh vận tải hàng hóa, xe kinh 

doanh vận tải hành khách theo 

tuyến cố định, xe kinh doanh 

vận tải hành khách bằng 

xe buýt, xe đầu kéo (đăng ký 

ngoài 

tỉnh) 

B15 - Công bố lại đưa bến xe 

khách vào khai thác 

Sở Kế 

hoạch 

Đầu tư 

Đăng ký Hợp 

tác xã 

Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã 

hợp nhất 

19 

Đăng ký liên hiệp hợp 

tác xã 

Chấm dứt hoạt động của chi 

nhánh, văn phòng đại diện, địa 

điểm kinh doanh của liên hiệp 

hợp tác xã 

  

Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ 

sở chính, ngành, nghề sản xuất, 

kinh doanh, vốn điều lệ, người 

đại diện theo pháp luật; tên, địa 

chỉ, người đại diện chi nhánh, 

văn phòng đại diện của liên hiệp 

hợp tác xã 

Thông báo về việc góp vốn, mua 

cổ phần, thành lập doanh nghiệp 

của liên hiệp hợp tác xã 

Cấp lại giấy chứng nhận đăng 

ký chi nhánh, văn phòng đại 

diện liên hiệp hợp tác xã (khi bị 

hư hỏng) 

Đăng ký thành lập chi nhánh, 

văn phòng đại diện, địa điểm 

kinh doanh của liên hiệp hợp tác 

xã 

Thay đổi cơ quan đăng ký liên 

hiệp hợp tác xã 

Đăng ký liên hiệp hợp tác xã 

Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã 

chia 

Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã 

tách 
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Cơ 

quan 

ban 

hành 

Lĩnh  

vực 
Tên thủ tục hành chính Tổng số Tên TTHC lựa chọn 

Cấp lại giấy chứng nhận đăng 

ký liên hiệp hợp tác xã (khi bị 

mất) 

Cấp lại giấy chứng nhận đăng 

ký chi nhánh, văn phòng đại 

diện liên hiệp hợp tác xã (khi bị 

mất) 

Tạm ngừng hoạt động của liên 

hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn 

phòng đại diện, địa điểm kinh 

doanh của liên hiệp hợp tác xã 

Cấp lại giấy chứng nhận đăng 

ký liên hiệp hợp tác xã (khi đổi 

từ giấy chứng nhận đăng ký 

kinh doanh sang giấy chứng 

nhận đăng ký liên hiệp hợp tác 

xã) 

Thu hồi Giấy chứng nhận đăng 

ký liên hiệp hợp tác xã (Đối với 

trường hợp liên hiệp hợp tác xã 

giải thể tự nguyện) 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng 

ký chi nhánh, văn phòng đại 

diện, địa điểm kinh doanh của 

liên hiệp hợp tác xã 

Thông báo thay đổi nội dung 

đăng 

ký liên hiệp hợp tác xã 

Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã 

sáp nhập 

Cấp lại giấy chứng nhận đăng 

ký liên hiệp hợp tác xã (khi bị 

hư hỏng) 

Đăng ký thành 

lập doanh 

nghiệp 

Đăng ký thành lập công ty 

TNHH một thành viên 

6 

Đăng ký thành lập công 

ty TNHH một thành 

viên 

Đăng ký thành lập doanh nghiệp 

tư nhân 

  

Đăng ký thành lập công ty hợp 

danh 

Đăng ký thành lập công ty 

TNHH hai thành viên trở lên 

Đăng ký lập địa điểm kinh 

doanh 

Đăng ký công ty cổ phần 
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Cơ 

quan 

ban 

hành 

Lĩnh  

vực 
Tên thủ tục hành chính Tổng số Tên TTHC lựa chọn 

Đăng ký thay 

đổi nội dung 

Giấy chứng 

nhận đăng ký 

doanh nghiệp 

Thông báo thay đổi thông tin 

của cổ đông sáng lập công ty cổ 

phần 

53 

Đăng ký hoạt động chi 

nhánh, văn phòng đại 

diện (đối với doanh 

nghiệp tư nhân, công ty 

TNHH, công ty cổ 

phần, công ty hợp danh) 

Thành lập mới công ty được 

chia là công ty cổ phần 

  

Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, 

thay đổi tỷ lệ vốn góp 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng 

ký hoạt động chi nhánh, văn 

phòng đại diện (đối với doanh 

nghiệp hoạt động theo Giấy 

phép đầu tư, Giấy chứng nhận 

đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị 

pháp lý tương đương) 

Thông báo về việc tiếp tục kinh 

doanh trước thời hạn đã thông 

báo 

Thành lập mới công ty hợp nhất 

là công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên 

Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở 

chính của doanh nghiệp 

Thông báo thay đổi nội dung 

đăng ký doanh nghiệp (đối với 

doanh nghiệp tư nhân, công ty 

TNHH, công ty cổ phần, công ty 

hợp danh) 

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng 

ký doanh nghiệp 

Đăng ký thay đổi thành viên hợp 

danh 

Thông báo lập địa điểm kinh 

doanh (đối với doanh nghiệp tư 

nhân, công ty TNHH, công ty cổ 

phần, công ty hợp danh) 

Thành lập mới công ty được 

chia là công ty trách nhiệm hữu 

hạn một thành viên 

Chuyển đổi công ty cổ phần 

thành công ty trách nhiệm hữu 

hạn hai thành viên trở lên 
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Cơ 

quan 

ban 

hành 

Lĩnh  

vực 
Tên thủ tục hành chính Tổng số Tên TTHC lựa chọn 

Chuyển đổi công ty cổ phần 

thành công ty trách nhiệm hữu 

hạn một thành viên 

Đăng ký thay đổi công ty nhận 

sáp nhập là công ty cổ phần 

Thông báo cập nhật thông tin cổ 

đông là cá nhân nước ngoài, 

người đại diện theo uỷ quyền 

của cổ đông là tổ chức nước 

ngoài (đối với công ty cổ phần) 

Thành lập mới công ty được 

tách là công ty trách nhiệm hữu 

hạn hai thành viên trở lên 

Thông báo lập địa điểm kinh 

doanh (đối với doanh nghiệp 

hoạt động theo Giấy phép đầu 

tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc 

các giấy tờ có giá trị pháp lý 

tương đương) 

Đăng ký đổi tên doanh nghiệp 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng 

ký doanh nghiệp của công ty bị 

tách 

Bán doanh nghiệp tư nhân 

Thông báo thay đổi nội dung 

đăng ký thuế 

Đăng ký doanh nghiệp thay thế 

nội dung đăng ký kinh doanh 

trong Giấy phép đầu tư, Giấy 

chứng nhận đầu tư hoặc các giấy 

tờ có giá trị pháp lý tương 

đương khác 

Chuyển đổi doanh nghiệp tư 

nhân thành công ty trách nhiệm 

hữu hạn 

Đăng ký hoạt động chi nhánh, 

văn phòng đại diện (đối với 

doanh nghiệp hoạt động theo 

Giấy phép đầu tư, Giấy chứng 

nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có 

giá trị pháp lý tương đương) 

Thành lập mới công ty được 

tách là công ty trách nhiệm hữu 

hạn một thành viên 
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Cơ 

quan 

ban 

hành 

Lĩnh  

vực 
Tên thủ tục hành chính Tổng số Tên TTHC lựa chọn 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng 

ký hoạt động của chi nhánh, văn 

phòng đại diện, địa điểm kinh 

doanh (đối với doanh nghiệp tư 

nhân, công ty TNHH, công ty cổ 

phần, công ty hợp danh) 

Thông báo cho thuê doanh 

nghiệp tư nhân 

Cập nhật bổ sung thông tin đăng 

ký doanh nghiệp 

Đăng ký thay đổi chủ doanh 

nghiệp tư nhân trong trường hợp 

bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ 

doanh nghiệp chết, mất tích 

Đăng ký thay đổi công ty nhận 

sáp nhập là công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên 

Thông báo chào bán cổ phần 

riêng lẻ của công ty cổ phần 

không phải  là công ty cổ phần 

đại chúng 

Thành lập mới công ty được 

chia là công ty trách nhiệm hữu 

hạn hai thành viên trở lên 

Chuyển đổi công ty trách nhiệm 

hữu hạn thành công ty cổ phần 

Hiệu đính, cập nhật bổ sung 

thông tin đăng ký doanh nghiệp 

Chấm dứt hoạt động chi nhánh, 

văn phòng đại diện, địa điểm 

kinh doanh 

Thông báo thay đổi vốn đầu tư 

của chủ doanh nghiệp tư nhân 

Giải thể doanh nghiệp 

Thành lập mới công ty hợp nhất 

là công ty cổ phần 

Thông báo mẫu con dấu (đối với 

doanh nghiệp tư nhân, công ty 

TNHH, công ty cổ phần, công ty 

hợp danh) 

Đăng ký thay đổi thành viên 

công ty trách nhiệm hữu hạn hai 

thành viên trở lên 
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Cơ 

quan 

ban 

hành 

Lĩnh  

vực 
Tên thủ tục hành chính Tổng số Tên TTHC lựa chọn 

Giải thể doanh nghiệp trong 

trường hợp bị thu hồi Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp hoặc theo  uyết định của 

Tòa án 

Thành lập mới công ty được 

tách là công ty cổ phần 

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu 

công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên 

Thành lập mới công ty hợp nhất 

là công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên 

Thông báo thay đổi cổ đông là 

nhà đầu tư nước ngoài trong 

công ty cổ phần chưa niêm yết 

Báo cáo thay đổi thông tin 

người quản lý doanh nghiệp (đối 

với doanh nghiệp tư nhân, công 

ty TNHH, công ty cổ phần, công 

ty hợp danh) 

Đăng ký hoạt động chi nhánh, 

văn phòng đại diện (đối với 

doanh nghiệp tư nhân, công ty 

TNHH, công ty cổ phần, công ty 

hợp danh) 

Công bố nội dung đăng ký 

doanh nghiệp (đối với doanh 

nghiệp tư nhân, công ty TNHH, 

công ty cổ phần, công ty hợp 

danh) 

Thông báo tạm ngừng kinh 

doanh 

Đăng ký thay đổi công ty nhận 

sáp 

nhập là công ty trách nhiệm hữu 

hạn hai thành viên trở lên 

Đăng ký thay đổi người đại diện 

theo pháp luật của công ty trách 

nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng 

ký địa điểm kinh doanh (đối với 

doanh nghiệp hoạt động theo 

Giấy phép đầu tư, Giấy chứng 

nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có 

giá trị pháp lý tương đương) 
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Cơ 

quan 

ban 

hành 

Lĩnh  

vực 
Tên thủ tục hành chính Tổng số Tên TTHC lựa chọn 

Đầu tư tại 

Việt Nam 

Giãn tiến độ đầu tư 

27 

Cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư đối với 

dự án không thuộc diện 

quyết định chủ trương 

đầu tư 

Nộp lại Giấy chứng nhận đăng 

ký đầu tư 

 

Hiệu đính thông tin trên Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư 

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng 

ký đầu tư 

Thành lập tổ chức kinh tế của 

nhà đầu tư nước ngoài  

Điều chỉnh dự án đầu tư theo 

bản án, quyết định của tòa án, 

trọng tài 
 

Điều chỉnh dự án đầu tư trong 

trường hợp chia, tách, hợp nhất, 

sáp nhập, chuyển đổi loại hình 

tổ chức kinh tế 

 

Chuyển nhượng dự án đầu tư 
 

Thay đổi nội dung đăng ký kinh 

doanh tại Giấy phép đầu tư, 

Giấy chứng nhận đầu tư (đồng 

thời là Giấy chứng nhận đăng ký 

kinh doanh) 

 

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp cho doanh nghiệp 

hoạt động theo Giấy phép đầu 

tư, Giấy chứng nhận đầu tư 

(đồng thời là giấy chứng nhận 

đăng ký kinh doanh) hoặc giấy 

tờ khác có giá trị pháp lý tương 

đương 

 

Điều chỉnh Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư đối với dự án 

đầu tư thuộc diện điều chỉnh 

quyết định chủ trương đầu tư 

của Thủ tướng Chính phủ 

 

Góp vốn, mua cổ phần, phần 

vốn góp vào tổ chức kinh tế của 

nhà đầu tư nước ngoài 
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Cơ 

quan 

ban 

hành 

Lĩnh  

vực 
Tên thủ tục hành chính Tổng số Tên TTHC lựa chọn 

Điều chỉnh Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư đối với dự án 

đầu tư thuộc diện điều chỉnh 

quyết định chủ trương đầu tư 

của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

 

Bảo đảm đầu tư trong trường 

hợp không được tiếp tục áp 

dụng ưu đãi đầu tư 
 

Điều chỉnh nội dung dự án đầu 

tư trong Giấy chứng nhận đăng 

ký đầu tư (đối với trường hợp 

không điều chỉnh quyết định chủ 

trương đầu tư) 

 

Cung cấp thông tin về dự án đầu 

tư  

Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên 

và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư 
 

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tư cho dự án hoạt động theo 

Giấy phép đầu tư, Giấy chứng 

nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác 

có giá trị pháp lý tương đương 

 

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tư đối với dự án thuộc diện 

quyết định chủ trương đầu tư 
 

Chấm dứt hoạt động văn phòng 

điều hành của nhà đầu tư nước 

ngoài trong hợp đồng BCC 
 

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tư đối với dự án không 

thuộc diện quyết định chủ 

trương đầu tư 

 

Thành lập văn phòng điều hành 

của nhà đầu tư nước ngoài trong 

hợp đồng BCC 
 

Điều chỉnh quyết định chủ 

trương đầu tư của Thủ tướng 

Chính phủ, UBND cấp tỉnh đối 

với dự án đầu tư không thuộc 

diện cấp Giấy chứng nhận đăng 

ký đầu tư 

 

Chấm dứt hoạt động của dự án 

đầu tư  

Tạm ngừng hoạt động của dự án 

đầu tư   
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Cơ 

quan 

ban 

hành 

Lĩnh  

vực 
Tên thủ tục hành chính Tổng số Tên TTHC lựa chọn 

Quyết định chủ trương đầu tư 

của Quốc hội (đối với dự án đầu 

tư không thuộc diện cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư) 

 

Quyết định chủ trương đầu tư 

của Thủ tướng Chính phủ (đối 

với dự án không thuộc diện cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu 

tư) 

 

Sở Lao 

động 

thương 

binh 

và 

xã hội 

Việc làm 

Cấp mới Giấy phép lao động 

cho người nước ngoài làm việc 

tại Việt Nam để thực hiện các 

gói thầu hoặc dự án của nhà 

thầu nước ngoài đã trúng thầu 

tại Việt Nam 

13 

Cấp Giấy phép lao động 

cho người nước ngoài 

làm việc tại Việt Nam 

trường hợp đã được cấp 

giấy phép lao động và 

đang còn hiệu lực mà 

làm khác vị trí công 

việc ghi trong giấy phép 

lao động theo quy định 

của pháp luật nhưng 

không thay đổi người sử 

dụng lao động 

Cấp Giấy phép lao động cho 

người nước ngoài làm việc tại 

Việt Nam trường hợp đã được 

cấp giấy phép lao động nhưng 

hết hiệu lực theo quy định mà có 

nhu cầu tiếp tục làm việc cùng 

vị trí công việc đã ghi trong giấy 

phép lao động 

  

Đăng ký hoạt động giới thiệu 

việc làm cho Chi nhánh của 

doanh nghiệp 

Cấp lại Giấy phép lao động cho 

người nước ngoài làm việc tại 

Việt Nam trường hợp giấy phép 

lao động hết hạn 

Cấp lại Giấy phép lao động cho 

người nước ngoài làm việc tại 

Việt Nam trường hợp giấy phép 

lao động bị hỏng hoặc thay đổi 

nội dung ghi trên giấy phép lao 

động như họ, tên; ngày, tháng, 

năm sinh; quốc tịch; số hộ 

chiếu; địa điểm làm việc 

Cấp Giấy phép hoạt động giới 

thiệu việc làm cho doanh nghiệp 
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Cơ 

quan 

ban 

hành 

Lĩnh  

vực 
Tên thủ tục hành chính Tổng số Tên TTHC lựa chọn 

Đăng ký Hợp đồng cá nhân đi 

làm việc ở nước ngoài 

Cấp Giấy phép lao động cho 

người nước ngoài làm việc tại 

Việt Nam 

Cấp lại Giấy phép lao động cho 

người nước ngoài làm việc tại 

Việt Nam trường hợp giấy phép 

lao động bị mất 

Cấp Giấy phép lao động cho 

người nước ngoài làm việc tại 

Việt Nam trường hợp đã được 

cấp giấy phép lao động và đang 

còn hiệu lực mà làm khác vị trí 

công việc ghi trong giấy phép 

lao động theo quy định của pháp 

luật nhưng không thay đổi người 

sử dụng lao động 

Gia hạn giấy phép hoạt động 

giới thiệu việc làm cho doanh 

nghiệp 

Đăng ký Hợp đồng nhận lao 

động thực tập 

Cấp Giấy phép lao động cho 

người nước ngoài làm việc tại 

Việt Nam trường hợp đã được 

cấp giấy phép lao động và đang 

còn hiệu lực mà làm việc cho 

người sử dụng lao động khác ở 

cùng vị trí công việc ghi trong 

giấy phép lao động 

 

Tiền lương và 

Bảo hiểm xã 

hội  

Bổ nhiệm hòa giải viên lao động 

8 

Tiếp nhận thỏa ước lao 

động tập thể 

 

Công nhận "cơ sở sản xuất, kinh 

doanh sử dụng từ 30% tổng số 

lao động trở lên là người khuyết 

tật được hưởng ưu đãi" 

Đăng ký nội quy lao 

động 

Gia hạn công nhận cơ sở sản 

xuất, kinh doanh sử dụng từ 

30% tổng số lao động trở lên là 

người khuyết tật được hưởng ưu 

đãi  
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Cơ 

quan 

ban 

hành 

Lĩnh  

vực 
Tên thủ tục hành chính Tổng số Tên TTHC lựa chọn 

Tiếp nhận văn bản đề nghị được 

làm thêm từ 200 giờ đến 300 

giờ/năm. 

Tiếp nhận thỏa ước lao động tập 

thể 

Xếp hạng doanh nghiệp nhà 

nước 

Đăng ký nội quy lao động 

Thẩm định hồ sơ về danh sách 

lao động nghỉ việc khi cổ phần 

hóa doanh nghiệp nhà nước 

Sở 

Nông 

nghiệp 

và 

Phát 

triển 

nông 

thôn 

Bảo vệ thực 

vật 

Cấp Giấy chứng chỉ hành nghề 

(CCHN) buôn bán thuốc bảo vệ 

thực vật (BVTV) 

5 

Cấp Giấy chứng chỉ 

hành nghề (CCHN) 

buôn bán thuốc bảo 

vệ thực vật (BVTV) 

  

Đăng ký quảng cáo thuốc bảo vệ 

thực vật 

  

Cấp Chứng nhận huấn luyện 

chuyên môn về thuốc bảo vệ 

thực vật 

Cấp lại chứng chỉ hành nghề 

(CCHN) buôn bán thuốc bảo vệ 

thực vật (BVTV) 

Cấp Chứng nhận đã tham dự các 

lớp tập huấn kiến thức chuyên 

môn và văn bản pháp luật mới 

về thuốc bảo vệ thực vật 

(BVTV) 

Chăn nuôi 

Đăng ký công bố hợp quy giống 

vật nuôi 

6 

Đăng ký công bố thức 

ăn chăn nuôi 

Đăng ký công bố hợp quy thức 

ăn chăn nuôi 

 

Thẩm định điều kiện sản xuất 

giống vật nuôi. 
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Cơ 

quan 

ban 

hành 

Lĩnh  

vực 
Tên thủ tục hành chính Tổng số Tên TTHC lựa chọn 

Đăng ký quảng cáo về giống vật 

nuôi, thức ăn chăn nuôi, nguyên 

liệu thức ăn chăn nuôi, chế 

phẩm sinh học phục vụ chăn 

nuôi. 

Cấp chứng chỉ hành nghề kinh 

doanh sản phẩm xử lý, cải tạo 

môi trường dùng trong chăn 

nuôi 

Cấp lại chứng chỉ hành nghề 

kinh doanh sản phẩm xử lý, cải 

tạo môi trường dùng trong chăn 

nuôi 

Thú y 

Cấp chứng chỉ hành nghề kinh 

doanh thuốc thú y, chế phẩm 

sinh học, vi sinh vật, hóa chất 

dùng trong thú y. 

12 

Đăng ký xây dựng vùng 

an toàn dịch bệnh, cơ sở 

an toàn dịch bệnh 

Cấp chứng chỉ hành nghề tiêm 

phòng, chẩn đoán bệnh, kê đơn, 

chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ 

động vật. 

 

Cấp chứng chỉ hành nghề tư 

vấn, dịch vụ kỹ thuật về thú y. 

Cấp chứng chỉ hành nghề xét 

nghiệm bệnh, phẫu thuật động 

vật. 

Gia hạn chứng chỉ hành nghề 

thú y. 

Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận 

điều kiện vệ sinh thú y đối với 

các cơ sở chăn nuôi tập trung, 

cơ sở sản xuất con giống. 

Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận 

điều kiện vệ sinh thú y đối với 

các cơ sở giết mổ động vật, cơ 

sở sơ chế, bảo quản sản phẩm 

động vật. 

Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận 

điều kiện vệ sinh thú y đối với 

các cơ sở kinh doanh động vật, 

sản phẩm động vật. 

Đăng ký xây dựng vùng an toàn 

dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch 

bệnh. 
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Cơ 

quan 

ban 

hành 

Lĩnh  

vực 
Tên thủ tục hành chính Tổng số Tên TTHC lựa chọn 

Thẩm định điều kiện vệ sinh thú 

y đối với các cơ sở. 

Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận 

đủ điều kiện kinh doanh thuốc 

thú y, chế phẩm sinh học, vi 

sinh vật, hóa chất dùng trong thú 

y, thú y thủy sản. 

Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận 

đủ điều kiện vệ sinh thú y cơ sở 

sản xuất, kinh doanh giống thủy 

sản 

Trồng trọt 

 

Tiếp nhận bản công bố hợp quy 

giống cây trồng 

7 

Đăng ký công bố hợp 

quy phân bón hữu cơ và 

phân bón khác 

Công nhận cây đầu dòng/ vườn 

cây đầu dòng cây công nghiệp 

và cây ăn quả lâu năm 

 

Công nhận lại cây đầu dòng/ 

vườn cây đầu dòng cây công 

nghiệp và cây ăn quả lâu năm 

Đăng ký công bố hợp quy phân 

bón hữu cơ và phân bón khác. 

Phê duyệt chủ trương xây dựng 

cánh đồng lớn. 

Phê duyệt dự án hoặc phương án 

cánh đồng lớn 

Công nhận vùng nông nghiệp 

ứng dụng công nghệ cao 

Quản lý chất 

lượng nông 

lâm sản 

Thủ tục đăng ký lại xác nhận nội 

dung quảng cáo thực phẩm 

6 

Kiểm tra, cấp Giấy 

chứng nhận cơ sở đủ 

điều kiện an toàn thực 

phẩm trong sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm 

nông lâm sản 

Kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận 

cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm trong sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm nông lâm sản   
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Cơ 

quan 

ban 

hành 

Lĩnh  

vực 
Tên thủ tục hành chính Tổng số Tên TTHC lựa chọn 

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở 

đủ điều kiện an toàn thực phẩm 

nông lâm sản đối với trường hợp 

giấy chứng nhận bị mất, hỏng, 

thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ 

sung thông tin trên Giấy chứng 

nhận an toàn thực phẩm. 

Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở 

đủ điều kiện an toàn thực phẩm 

trong sản xuất, sơ chế, chế biến 

rau, quả. (Trường hợp Giấy 

chứng nhận hết hiệu lực, Giấy 

chứng nhận bị thu hồi hoặc có 

yêu cầu thay đổi bổ sung thông 

tin liên quan đến cơ sở trong 

giấy chứng nhận) 

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở 

đủ điều kiện an toàn thực phẩm 

nông lâm sản đối với trường hợp 

Giấy chứng nhận sắp hết hạn. 

Thủ tục đăng ký lần đầu xác 

nhận nội dung quảng cáo thực 

phẩm 

Sở Tài 

nguyên 

Môi 

trường 

Môi trường 

Thủ tục xác nhận việc thực hiện 

các nội dung của báo cáo và yêu 

cầu của quyết định phê duyệt 

báo cáo đánh giá tác động môi 

trường 

16 

Thủ tục thẩm định và 

phê duyệt báo cáo đánh 

giá tác động môi trường 

(ĐTM) 

Thủ tục thẩm định và trình 

UBND tỉnh phê duyệt báo cáo 

đánh giá tác động môi trường 

(20 ngày) 

Thủ tục thẩm định hồ sơ 

Cấp Giấy xác nhận đủ 

điều kiện nhập khẩu phế 

liệu làm nguyên liệu sản 

xuất. 

Thẩm định hồ sơ xác nhận việc 

thực hiện các công trình, biện 

pháp bảo vệ môi trường trước 

khi đưa dự án vào vận hành 

chính thức 

Thủ tục thẩm định và hê 

duyệt dự án cải tạo, 

phục hồi môi trường của 

các dự án khai thác 

khoáng sản 

Thu phí bảo vệ môi trường đối 

với nước thải công nghiệp 

 

Thủ tục cấp mới/ Cấp gia hạn/ 

Cấp Điều chỉnh Giấy phép hành 

nghề quản lý chất thải nguy hại 

Thủ tục thẩm định và trình 

UBND tỉnh phê duyệt báo cáo 

đánh giá tác động môi trường 

(ĐTM) 
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Cơ 

quan 

ban 

hành 

Lĩnh  

vực 
Tên thủ tục hành chính Tổng số Tên TTHC lựa chọn 

Thủ tục cấp mới hoặc cấp lại Sổ 

đăng ký Chủ nguồn thải chất 

thải nguy hại (Có đăng ký tự xử 

lý chất thải nguy hại) 

Thủ tục kiểm tra, xác nhận hoàn 

thành việc cải tạo, phục hồi môi 

trường theo Dự án cải tạo phục 

hồi môi trường 

Thủ tục thẩm định và phê duyệt 

dự án cải tạo, phục hồi môi 

trường của các dự án khai thác 

khoáng sản 

Thủ tục thẩm định và trình 

UBND tỉnh phê duyệt báo cáo 

đánh giá tác động môi trường 

(10 ngày). 

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ 

điều kiện nhập khẩu phế liệu 

Thủ tục chứng nhận cơ sở ô 

nhiễm nghiêm trọng đã hoàn 

thành việc xử lý theo Quyết định 

số 64/2003/QĐ-TTg ngày 

22/4/2003 của Thủ tướng Chính 

phủ (trường hợp phải lấy mẫu 

phân tích kiểm tra) 

Thủ tục thẩm định và trình 

UBND tỉnh phê duyệt đề án cải 

tạo phục hồi môi trường 

Thủ tục cấp mới hoặc cấp lại Sổ 

đăng ký Chủ nguồn thải chất 

thải nguy hại (Không có đăng 

ký tự xử lý chất thải nguy hại) 

Thủ tục thẩm định hồ sơ Cấp 

Giấy xác nhận đủ điều kiện nhập 

khẩu phế liệu làm nguyên liệu 

sản xuất 

 Thủ tục thẩm định và phê duyệt 

báo cáo đánh giá tác động môi 

trường (ĐTM)(Phải bổ sung từ 

cổng thông tin của tỉnh) 

Tài nguyên 

nước  

Cấp phép hành nghề khoan nước 

dưới đất quy mô nhỏ 
23 

Cấp phép khai thác, sử 

dụng nước mặt đối với 

trường hợp chưa có 

công trình khai thác sử 

dụng 
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Cơ 

quan 

ban 

hành 

Lĩnh  

vực 
Tên thủ tục hành chính Tổng số Tên TTHC lựa chọn 

Cấp phép hành nghề khoan nước 

dưới đất quy mô vừa 

 

Gia hạn giấy phép hành nghề 

khoan nước dưới đất 

Điều chỉnh nội dung giấy phép 

hành nghề khoan nước dưới đất 

Cấp phép thăm dò nước dưới đất 

đối với công trình có lưu lượng 

dưới 200m3/ngày đêm 

Cấp phép thăm dò nước dưới đất 

đối với công trình có lưu lượng 

từ 200m3/ngày đêm đến dưới 

3000m3/ngày đêm 

Gia hạn giấy phép thăm dò nước 

dưới đất 

Điều chỉnh nội dung giấy phép 

thăm dò nước dưới đất 

Cấp phép khai thác, sử dụng 

nước mặt đối với trường hợp 

chưa có công trình khai thác sử 

dụng 

Cấp phép khai thác, sử dụng 

nước mặt đối với trường hợp 

công trình khai thác đang hoạt 

động 

Gia hạn giấy phép khai thác, sử 

dụng nước mặt 

 

Điều chỉnh nội dung giấy phép 

khai thác, sử dụng nước mặt 

  

Cấp phép khai thác, sử dụng 

nước dưới đất đối với công trình 

có lưu lượng dưới 200m3/ngày 

đêm 

Cấp phép khai thác, sử dụng 

nước dưới đất đối với công trình 

có lưu lượng từ 200m3/ngày 

đêm đến dưới 3.000m3/ngày 

đêm 

Cấp phép khai thác nước dưới 

đất đối với trường hợp đang 
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Cơ 

quan 

ban 

hành 

Lĩnh  

vực 
Tên thủ tục hành chính Tổng số Tên TTHC lựa chọn 

khai thác 

Gia hạn giấy phép khai thác 

nước dưới đất 

Điều chỉnh nội dung giấy phép 

khai thác nước dưới đất 

Cấp phép xả nước thải vào 

nguồn nước đối với cơ sở xả 

nước thải yêu cầu xin phép mới 

Cấp phép xả nước thải vào 

nguồn nước đối với trường hợp 

đang xả nước thải vào nguồn 

nước 

Gia hạn giấy phép xả nước thải 

vào nguồn nước 

Điều chỉnh nội dung giấy phép 

xả nước thải vào nguồn nước 

Cấp lại giấy phép tài nguyên 

nước 

Cấp lại giấy phép hành nghề 

khoan nước dưới đất 

Quản lý đất 

đai 

(CCQLĐĐ) 

Thu hồi đất cho thuê đất cho đối 

tượng là tổ chức nước ngoài, cá 

nhân nước ngoài 

12 

Thủ tục chuyển mục 

đích sử dụng đất phải 

được phép của cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền 

đối với tổ chức 

Thu hồi đất và giao đất để xây 

dựng 

cơ sở Tôn giáo 

  

Thu hồi đất và giao đất, cho thuê 

đất cho đối tượng là tổ chức 

trong 

nước, người Việt Nam định cư 

nước ngoài 

Thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền 

với đất 

Thu hồi đất của tổ chức được 

Nhà nước giao đất không thu 

tiền sử dụng đất, được Nhà nước 

giao đất có thu tiền sử dụng đất 
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Cơ 

quan 

ban 

hành 

Lĩnh  

vực 
Tên thủ tục hành chính Tổng số Tên TTHC lựa chọn 

Thu hồi đất đối với các trường 

hợp quy định tại các khoản 3, 4, 

5, 6, 9, 11 và 12 Điều 38 của 

Luật Đất đai (đối tượng là tổ 

chức, cơ sở tôn giáo, người Việt 

Nam định cư ở nước ngoài, tổ 

chức nước ngoài, cá nhân nước 

ngoài) 

Thủ tục đăng ký thế chấp tài sản 

gắn liền với đất trong trường 

hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền 

với đất đồng thời là người sử 

dụng đất 

Thu hồi đất, giao đất để sử dụng 

vào mục đích quốc phòng, an 

ninh 

Chuyển mục đích sử dụng đất 

đối với trường hợp phải xin 

phép cho đối tượng là tổ chức 

trong nước, cơ sở tôn giáo, 

người Việt Nam định cư ở nước 

ngoài, tổ chức nước ngoài, cá 

nhân nước ngoài 

Gia hạn sử dụng đất đối với các 

tổ chức trong nước, người Việt 

Nam định cư ở nước ngoài, tổ 

chức nước ngoài, cá nhân nước 

ngoài sử dụng đất 

Đấu giá quyền sử dụng đất 

Thủ tục chuyển mục đích sử 

dụng đất phải được phép của cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền 

đối với tổ chức.(Phải download 

từ cổng thong tin của tỉnh) 

Quản lý đất 

đai (VPĐK) 

Đăng ký và cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và quyền sở hữu 

tài sản khác gắn liền với đất lần 

đầu 

42 

Đăng ký và cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và quyền sở hữu 

tài sản khác gắn liền với 

đất lần đầu 
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Cơ 

quan 

ban 

hành 

Lĩnh  

vực 
Tên thủ tục hành chính Tổng số Tên TTHC lựa chọn 

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

quyền sở hữu tài sản khác gắn 

liền với đất cho người đã đăng 

ký quyền sử dụng đất lần đầu 

Đăng ký biến động 

quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản 

gắn liền với đất trong 

các trường hợp chuyển 

nhượng, cho thuê, cho 

thuê lại, thừa kế, tặng 

cho, góp vốn bằng 

quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài 

sản gắn liền với đất 

(trường hợp cấp GCN 

mới) 

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và quyền sở hữu tài 

sản khác gắn liền với đất lần đầu 

đối với tài sản gắn liền với đất 

mà chủ sở hữu không đồng thời 

là người sử dụng đất 

  

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất đối với trường hợp 

đã chuyển quyền sử dụng đất 

trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 

mà bên chuyển quyền đã được 

cấp Giấy chứng nhận nhưng 

chưa thực hiện thủ tục chuyển 

quyền theo quy định 

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất và quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất cho người nhận 

chuyển nhượng quyền sử dụng 

đất, mua nhà ở, công trình xây 

dựng trong các dự án phát triển 

nhà ở (Đối với cá nhân trong 

nước, người Việt Nam định cư ở 

nước ngoài) 
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Cơ 

quan 

ban 

hành 

Lĩnh  

vực 
Tên thủ tục hành chính Tổng số Tên TTHC lựa chọn 

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất và quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất cho người nhận 

chuyển nhượng  quyền sử dụng 

đất, mua nhà ở, công trình xây 

dựng trong các dự án phát triển 

nhà ở (Đối với tổ chức, cá nhân 

nước ngoài ). 

Đăng ký đất đai lần đầu đối với 

trường hợp được Nhà nước giao 

đất để quản lý 

Cấp lại quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất do bị mất 

Đăng ký bổ sung đối với tài sản 

gắn liền với đất của người sử 

dụng đất đã cấp Giấy chứng 

nhận 

Đăng ký quyền sử dụng đất lần 

đầu. 

Đăng ký biến động quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu tài sản 

gắn liền với đất trong các trường 

hợp chuyển nhượng, cho thuê, 

cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, 

góp vốn bằng quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu tài sản gắn 

liền với đất (trường hợp cấp 

GCN mới) 

Đăng ký biến động quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu tài sản 

gắn liền với đất trong các trường 

hợp chuyển nhượng, cho thuê, 

cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, 

góp vốn bằng quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu tài sản gắn 

liền với đất (trường hợp 

xác nhận thay đổi vào GCN đã  

cấp) 

Bán hoặc góp vốn bằng tài sản 

gắn liền với đất thuê của Nhà 

nước theo hình thức thuê đất trả 

tiền hàng năm (trường hợp cấp 

GCN mới). 
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Cơ 

quan 

ban 

hành 

Lĩnh  

vực 
Tên thủ tục hành chính Tổng số Tên TTHC lựa chọn 

Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê 

lại, góp vốn quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền 

với đất (trường hợp cấp GCN 

mới) 

Bán hoặc góp vốn bằng tài sản 

gắn 

liền với đất thuê của Nhà nước 

theo hình thức thuê đất trả tiền 

hàng năm (trường hợp xác nhận 

thay đổi vào GCN đã cấp) 

Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê 

lại, góp vốn quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền 

với đất (trường hợp xác nhận 

thay đổi vào giấy chứng nhận) 

Thẩm định Mảnh trích đo địa 

chính thửa đất phục vụ cho công 

tác đăng ký đất đai, cấp Giấy 

chứng nhận về quyền sử dụng 

đất 

Đăng ký biến động quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu tài sản 

gắn liền với đất trong các trường 

hợp giải quyết tranh chấp, khiếu 

nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ 

hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê 

biên, đấu giá quyền sử dụng đất, 

tài sản gắn liền với đất để thi 

hành án; chia, tách, hợp nhất, 

sáp nhập tổ chức; thỏa thuận 

hợp nhất hoặc phân chia quyền 

sử dụng đất, tài sản gắn liền 

với đất của nhóm người sử dụng 

đất (trường hợp cấp GCN mới). 

Đăng ký biến động quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu tài sản 

gắn liền với đất trong các trường 

hợp giải quyết tranh chấp, khiếu 

nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ 

hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê 

biên, đấu giá quyền sử dụng đất, 

tài sản gắn liền với đất để thi 

hành án; chia, tách, hợp nhất, 

sáp nhập tổ chức; thỏa thuận 

hợp nhất hoặc phân chia 

quyền sử dụng đất, tài sản gắn 

liền với đất của nhóm người sử 

dụng đất (trường hợp xác nhận 
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Cơ 

quan 

ban 

hành 

Lĩnh  

vực 
Tên thủ tục hành chính Tổng số Tên TTHC lựa chọn 

thay đổi vào GCN đã cấp) 

Đăng ký biến động đất đai, tài 

sản gắn liền với đất do thay đổi 

thông tin về người được cấp 

Giấy chứng nhận; giảm diện tích 

thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay 

đổi về hạn chế quyền sử dụng 

đất; thay đổi về nghĩa vụ tài 

chính; thay đổi về tài sản gắn 

liền với đất so với nội dung 

đã đăng ký, cấp Giấy chứng 

nhận (trường hợp cấp GCN mới) 

Đăng ký biến động đất đai, tài 

sản gắn liền với đất do thay đổi 

thông tin về người được cấp 

Giấy chứng nhận; giảm diện tích 

thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay 

đổi về hạn chế quyền sử dụng 

đất; thay đổi về nghĩa vụ tài 

chính; thay đổi về tài sản gắn 

liền với đất so với nội dung 

đã đăng ký, cấp Giấy chứng 

nhận trường hợp xác nhận thay 

đổi vào GCN đã cấp) 

Cung cấp thông tin, dữ liệu đất 

đai 

Đăng ký biến động về quyền sử 

dụng đất do chuyển từ hình thức 

thuê đất trả tiền hàng năm sang 

thuê đất trả tiền một lần cho cả 

thời gian thuê hoặc từ giao đất 

không  thu tiền sử dụng đất sang 

hình thức thuê đất hoặc từ thuê 

đất sang giao đất có thu tiền sử 

dụng đất (trường hợp cấp GCN 

mới) 

Đăng ký biến động về quyền sử 

dụng đất do chuyển từ hình thức 

thuê đất trả tiền hàng năm sang 

thuê đất trả tiền một lần cho cả 

thời gian thuê hoặc từ giao đất 

không thu tiền sử dụng đất sang 

hình thức thuê đất hoặc từ thuê 

đất sang giao đất có thu tiền sử 

dụng đất (trường hợp xác nhận 

thay đổi vào GCN đã cấp) 
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Cơ 

quan 

ban 

hành 

Lĩnh  

vực 
Tên thủ tục hành chính Tổng số Tên TTHC lựa chọn 

Đăng ký văn bản thông báo về 

việc xử lý tài sản thế chấp trong 

trường hợp đã đăng ký thế chấp. 

Đăng ký xác lập quyền sử dụng 

hạn chế thửa đất liền kề sau khi 

được cấp Giấy chứng nhận lần 

đầu và đăng ký thay đổi, chấm 

dứt quyền sử dụng hạn chế thửa 

đất liền kề. 

Gia hạn sử dụng đất ngoài khu 

công nghệ cao, khu kinh tế 

(trường hợp cấp đổi GCN) 

Gia hạn sử dụng đất ngoài khu 

công nghệ cao, khu kinh tế 

(trường hợp xác nhận thay đổi 

vào GCN) 

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng 

đất, thế chấp quyền sử dụng đất 

đồng thời với tài sản gắn liền 

với đất hoặc thế chấp quyền sử 

dụng đất đồng thời với tài sản 

gắn liền với đất hình thành trong 

tương lai 

Tách thửa hoặc hợp thửa đất. 

Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 

và quyền sở hữu tài sản khác 

gắn liền với đất, Giấy chứng 

nhận quyền sở hữu nhà ở và 

quyền sử dụng đất ở. 

Đăng ký thế chấp tài sản gắn 

liền với đất trong trường hợp 

chủ sở hữu tài sản gắn liền với 

đất đồng thời là người sử dụng 

đất 

Đăng ký thế chấp tài sản gắn 

liền với đất hình thành trong 

tương lai 

Đăng ký thế chấp tài sản gắn 

liền với đất trong trường hợp 

chủ sở  hữu tài sản gắn liền với 

đất không đồng thời là người sử 

dụng đất 

Xóa đăng ký thế chấp 
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Cơ 

quan 

ban 

hành 

Lĩnh  

vực 
Tên thủ tục hành chính Tổng số Tên TTHC lựa chọn 

Đính chính Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền vớib đất, Giấy chứng nhận 

quyền sở hữu nhà ở và quyền sử 

dụng đất ở đã cấp 

Đăng ký biến động quyền sử 

dụng đất đối với trường hợp 

thành lập doanh nghiệp tư nhân 

(Trường hợp cấp Giấy chứng 

nhận mới) 

Đăng ký biến động quyền sử 

dụng đất đối với trường hợp 

thành lập doanh nghiệp tư nhân 

(Trường hợp xác nhận thay đổi 

trên Giấy chứng nhận) 

Đăng ký thế chấp nhà ở hình 

thành trong tương lai 

Chuyển tiếp đăng ký thế chấp 

nhà ở hình thành trong tương lai 

Đăng ký thay đổi nội dung thế 

chấp đã đăng ký 

Sửa chữa sai sót nội dung đăng 

ký thế chấp do lỗi của người 

thực hiện đăng ký 

Sở Tư 

pháp 

Lý lịch tư 

pháp 

Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư 

pháp cho công dân Việt Nam 

(đối với trường hợp từ 14 tuổi 

trở lên chỉ cư trú tại tỉnh Hưng 

Yên) thay thế bằng (Thủ tục cấp 

Phiếu lý lịch tư pháp cho công 

dân Việt Nam, người nước 

ngoài đang cư trú tại Việt Nam) 

4 

Thủ tục cấp Phiếu lý 

lịch tư pháp cho công 

dân Việt Nam (đối với 

trường hợp từ 14 tuổi 

trở lên chỉ cư trú tại tỉnh 

Hưng Yên) thay thế 

bằng (Thủ tục cấp Phiếu 

lý lịch tư pháp cho công 

dân Việt Nam, người 

nước ngoài đang cư trú 

tại Việt Nam) 

Thủ tục cấp Phiếu LLTP cho 

công dân Việt Nam, người nước 

ngoài (trường hợp đã cư trú ở 

nhiều nơi hoặc có thời gian cư 

trú ở nước ngoài, người nước 

ngoài, trường hợp phải xác minh 

về điều kiện đương nhiên được 

xóa án tích) 

  

Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư 

pháp số 2 cho cơ quan tiến hành 
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Cơ 

quan 

ban 

hành 

Lĩnh  

vực 
Tên thủ tục hành chính Tổng số Tên TTHC lựa chọn 

tố tụng 

Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư 

pháp số 1 cho cơ quan nhà nước, 

tổ chức chính trị, tổ chức chính 

tri xã hội (đối tượng là công dân 

VN, người nước ngoài đang cư 

trú tại VN) 

Nuôi con nuôi 

Thủ tục Giải quyết việc người 

nước ngoài thường trú ở Việt 

Nam nhận trẻ em Việt Nam làm 

con nuôi  2 

Thủ tục đăng ký lại việc 

nuôi con nuôi có yếu tố 

nước ngoài 

Thủ tục đăng ký lại việc nuôi 

con nuôi có yếu tố nước ngoài   

Quản lý luật 

sư 

Đăng ký cấp lại giấy đăng ký 

hoạt động, giấy đăng ký hành 

nghề Luật sư với tư cách cá 

nhân 

41 

Đăng ký cấp lại giấy 

đăng ký hoạt động, giấy 

đăng ký hành nghề Luật 

sư với tư cách cá nhân 

Cấp chứng chỉ hành nghề luật sư 

2016 

  

Đăng ký hoạt động công ty luật 

hợp danh và công ty luật TNHH 

2 thành viên trở lên 

Đăng ký hoạt động chi nhành 

của tổ chức hành nghề Luật sư 

nước ngoài (công ty mẹ có trụ 

sở ở nước ngoài); công ty luật 

TNHH 100% vốn nước ngoài, 

công ty luật 

TNHH dưới hình thức liên 

doanh tại Việt Nam 

Đăng ký hoạt động của chi 

nhánh của công ty Luật nước 

ngoài tại Việt Nam (Công ty mẹ 

có trụ sở tại VN) 

Thủ tục hợp nhất tổ chức hành 

nghề Luật sư 

Đăng ký cấp lại giấy đăng ký 

hoạt động, giấy đăng ký hành 

nghề Luật sư với tư cách cá 

nhân (trường hợp bị rách, cháy 

hoặc bị tiêu hủy) 

Đăng ký sáp nhập tổ chức hành 

nghề Luật sư  

Thành lập Đoàn Luật sư 
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Cơ 

quan 

ban 

hành 

Lĩnh  

vực 
Tên thủ tục hành chính Tổng số Tên TTHC lựa chọn 

Đăng ký hành nghề Luật sư với 

tư cách cá nhân 

Đăng ký hoạt động văn phòng 

luật sư và công ty luật TNHH 1 

thành viên 

Cung cấp thông tin về tổ chức 

hành nghề Luật sư 

Đăng ký chuyển đổi hình thức 

hoạt động tổ chức hành nghề 

Luật sư (trường hợp chuyển đổi 

công ty luật TNHH một thành 

viên thành công ty luật TNHH 

hai thành viên trở lên hoặc 

ngược lại) 

Đăng ký văn phòng giao dịch tổ 

chức hành nghề Luật sư 

Chấm dứt hoạt động chi nhánh 

và văn phòng giao dịch của tổ 

chức hành nghề Luật sư (trường 

hợp TCHNLS chấm dứt hoạt 

động) 

Cấp lại giấy đăng ký hoạt động 

cho chi nhánh, công luật Luật 

nước ngoài tại Việt Nam do bị 

mất, rách, cháy hoặc bị tiêu hủy 

dưới hình thức khác 

Cấp chứng chỉ hành nghề luật sư 

(Trường hợp miễn tập sự hành 

nghề luật sư) 

Đăng ký thay đổi người đại diện 

theo pháp luật của tổ chức hành 

nghề luật sư 

Cấp lại giấy đăng ký cho chi 

nhánh, 

công ty luật nước ngoài tại Việt 

Nam do thay đổi nội dung Giấy 

đăng ký hoạt động 

Chấm dứt hoạt động chi nhánh 

và văn phòng giao dịch của tổ 

chức hành nghề Luật sư (theo 

quyết định của tổ chức hành 

nghề Luật sư) 

Tạm ngừng hoạt động tổ chức 

hành nghề Luật sư 
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Cơ 

quan 

ban 

hành 

Lĩnh  

vực 
Tên thủ tục hành chính Tổng số Tên TTHC lựa chọn 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng 

ký hoạt động của tổ chức hành 

nghề  luật sư/chi nhánh/giấy 

đăng ký hành nghề luật sư với tư 

cách cá nhân 

Đăng ký hoạt động chi nhánh tổ 

chức hành nghề Luật sư 

Đăng ký chuyển đổi hình thức 

hoạt động tổ chức hành nghề 

Luật sư (trường hợp chuyển đổi 

văn phòng luật sư thành công ty 

luật TNHH) 

Chấm dứt hoạt động tổ chức 

hành nghề Luật sư, Luật sư hành 

nghề với tư cách cá nhân (tự 

chấm dứt) 

Cấp lại thẻ tư vấn viên pháp luật 

Đăng ký hoạt động của chi 

nhánh 

Trung tâm tư vấn pháp luật 

Đăng ký hoạt động của Trung 

tâm ư vấn pháp luật 

Cấp thẻ tư vấn viên pháp luật 

Chấm dứt hoạt động của Trung 

tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh 

trung tâm tư vấn pháp luật 

Chuyển đổi Giấy chứng nhận tư 

vấn viên pháp luật thành Thẻ tư 

vấn viên pháp luật 

Thông báo thay đổi nội dung 

đăng 

ký hoạt động của Trung tâm tư 

vấn pháp luật, chi nhánh trung 

tâm tư vấn pháp luật 

Thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý 

Đăng ký tham gia trợ giúp pháp 

lý 

Thủ tục chuyển vụ việc trợ giúp 

pháp lý cho Trung tâm trợ giúp 

pháp lý khác 

Thủ tục đề nghị tham gia làm 

cộng tác viên trợ giúp pháp lý 

Thủ tục thực hiện trợ giúp pháp 

lý bằng hình thức tham gia tố 

tụng 
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Cơ 

quan 

ban 

hành 

Lĩnh  

vực 
Tên thủ tục hành chính Tổng số Tên TTHC lựa chọn 

Thay đổi nội dung giấy đăng ký 

tham gia trợ giúp pháp lý 

Thủ tục thực hiện trợ giúp pháp 

lý bằng hình thức tư vấn pháp 

luật 

Chấm dứt tham gia trợ giúp 

pháp lý 

Thủ tục thực hiện trợ giúp pháp 

lý bằng hình thức đại diện ngoài 

tố tụng 

Sở 

Thông 

tin 

Truyền 

thông 

Xuất bản 

Cấp Giấy xác nhận đăng ký sử 

dụng máy photocopy màu, máy 

in có chức năng photocopy màu 

16 

Cấp Giấy phép xuất bản 

tài liệu không kinh 

doanh 

Thay đổi thông tin đã đăng ký 

hoạt động cơ sở in 
Cấp giấy phép hoạt 

động in  

Đăng ký hoạt động cơ sở in 
Cấp giấy phép xuất bản 

bản tin 

Cấp đổi Giấy phép hoạt động in 

xuất bản phẩm 

Cấp giấy phép in gia 

công xuất bản phẩm cho 

nước ngoài 

Đăng ký lại hoạt động phát hành 

xuất bản phẩm 

 

Cấp Giấy phép hoạt động in 

xuất bản phẩm cho cơ sở in của 

địa phương 

Cấp giấy phép nhập khẩu xuất 

bảnphẩm không kinh doanh 

Cấp lại giấy phép hoạt động in 

xuất bản phẩm 

Cấp Giấy phép tổ chức hội chợ, 

triển lãm xuất bản phẩm cho cơ 

quan, tổ chức, cá nhân có trụ sở 

hoặc cư trú tại địa phương; chi 

nhánh, văn phòng đại diện, đơn 

vị trực thuộc cơ quan, tổ chức 

của trung ương tại địa phương 

Cấp Giấy phép chế bản, in, gia 

công sau in cho nước ngoài 

Cấp giấy phép hoạt động in cho 

cơ sở in của địa phương 

Cấp Giấy phép in gia công xuất 

bản phẩm cho nước ngoài đối 

với cơ sở in ở địa phương 
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Cơ 

quan 

ban 

hành 

Lĩnh  

vực 
Tên thủ tục hành chính Tổng số Tên TTHC lựa chọn 

Cấp Giấy phép xuất bản tài liệu 

không kinh doanh 

Thông báo thay đổi hoạt động 

phát hành xuất bản phẩm 

Cấp lại giấy phép hoạt động in 

Chuyển nhượng máy photocopy 

màu, máy in có chức năng 

photocopy màu 

Sở 

Văn 

hóa 

Thể 

thao và 

du lịch 

Nghệ thuật 

biểu diễn 

Cấp giấy phép cho tổ chức, cá 

nhân Việt Nam thuộc địa 

phương ra nước ngoài biểu diễn 

nghệ thuật, trình diễn thời trang 

(Mã VH08) 

11 

Cấp giấy phép tổ chức 

biểu diễn nghệ thuật, 

trình diễn thời trang cho 

các tổ chức thuộc địa 

phương 

Thủ tục cấp Giấy phép công 

diễn chương trình, tiết mục, vở 

diễn trong nước và có yếu tố 

nước ngoài 

  

(2016) Thủ tục cấp giấy phép tổ 

chức thi người đẹp, người mẫu 

trong phạm vi địa phương (thẩm 

quyền UBND tỉnh) (NTBD04) 

(2016) Thủ tục cấp giấy phép 

phê duyệt nội dung bản ghi âm, 

ghi hình ca múa nhạc, sân khấu 

cho các tổ chức thuộc địa 

phương (NTBD05) 

Cấp giấy phép cho đối tượng 

thuộc địa phương mời tổ chức, 

cá nhân nước ngoài vào biểu 

diễn nghệ thuật, trình diễn thời 

trang tại địa phương (Mã VH09) 

(2016) Thủ tục cấp giấy phép 

cho phép tổ chức, cá nhân Việt 

Nam thuộc địa phương ra nước 

ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình 

diễn thời trang (thẩm quyền 

UBND tỉnh) (NTBD02) 
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Cơ 

quan 

ban 

hành 

Lĩnh  

vực 
Tên thủ tục hành chính Tổng số Tên TTHC lựa chọn 

Thủ tục cấp nhãn kiểm soát bản 

ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, 

sân khấu cho các tổ chức thuộc 

địa phương (NTBD06) 

(2016) Thủ tục cấp giấy phép 

cho đối tượng thuộc địa phương 

mời tổ chức, cá nhân nước ngoài 

vào biểu diễn nghệ thuật, trình 

diễn thời trang tại địa phương 

(thẩm quyền UBND tỉnh) 

(NTBD03) 

Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn 

nghệ thuật, trình diễn thời trang 

cho các tổ chức thuộc địa 

phương (Mã: VH07) (Download 

từ cổng thông tin của tỉnh) 

Thủ tục cho phép đơn vị nghệ 

thuật, diễn viên nước ngoài vào 

Việt Nam biểu diễn nghệ thuật 

chuyên nghiệp 

(2016) Thông báo tổ chức biểu 

diễn nghệ thuật, trình diễn thời 

trang (NTBD07) 

Sở 

Xây 

dựng 

Kinh doanh 

Bất động sản 

Cấp lại chứng chỉ định giá bất 

động sản, môi giới bất động sản 

(trong trường hợp chứng chỉ cũ 

bị rách nát hoặc bị mất) 
3 

Thủ tục cấp Chứng chỉ 

môi giới bất động sản 

Thủ tục cấp Chứng chỉ định giá 

bất động sản 

  

Thủ tục cấp Chứng chỉ môi giới 

bất động sản 

Nhà ở 

Thủ tục cưỡng chế thu hồi nhà ở 

thuộc sở hữu nhà nước thuộc địa 

phương quản lý (Điều 5 Thông 

tư 

14) 

27 

Chấp thuận đầu tư dự án 

phát triển nhà ở bằng 

nguồn vốn không phải 

từ ngân sách nhà 

nước có số lượng nhà ở 

từ 500 đến dưới 2.500 

căn (trường hợp không 

phải đấu thầu lựa 

chọn chủ đầu tư dự án) 

Lựa chọn chủ đầu tư dự án phát 

triển nhà ở thương mại theo hình 

thức đấu thầu lựa chọn chủ đầu 

tư 

  

Thuê nhà ở xã hội được xây 

dựng 
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Cơ 

quan 

ban 

hành 

Lĩnh  

vực 
Tên thủ tục hành chính Tổng số Tên TTHC lựa chọn 

bằng vốn ngân sách nhà nước 

Điều chỉnh căn hộ nhà ở thương 

mại hoạch chuyển đổi mục đích 

sử dụng từ nhà ở thương mại 

sang nhà ở xã hội hoặc công 

trình dịch vụ 

Chấp thuận đầu tư dự án phát 

triển  nhà ở bằng nguồn vốn 

không phải từ ngân sách nhà 

nước có số lượng nhà ở từ 500 

đến dưới 2.500 căn (trường hợp 

không phải đấu thầu a chọn chủ 

đầu tư dự án) 

Chấp thuận đầu tư dự án phát 

triển 

nhà ở bằng nguồn vốn ngân sách 

trung ương (trừ trường hợp dự 

án 

do Thủ tướng Chính phủ quyết 

định 

đầu tư) 

Lựa chọn chủ đầu tư dự án khu 

nhà phục vụ tái định cư, công 

trình nhà ở phục vụ tái định cư 

được đầu tư bằng nguồn vốn 

ngân sách trung  ương và địa 

phương thuộc thẩm quyền giải 

quyết của UBND cấp tỉnh 

Thủ tục cho thuê nhà ở cũ thuộc 

sở hữu nhà nước (Điều 26 

Thông tư 14) 

Thẩm định giá bán, giá cho thuê, 

giá cho thuê mua nhà ở xã hội 

đối với trường hợp xây dựng 

nhà ở bằng vốn ngoài ngân sách 

Lấy ý kiến về một số cơ quan 

liên quan khi thực hiện quy trình 

chấp thuận đầu tư dự án phát 

triển nhà ở bằng nguồn vốn 

không phải từ ngân sách nhà 

nước có số lượng nhà ở từ 

500 đến dưới 2.500 căn (trường 

hợp không phải đấu thầu lựa 

chọn chủ đầu tư) 
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Cơ 

quan 

ban 

hành 

Lĩnh  

vực 
Tên thủ tục hành chính Tổng số Tên TTHC lựa chọn 

Thẩm định, phê duyệt dự án khu 

nhà ở phục vụ tái định cư, công 

trình nhà ở phục vụ tái định cư 

sử dụng vốn ngân sách nhà nước 

thuộc thẩm quyền giải quyết của 

UBND cấp tỉnh 

Chấp thuận bổ sung nội dung dự 

án phát triển nhà ở bằng nguồn 

vốn ngân sách trung ương 

Thủ tục lựa chọn chủ đầu tư dự 

án phát triển nhà ở thương mại 

theo hình thức chỉ định đầu tư 

(trường hợp nhà  đầu tư có 

quyền sử dụng đất hợp pháp 

theo quy định của pháp luật đất 

đai, phù hợp với quy hoạch xây 

dựng nhà ở) 

Lấy ý kiến về một số cơ quan 

liên quan khi thực hiện quy trình 

thẩm định, phê duyệt dự án phát 

triển nhà ở bằng nguồn vốn 

ngân sách nhà nước có mức vốn 

từ 30 tỷ đồng trở lên (không tính 

tiền sử dụng đất) 

Thủ tục bán nhà ở cũ thuộc sở 

hữu nhà nước (Điều 33 Thông 

tư 14) 

Thủ tục cho thuê nhà ở Sinh 

viên (Điều 17 Thông tư 14) 

Thẩm định, phê duyệt phương 

án và giá mua nhà ở thương mại 

để bố trí tái định cư thuộc thẩm 

quyền giải quyết của UBND cấp 

tỉnh 

Thuê nhà ở công vụ 

Thủ tục lựa chọn chủ đầu tư dự 

án phát triển nhà ở thương mại 

theo hình thức chỉ định đầu tư 

(trường hợp một khu đất chỉ có 

một nhà đầu tư đăng ký) 

Thẩm định, phê duyệt dự án 

phát triển nhà ở bằng nguồn vốn 

ngân  sách nhà nước có mức vốn 

từ 30 tỷ đồng trở lên (không tính 

tiền sử dụng đất). 



153 

 

Cơ 

quan 

ban 

hành 

Lĩnh  

vực 
Tên thủ tục hành chính Tổng số Tên TTHC lựa chọn 

Thủ tục cho thuê, mua nhà ở xã 

hội thuộc sở hữu nhà nước 

(Điều 5 Thông tư 14) 

Lấy ý kiến về một số cơ quan 

liên quan khi thực hiện quy trình 

thẩm định, phê duyệt dự án phát 

triển nhà ở công vụ do UBND 

cấp tỉnh quyết định đầu tư 

Chấp thuận bổ sung nội dung dự 

án phát triển nhà ở bằng nguồn 

vốn không phải từ ngân sách 

nhà nước có số lượng nhà ở từ 

500 đến dưới 2.500 căn 

Thủ tục xác nhận phân chia sản 

phẩm là nhà ở đối với trường 

hợp huy động vốn mà có thoả 

thuận phân chia nhà ở theo Nghị 

định số 71/2010/NĐ-CP 

Thủ tục thu hồi nhà ở thuộc sở 

hữu nhà nước thuộc địa phương 

quản lý (Điều 5 Thông tư 14) 

Thủ tục phê duyệt Đề án hỗ trợ 

người có công với cách mạng về 

nhà ở 

Thủ tục thẩm định đồ án quy 

hoạch xây dựng 

Xây dựng 

Tạm dừng thi công và cho phép 

tiếp tục thi công thuộc thẩm 

quyền của Sở Xây dựng, Sở 

quản lý công trình chuyên 

ngành, UBND cấp tỉnh 

55 

Thủ tục cấp chứng chỉ 

hành nghề kiến trúc sư 

Bổ nhiệm giám định viên tư 

pháp xây dựng thuộc thẩm 

quyền giải quyết của UBND cấp 

tỉnh 

Cấp chứng chỉ hành 

nghề kỹ sư 

Thủ tục cấp chứng chỉ hành 

nghề kiến trúc sư  

Cấp giấy phép xây dựng 

tạm  

Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá 

xây dựng hạng 1 (trường hợp 

cấp thẳng không qua hạng 2) 

Cấp chứng chỉ hành 

nghề giám sát thi công 

xây dựng công trình 

Thủ tục gia hạn giấy phép xây 

dựng các công trình 

Thủ tục Cấp giấy phép 

xây dựng cho dự án. 
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Cơ 

quan 

ban 

hành 

Lĩnh  

vực 
Tên thủ tục hành chính Tổng số Tên TTHC lựa chọn 

Lấy ý kiến về một số cơ quan 

liên quan khi thực hiện quy trình 

chấp thuận đầu tư dự án phát 

triển nhà ở bằng nguồn vốn 

ngân sách trung ương (trừ 

trường hợp dự án do Thủ 

tướng Chính phủ quyết định đầu 

tư) 

Thủ tục cấp lại giấy 

phép xây dựng 

Cấp giấy phép thầu cho nhà thầu 

nước ngoài là tổ chức nhận thầu 

các gói thầu thuộc dự án nhóm 

B, C 

 

Thủ tục cấp chứng chỉ kỹ sư 

định giá xây dựng hạng 2 

Cấp chứng chỉ hành nghề kỹ 

sư(Download trên công thông 

tin điện tử cua tỉnh) 

Điều chỉnh, thay đổi thông tin cá 

nhân, tổ chức thục hiện giám 

định tư pháp xây dựng thuộc 

thẩm quyền giải quyết của 

UBND cấp tỉnh 

Thủ tục Thẩm tra thiết kế khi 

thayvđổi thiết kế hạng mục hoặc 

toàn bộ công trình; sửa chữa, cải 

tạo công trình phải lập dự án 

đầu tư xây dựng công trình hoặc 

báo cáo kinhvtế - kỹ thuật thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Sở 

Xây dựng, Sở quản lý công trình 

xây dựng chuyên ngành 

 

Cấp phép thầu cho nhà thầu 

nước ngoài là cá nhân thực hiện 

các công việc tư vấn đầu tư xây 

dựng 

Thẩm định dự án đầu tư xây 

dựng khu đô thị mới thuộc mọi 

nguồn vốn có quy mô sử dụng 

đất từ 200ha trở lên 

Lấy ý kiến các cơ quan quản lý 

nhà nước về những lĩnh vực liên 

quan đến công trình xây dựng để 

cấp giấy phép xây dựng 

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng 

công trình quảng cáo 

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng 

các công trình 
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Cơ 

quan 

ban 

hành 

Lĩnh  

vực 
Tên thủ tục hành chính Tổng số Tên TTHC lựa chọn 

Cấp giấy phép xây dựng tạm 

Thẩm định dự án đầu tư xây 

dựng khu đô thị mới thuộc mọi 

nguồn vốn có quy mô sử dụng 

đất nhỏ hơn 200ha 

Lấy ý kiến về thiết kế cơ sở đối 

với các dự án đầu tư xây dựng 

công trình (dự án nhóm B,C) 

trong phạm vi đô thị do cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền phê 

duyệt 

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng 

công trình tượng đài, tranh 

hoành tráng 

Thông báo thông tin về công 

trình của chủ đầu tư đến Sở Xây 

dựng, Sở quản lý công trình xây 

dựng chuyên ngành 

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng 

công trình không theo tuyến 

 

Đăng ký, công bố thông tin cá 

nhân, tổ chức thực hiện giám 

định tư pháp xây dựng thuộc 

thẩm quyền giải quyết của 

UBND cấp tỉnh 

Báo cáo UBND cấp tỉnh về tình 

hình chất lượng công trình xây 

dựng và công tác quản lý chất 

lượng công trình xây dựng trên 

địa bàn tỉnh/ thành phố của Sở 

Xây dựng, Sở quản lý công trình 

xây dựng chuyên ngành, UBND 

cấp huyện 

Điều chỉnh giấy phép xây dựng 

các công trình (đối với công 

trình không phải là nhà ở riêng 

lẻ) 

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng 

công trình tôn giáo, tín ngưỡng 

Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá 

xây dựng hạng 1 (trường hợp 

nâng từ hạng 2 lên hạng 1) 

Điều chỉnh giấy phép xây dựng 

các công trình (đối với công 

trình là nhà ở riêng lẻ) 
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Cơ 

quan 

ban 

hành 

Lĩnh  

vực 
Tên thủ tục hành chính Tổng số Tên TTHC lựa chọn 

Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng 

cho dự án 

Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành 

nghề kiến trúc sư, kỹ sư, giám 

sát thi công xây dựng công trình 

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng 

theo giai đoạn 

Thủ tục cấp giấy phép thầu cho 

nhà thầu nước ngoài là cá nhân 

thực hiện các công việc tư vấn 

đầu tư xây dựng 

Cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư 

hoạt động xây dựng 

Cấp chứng chỉ hành nghề giám 

sát thi công xây dựng công trình 

Cấp bổ sung chứng chỉ hành 

nghề kiến trúc sư, kỹ sư, giám 

sát thi công xây dựng công trình 

 

Thẩm định và phê duyệt phương 

án phí thoát nước 

Thủ tục Cấp lại chứng chỉ kỹ sư 

định giá xây dựng(trong trường 

hợp chứng chỉ bị rách, nát hoặc 

mất) 

Thủ tục cấp giấy phép sửa chữa, 

cải tạo công trình (đối với công 

trình không phải là nhà ở riêng 

lẻ) 

Lấy ý kiến các Sở: Xây dựng, 

Văn hóa thể thao và Du lịch đối 

với các dự án bảo tồn tôn tạo 

các công trình di tích cấp tỉnh 

Cấp giấy phép xây dựng đối với 

các công trình trạm thu, phát 

sóng thông tin di động (BTS) 

loại 1 trên địa bàn thành phố 

Hưng Yên 

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng 

công trình theo tuyến trong đô 

thị 

Thủ tục cấp lại giấy phép xây 

dựng 
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Cơ 

quan 

ban 

hành 

Lĩnh  

vực 
Tên thủ tục hành chính Tổng số Tên TTHC lựa chọn 

Kiểm tra công tác nghiệm thu 

đưa công trình vào sử dụng đối 

với các công trình xây dựng 

thuộc thẩm quyền giải quyết của 

các cơ quan chuyên môn thuộc 

Sở Xây dựng và Sở quản lý 

chuyên ngành 

Chuyển nhượng toàn bộ hoặc 

một phần dự án BĐS đối với dự 

án do UBND tỉnh, cấp huyện 

quyết định đầu tư 

Tiếp nhận báo cáo nhanh sự cố 

công trình xây dựng và quyết 

định cho phép thi công tiếp hoặc 

đưa vào sử dụng sau khi đã khắc 

phục sự cố thuộc thẩm quyền 

của Sở Xây dựng, Sở quản lý 

công trình chuyên ngành, 

UBND cấp tỉnh 

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng 

nhà ở riêng lẻ tại đô thị  

Điều chỉnh giấy phép thầu cho 

nhà thầu nước ngoài là tổ chức 

nhận thầu các gói thầu thuộc dự 

án nhóm B, C và nhà thầu nước 

ngoài là cá nhân thực hiện các 

công việc tư vấn đầu tư xây 

dựng 

 

Thủ tục Thẩm tra thiết kế xây 

dựng công trình thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Xây 

dựng, Sở quản lý công trình xây 

dựng chuyên ngành 

Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng 

tạm 

Lấy ý kiến các cơ quan cấp tỉnh 

có liên quan đến dự án để thẩm 

định dự án 

Tiếp nhận và quản lý giấy chứng 

nhận đủ điều kiện đảm bảo an 

toàn chịu lực, chứng nhận sự 

phù hợp về chất lượng công 

trình xây dựng 

Thẩm định hồ sơ mời thầu (đối 

với dự án nhóm B, nhóm C) 

Thỏa thuận phương án kiến trúc 

quy hoạch 

Cấp giấy phép di dời công trình 
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Cơ 

quan 

ban 

hành 

Lĩnh  

vực 
Tên thủ tục hành chính Tổng số Tên TTHC lựa chọn 

Thủ tục cấp giấy phép sửa chữa, 

cải tạo công trình (đối với công 

trình là nhà ở riêng lẻ) 

Sở Y 

tế 

An toàn vệ 

sinh thực 

phẩm 

Cấp giấy xác nhận hồ sơ đăng 

ký hội nghị hội thảo 

16 

Thủ tục cấp giấy chứng 

nhận cơ sở đủ điều kiện 

an toàn thực phẩm đối 

với cơ sở kinh doanh 

dịch vụ ăn uống thuộc 

thẩm quyền của Chi cục 

An toàn vệ sinh thực 

phẩm  

Thủ tục Cấp lại giấy xác nhận 

nội dung quảng cáo trong trường 

hợp giấy xác nhận nội dung 

quảng cáo còn hiệu lực nhưng 

có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ 

chức, cá nhân chịu trách nhiệm 

đưa sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ 

ra thị trường và không thay đổi 

nội dung quảng cáo thuộc thẩm 

quyền của Chi cục An toàn vệ 

sinh thực phẩm 

Thủ tục cấp giấy chứng 

nhận cơ sở đủ điều kiện 

an toàn thực phẩm đối 

với các cơ sở sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm 

thuộc thẩm quyền của 

Chi cục An toàn vệ sinh 

thực phẩm 

Cấp giấy xác nhận Công bố phù 

hợp quy định an toàn thực phẩm 

  

Thủ tục cấp lại giấy xác nhận 

nội dung quảng cáo trong trường 

hợp giấy xác nhận nội dung 

quảng cáo hết hiệu lực sử dụng 

do Giấy tiếp nhận bản công bố 

hợp quy hoặc giấy xác nhận 

công bố phù hợp quy định an 

toàn thực phẩm hết hiệu lực 

và không có thay đổi về nội 

dung quảng cáo, thuộc thẩm 

quyền của Chi cục An toàn vệ 

sinh thực phẩm 

Thủ tục cấp lại giấy xác nhận 

nội dung quảng cáo trong trường 

hợp bị mất hoặc bị hư hỏng 

thuộc thẩm quyền của Chi cục 

An toàn vệ sinh thực phẩm. 

Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận 

cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm đối với các cơ sở sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm thuộc 

thẩm quyền của Chi cục An toàn 

vệ sinh thực phẩm 
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Cơ 

quan 

ban 

hành 

Lĩnh  

vực 
Tên thủ tục hành chính Tổng số Tên TTHC lựa chọn 

Thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ 

sở đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm đối với cơ sở kinh doanh 

dịch vụ ăn uống thuộc thẩm 

quyền của Chi cục An toàn vệ 

sinh thực phẩm 

Thủ tục cấp giấy tiếp nhận bản 

công bố hợp quy dựa trên kết 

quả chứng nhận hợp quy của tổ 

chức chứng nhận hợp quy được 

chỉ định (bên thứ ba) 

Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận 

cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm đối với cơ sở kinh doanh 

dịch vụ ăn uống thuộc thẩm 

quyền của Chi cục An toàn vệ 

sinh thực phẩm 

Thủ tục cấp giấy xác nhận kiến 

thức về an toàn thực phẩm đối 

với cá nhân thuộc các cơ sở kinh 

doanh dịch vụ ăn uống thuộc 

thẩm quyền của Chi cục An toàn 

vệ sinh thự  phẩm. 

Thủ tục cấp giấy xác nhận nội 

dung quảng cáo thuộc thẩm 

quyền của Chi cục An toàn vệ 

sinh thực phẩm 

Thủ tục cấp giấy xác nhận kiến 

thức về an toàn thực phẩm đối 

với tổ chức sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm thuộc thẩm quyền 

của Chi cục An toàn vệ sinh 

thực phẩm 

Thủ tục cấp giấy tiếp nhận bản 

công bố hợp quy dựa trên kết 

quả tự đánh giá của tổ chức, cá 

nhân sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm (bên thứ nhất). 

Thủ tục cấp giấy xác nhận kiến 

thức về an toàn thực phẩm đối 

với tổ chức kinh doanh dịch vụ 

ăn uống thuộc thẩm quyền của 

Chi cục An toàn vệ sinh thực 

phẩm 
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Cơ 

quan 

ban 

hành 

Lĩnh  

vực 
Tên thủ tục hành chính Tổng số Tên TTHC lựa chọn 

Thủ tục cấp giấy xác nhận kiến 

thức về an toàn thực phẩm đối 

với cá nhân thuộc các cơ cở sản 

xuất, kinh doanh thực phẩm 

thuộc thẩm quyền của Chi cục 

An toàn vệ sinh thực phẩm 

Thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ 

sở đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm đối với các cơ sở sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm thuộc 

thẩm quyền của Chi cục An toàn 

vệ sinh thực phẩm 

Dược 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở 

bán buôn thuốc; Đổi Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh doanh 

bán buôn thuốc do thay đổi địa 

điểm kinh doanh 

34 

Thủ tục cấp Chứng chỉ 

hành nghề dược cho cá 

nhân là công dân Việt 

Nam đăng ký hành 

nghề dược (trừ trường 

hợp thuộc thẩm quyền 

của Bộ Y tế cấp) 

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện kinh doanh thuốc cho 

cơ sở sản bán buôn thuốc, đại lý 

bán buôn vắc xin, sinh phẩm y 

tế 

Cấp Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện kinh doanh 

thuốc cho cơ sở bán lẻ 

thuốc 

Đổi Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh bán lẻ thuốc do 

thay đổi địa điểm kinh doanh 

  

Thủ tục thẩm định điều kiện sản 

xuất thuốc từ dược liệu và cấp 

giấy chứng nhận đủ điều kiện 

kinh doanh thuốc 

Cấp số đăng ký/đăng ký lại 

thuốc dùng ngoài 

Đổi Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh bán lẻ thuốc do 

thay đổi người phụ trách chuyên 

môn 

Đăng ký kiểm tra điều kiện bán 

lẻ thuốc theo nguyên tắc, tiêu 

chuẩn “Thực hành tốt nhà 

thuốc” (GPP) 
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Cơ 

quan 

ban 

hành 

Lĩnh  

vực 
Tên thủ tục hành chính Tổng số Tên TTHC lựa chọn 

Cấp lại hoặc gia hạn Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh doanh 

thuốc đối với giấy chứng nhận 

đã cấp với thời hạn 5 năm khi 

hết hạn được quy định tại Khoản 

7 Điều 1 Nghị định  9/2012/NĐ-

CP ngày 24/10/2012 

Thủ tục công bồ sản phẩm mỹ 

phẩm (trừ trường hợp thuộc 

thẩm quyền của Bộ Y tế cấp) 

Cấp Phiếu tiếp nhận hồ sơ hội 

thảo, tổ chức sự kiện mỹ phẩm 

Thủ tục tiếp nhận và thẩm định 

hồ sơ đăng ký thuốc 

Tái thẩm định cấp giấy chứng 

nhận đạt nguyên tắc “Thực hành 

tốt bảo quản thuốc – GSP” 

Vận chuyển hóa chất 

Thủ tục cấp Chứng chỉ hành 

nghề dược cho cá nhân là công 

dân Việt Nam đăng ký hành 

nghề dược (trừ trường hợp thuộc 

thẩm quyền của Bộ Y tế cấp) 

Gia hạn Chứng chỉ hành nghề 

dược cho cá nhân đăng ký hành 

nghề dược (trừ trường hợp thuộc 

thẩm quyền của Bộ Y tế cấp) 

Gia hạn giấy chứng nhận đủ 

điều kiện kinh doanh cho loại 

hình Đại lý thuốc 

Cấp giấy tiếp nhận hồ sơ hội 

thảo giới thiệu thuốc 

Thủ tục cấp Chứng chỉ hành 

nghề dược cho cá nhân người 

nước  ngoài, người Việt Nam 

định cư ở nước ngoài đăng ký 

hành nghề dược khi được Bộ Y 

tế uỷ quyền đối với các hình 

thức kinh doanh gồm: sản xuất 

thuốc, dịch vụ bảo  quản thuốc, 

dịch vụ kiểm nghiệm 

thuốc, nhập khẩu thuốc. 
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Cơ 

quan 

ban 

hành 

Lĩnh  

vực 
Tên thủ tục hành chính Tổng số Tên TTHC lựa chọn 

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh thuốc do bị 

mất, hỏng, rách nát; thay đổi 

người quản lý chuyên môn về 

dược; thay đổi tên cơ sở kinh 

doanh thuốc nhưng không thay 

đổi địa điểm kinh doanh; thay 

đổi địa điểm trụ sở đăng ký kinh 

doanh trong trường hợp trụ sở 

đăng ký kinh doanh không phải 

là địa điểm hoạt động kinh 

doanh đã được cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh 

doanh 

Thẩm định bổ sung phạm vi 

kinh doanh và cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh doanh 

thuốc sản xuất từ dược liệu 

Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành 

nghề dược do bị mất, hỏng, rách 

nát, hết hiệu lực (đối với các 

chứng chỉ đã cấp có thời hạn 5 

năm); thay đổi thông tin của cá 

nhân đăng ký  hành nghề dược 

trên chứng chỉ hành nghề dược 

Thủ tục đăng ký kiểm tra thực 

hành 

tốt phân phối thuốc (GDP) 

Đăng ký tái kiểm tra thực hành 

tốt 

phân phối thuốc (GDP) 

Đổi Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh bán buôn thuốc 

do thay đổi người phụ trách 

chuyên môn 

Đăng ký nhận thuốc phi mậu 

dịch 

Thủ tục đăng ký thuốc dùng 

ngoài (trừ trường hợp thuộc 

thẩm quyền của Bộ Y tế cấp) 

Thủ tục đăng ký vận chuyển hóa 

chất (trừ trường hợp thuộc thẩm 

quyền của Bộ Y tế cấp). 

Cấp giấy chứng nhận đạt 

nguyên tắc “Thực hành tốt bảo 

quản thuốc – GSP” 
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Cơ 

quan 

ban 

hành 

Lĩnh  

vực 
Tên thủ tục hành chính Tổng số Tên TTHC lựa chọn 

Thủ tục đăng ký kiểm tra lại 

điều kiện bán lẻ thuốc theo 

nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực 

hành tốt nhà thuốc” (GPP) 

Xét duyệt dự trù mua thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng tâm thần, 

tiền chất dùng làm thuốc 

Đăng ký kiểm tra nguyên tắc 

“Thực hành tốt phân phối thuốc 

(GDP)”, trường hợp thay đổi/bổ 

sung phạm vi kinh doanh, thay 

đổi địa điểm kinh doanh, kho 

bảo quản. 

Bổ sung phạm vi kinh doanh 

trong Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở 

bán buôn thuốc 

Kiểm tra chất lượng mẫu thuốc 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở 

bán lẻ thuốc 

Khám chữa 

bệnh 

Cấp giấy phép hoạt động đối với 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi 

thay đổi tên cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

12 

Cấp Chứng chỉ hành 

nghề khám bệnh, chữa 

bệnh đối với người Việt 

Nam thuộc thẩm quyền 

của Sở Y tế 

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động 

đối với trạm xá, trạm y tế cấp xã 

  

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động 

đối với cơ sở dịch vụ tiêm 

(chích), thay băng, đếm mạch, 

đo nhiệt độ, đo huyết áp 

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động 

đối với bệnh viện trên địa bàn 

quản lý của Sở Y tế (trừ các 

bệnh viện thuộc thẩm quyền của 

Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng) và 

áp dụng đối với trường hợp khi 

thay đổi hình thức tổ chức, chia 

tách, hợp nhất, sáp nhập 

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận 

thương tích 
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Cơ 

quan 

ban 

hành 

Lĩnh  

vực 
Tên thủ tục hành chính Tổng số Tên TTHC lựa chọn 

Cấp Chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh đối với người 

Việt Nam thuộc thẩm quyền của 

Sở Y tế 

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động 

đối với cơ sở dịch vụ làm răng 

giả 

Thủ tục điều chỉnh giấy phép 

hoạt động đối với cơ sở khám 

bệnh khi thay đổi quy mô 

giường bệnh hoặc cơ cấu tổ 

chức, nhân sự hoặc phạm 

vi hoạt động chuyên môn khi 

được Bộ Y tế phân cấp (Áp 

dụng cho các cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh thuộc thẩm quyền 

của Sở Y tế và bệnh viện tư 

nhân, bệnh viện trực thuộc 

các bộ, ngành khác đã được Bộ 

trưởng Bộ Y tế cấp giấy phép 

hoạt động) 

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động 

đối với cơ sở dịch vụ kính thuốc 

testformonline 

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động 

đối với cơ sở dịch vụ chăm sóc 

sức khỏe tại nhà 

Thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành 

nghề khám bệnh, chữa bệnh đối 

với người Việt Nam bị mất hoặc 

bị hư hỏng chứng chỉ hành nghề 

hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành 

nghề theo qui định tại Điểm a, b 

Khoản 1, Điều 29 Luật khám 

bệnh, chữa bệnh 

Ban 

Quản 

lý các 

KCN 

BQLKC 

N-Lĩnh 

vực đầu 

tư 

Quyết định chủ trương đầu tư 

của ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

(đối với dự án không thuộc diện 

cấp giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tư) 

24 Quyết định chủ trương 

đầu tư của 

Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh (đối với dự án 

không thuộc diện cấp 

Giấy chứng nhận đăng 

ký đầu tư) 
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Cơ 

quan 

ban 

hành 

Lĩnh  

vực 
Tên thủ tục hành chính Tổng số Tên TTHC lựa chọn 

Cấp giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư đối với dự án 

không thuộc diện quyết định 

chủ trương đầu tư 

Chuyển nhượng dự án 

đầu tư đối với dự án đầu 

tư thuộc diện quyết định 

chủ trương đầu tư của 

Ủy ban nhân dân tỉnh 

Cấp giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư đối với dự án 

thuộc diện quyết định chủ 

trương đầu tư 

 

Điều chỉnh nội dung 

dự án đầu tư trong giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư (đối với 

trường hợp không điều chỉnh 

quyết định chủ trương đầu tư) 

Chuyển nhượng dự 

án đầu tư (áp dụng đối với dự 

án được cấp giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư và không thuộc 

trường hợp quyết định chủ 

trương đầu tư hoặc dự án được 

cấp giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tư thuộc trường hợp quyết 

định chủ trương đầu tư mà nhà 

đầu tư đã hoàn thành việc góp 

vốn, huy động vốn và đưa dự án 

vào khai thác, vận hành) 

Giãn tiến độ đầu tư 

Thành lập văn 

phòng điều hành của nhà đầu tư 

nước ngoài trong hợp đồng bcc 

Chấm dứt hoạt động 

văn phòng điều hành của nhà 

đầu tư nước ngoài trong hợp 

đồng bcc 

Quyết định chủ 

trương đầu tư của thủ tướng 

chính phủ (đối với dự án không 

Thuộc diện cấp giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư) 

Điều chỉnh quyết 

định chủ trương đầu tư của thủ 

tướng chính phủ (đối với dự án 

không thuộc diện cấp giấy 



166 

 

Cơ 

quan 

ban 

hành 

Lĩnh  

vực 
Tên thủ tục hành chính Tổng số Tên TTHC lựa chọn 

chứng nhận đăng ký đầu tư) 

Điều chỉnh quyết 

định chủ trương đầu tư của ủy 

ban nhân dân tỉnh (đối với dự 

án không thuộc diện cấp giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư) 

Quyết định chủ 

trương đầu tư của ban quản lý 

các khu công nghiệp 

Điều chỉnh quyết 

định chủ trương đầu tư của ban 

quản lý các khu công nghiệp 

Điều chỉnh tên dự án 

đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư 

trong giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tư 

Điều chỉnh giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư đối 

với dự án đầu tư thuộc diện 

điều chỉnh quyết định chủ 

trương đầu tư 

Chuyển nhượng dự 

án đầu tư đối với dự án đầu tư 

thuộc diện quyết định chủ 

trương đầu tư của ban quản lý 

các khu công nghiệp 

Chuyển nhượng dự 

án đầu tư đối với dự án đầu tư 

thuộc diện quyết định chủ 

trương đầu tư của ủy ban nhân 

dân tỉnh 

Chuyển nhượng dự 

án đầu tư đối với dự án đầu tư 

thuộc diện quyết định chủ 

trương đầu tư của thủ tướng 

chính phủ 

Điều chỉnh dự án 

đầu tư trong trường hợp chia, 

tách, hợp nhất, sáp nhập, 

chuyển đổi loại hình tổ chức 

kinh tế 
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Cơ 

quan 

ban 

hành 

Lĩnh  

vực 
Tên thủ tục hành chính Tổng số Tên TTHC lựa chọn 

Điều chỉnh dự án đầu tư theo 

bản án, quyết định của tòa án, 

trọng tài 

Cấp lại giấy chứng nhận đăng 

ký đầu tư 

Hiệu đính thông tin trên giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư 

Đổi giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tư cho dự án 

hoạt động theo giấy phép đầu 

tư, giấy chứng nhận đầu tư hoặc 

giấy tờ khác có giá trị pháp lý 

tương đương 

Bảo đảm đầu tư 

trong trường hợp không được 

tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư 

BQLKC 

N-Lĩnh 

vực xây 

dựng 

Cấp phép xây dựng 

công trình cho dự án 

6 Điều chỉnh giấy phép 

xây dựng cho dự án 

Cấp giấy phép sửa 

chữa, cải tạo công trình 

Cấp lại giấy phép xây 

dựng cho dự án 

Điều chỉnh giấy phép xây dựng 

cho dự án 

 

Gia hạn giấy phép 

xây dựng công trình cho dự án 

Cấp lại giấy phép xây dựng cho 

dự án 

Thẩm định thiết kế cơ 

sở và thẩm định điều chỉnh thiết 

kế cơ sở đối với dự án đầu tư 

nhóm b, c 

Cấp 

Huyện  
Công thương 

Cấp lại giấy phép kinh doanh 

bán lẻ 

sản phẩm rượu 

9 

Cấp lại giấy phép bán 

buôn sản phẩm thuốc 

lá(Sở Công Thương) 

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép 

kinh doanh bán lẻ sản phẩm 

thuốc 

lá 

Cấp lại Giấy phép kinh 

doanh bán buôn sản 

phẩm rượu(Sở Công 

Thương) 

Cấp lại giấy phép sản xuất rượu 

thủ 

công nhằm mục đích kinh doanh 

  

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép 

kinh doanh bán lẻ sản phẩm 

rượu 
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Cơ 

quan 

ban 

hành 

Lĩnh  

vực 
Tên thủ tục hành chính Tổng số Tên TTHC lựa chọn 

Cấp lại giấy phép bán buôn sản 

phẩm thuốc lá(Sở Công 

Thương) 

Cấp lại giấy phép kinh doanh 

bán lẻ sản phẩm thuốc lá 

Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ 

công nhằm mục đích kinh doanh 

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép 

sản xuất rượu thủ công nhằm 

mục đích kinh doanh 

Cấp lại Giấy phép kinh doanh 

bán buôn sản phẩm rượu(Sở 

Công Thương) 

Tài nguyên và 

Môi trường 

Thủ tục Xóa đăng ký giao dịch 

bảo đảm bằng quyền sử dụng 

đất, tài sản gắn liền với đất 

42 

TNMT02 - Chuyển mục 

đích sử dụng đất phải 

được phép của cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền 

đối với hộ gia đình, cá 

nhân (trường hợp đăng 

ký chuyển mục đích sử 

dụng đất nguyên thửa 

đất) 

Thủ tục giao đất trồng cây hàng 

năm, đất làm muối đối với hộ 

gia đình, cá nhân trực tiếp sản 

xuất nông nghiệp 

Thủ tục thẩm định nhu 

cầu sử dụng đất để xem 

xét giao đất, cho thuê 

đất không thông qua 

hình thức đấu giá quyền 

sử dụng đất đối với hộ 

gia đình, cá nhân, cộng 

đồng dân cư 

Thủ tục chuyển nhượng, thừa 

kế, tặng cho quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền 

với đất (cấp mới GCN) 

  

VPĐK02 - Cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản gắn liền với 

đất lần đầu (nộp tại Một cửa 

thành phố) 

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận 

trong trường hợp thực hiện tách 

thửa hoặc hợp thửa đối với thửa 

đất 

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất 
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Cơ 

quan 

ban 

hành 

Lĩnh  

vực 
Tên thủ tục hành chính Tổng số Tên TTHC lựa chọn 

TNMT01 - Thẩm định nhu cầu 

sử dụng đất để xem xét giao đất, 

cho thuê đất không thông qua 

hình thức đấu giá quyền sử dụng 

đất đối với hộ gia đình, cá nhân, 

cộng đồng dân cư 

Thủ tục Đăng ký giao dịch bảo 

đảm bằng QSD đất, tài sản gắn 

liền với đất 

Thủ tục ghi nhận bổ sung tài sản 

hoặc thay đổi về loại tài sản, quy 

mô tài sản gắn liền với đất 

TNMT02 - Chuyển mục đích sử 

dụng đất phải được phép của cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền 

đối với hộ gia đình, cá nhân 

(trường hợp đăng ký chuyển 

mục đích sử dụng đất nguyên 

thửa đất) 

Thủ tục gia hạn quyền sử dụng 

đất đối với hộ gia đình, cá nhân 

sử dụng đất phi nông nghiệp; hộ 

gia đình cá nhân không trực tiếp 

sản xuất nông nghiệp được Nhà 

nước cho thuê đất nông nghiệp 

Thủ tục thẩm định nhu cầu sử 

dụng đất để xem xét giao đất, 

cho thuê đất không thông qua 

hình thức đấu giá quyền sử dụng 

đất đối với hộ gia đình, cá nhân, 

cộng đồng dân cư 

Thủ tục Đăng ký thay đổi nội 

dung giao dịch bảo đảm bằng 

QSD đất, tài sản gắn liền với đất 

đã đăng ký 

Thủ tục đăng ký chuyển mục 

đích phải xin phép (trường hợp 

người sử dụng đất đã có GCN ) 

TNMT05 - Đăng ký kế hoạch 

bảo vệ môi trường 

Thủ tục chuyển nhượng, thừa 

kế, tặng cho quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền 

với đất(Chỉnh lý GCN) 
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Cơ 

quan 

ban 

hành 

Lĩnh  

vực 
Tên thủ tục hành chính Tổng số Tên TTHC lựa chọn 

Thủ tục Sửa chữa sai sót về 

đăng  ý giao dịch bảo đảm do lỗi 

của người thực hiện đăng ký 

Thủ tục Xóa Đăng ký và Đăng 

ký giao dịch bảo đảm bằng QSD 

đất, tài sản gắn liền với đất 

Thủ tục đính chính giấy chứng 

nhận đã cấp (Trang 1+2) 

Thủ tục cấp giấy chứng nhận 

cho người nhận quyền sử dụng 

đất trong trường hợp có quyết 

định hành chính, có văn bản 

công nhận kết quả đấu giá QSD 

đất (Hoàn thành NVTC) 

Thủ tục cấp đổi Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất 

TNMT03 - Chuyển mục đích sử 

dụng đất phải được phép của cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền 

đối 

với hộ gia đình, cá nhân (trường 

hợp đăng ký chuyển mục đích 

sử 

dụng đất một phần thửa đất) 

Thủ tục Đăng ký góp vốn bằng 

QSD đất, tài sản gắn liền với đất 

Thủ tục đăng ký xóa cho thuê, 

cho thuê lại quyền sử dụng đất; 

quyền sử dụng đất và tài sản gắn 

liền với đất; tài sản gắn liền với 

đất 

VPĐK03 - Cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản gắn liền với 

đất lần đầu (nộp tại Một cửa cấp 

xã) 

Thủ tục đăng ký chuyển đổi 

QSD đất nông nghiệp theo chủ 

trương về “dồn điền, đổi thửa” 

Thủ tục đăng ký gia hạn sử dụng 

đất đối với hộ gia đình, cá nhân 

sử dụng đất nông nghiệp 

Thủ tục Đăng ký xóa góp vốn 

bằng QSD đất, tài sản gắn liền 
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Cơ 

quan 

ban 

hành 

Lĩnh  

vực 
Tên thủ tục hành chính Tổng số Tên TTHC lựa chọn 

với đất 

Thủ tục văn bản thông báo về 

việc xử lý tài sản bảo đảm bằng 

quyền sử dụng đất, tài sản gắn 

liền với đất 

Thủ tục đăng ký quyền sử dụng 

đất lần đầu 

Thủ tục Đăng ký biến động về 

sử dụng đất, tài sản gắn liền với 

đất do  đổi tên; giảm diện tích 

thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay 

đổi về hạn chế quyền; thay đổi 

về nghĩa vụ tài chính; thay đổi 

diện tích xây dựng, diện tích sử 

dụng, tầng cao, kết cấu chính, 

cấp (hạng) nhà, công trình; thay 

đổi thông tin về quyền sở hữu 

rừng cây 

Thủ tục thừa kế, tặng cho quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu tài 

sản gắn liền với đất (chỉnh lý 

GCN) – không phát sinh NVTC 

Thủ tục điều chỉnh giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất đối với 

những trường hợp cấp nhầm số 

thửa, cấp không đúng diện tích 

hoặc ranh giới thực tế do bản đồ 

địa chính lập không đúng với 

hiện trạng sử dụng đất 

Thủ tục giao đất làm nhà ở đối 

với hộ gia đình, cá nhân tại nông 

thôn không thuộc trường hợp 

phải đấu giá quyền sử dụng đất 

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận 

trong trường hợp chia tách hộ 

gia đình hoặc chia tách nhóm 

người sử dụng đất, nhóm chủ sở 

hữu tài sản gắn liền với đất 

Thủ tục chuyển từ hình thức 

thuê đất sang giao đất có thu 

tiền sử dụng đất 

Thủ tục đính chính giấy chứng 

nhận đã cấp (Trang 3+4) 
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Cơ 

quan 

ban 

hành 

Lĩnh  

vực 
Tên thủ tục hành chính Tổng số Tên TTHC lựa chọn 

Đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng 

quyền sử dụng đất, tài sản gắn 

liền với đất 

Thủ tục đăng ký cho thuê, cho 

thuê lại quyền sử dụng đất; 

quyền sử dụng đất và tài sản gắn 

liền với đất; tài sản gắn liền với 

đất 

Thủ tục cấp giấy chứng nhận 

cho người nhận quyền sử dụng 

đất trong trường hợp có quyết 

định hành chính, có văn bản 

công nhận kết quả đấu giá QSD 

đất (Chưa thực hiện NVTC) 

Thủ tục thừa kế, tặng cho quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu tài 

sản gắn liền với đất (cấp mới 

GCN) - không phát sinh NVTC 

Thủ tục đăng ký chuyển đổi 

quyền sử dụng đất nông nghiệp 

giữa hai hộ gia đình, cá nhân 

Cấp 

Xã  
Tư pháp 

Cấp bản sao từ sổ gốc 

31 

Đăng ký giám hộ 

Chứng thực bản sao từ bản 

chính giấy tờ, văn bản do cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền 

của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận 

  

Chứng thực chữ ký trong các 

giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả 

trường hợp chứng thực điểm chỉ 

và trường hợp người yêu cầu 

chứng thực không ký, không 

điểm chỉ được) 

Chứng thực việc sửa đổi, bổ 

sung, hủy bỏ hợp đồng, giao 

dịch 

Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, 

giao dịch 

Cấp bản sao có chứng thực từ 

bản chính hợp đồng, giao dịch 

đã được chứng thực 

Chứng thực hợp đồng, giao dịch 

liên quan đến tài sản là động 

sản, quyền sử dụng đất, nhà ở 

Chứng thực di chúc 
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Cơ 

quan 

ban 

hành 

Lĩnh  

vực 
Tên thủ tục hành chính Tổng số Tên TTHC lựa chọn 

Chứng thực văn bản từ chối 

nhận di sản 

Chứng thực văn bản thỏa thuận 

phân chia di sản mà di sản là 

động sản, quyền sử dụng đất, 

nhà ở 

Chứng thực văn bản khai nhận 

di sản mà di sản là động sản, 

quyền sử dụng đất, nhà ở 

Đăng ký nuôi con nuôi trong 

nước 

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi 

trong nước 

Đăng ký việc nuôi con nuôi thực 

tế 

Đăng ký khai sinh 

Đăng ký kết hôn 

Đăng ký nhận cha, mẹ, con 

Đăng ký khai sinh kết hợp đăng 

ký 

nhận cha, mẹ, con 

Đăng ký khai tử 

Đăng ký khai sinh lưu động 

Đăng ký kết hôn lưu động 

Đăng ký khai tử lưu động 

Đăng ký giám hộ 

Đăng ký chấm dứt giám hộ 

Thay đổi, cải chính hộ tịch cho 

người dưới 14 tuổi; bổ sung hộ 

tịch 

Cấp Giấy xác nhận tình trạng 

hôn 

nhân 

Đăng ký lại khai sinh 

Đăng ký khai sinh cho người đã 

có 

hồ sơ, giấy tờ cá nhân 

Đăng ký lại kết hôn 

Đăng ký lại khai tử 

Cấp bản sao trích lục hộ tịch 

Xây dựng 

Cấp giấy phép xây dựng nhà 

mới, 

cải tạo nhà ở nông thôn 

5 

Cấp giấy phép xây dựng 

nhà mới, cải tạo nhà ở 

nông thôn 
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Cơ 

quan 

ban 

hành 

Lĩnh  

vực 
Tên thủ tục hành chính Tổng số Tên TTHC lựa chọn 

Tiếp nhận báo cáo nhanh sự cố 

công trình xây dựng và quyết 

định cho phép thi công tiếp hoặc 

đưa vào sử dụng sau khi đã khắc 

phục sự cố thuộc thẩm quyền 

của UBND cấp xã 

  

Thủ tục xác nhận về thực trạng 

nhà ở và lập danh sách đối 

tượng được hỗ trợ nhà ở trên địa 

bàn 

Thủ tục xác nhận xây dựng nhà 

ở hoàn thành theo giai đoạn 

Thủ tục xác nhận xây dựng nhà 

ở hoàn thành đưa vào sử dụng 

Giáo dục và 

Đào tạo 

Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu 

giáo độc lập tư thục 

5 

Thành lập nhóm trẻ, lớp 

mẫu giáo độc lập tư 

thục 

Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, 

lớp mẫu giáo độc lập tư thục 

  

Giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp 

mẫu giáo độc lập tư thục 

Đăng ký hoạt động nhóm trẻ đối 

với những nơi mạng lưới cơ sở 

giáo dục mầm non chưa đáp ứng 

đủ nhu cầu đưa trẻ tới trường, 

lớp 

Thành lập cơ sở giáo dục khác 

thực hiện chương trình giáo dục 

tiểu học 

Thủ tục hành 

chính giải 

quyết theo cơ 

chế liên thông 

Liên thông các thủ tục hành 

chính: Đăng ký khai sinh, Đăng 

ký thường trú, Cấp thẻ bảo hiểm 

y tế cho trẻ dưới 06 tuổi  
2 

Liên thông các thủ tục 

hành chính: Đăng ký 

khai sinh, Đăng ký 

thường trú, Cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ 

dưới 06 tuổi 

Liên thông các thủ tục hành 

chính: Đăng ký khai sinh, Cấp 

thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 

06 tuổi   

 

IV.3.3. Liên thông với mạng cộng tác ngoài 

Trên đây mới đề cập đến việc liên thông nghiệp vụ giữa các cơ quan nhà 

nước trong tỉnh (Government-to-Government: G2G). Để việc liên thông phát 

huy hiệu quả cao hơn, cần phải có cơ chế liên thông tới tận khách hàng là người 

dân/doanh nghiệp (Government-to-Business: G2B), và hỗ trợ cơ chế liên thông 
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giữa người dân/doanh nghiệp với nhau (Business-to-Business: B2B). Để thực 

hiện việc này, chính quyền điện tử tỉnh sẽ phải hỗ trợ hoặc cung cấp một mạng 

cộng tác ngoài (social collaborative extranet) cho mọi người dân/doanh nghiệp. 

Mô hình liên thông dịch vụ với sự hiện diện của một mạng cộng tác ngoài được 

thể hiện trong hình 10. Mạng này sẽ: 

 Giúp người dân/doanh nghiệp quản lý các hồ sơ/tài liệu điện tử 

(được trao đổi giữa chính quyền và người dân/doanh nghiệp) một 

cách hiệu quả và an toàn; 

 Giúp người dân/doanh nghiệp dễ dàng thực hiện các công việc được 

yêu cầu; 

 Cho phép người dân/doanh nghiệp dễ dàng tương tác với các đối tác 

khác. 

+ + + +

Sở A

Chính quyền

Sở  B Sở C

Thời gian

Mạng cộng tác ngoài

. Luồng xử lý (mũi tên 
nét liền)  
. Luồng dữ liệu (mũi 
tên nét đứt)

 

Hình 10. Liên thông nghiệp vụ với sự có mặt của mạng cộng tác ngoài 

IV.3.4. Mô hình kết hợp xử lý tuần tự và song song 

Mô hình liên thông dịch vụ trong hình 8 và hình 10 bên trên thể hiện tính 

tuần tự trong xử lý nghiệp vụ. Trên thực tế, để đẩy nhanh tốc độ xử lý công việc, 

giảm thời gian chờ đợi cho người dân/doanh nghiệp, một số khâu của quy trình 

nghiệp vụ có thể được thực hiện đồng thời (xử lý song song) như thể hiện trong 

hình 11 dưới đây. Việc quyết định những khâu nào trong luồng nghiệp có thể xử 
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lý song song phụ thuộc vào từng bài toán cụ thể và cần phải được phân tích đánh 

giá kỹ lưỡng trước khi xây dựng và triển khai. 

 

+ +

+

+

1 3 4

2

6
8

Phương pháp:
. Mô hình hóa dữ liệu
. Trao đổi tài liệu điện tử
+ Nguyên tắc BPM
+ Mô hình hóa quy trình

Công cụ:
. Lược đồ dữ liệu chuẩn
. Chữ ký điện tử
+ Bộ công cụ BPM

Sở A

Chính quyền

Sở  B Sở C

3

1

4

Thời gian

7

5

. Luồng xử lý (mũi tên 
nét liền)  
. Luồng dữ liệu (mũi tên 
nét đứt)

2

 

Hình 11. Mô hình liên thông nghiệp vụ kết hợp xử lý tuần tự và song song 

IV.3.5. Kết nối các cơ quan quản lý hỗ trợ liên thông nghiệp vụ 

Chính quyền điện tử tỉnh, trong vai trò là công cụ điều phối trung gian giữa 

các cơ quan của tỉnh, có vai trò giải quyết triệt để các vấn đề liên quan đến tích 

hợp. Thay vì các cơ quan kết nối với nhau một cách phi thể thức, chính quyền 

điện tử sẽ cung cấp các quy trình tích hợp, đảm bảo luân chuyển dữ liệu/tài liệu 

giữa các cơ quan một cách có hệ thống và chuẩn mực. Hình 12 dưới đây thể hiện 

một kết nối đầy đủ giữa các cơ quan trong tỉnh, trong đó phải có một dịch vụ 

trung tâm, gọi là trung tâm tích hợp dịch vụ, thực hiện việc trao đổi điện tử giữa 

các cơ quan thuận tiện và an toàn.   
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Hình 12. Mô hình kết nối đầy đủ các cơ quan chính quyền 

Bảng dưới đây sẽ thể hiện mối quan hệ giữa các cơ quan trong việc xử lý 

các quy trình thủ tục hành chính. Bảng này nêu lên vai trò của mỗi cơ quan tham 

gia vào thủ tục hành chính như vai trò Thực hiện hoặc Phối hợp 

 

Bảng 11. Mối quan hệ giữa các cơ quan trong việc xử lý các quy trình thủ tục hành 

chính 

STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện Cơ quan phối hợp 

1 
Thủ tục Đổi giấy phép lái xe do 

ngành Giao thông vận tải cấp  
Sở GTVT  

Bộ Công an 

Sở Y tế 

2 
Cấp mới giấy phép lái xe hạng A1, 

A2, A3, A4, B1, B2, C  
Sở GTVT  

Bộ Công an 

Sở Y tế 

3 
Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải 

bằng xe ô tô  
Sở GTVT  

Bộ Công an 

Bộ KH&ĐT 

4 Đăng ký liên hiệp hợp tác xã  Sở KH&ĐT  
Bộ Công an 

Bộ KH&ĐT 
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STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện Cơ quan phối hợp 

5 
Đăng ký thành lập công ty TNHH 

một thành viên 
Sở KH&ĐT 

Bộ Công an 

Bộ KH&ĐT 

Tổng cục thuế 

6 

Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn 

phòng đại diện (đối với doanh 

nghiệp tư nhân, công ty TNHH, 

công ty cổ phần, công ty hợp danh) 

Sở KH&ĐT  
Bộ Công an 

Bộ KH&ĐT 

7 

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu 

tư đối với dự án không thuộc diện 

quyết định chủ trương đầu tư 

Sở KH&ĐT 

Bộ Công an 

Bộ KH&ĐT 

Cục thuế tỉnh 

UBND tỉnh 

8 

Cấp Giấy phép lao động cho người 

nước ngoài làm việc tại Việt Nam 

trường hợp đã được cấp giấy phép 

lao động và đang còn hiệu lực mà 

làm khác vị trí công việc ghi trong 

giấy phép lao động theo quy định 

của pháp luật nhưng không thay đổi 

người sử dụng lao động 

Sở LĐ-TB&XH  
Bộ Công an 

Bộ KH&ĐT 

9 Tiếp nhận thỏa ước lao động tập thể Sở LĐ-TB&XH  Sở KH&ĐT 

10 Đăng ký nội quy lao động Sở LĐ-TB&XH  Sở KH&ĐT 

11 

Cấp chứng chỉ hành nghề (CCHN) 

buôn bán thuốc bảo vệ thực vật 

(BVTV)  

Sở NN&PTNT 

Bộ Công an 

Sở GD&ĐT 

Sở Y tế 

12 Đăng ký công bố thức ăn chăn nuôi Sở NN&PTNT 
Sở KH&CN 

Sở Y tế 

13 
Đăng ký xây dựng vùng an toàn dịch 

bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh 
Sở NN&PTNT Sở NN&PTNT 

14 
Đăng ký công bố hợp quy phân bón 

hữu cơ và phân bón khác 
Sở NN&PTNT 

Sở Công thương 

Cục Hải quan 

15 

Kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận cơ 

sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 

trong sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm nông lâm 

Sở NN&PTNT 

Bộ Công an 

Bộ KH&ĐT 

Sở Y tế 
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STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện Cơ quan phối hợp 

16 

Thẩm định và phê duyệt báo cáo 

đánh giá tác động môi trường 

(ĐTM)  

Sở TN&MT 

Bộ Công an 

Bộ KH&ĐT 

UBND tỉnh 

17 

Thủ tục thẩm định hồ sơ Cấp Giấy 

xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu 

phế liệu làm nguyên liệu sản xuất. 

Sở TN&MT 

Bộ Công an 

Sở KHĐT 

UBND tỉnh 

18 

Thủ tục thẩm định và phê duyệt dự 

án cải tạo, phục hồi môi trường của 

các dự án khai thác khoáng sản 

Sở TN&MT 

Bộ Công an 

Sở KHĐT 

UBND tỉnh 

19 

Cấp phép khai thác, sử dụng nước 

mặt đối với trường hợp chưa có 

công trình khai thác sử dụng 

Sở TN&MT 

Bộ Công an 

Sở KHĐT 

UBND tỉnh 

20 

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng 

đất phải được phép của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền đối với tổ chức 

Sở TN&MT 

Bộ Công an 

Bộ KH&ĐT 

Sở Tài chính 

Cục thuế tỉnh 

21 

Thủ tục đăng ký và cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất cho người đã đăng ký quyền 

sử dụng đất lần đầu 

UBND Huyện 

Bộ Công an 

Sở TN&MT 

Cục thuế tỉnh 

22 

Đăng ký biến động quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền 

với đất trong các trường hợp chuyển 

nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa 

kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn 

liền với đất (trường hợp cấp GCN 

mới) 

UBND Huyện 

Bộ Công an 

Sở TN&MT 

Cục thuế tỉnh 

23 

Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp 

cho công dân Việt Nam, người nước 

ngoài đang cư trú tại Việt Nam  

Sở Tư pháp  
Công an tỉnh Bộ 

Công an 

24 
Thủ tục Đăng ký lại việc nuôi con 

nuôi có yếu tố nước ngoài  
Sở Tư pháp  Bộ Công an 

25 
Đăng ký cấp lại Giấy đăng ký hoạt 

động, giấy đăng ký hành nghề Luật 

sư với tư cách cá nhân (đối với 

Sở Tư pháp  Bộ Công an 
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STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan thực hiện Cơ quan phối hợp 

trường hợp bị mất)  

26 
Cấp Giấy phép xuất bản tài liệu 

không kinh doanh  
Sở TT&TT  

Bộ Công an 

Bộ KH&ĐT 

27 Cấp giấy phép hoạt động in Sở TT&TT  

Sở KH&ĐT 

Cục thuế tỉnh 

Sở TN&MT 

CA tỉnh 

Bộ Công an 

Sở GD&ĐT 

28 Cấp giấy phép xuất bản bản tin Sở TT&TT  

Sở KH&ĐT 

CA tỉnh 

Bộ Công an 

29 
Cấp giấy phép in gia công xuất bản 

phẩm cho nước ngoài 
Sở TT&TT  

Sở KH&ĐT 

CA tỉnh 

Bộ Công an 

30 

Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn 

nghệ thuật, trình diễn thời trang cho 

các tổ chức thuộc địa phương  

Sở VH,TT&DL  
Bộ KH&ĐT 

Bộ Công an 

31 
Cấp Chứng chỉ môi giới bất động 

sản  
Sở Xây dựng  

Bộ Công an 

Sở GD&ĐT 

32 

Thủ tục chấp thuận đầu tư dự án 

phát triển nhà ở bằng nguồn vốn 

không phải từ ngân sách nhà nước 

có số lượng nhà ở từ 500 đến dưới 

2.500 căn (trường hợp không phải 

đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư dự án) 

Sở Xây dựng 

Bộ Công an 

Bộ KH&ĐT 

UBND tỉnh 

33 
Cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc 

sư  
Sở Xây dựng  

Bộ Công an 

Sở GD&ĐT 

34 Cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư  Sở Xây dựng  
Bộ Công an 

Sở GD&ĐT 

35 Cấp giấy phép xây dựng tạm  Sở Xây dựng  
Bộ Công an 

Sở TN&MT 

36 
Cấp chứng chỉ hành nghề giám sát 

thi công xây dựng công trình  
Sở Xây dựng  

Sở GD&ĐT  

Bộ Công an 
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37 
Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng cho 

dự án. 
Sở Xây dựng  

Sở TN&MT 

Sở KH&ĐT 

38 Thủ tục cấp lại giấy phép xây dựng Sở Xây dựng  
Sở TN&MT 

Sở KH&ĐT 

39 

Thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở 

đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối 

với các cơ sở sản xuất, kinh doanh 

thực phẩm thuộc thẩm quyền của 

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm 

Sở Y tế  
Bộ Công an 

Bộ KH&ĐT 

40 

Thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở 

đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối 

với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn 

uống thuộc thẩm quyền của Chi cục 

An toàn vệ sinh thực phẩm 

Sở Y tế  
Bộ Công an 

Bộ KH&ĐT 

41 

Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề 

dược cho cá nhân là công dân Việt 

Nam đăng ký hành nghề dược (trừ 

trường hợp thuộc thẩm quyền của 

Bộ Y tế cấp) 

Sở Y tế  
Bộ Công an  

Sở GD&ĐT 

42 

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ 

sở bán lẻ thuốc  

Sở Y tế 

Bộ Công an 

Sở GD&ĐT 

Sở Tư pháp 

43 

Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh đối với người 

Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở 

Y tế  

Sở Y tế  Bộ Công an 

44 

Quyết định chủ trương đầu tư của 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với 

dự án không thuộc diện cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư) 

Ban Quản lý các 

KCN 

UBND tỉnh 

Bộ Công an 

Sở Tài chính 

Sở TN&MT 

45 

Chuyển nhượng dự án đầu tư đối với 

dự án đầu tư thuộc diện quyết định 

chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân 

dân tỉnh 

Ban Quản lý các 

KCN 

UBND tỉnh 

Bộ Công an 

Sở Tài chính 

46 
Điều chỉnh giấy phép xây dựng cho 

dự án 

Ban Quản lý các 

KCN 

UBND tỉnh 

Bộ Công an 

47 Cấp lại giấy phép xây dựng cho dự Ban Quản lý các UBND tỉnh 
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án KCN Bộ Công an 

48 
Cấp lại giấy phép bán buôn sản 

phẩm thuốc lá  
Sở Công thương  

Bộ Công an 

Bộ KH&ĐT 

49 
Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán 

buôn sản phẩm rượu  
Sở Công thương  

Bộ Công an 

Bộ KH&ĐT 

50 

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng 

đất phải được phép của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền đối với hộ gia 

đình, cá nhân  

UBND huyện  
Sở TN&MT Bộ Công 

an 

51 

Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng 

đất để xem xét giao đất, cho thuê đất 

không thông qua hình thức đấu giá 

quyền sử dụng đất đối với hộ gia 

đình, cá nhân, cộng đồng dân cư 

UBND huyện  
Bộ Công an 

Sở TN&MT 

52 Đăng ký giám hộ  UBND xã  
Bộ Công an 

Sở Tư pháp 

53 
Cấp giấy phép xây dựng nhà mới, 

cải tạo nhà ở nông thôn  
UBND xã  

Bộ Công an 

Sở TN&MT 

54 
Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo 

độc lập tư thục 
UBND xã 

Bộ Công an 

Sở GD&ĐT 

Sở TN&MT 

55 

Đăng ký khai sinh, đăng ký thường 

trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi  

UBND xã  Bộ Công an, BHXH 

 

IV.3.6. Liên thông nghiệp vụ dƣới góc nhìn kiến trúc ứng dụng 

Kiến trúc ứng dụng của chính quyền điện tử đáp ứng liên thông nghiệp vụ 

theo mô tả ở trên được thể hiện trong hình 13 dưới đây. Để đáp ứng xử lý liên 

thông, cần phải ứng dụng 3 công nghệ chính sau: 

 Quản lý quy trình nghiệp vụ (Business Process Management - BPM) 

để điều phối và tích hợp nghiệp vụ; 

 Kiến trúc hướng dịch vụ (Service Oriented Architecture - SOA) để 

điều phối, tích hợp và thống nhất các dịch vụ; 

 Quản lý nội dung doanh nghiệp (Enterprise Content Management - 

ECM) để hỗ trợ mạng cộng tác ngoài. 
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Ứng dụng 
hiện có

Ứng dụng 
hiện có

Trục kết nối, điều phối

Dịch vụ Dịch vụ

Chính quyền

Mạng cộng tác ngoài

Dịch vụ 
CQĐT

Dịch vụ 
CQĐT

Dịch vụ 
CQĐT

Trục điều phối và tích hợp

Chính quyền điện tử

Người dân/doanh nghiệp

 

Hình 13. Tổng quan kiến trúc ứng dụng CQĐT cho liên thông nghiệp vụ 

Trong dài hạn, chính quyền điện tử của tỉnh phải lấy các cổng thông tin 

cung cấp dịch vụ làm trung tâm. Kiến trúc ứng dụng phải đủ độ linh động và 

mềm dẻo, theo đó một số dịch vụ của chính quyền điện tử có thể được cung cấp 

bởi một số ứng dụng sẵn có. Khi tất cả các ứng dụng được xem dưới góc nhìn 

cung cấp dịch vụ, chính quyền điện tử có thể coi như là một đám mây của các 

dịch vụ công. 

Qua phân tích các thủ tục hành chính đại diện, có được các thông tin chính 

được trao đổi giữa các cơ quan phối hợp xử lý trong một thủ tục hành chính. Các 

thông tin chính này bao gồm các Thông tin về công dân, Thông tin về doanh 

nghiệp, Thông tin về dự án, Thông tin về tài chính…Cụ thể các thông tin chính 

trao đổi trong mỗi thủ tục hành chính sẽ được thể hiện trong bảng dưới đây: 

 

Bảng 12. Bảng tổng hợp các thông tin chính trao đổi trong mỗi TTHC 

STT Tên TTHC Thông tin chính trao đổi 

1 
Thủ tục Đổi giấy phép lái xe do ngành Giao 

thông vận tải cấp  

- Thông tin về công dân 

- Thông tin về giấy phép lái xe 

- Thông tin về khám bệnh 
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2 
Cấp mới giấy phép lái xe hạng A1, A2, A3, 

A4, B1, B2, C  

- Thông tin về công dân 

- Thông tin về giấy phép lái xe 

- Thông tin về khám bệnh 

3 
Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô 

tô  

- Thông tin về công dân 

- Thông tin về doanh nghiệp 

- Thông tin về giấy phép kinh doanh 

vận tải 

4 Đăng ký liên hiệp hợp tác xã  
- Thông tin về công dân 

- Thông tin về doanh nghiệp 

5 
Đăng ký thành lập công ty TNHH một thành 

viên 

- Thông tin về công dân 

- Thông tin về doanh nghiệp 

- Thông tin về thuế 

6 

Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại 

diện (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty 

TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) 

- Thông tin về công dân 

- Thông tin về doanh nghiệp 

7 

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với 

dự án không thuộc diện quyết định chủ 

trương đầu tư 

- Thông tin về công dân 

- Thông tin về doanh nghiệp 

8 

Cấp Giấy phép lao động cho người nước 

ngoài làm việc tại Việt Nam trường hợp đã 

được cấp giấy phép lao động và đang còn 

hiệu lực mà làm khác vị trí công việc ghi 

trong giấy phép lao động theo quy định của 

pháp luật nhưng không thay đổi người sử 

dụng lao động 

- Thông tin về công dân 

- Thông tin về doanh nghiệp 

- Thông tin về lao động nước ngoài 

9 Tiếp nhận thỏa ước lao động tập thể - Thông tin về doanh nghiệp 

10 Đăng ký nội quy lao động - Thông tin về doanh nghiệp 

11 
Cấp chứng chỉ hành nghề (CCHN) buôn bán 

thuốc bảo vệ thực vật (BVTV)  

- Thông tin về công dân 

- Thông tin về bằng cấp 

- Thông tin về khám bệnh 

- Thông tin về giấy chứng nhận bán 

thuốc BVTV 

12 Đăng ký công bố thức ăn chăn nuôi 
- Thông tin về doanh nghiệp 

- Thông tin về chứng nhận hợp quy 

13 
Đăng ký xây dựng vùng an toàn dịch bệnh, 

cơ sở an toàn dịch bệnh 

- Thông tin về công dân 

- Thông tin về doanh nghiệp 

- Thông tin về đất đai 

14 
Đăng ký công bố hợp quy phân bón hữu cơ 

và phân bón khác 

- Thông tin về doanh nghiệp 

- Thông tin về chứng nhận hợp quy 
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15 

Kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 

kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm nông lâm 

- Thông tin về công dân 

- Thông tin về doanh nghiệp 

- Thông tin về khám bệnh 

- Thông tin về an toàn vệ sinh 

16 
Thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác 

động môi trường (ĐTM)  

- Thông tin về dự án 

- Thông tin về công dân 

- Thông tin về doanh nghiệp 

- Thông tin về tác động môi trường 

17 

Thủ tục thẩm định hồ sơ Cấp Giấy xác nhận 

đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu làm nguyên 

liệu sản xuất. 

- Thông tin về doanh nghiệp 

- Thông tin về tác động môi trường 

18 

Thủ tục thẩm định và phê duyệt dự án cải tạo, 

phục hồi môi trường của các dự án khai thác 

khoáng sản 

- Thông tin về dự án 

- Thông tin về công dân 

- Thông tin về doanh nghiệp 

- Thông tin về tác động môi trường 

19 

Cấp phép khai thác, sử dụng nước mặt đối 

với trường hợp chưa có công trình khai thác 

sử dụng 

- Thông tin về dự án 

- Thông tin về công dân 

- Thông tin về doanh nghiệp 

- Thông tin về tác động môi trường 

20 

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải 

được phép của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền đối với tổ chức 

- Thông tin về công dân 

- Thông tin về doanh nghiệp 

- Thông tin về thuế 

- Thông tin về đất đai 

21 

Thủ tục đăng ký và cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng 

ký quyền sử dụng đất lần đầu 

- Thông tin về công dân 

- Thông tin về thuế 

- Thông tin về đất đai 

22 

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các 

trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho 

thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn 

liền với đất (trường hợp cấp GCN mới) 

- Thông tin về công dân 

- Thông tin về thuế 

- Thông tin về đất đai 

23 

Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công 

dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú 

tại Việt Nam  

- Thông tin về công dân 

- Thông tin về hộ tịch 

- Thông tin về án tích 

24 
Thủ tục Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có 

yếu tố nước ngoài  

- Thông tin về công dân 

- Thông tin về hộ tịch 

25 

Đăng ký cấp lại Giấy đăng ký hoạt động, giấy 

đăng ký hành nghề Luật sư với tư cách cá 

nhân (đối với trường hợp bị mất)  

- Thông tin về công dân 

- Thông tin về chứng chỉ luật sư 

26 
Cấp Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh 

doanh  

- Thông tin về công dân 

- Thông tin về doanh nghiệp 

- Thông tin về xuất bản 
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27 Cấp giấy phép hoạt động in 

- Thông tin về công dân. 

- Thông tin về doanh nghiệp. 

- Thông tin về Bằng cấp trong ngành 

in. 

- Thông tin về quyền sử dụng đất 

28 Cấp giấy phép xuất bản bản tin - Thông tin về doanh nghiệp. 

29 
Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho 

nước ngoài 

- Thông tin về doanh nghiệp. 

- Thông tin hộ chiếu 

30 

Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, 

trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc 

địa phương  

- Thông tin về công dân 

- Thông tin về doanh nghiệp 

- Thông tin về bằng cấp 

- Thông tin về giấy phép biểu diễn 

nghệ thuật 

31 Cấp Chứng chỉ môi giới bất động sản  

- Thông tin về công dân 

- Thông tin về bằng cấp 

- Thông tin về chứng chỉ BĐS 

32 

Thủ tục chấp thuận đầu tư dự án phát triển 

nhà ở bằng nguồn vốn không phải từ ngân 

sách nhà nước có số lượng nhà ở từ 500 đến 

dưới 2.500 căn (trường hợp không phải đấu 

thầu lựa chọn chủ đầu tư dự án) 

- Thông tin về dự án 

- Thông tin về công dân 

- Thông tin về doanh nghiệp 

33 Cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư  
- Thông tin về công dân 

- Thông tin về bằng cấp 

34 Cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư  
- Thông tin về công dân 

- Thông tin về bằng cấp 

35 Cấp giấy phép xây dựng tạm  

- Thông tin về công dân 

- Thông tin về đất đai 

- Thông tin về giấy phép xây dựng 

36 
Cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công 

xây dựng công trình  

- Thông tin về công dân 

- Thông tin về bằng cấp 

- Thông tin về chứng chỉ giám sát 

37 Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng cho dự án. 

- Thông tin doanh nghiệp 

- Thông tin công dân 

- Thông tin dự án 

- Thông tin tài chính 

38 Thủ tục cấp lại giấy phép xây dựng 

- Thông tin doanh nghiệp 

- Thông tin công dân 

- Thông tin giấy phép xây dựng 

39 

Thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 

kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản 

xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm 

quyền của Chi cục An toàn vệ sinh thực 

- Thông tin về công dân 

- Thông tin về doanh nghiệp 

- Thông tin về khám bệnh 

- Thông tin về an toàn vệ sinh 
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phẩm 

40 

Thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 

kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh 

doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của 

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm 

- Thông tin về công dân 

- Thông tin về doanh nghiệp 

- Thông tin về khám bệnh 

- Thông tin về an toàn vệ sinh 

41 

Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề dược cho 

cá nhân là công dân Việt Nam đăng ký hành 

nghề dược (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền 

của Bộ Y tế cấp) 

- Thông tin về công dân 

- Thông tin về hành nghề dược 

- Thông tin về bằng cấp 

42 
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

kinh doanh thuốc cho cơ sở bán lẻ thuốc  

- Thông tin về công dân 

- Thông tin về giấy chứng nhận kinh 

doanh thuốc 

- Thông tin về hành nghề dược 

43 

Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam 

thuộc thẩm quyền của Sở Y tế  

- Thông tin về công dân 

- Thông tin về hộ tịch 

- Thông tin về bằng cấp 

- Thông tin về hành nghề y 

44 

Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc 

diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) 

- Thông tin doanh nghiệp 

- Thông tin công dân 

- Thông tin dự án 

- Thông tin tài chính 

45 

Chuyển nhượng dự án đầu tư đối với dự án 

đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu 

tư của Ủy ban nhân dân tỉnh 

- Thông tin doanh nghiệp 

- Thông tin công dân 

- Thông tin dự án 

- Thông tin tài chính 

46 Điều chỉnh giấy phép xây dựng cho dự án 

- Thông tin doanh nghiệp 

- Thông tin công dân 

- Thông tin dự án 

- Thông tin tài chính 

47 Cấp lại giấy phép xây dựng cho dự án 

- Thông tin doanh nghiệp 

- Thông tin công dân 

- Thông tin dự án 

- Thông tin tài chính 

48 
Cấp lại giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc 

lá  

- Thông tin về công dân 

- Thông tin về doanh nghiệp 

- Thông tin về giấy phép kinh doanh 

49 
Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản 

phẩm rượu  

- Thông tin về công dân 

- Thông tin về doanh nghiệp 

- Thông tin về giấy phép kinh doanh 

50 

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải 

được phép của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền đối với hộ gia đình, cá nhân  

- Thông tin về công dân 

- Thông tin về đất đai 

51 

Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để 

xem xét giao đất, cho thuê đất không thông 

qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối 

với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư 

- Thông tin về công dân 

- Thông tin về đất đai 
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STT Tên TTHC Thông tin chính trao đổi 

52 Đăng ký giám hộ  
- Thông tin về công dân 

- Thông tin về hộ tịch 

53 
Cấp giấy phép xây dựng nhà mới, cải tạo nhà 

ở nông thôn 

- Thông tin về công dân 

- Thông tin về doanh nghiệp 

- Thông tin về đất đai 

54 
Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư 

thục 

- Thông tin về công dân 

- Thông tin về đất đai 

- Thông tin về bằng cấp 

55 
Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp 

thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi 

- Thông tin về công dân 

- Thông tin về bảo hiểm y tế 

 

Từ việc phân tích quy trình nghiệp vụ liên thông của 55 thủ tục hành chính 

đại diện cho các thủ tục hành chính, ta sẽ xác định được các quy trình tái sử 

dụng và các quy trình dùng chung (xem bảng bên dưới) 

Bảng 13. Bảng các quy trình dùng chung 

STT Tên thủ tục Sử dụng lại  Dùng chung  Qui trình con 

1 

Thủ tục Đổi giấy phép 

lái xe do ngành Giao 

thông vận tải cấp 

Nhận hồ sơ  Phân loại hồ sơ  Thẩm tra hồ sơ 

- CMND 

- Hồ sơ gốc 

- Giấy khám sức khỏe 

Kiểm tra hồ sơ  Phê duyệt hồ sơ 

Lưu hồ sơ  Cập nhật 

Trả kết quả  Thu lệ phí Trình phê duyệt 

2 

Cấp mới giấy phép lái 

xe hạng A1, A2, A3, 

A4, B1, B2, C 

Nhận hồ sơ  Phân loại hồ sơ  Thẩm tra hồ sơ 

- Đơn đề nghị 

- CMND 

- Chứng nhận sức khỏe 

Kiểm tra hồ sơ  Phê duyệt hồ sơ 

Lưu hồ sơ 

Cập nhật 
Trả kết quả  

Trình phê duyệt 

3 

Cấp Giấy phép kinh 

doanh vận tải bằng xe 

ô tô 

Nhận hồ sơ  Phân loại hồ sơ  Thẩm tra hồ sơ 

- Đơn đề nghị 

- ĐK kinh doanh 

- Phương án kinh 

doanh 

Kiểm tra hồ sơ  Phê duyệt hồ sơ 

Lưu hồ sơ 

Cập nhật 
Trả kết quả  

Trình phê duyệt 

4 
Đăng ký liên hiệp hợp 

tác xã 

Nhận hồ sơ  Phân loại hồ sơ  Thẩm tra hồ sơ 

- Đơn đăng ký 

- Danh sách thành viên 

- Phương án sản xuất 

Kiểm tra hồ sơ  Phê duyệt hồ sơ 

Lưu hồ sơ 

Cập nhật 
Trả kết quả  

Trình phê duyệt 

5 

Đăng ký thành lập 

công ty TNHH một 

thành viên 

Nhận hồ sơ  Phân loại hồ sơ  
Thẩm tra hồ sơ 

- Đơn đề nghị 

- CMND 

- Văn bản xác nhận 
Kiểm tra hồ sơ  Phê duyệt hồ sơ 

Lưu hồ sơ Cập nhật 
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Trả kết quả  

pháp định 

- Chứng chỉ hành nghề 

Trình phê duyệt 

6 

Đăng ký hoạt động chi 

nhánh, văn phòng đại 

diện (đối với doanh 

nghiệp tư nhân, công 

ty TNHH, công ty cổ 

phần, công ty hợp 

danh) 

Nhận hồ sơ  Phân loại hồ sơ  Thẩm tra hồ sơ 

- Tổ chức/cá nhân 

- MS doanh nghiệp 

- Dự án 

- MS thuế 

Kiểm tra hồ sơ  Phê duyệt hồ sơ 

Lưu hồ sơ  Cập nhật 

Trả kết quả  Thu lệ phí 
Trình phê duyệt 

7 

Cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư đối với 

dự án không thuộc 

diện quyết định chủ 

trương đầu tư 

Nhận hồ sơ  Phân loại hồ sơ  
Thẩm tra hồ sơ 

- Tổ chức/cá nhân 

- CMND/MS Doanh 

nghiệp 

- Dự án 

- Báo cáo tài chính 

Kiểm tra hồ sơ  Phê duyệt hồ sơ 

Lưu hồ sơ  Cập nhật 

Trả kết quả  Thu lệ phí 
Trình phê duyệt 

8 

Cấp Giấy phép lao 

động cho người nước 

ngoài làm việc tại Việt 

Nam trường hợp đã 

được cấp giấy phép 

lao động và đang còn 

hiệu lực mà làm khác 

vị trí công việc ghi 

trong giấy phép lao 

động theo quy định 

của pháp luật nhưng 

không thay đổi người 

sử dụng lao động 

Nhận hồ sơ  Phân loại hồ sơ  Thẩm tra hồ sơ 

- Đề nghị cấp phép 

- Giấy chứng nhận sức 

khỏe 

- Hộ chiếu 

Kiểm tra hồ sơ  Phê duyệt hồ sơ 

Lưu hồ sơ  Cập nhật 

Trả kết quả  Thu lệ phí 

Trình phê duyệt 

9 

Tiếp nhận thỏa ước 

lao 

động tập thể 

 

Nhận hồ sơ  Phân loại hồ sơ  Thẩm tra hồ sơ 

- Hồ sơ doanh nghiệp 

- Thỏa ước lao động Kiểm tra hồ sơ  Phê duyệt hồ sơ 

Lưu hồ sơ  Cập nhật 

Trả kết quả   Trình phê duyệt 

10 
Đăng ký nội quy lao 

động 

Nhận hồ sơ  Phân loại hồ sơ  
Thẩm tra hồ sơ 

- Hồ sơ doanh nghiệp 

- Nội quy lao động 
Kiểm tra hồ sơ  Phê duyệt hồ sơ 

Lưu hồ sơ  Cập nhật 

Trả kết quả   
Trình phê duyệt 

11 

Cấp chứng chỉ hành 

nghề (CCHN) buôn 

bán thuốc bảo vệ thực 

vật (BVTV). 

Nhận hồ sơ  Phân loại hồ sơ  
Thẩm tra hồ sơ 

- Đơn đề nghị 

- Bản sao bằng ĐH 

- Chứng nhận sức khỏe 
Kiểm tra hồ sơ  Phê duyệt hồ sơ 

Lưu hồ sơ  Cập nhật 

Trả kết quả  Thu lệ phí 
Trình phê duyệt 
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12 
Đăng ký công bố thức 

ăn chăn nuôi 

Nhận hồ sơ  Phân loại hồ sơ  
Thẩm tra hồ sơ 

- Bản công bố hợp quy 

- Chứng chỉ phù hợp 

- Bản mô tả chung về 

sản phẩm 

Kiểm tra hồ sơ  Phê duyệt hồ sơ 

Lưu hồ sơ  Cập nhật 

Trả kết quả  
Thu lệ phí 

Thu lệ phí 
Trình phê duyệt 

13 

Đăng ký xây dựng 

vùng an toàn dịch 

bệnh, cơ sở an toàn 

dịch bệnh 

Nhận hồ sơ  Phân loại hồ sơ  
Thẩm tra hồ sơ 

- Bản công bố hợp quy 

- Chứng chỉ phù hợp 

- Bản mô tả chung về 

sản phẩm 

Kiểm tra hồ sơ  Phê duyệt hồ sơ 

Lưu hồ sơ  Cập nhật 

Trả kết quả  
Thu lệ phí 

Thu lệ phí 
Trình phê duyệt 

14 

Đăng ký công bố hợp 

quy phân bón hữu cơ 

và phân bón khác 

Nhận hồ sơ  Phân loại hồ sơ  
Thẩm tra hồ sơ 

- Bản công bố hợp quy 

- Chứng chỉ phù hợp 

- Bản mô tả chung về 

sản phẩm 

Kiểm tra hồ sơ  Phê duyệt hồ sơ 

Lưu hồ sơ  Cập nhật 

Trả kết quả  
Thu lệ phí 

Thu lệ phí 
Trình phê duyệt 

15 

Kiểm tra, cấp Giấy 

chứng nhận cơ sở đủ 

điều kiện an toàn thực 

phẩm trong sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm 

nông lâm 

Nhận hồ sơ  Phân loại hồ sơ  
Thẩm tra hồ sơ 

- Đơn đề nghị 

- Đăng ký kinh doanh 

- Giấy xác nhận sức 

khỏe 

- Giấy xác nhận kiến 

thức ATTP 

Kiểm tra hồ sơ  Phê duyệt hồ sơ 

Lưu hồ sơ 

Cập nhật 
Trả kết quả  

Trình phê duyệt 

16 

Thẩm định và phê 

duyệt báo cáo đánh giá 

tác động môi trường 

(ĐTM) 

Nhận hồ sơ  Phân loại hồ sơ  Thẩm tra hồ sơ 

- Tổ chức/cá nhân 

- MS doanh nghiệp 

- Dự án 

Kiểm tra hồ sơ  Phê duyệt hồ sơ  

Lưu hồ sơ 

Cập nhật 
Trả kết quả  

Trình phê duyệt 

17 

Thủ tục thẩm định hồ 

sơ Cấp Giấy xác nhận 

đủ điều kiện nhập 

khẩu phế liệu làm 

nguyên liệu sản xuất. 

Nhận hồ sơ  Phân loại hồ sơ  Thẩm tra hồ sơ 

- Văn bản đề nghị 

- Đăng ký kinh doanh 

- Báo cáo đánh giá tác 

động môi trường 

Kiểm tra hồ sơ  Phê duyệt hồ sơ  

Lưu hồ sơ Cập nhật 

Trả kết quả   Trình phê duyệt 

18 Thủ tục thẩm định và Nhận hồ sơ  Phân loại hồ sơ  Thẩm tra hồ sơ 
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phê duyệt dự án cải 

tạo, phục hồi môi 

trường của các dự án 

khai thác khoáng sản 

Kiểm tra hồ sơ  Phê duyệt hồ sơ  - Văn bản đề nghị 

- Báo cáo nghiên cứu 

khả thi 

- Phương án được phê 

duyệt 

Lưu hồ sơ Cập nhật 

Trả kết quả   Trình phê duyệt 

19 

Cấp phép khai thác, sử 

dụng nước mặt đối với 

trường hợp chưa có 

công trình khai thác sử 

dụng 

Nhận hồ sơ  Phân loại hồ sơ  Thẩm tra hồ sơ 

- Đơn đề nghị 

- Sơ đồ, vị trí công 

trình 

- Hồ sơ năng lực 

Kiểm tra hồ sơ  Phê duyệt hồ sơ  

Lưu hồ sơ Cập nhật 

Trả kết quả  Thu lệ phí Trình phê duyệt 

20 

Thủ tục chuyển mục 

đích sử dụng đất phải 

được phép của cơ 

quan nhà nước có 

thẩm quyền đối với tổ 

chức. 

Nhận hồ sơ  Phân loại hồ sơ  Thẩm tra hồ sơ 

- Đơn đề nghị 

- Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 

Kiểm tra hồ sơ  Phê duyệt hồ sơ 

Lưu hồ sơ 

Cập nhật 
Trả kết quả  

Trình phê duyệt 

21 

Thủ tục đăng ký và 

cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền 

với đất cho người đã 

đăng ký quyền sử 

dụng đất lần đầu 

Nhận hồ sơ  Phân loại hồ sơ  Thẩm tra hồ sơ 

- Đơn đăng ký 

- CMND 

- Tờ khai thuế 

- Nguồn gốc đất 

Kiểm tra hồ sơ  Phê duyệt hồ sơ 

Lưu hồ sơ  Cập nhật 

Trả kết quả  Thu lệ phí Trình phê duyệt 

22 

Đăng ký biến động 

quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản 

gắn liền với đất trong 

các trường hợp chuyển 

nhượng, cho thuê, cho 

thuê lại, thừa kế, tặng 

cho, góp vốn bằng 

quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản 

gắn liền với đất 

(trường hợp cấp GCN 

mới) 

Nhận hồ sơ  Phân loại hồ sơ  Thẩm tra hồ sơ 

- CMND 

- Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất 

- Xác nhận nghĩa vụ tài 

chính 

kiểm tra hồ sơ  Phê duyệt hồ sơ 

Lưu hồ sơ  Cập nhật 

Trả kết quả  Thu lệ phí 
Trình phê duyệt 

23 

Thủ tục cấp Phiếu lý 

lịch tư pháp cho công 

dân Việt 

Nam, người nước 

ngoài đang cư trú tại 

Việt Nam 

Nhận hồ sơ  Phân loại hồ sơ  Thẩm tra hồ sơ 

- Tờ khai 

- CMND Kiểm tra hồ sơ  Phê duyệt hồ sơ 

Lưu hồ sơ  Cập nhật 

Trả kết quả 
 

Trình phê duyệt 

Thu lệ phí   

24 

Thủ tục Đăng ký lại 

việc nuôi con nuôi có 

yếu tố nước ngoài 

Nhận hồ sơ  Phân loại hồ sơ  Thẩm tra hồ sơ 

- Tờ khai 

- CMND 

- Hộ khẩu 

Kiểm tra hồ sơ  Phê duyệt hồ sơ 

Lưu hồ sơ 

Cập nhật 
Trả kết quả  

Trình phê duyệt 
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25 

Đăng ký cấp lại Giấy 

đăng ký hoạt động, 

giấy đăng ký 

hành nghề Luật sư với 

tư cách cá nhân (đối 

với trường hợp bị 

mất). 

Nhận hồ sơ  Phân loại hồ sơ  Thẩm tra hồ sơ 

- Giấy đăng ký 

- Xác nhận bảo mật Kiểm tra hồ sơ  Phê duyệt hồ sơ 

Lưu hồ sơ 

Cập nhật 
Trả kết quả  Trình phê duyệt 

26 

Cấp Giấy phép xuất 

bản tài liệu không kinh 

doanh 

Nhận hồ sơ  Phân loại hồ sơ  Thẩm tra hồ sơ 

- Đơn đề nghị 

- Đăng ký doanh 

nghiệp 

Kiểm tra hồ sơ  Phê duyệt hồ sơ 

Lưu hồ sơ 

Cập nhật 
Trả kết quả  

Trình phê duyệt 

27 
Cấp giấy phép hoạt 

động in 

Nhận hồ sơ  Phân loại hồ sơ  Thẩm tra hồ sơ 

- Mã số kinh doanh 

- GCN sử dụng đất 

- Chứng nhận bảo vệ 

môi trường 

Kiểm tra hồ sơ  Phê duyệt hồ sơ 

Lưu hồ sơ  

Cập nhật Trả kết quả 

Thu lệ phí Trình phê duyệt 

28 
Cấp giấy phép xuất 

bản bản tin 

Nhận hồ sơ  Phân loại hồ sơ  Thẩm tra hồ sơ 

- Mã số kinh doanh 

- CMND Kiểm tra hồ sơ  Phê duyệt hồ sơ 

Lưu hồ sơ  

Cập nhật Trả kết quả 

Thu lệ phí Trình phê duyệt 

29 

Cấp giấy phép in gia 

công xuất bản phẩm 

cho nước ngoài 

Nhận hồ sơ  Phân loại hồ sơ  Thẩm tra hồ sơ 

- Mã số kinh doanh 

- Chứng thực hợp đồng 

- Bản mẫu xuất bản 

Kiểm tra hồ sơ  Phê duyệt hồ sơ 

Lưu hồ sơ  

Cập nhật Trả kết quả 

Thu lệ phí Trình phê duyệt 

30 

Cấp giấy phép tổ chức 

biểu diễn nghệ thuật, 

trình diễn thời trang 

cho các tổ chức thuộc 

địa phương 

Nhận hồ sơ  Phân loại hồ sơ  Thẩm tra hồ sơ 

- Đơn đề nghị 

- Đăng ký DN Kiểm tra hồ sơ  Phê duyệt hồ sơ 

Lưu hồ sơ 

Cập nhật 
Trả kết quả  

Thu lệ phí  
Trình phê duyệt 

31 
Cấp Chứng chỉ môi 

giới bất động sản 

Nhận hồ sơ  Phân loại hồ sơ  Thẩm tra hồ sơ 

- Đơn đề nghị 

- CMND 

- Bản sao khóa học đào 

tạo KTBĐS 

Kiểm tra hồ sơ  Phê duyệt hồ sơ 

Lưu hồ sơ 

Cập nhật Trả kết quả  

Thu lệ phí  
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Trình phê duyệt 

32 

Thủ tục chấp thuận 

đầu tư dự án phát triển 

nhà ở bằng nguồn vốn 

không phải từ ngân 

sách nhà nước có số 

lượng nhà ở từ 500 

đến dưới 2.500 căn 

(trường hợp không 

phải đấu thầu lựa chọn 

chủ đầu tư dự án) 

Nhận hồ sơ  Phân loại hồ sơ  Thẩm tra hồ sơ 

- Tờ trình 

- ĐK DN 

- Dự án 

Kiểm tra hồ sơ  Phê duyệt hồ sơ 

Lưu hồ sơ 

Cập nhật 

Trả kết quả  

Thu lệ phí 

Trình phê duyệt 

  

33 
Cấp chứng chỉ hành 

nghề kiến trúc sư  

Nhận hồ sơ  Phân loại hồ sơ  Thẩm tra hồ sơ 

- Văn bằng, chứng chỉ 

- CMND 

- Giấy xác nhận thời 

gian công tác 

Kiểm tra hồ sơ  Phê duyệt hồ sơ 

Lưu hồ sơ 

Cập nhật Trả kết quả 

Thu lệ phí  Trình phê duyệt 

34 
Cấp chứng chỉ hành 

nghề kỹ sư 

Nhận hồ sơ  Phân loại hồ sơ  Thẩm tra hồ sơ 

- Văn bằng, chứng chỉ 

- CMND 

- Giấy xác nhận thời 

gian công tác 

Kiểm tra hồ sơ  Phê duyệt hồ sơ 

Lưu hồ sơ 

Cập nhật 
Trả kết quả Trình phê duyệt 

Thu lệ phí 

35 
Cấp giấy phép xây 

dựng tạm 

Nhận hồ sơ  Phân loại hồ sơ  Thẩm tra hồ sơ 

- Đơn đề nghị 

- Sở đồ khu đất 

- Chứng nhận QSDĐ 

Kiểm tra hồ sơ  Phê duyệt hồ sơ 

Lưu hồ sơ 

Cập nhật 
Trả kết quả Trình phê duyệt 

Thu lệ phí 

36 

Cấp chứng chỉ hành 

nghề giám sát thi công 

xây dựng công trình 

Nhận hồ sơ  Phân loại hồ sơ  
Thẩm tra hồ sơ 

- Văn bằng, chứng chỉ 

- CMND 

- Giấy xác nhận thời 

gian công tác 

Kiểm tra hồ sơ  Phê duyệt hồ sơ 

Lưu hồ sơ 

Cập nhật 
Trả kết quả Trình phê duyệt 

Thu lệ phí 

37 
Thủ tục Cấp giấy phép 

xây dựng cho dự án. 

Nhận hồ sơ  Phân loại hồ sơ  Thẩm tra hồ sơ 

- Mã số doanh nghiệp 

- Dự án Kiểm tra hồ sơ  Phê duyệt hồ sơ 

Lưu hồ sơ 

Cập nhật Trả kết quả 

Thu lệ phí Trình phê duyệt 
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38 
Thủ tục cấp lại giấy 

phép xây dựng 

Nhận hồ sơ  Phân loại hồ sơ  Thẩm tra hồ sơ 

- Mã số doanh nghiệp 

- CMND 

- Thông tin giấy phép 

xây dựng 

Kiểm tra hồ sơ  Phê duyệt hồ sơ 

Lưu hồ sơ 

Cập nhật Trả kết quả 

Thu lệ phí Trình phê duyệt 

39 

Thủ tục cấp giấy 

chứng nhận cơ sở đủ 

điều kiện an toàn thực 

phẩm đối với các cơ 

sở sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm 

thuộc thẩm quyền của 

Chi cục An toàn vệ 

sinh thực phẩm. 

Nhận hồ sơ  Phân loại hồ sơ  Thẩm tra hồ sơ 

- Đơn đề nghị 

- Đăng ký kinh doanh 

- Giấy xác nhận sức 

khơe 

- Giấy xác nhận kiến 

thức ATT 

Kiểm tra hồ sơ  Phê duyệt hồ sơ 

Lưu hồ sơ 

Cập nhật 
Trả kết quả  

Thu lệ phí  
Trình phê duyệt 

40 

Thủ tục cấp giấy 

chứng nhận cơ sở đủ 

điều kiện an toàn thực 

phẩm đối với cơ sở 

kinh doanh dịch vụ ăn 

uống thuộc thẩm 

quyền của Chi cục An 

toàn vệ sinh thực 

phẩm 

Nhận hồ sơ  Phân loại hồ sơ  Thẩm tra hồ sơ 

- Đơn đề nghị 

- Đăng ký kinh doanh 

- Giấy xác nhận sức 

khỏe 

- Giấy xác nhận kiến 

thức ATT 

Kiểm tra hồ sơ  Phê duyệt hồ sơ 

Lưu hồ sơ 

Cập nhật 
Trả kết quả 

Thu lệ phí 
Trình phê duyệt 

41 

Thủ tục cấp Chứng chỉ 

hành nghề dược cho 

cá nhân là 

công dân Việt Nam 

đăng ký hành nghề 

dược (trừ trường hợp 

thuộc thẩm quyền của 

Bộ Y tế cấp) 

Nhận hồ sơ  Phân loại hồ sơ  Thẩm tra hồ sơ 

- CMND 

- Bằng cấp, chứng chỉ 

  

Kiểm tra hồ sơ  Phê duyệt hồ sơ 

Lưu hồ sơ 

Cập nhật  
Trả kết quả  Trình phê duyệt 

Thu lệ phí 
  

42 

Thủ tục cấp Giấy 

chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh thuốc 

cho cơ sở bán lẻ thuốc 

Nhận hồ sơ  Phân loại hồ sơ  Thẩm tra hồ sơ 

- Đơn đề nghị 

- Chứng chỉ hành nghề 
Kiểm tra hồ sơ  Phê duyệt hồ sơ 

Lưu hồ sơ 

Cập nhật Trả kết quả  Trình phê duyệt 

Thu lệ phí   

43 

Thủ tục cấp Chứng chỉ 

hành nghề khám bệnh, 

chữa bệnh đối với 

người Việt Nam thuộc 

thẩm quyền của Sở Y 

tế 

Nhận hồ sơ  Phân loại hồ sơ  Thẩm tra hồ sơ 

- CMND 

- Bằng cấp, chứng chỉ 

- Giấy khám sức khỏe 

- Lý lịch tư pháp 

Kiểm tra hồ sơ  Phê duyệt hồ sơ 

Lưu hồ sơ 

Cập nhật Trả kết quả  

Thu lệ phí  Trình phê duyệt 

44 

Quyết định chủ trương 

đầu tư của Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh (đối 

Nhận hồ sơ  Phân loại hồ sơ  Thẩm tra hồ sơ 

- CMND 

- Báo cáo tài chính 
Kiểm tra hồ sơ  Phê duyệt hồ sơ 

Lưu hồ sơ Cập nhật 
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với dự án không thuộc 

diện cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư) 
Trả kết quả  

- Đề xuất nhu cầu sử 

dụng đất đối với dự án. 

- Giải trình về sử dụng 

công nghệ đối với dự 

án 

Trình phê duyệt 

45 

Chuyển nhượng dự án 

đầu tư đối với dự án 

đầu tư thuộc diện 

quyết định chủ trương 

đầu tư của Ủy ban 

nhân dân tỉnh 

Nhận hồ sơ  Phân loại hồ sơ  Thẩm tra hồ sơ 

- Văn bản đề nghị  

- Báo cáo tình hình 

thực hiện dự án đầu tư 

- Đề xuất nhu cầu sử 

dụng đất đối với dự án. 

- Giải trình về sử dụng 

công nghệ đối với dự 

án 

Kiểm tra hồ sơ  Phê duyệt hồ sơ 

Lưu hồ sơ 
Cập nhật 

Trả kết quả Trình phê duyệt 

46 
Điều chỉnh giấy phép 

xây dựng cho dự án 

Nhận hồ sơ  Phân loại hồ sơ  Thẩm tra hồ sơ 

- Mã số doanh nghiệp 

- Dự án 
Kiểm tra hồ sơ  Phê duyệt hồ sơ 

Lưu hồ sơ 

Cập nhật Trả kết quả 

Thu lệ phí Trình phê duyệt 

47 
Cấp lại giấy phép xây 

dựng cho dự án 

Nhận hồ sơ  Phân loại hồ sơ  Thẩm tra hồ sơ 

- Mã số doanh nghiệp 

- Dự án 
Kiểm tra hồ sơ  Phê duyệt hồ sơ 

Lưu hồ sơ 

Cập nhật Trả kết quả 

Thu lệ phí Trình phê duyệt 

48 

Cấp lại giấy phép bán 

buôn sản phẩm thuốc 

lá 

Nhận hồ sơ  Phân loại hồ sơ  Thẩm tra hồ sơ 

- Văn bản đề nghị 

- Bản sao GP bán buôn 

đã cấp 

Kiểm tra hồ sơ  Phê duyệt hồ sơ 

Lưu hồ sơ 

Cập nhật Trả kết quả  

Thu lệ phí  Trình phê duyệt 

49 

Cấp lại Giấy phép 

kinh doanh bán buôn 

sản phẩm rượu 

Nhận hồ sơ  Phân loại hồ sơ  Thẩm tra hồ sơ 

- Văn bản đề nghị 

- Bản sao GP bán buôn 

đã cấp 

Kiểm tra hồ sơ  Phê duyệt hồ sơ 

Lưu hồ sơ 

Cập nhật Trả kết quả  

Thu lệ phí  Trình phê duyệt 

50 

Thủ tục chuyển mục 

đích sử dụng đất phải 

được phép của cơ 

quan nhà nước có 

thẩm quyền đối với hộ 

gia đình, cá nhân 

Nhận hồ sơ  Phân loại hồ sơ  Thẩm tra hồ sơ 

- Đơn đề nghị 

- Giấy chứng nhận 

QSDĐ 

Kiểm tra hồ sơ  Phê duyệt hồ sơ 

Lưu hồ sơ 

Cập nhật Trả kết quả  

Thu lệ phí  Trình phê duyệt 

51 

Thủ tục thẩm định nhu 

cầu sử dụng đất để 

xem xét giao đất, cho 

thuê đất không thông 

qua hình thức đấu giá 

quyền sử dụng đất đối 

với hộ gia đình, cá 

Nhận hồ sơ  Phân loại hồ sơ  Thẩm tra hồ sơ 

- Đơn xin giao đất 

- Trích lục bản đồ địa 

chính 

Kiểm tra hồ sơ  Phê duyệt hồ sơ 

Lưu hồ sơ 

Cập nhật Trả kết quả  Trình phê duyệt 

Thu lệ phí 
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nhân, cộng đồng dân 

cư 

52 Đăng ký giám hộ  

Nhận hồ sơ  Phân loại hồ sơ  Thẩm tra hồ sơ 

- Tờ khai đăng ký giám 

hộ 

- Giấy cử giám hộ 

- Danh mục tải sản 

- CMND/Hộ khẩu 

Kiểm tra hồ sơ  Phê duyệt hồ sơ  

Lưu hồ sơ 

Cập nhật Trả kết quả 

Thu lệ phí  Trình phê duyệt 

53 

Cấp giấy phép xây 

dựng nhà mới, cải tạo 

nhà ở nông thôn 

Nhận hồ sơ  Phân loại hồ sơ  Thẩm tra hồ sơ 

- Đơn đề nghị 

- Sở đồ mặt bằng 

- Bản sao giấy chứng 

nhận quy sử dụng đất 

Kiểm tra hồ sơ  Phê duyệt hồ sơ 

Lưu hồ sơ 

Cập nhật 
Trả kết quả Trình phê duyệt 

Thu lệ phí   

54 

Thành lập nhóm trẻ, 

lớp mẫu giáo độc lập 

tư thục 

Nhận hồ sơ  Phân loại hồ sơ  Thẩm tra hồ sơ 

- Tờ trình 

- Bản sao văn bằng, 

chứng chỉ 

Kiểm tra hồ sơ  Phê duyệt hồ sơ 

Lưu hồ sơ 

Cập nhật 
Trả kết quả 

Thu lệ phí 
Trình phê duyệt 

55 

Đăng ký khai sinh, 

đăng ký thường trú, 

cấp thẻ bảo hiểm y tế 

cho trẻ em dưới 6 tuổi 

Nhận hồ sơ  Phân loại hồ sơ  
Thẩm tra hồ sơ 

- Công dân 

- BHYT 

- Giấy chứng sinh 

Kiểm tra hồ sơ  Phê duyệt hồ sơ 

Lưu hồ sơ  Cập nhật 

Trả kết quả  Thu lệ phí 
Trình phê duyệt 

 

IV.3.7. Ví dụ minh họa: Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty cổ phần 

Quy trình hiện tại thực hiện Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty cổ phần 

Để thực hiện Thủ tục hành chính Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp Công ty Cổ phần, người dân phải chuẩn bị hồ sơ bản giấy và đến nộp 

trực tiếp tại Bộ phân tiếp nhân và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh.  

Sau đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp nhận hồ sơ của công dân về TTHC 

Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần, xem xét tính đầy 

đủ, hợp lệ của hồ sơ để xử lý tiếp. Trường hợp hồ sơ của công dân hợp lệ, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư sẽ gửi bản sao Giấy đề nghị kinh doanh và Bản kê khai thông 

tin đăng ký thuế sang Cục thuế. Sau khi tiếp nhận hồ sơ bản giấy từ Sở Kế hoạch 

và Đầu tư, Cục thuế sẽ xử lý và gửi kết quả mã số cho Sở Kế hoạch và Đầu tư 

để ghi vào giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế của doanh 
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nghiệp. Cuối cùng, theo giấy hẹn, người dân sẽ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư để ký tên và nhận kết quả. 

Do TTHC này được cung cấp ở dịch vụ công mức 2, nên người dân chỉ có 

thể đọc hướng dẫn cách thực hiện và tải đơn mẫu về để in và điền bằng bản giấy, 

chưa có nộp hồ sơ trực tuyến cũng như chưa có sự liên thông về quy trình, thông 

tin với các HTTT hoặc CSDLQG khác nên chưa giảm thiểu được thành phần hồ 

sơ giấy cho người dân, thêm nữa, việc thanh toán cũng chưa được thực hiện trực 

tuyến. Hình vẽ dưới đây mô tả quy trình hiện có nói trên: 

Sở kế 
hoạch và 
đầu tư Chính quyền

Thời gian

Cục thuế 
tỉnh

Công dân

Nộp hồ sơ 
văn bản giấy 
và tiền mặt

Hồ sơ 
ĐKMST

Tiếp nhận và kiểm tra 
hồ sơ ĐKDN

Xử lý hồ sơ ĐKDN

Lưu hồ sơ ĐKDN

Trả kết quả ĐKDN

Tiếp nhận và kiểm tra 
hồ sơ ĐKMST

Xử lý hồ sơ ĐKMST

Lưu hồ sơ ĐKMST

Trả kết quả ĐKMST

. Luồng xử lý (mũi 
tên nét liền)  
. Luồng dữ liệu 
(mũi tên nét đứt)

MST

Bản kê khai 
đăng ký thông 
tin thuế

Ký tên
Nhận kết quả

Bản sao giấy 
đề nghị kinh 
doanh 

 

Hình 14. Quy trình đăng ký doanh nghiệp đối với công ty cổ phần (hiện tại) 

Quy trình tương lai Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ 

phần 

Thực hiện đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ, loại bỏ hồ sơ giấy, tích hợp 

chữ ký điện tử và thanh toán trực tuyến cho công dân, doanh nghiệp khi thực 

hiện TTHC, các cơ quan liên quan cần thiết phải liên thông về quy trình và chia 

sẻ thông tin với nhau. Với TTHC Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

Công ty Cổ phần, công dân có thể điền, nộp hồ sơ điện tử và lệ phí trực tuyến 
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trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Các giấy tờ kèm theo dạng điện tử hoặc 

được quét chụp và ký số gửi kèm khi lập hồ sơ trên cổng thông tin điện tử. Sau 

đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp nhận và chuyển đến bộ phận xử lý để kiểm tra 

tính đúng đắn của các thông tin mà công dân đã khai. Một số thông tin liên quan 

đến công dân như những người là cổ đông sáng lập, người đại diện theo pháp 

luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập có thể được trích 

xuất từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và xác thực bằng dịch vụ chữ ký điện 

tử. Thông tin thanh toán điện tử cũng sẽ được thực hiện trực tuyến giữa trên 

Cổng TTĐT và HTTT của Ngân hàng. Khi hồ sơ đã đủ điều kiện cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi thông tin sang 

Cục thuế để tạo mã số doanh nghiệp, đồng thời thông báo lịch hẹn trả kết quả 

cho công dân. Sau khi nhận được mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư lưu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và gửi Giấy chứng nhận đăng 

ký doanh nghiệp điện tử cho công dân qua email hoặc bản giấy qua dịch vụ bưu 

điện. 

Tuy nhiên, trong trường hợp dịch vụ chữ ký số và CSDL QG về dân cư 

chưa thể tích hợp vào hệ thống, Sở Kế hoạch và Đầu tư có thể cho phép công 

dân nộp hồ sơ điện tử và yêu cầu đem theo hồ sơ giấy đến đối chiếu khi nhận kết 

quả. Hình vẽ sau đây mô tả quy trình tương lai theo mô tả ở trên: 

Tiếp nhận hồ 
sơ ĐKDN

Xử lý hồ sơ 
ĐKDN

Xử lý hồ sơ 
ĐKMST

Lưu hồ sơ ĐKDN và 
trả kết quả

1 2 3 4

2

9

Sở Kế hoạch và đầu tư

Chính quyền

Cục thuế tỉnh

Người dân

4

1

5

Thời gian

7

6

. Luồng xử lý (mũi tên 
nét liền)  
. Luồng dữ liệu (mũi tên 
nét đứt)

Hồ sơ ĐKND
Lệ phí

Kết quả

3 8

 

Hình 15. Quy trình tương lai cấp Giấy CNĐKDN Công ty Cổ phần 
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Chi tiết các bước thực hiện 1 và 3 trong hình vẽ trên được thể hiện trong 

các hình vẽ sau: 

Sở Kế hoạch và đầu tư

Chính quyền

Người dân

Thời gian

. Luồng xử lý (mũi tên 
nét liền)  
. Luồng dữ liệu (mũi tên 
nét đứt)

Hồ sơ ĐKND
Lệ phí

Kết quả

  Tiếp nhận hồ 
sơ ĐKDN

Thông báo bổ 
sung hồ sơ

Kiểm tra hồ 
sơ hợp lệ

S

Đ Xử lý hồ sơ 
ĐKDN

1 2

1c

 

Kiểm tra thông 
tin công dân

Kiểm tra thông 
tin thanh toán

1a 1b

Ngân hàng

NGSP
Cục CSDKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

CSDL quốc gia về dân cư

3

 

Hình 16. Chi tiết bước xử lý 1 trong quy trình hình 15 

Sở Kế hoạch 
và đầu tư

Chính quyền

Thời gian

. Luồng xử lý (mũi tên 
nét liền)  
. Luồng dữ liệu (mũi tên 
nét đứt)

 Tiếp nhận hồ 
sơ ĐKMST

Xử lý hồ sơ 
ĐKMST

3a3a

Cục thuế tỉnh

22

Thông báo bổ 
sung hồ sơ

Kiểm tra hồ 
sơ hợp lệ

S

L:ưu hồ sơ 
ĐKMST

Trả kết quả 
ĐKMST

3b3b

Đ

3c3c 3d3d 3e3e

44

33

 

Hình 17. Chi tiết bước xử lý 3 trong quy trình hình 15 
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Mô tả chi tiết của ví dụ này có thể xem trong phụ lục 2. 

IV.3.8. Một số nghiệp vụ yêu cầu liên thông giữa các cơ quan trong tỉnh 

Thực hiện Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng 

Chính phủ và Công văn số 2779/VPCP-KGVX ngày 23/4/2016 của Văn phòng 

Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sẽ phải cung cấp một số 

các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong giai đoạn 2016-2020, ưu tiên các thủ 

tục như Cấp giấy đăng ký kinh doanh, Cấp giấy phép thành lập chi nhánh, văn 

phòng đại diện, cấp giấy đăng ký ô tô... Do đó, tỉnh Hưng Yên sẽ phải xây dựng 

một số ứng dụng hay hệ thống thông tin để đáp ứng việc cung cấp một số các 

dịch vụ công trực tuyến có trong Danh mục nhóm các dịch vụ công ưu tiên cung 

cấp trực tuyến mức độ 4 tại các tỉnh, thành phố theo Quyết định số 1819/QĐ-

TTg và Công văn số 2779/VPCP-KGVX. Trong Danh mục nhóm các dịch vụ 

công ưu tiên cung cấp trực tuyến mức độ 4 tại các tỉnh, thành phố theo Quyết 

định 1819/QĐ-TTg và Công văn số 2779/VPCP-KGVX, có một số dịch vụ 

công đã được UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt thực hiện theo cơ chế một cửa 

liên thông tại các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn 

tỉnh Hưng Yên nhưng mới ở mức độ 2.  

Mặt khác, việc lựa chọn TTHC liên thông phải là các TTHC hướng tới 

các đối tượng ưu tiên là người dân, doanh nghiệp và các lĩnh vực chuyên ngành 

mang tính phổ biến, được thực hiện nhiều như khai sinh, kết hôn, lý lịch tư 

pháp, đăng ký và thành lập doanh nghiệp... Các TTHC liên thông này còn phải 

hướng tới giảm thiểu hồ sơ bản giấy cho người dân, doanh nghiệp khi thực 

hiện bằng cách hướng tới 6 Cơ sở dữ liệu quốc gia như Dân cư, doanh nghiệp, 

đất đai...  

Với các tiêu chí như trên, danh mục các TTHC liên thông ưu tiên trong 

giai đoạn 2016-2020 được đề xuất gồm 551 TTHC đã trình bày trong Bảng 10 

ở trên.  

IV.4. Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung cấp tỉnh (tên các cơ sở dữ liệu, 

nội dung chính, cơ quan chủ trì,...) 

Cơ sở dữ liệu dùng chung, kho dữ liệu và hạ tầng dữ liệu dùng chung 

nhằm mục đích đáp ứng được yêu cầu 4 của kiến trúc chính quyền điện tử 

tỉnh Hưng Yên. 

Cơ sở dữ liệu dùng chung: Được hiểu là cơ sở dữ liệu dùng chung và cơ sở 

dữ liệu danh mục dùng chung của tỉnh Hưng Yên. Từ các phân tích danh mục 

các TTHC liên thông ưu tiên trong giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Hưng Yên, các 

thông tin dùng chung đối các cấp trong tỉnh sẽ bao gồm các nhóm thông tin chủ 

yếu sau:  
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− Nhóm thông tin quản lý đối tượng tham gia trong quá trình thực hiện 

các thủ tục hành chính  

− Nhóm thông tin quản lý thủ tục hành chính  

Và cụ thể là các loại thông tin sau:  

− Thông tin về cán bộ, công chức viên chức Tỉnh  

− Thông tin về người dân  

− Thông tin về các thủ tục hành chính của Tỉnh  

− Thông tin doanh nghiệp  

− Thông tin đất đai  

Như vậy, các cơ sở danh mục dùng chung của Tỉnh dựa trên các chỉ tiêu 

kinh tế xã hội của Tỉnh cũng như các hoạt động kết nối liên thông sẽ bao gồm:  

(1) Cơ sở dữ liệu công chức, viên chức, cán bộ  

 Các công chức, viên chức, cán bộ của tỉnh Hưng Yên chính là những đối 

tượng được phân quyền sử dụng, khai thác hệ thống, thông tin trong hệ thống 

chính quyền điện tử. Các thông tin cơ sở dữ liệu, công chức, viên chức, cán bộ 

được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu công chức, viên chức, cán bộ.  

(2) Cơ sở dữ liệu doanh nghiệp  

 Doanh nghiệp và người dân là hai đối tượng phục vụ chính của hệ thống 

chính quyền điện tử. Các thông tin về doanh nghiệp sẽ phối hợp với các thông 

tin về hồ sơ, thông tin xử lý hồ sơ của doanh nghiệp. Cơ sở dữ liệu doanh nghiệp 

và cơ sở dữ thủ tục hành chính là những thông tin nền tảng trong việc quản lý 

toàn bộ các giao dịch giữa các doanh nghiệp và chính quyền Tỉnh.  

(3) Cơ sở dữ liệu dân cư  

 Cơ sở dữ liệu dân cư trên địa bàn tỉnh Hưng Yên quản lý các thông tin về 

người dân trên địa bàn tỉnh. Các thông tin về người dân sẽ phối hợp với các 

thông tin hồ sơ để quản lý các thông tin hồ sơ, xử lý hồ sơ của người dân, Cơ sở 

dữ liệu dân cư và cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính là những thông tin nền tảng 

trong việc quản lý toàn bộ các giao dịch giữa người dân và chính quyền Tỉnh  

(4) Cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính  

Các nghiệp vụ của các sở, ban, ngành, UBND huyện của tỉnh Hưng Yên 

đều liên quan tới các thủ tục hành chính bao gồm:  

- Tiếp nhận, xử lý hồ sơ dịch vụ công  

- Các thông tin về thủ tục hành chính như: Mã thủ tục hành chính, hồ sơ, 

quy trình thủ tục, kết quả, trạng thái xử lý hồ sơ... được lưu trữ trong cơ sở dữ 

liệu thủ tục hành chính.  
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(5) Cơ sở dữ liệu đất đai  

Cơ sở dữ liệu đất đai là tập hợp thông tin có cấu trúc của dữ liệu địa chính, 

dữ liệu quy hoạch sử dụng đất, dữ liệu giá đất, dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai 

được sắp xếp, tổ chức để truy cập, khai thác, quản lý và cập nhật thường xuyên 

bằng phương tiện điện tử.  

Bên cạnh đó, ngày 22/5/2015 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 

714/QĐ-TTg ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia cần ưu tiên triển khai 

tạo nền tảng phát triển chính phủ điện tử, theo Quyết định này 06 CSDL dùng 

chung được ưu tiên xây dựng là CSDL:   

− Dân cư;   

− Đất đai;   

− Đăng ký doanh nghiệp;   

− Thống kê tổng hợp về dân số; 

− Tài chính;   

− Bảo hiểm.   

Khi xây dựng các CSDL dùng chung cho tỉnh Hưng Yên, cần xem xét kỹ 

về tính tích hợp với CSDL dùng chung quốc gia sau này. Cụ thể cần xem xét về 

phạm vi triển khai, thời điểm hoàn thành của CSDL quốc gia để tránh trùng lắp, 

cần xem xét về cấu trúc, đặc điểm, thuộc tính, mối quan hệ chi tiết của mỗi 

trường trong CSDL để đảm bảo tính tích hợp giữa CSDL tỉnh với CSDL quốc 

gia sau này.   

Các CSDL cấp quốc gia như đã liệt kê ở trên, đối với 3 CSDL đầu (Dân cư; 

Đất đai; Đăng ký doanh nghiệp) cũng sẽ là CSDL dùng chung của tỉnh Hưng 

Yên. Đối với 3 CSDL nhóm sau thuộc CSDL chuyên ngành dọc (Thống kê tổng 

hợp dân số; Tài chính; Bảo hiểm) nên việc xây dựng các CSDL này không thuộc 

phạm vi CSDL dùng chung cấp tỉnh.  

Các cơ quan quản lý chịu trách nhiệm lập kế hoạch trình các cấp có liên 

quan để thực hiện triển khai, xây dựng, chia sẻ hệ thống CSDL dùng chung cho 

toàn tỉnh.   

Sở Thông tin và Truyền thông cần trình UBND tỉnh về việc ban hành các 

Quy định có liên quan. Các Quy định này phải bao gồm (không hạn chế) các nội 

dung sau:   

− Các nguyên tắc xây dựng, thu thập CSDL   

− Các nguyên tắc cập nhật CSDL   

− Các nguyên tắc tích hợp, chia sẻ CSDL   

− Các nguyên tắc khai thác và sử dụng CSDL   

− Các quy định khác quản lý về mặt nhà nước   
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Phương pháp luận xây dựng danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh 

Hưng Yên.  

- Xác định các thông tin chính có tần suất trao đổi cao trong các thủ 

tục hành chính Bảng tổng hợp thông tin trao đổi trong mỗi TTHC- 

Từ các thông tin chính có tần suất sử dụng cao, phân tách thành các 

trường dữ liệu chính mà các CSDL dùng chung của tỉnh sẽ lưu trữ. 

Việc này cũng sẽ xác định được các CSDL dùng chung của tỉnh mà 

Tư vấn đề xuất  

- Việc lựa chọn xây dựng các cơ sở dữ liệu dùng chung cho tỉnh phải 

dựa trên nguyên tắc đó là đảm bảo việc chia sẻ các thông tin dùng 

chung cho toàn tỉnh, cung cấp chính xác, kịp thời các thông tin cho 

các hoạt động nghiệp vụ chung của tỉnh để giảm thiểu tối đa thời 

gian xử lý, phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong tỉnh qua đó cung 

cấp các dịch vụ công cho người dân một cách minh bạch, rõ ràng và 

giảm thiểu tối đa thời gian đi lại cho người dân. Hơn nữa các CSDL 

dùng chung này cũng cần phải so sánh, tham chiếu đến các 

CSDLQG hiện nay đang được xây dựng để có thể có lộ trình cũng 

như sự phối hợp triển khai cho phù hợp. 

 

Bảng 14. Bảng tham chiếu thủ tục hành chính công và thông tin liên quan 
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1 Thủ tục Đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp    1         1               1                               

2 Cấp mới giấy phép lái xe hạng A1, A2, A3, A4, B1, B2, C    1         1               1                               

3 Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô    1 1                         1                             

4 Đăng ký liên hiệp hợp tác xã    1 1                                                       

5 
Đăng ký thành lập doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư 

nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) 
  1 1 1                                                     

6 

Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với 

doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công 

ty hợp danh) 

  1 1                                                       

7 
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không 
thuộc diện  quyết định chủ trương đầu tư 

1 1 1 1                                                     

8 

Cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại 

Việt Nam  trường hợp đã được cấp giấy phép lao động và đang 

còn hiệu lực mà làm khác vị trí công việc ghi trong giấy phép 

lao động theo quy định của pháp  luật nhưng không thay đổi 

người sử dụng lao động 

  1 1         1                                             

9 Tiếp nhận thỏa ước lao động tập thể     1                                                       
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10 Đăng ký nội quy lao động     1                                                       

11 
Cấp chứng chỉ hành nghề (CCHN) buôn bán thuốc bảo vệ thực 
vật (BVTV) 

  1   1                 1   1           1                   

12 Đăng ký công bố thức ăn chăn nuôi     1                                                       

13 
Đăng ký xây dựng vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch 

bệnh 
  1 1               1                                       

14 Đăng ký công bố hợp quy phân bón hữu cơ và phân bón khác     1                                                       

15 
Kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm 
  1 1                                                       

16 
Thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường 

(ĐTM)  
  1 1 1             1                                       

17 
Thủ tục thẩm định hồ sơ Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện nhập 

khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất. 
  1 1               1                                       

18 
Thủ tục thẩm định và hê duyệt dự án cải tạo, phục hồi môi 
trường của các dự án khai thác khoáng sản 

                                                            

19 
Cấp phép khai thác, sử dụng nước mặt đối với trường hợp chưa 

có công trình khai thác sử dụng 
  1 1             1 1                                       

20 
Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức 

  1   1           1                         1               

21 

Thủ tục đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người 

đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu. 

  1   1           1                                         

22 

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản 

gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho 

thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (trường hợp cấp 

GCN mới) 

  1 1             1                                         

23 
Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, 

người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 
  1             1                       1                   
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24 Thủ tục Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài    1             1                                           

25 
Đăng ký cấp lại Giấy đăng ký hoạt động, giấy đăng ký hành 
nghề Luật sư với tư cách cá nhân (đối với trường hợp bị mất) 

  1                                             1           

26 Cấp Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh    1 1                               1                       

27 Cấp giấy phép hoạt động in   1 1             1 1   1           1                       

28 Cấp giấy phép xuất bản bản tin     1                     1                                 

29 Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài     1         1                     1                       

30 
Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời 
trang cho các tổ chức thuộc địa phương 

  1 1                                     1                 

31 Cấp Chứng chỉ môi giới bất động sản    1                   1                           1         

32 

Thủ tục chấp thuận đầu tư dự án phát triển nhà ở bằng nguồn 

vốn không phải từ ngân sách nhà nước có số lượng nhà ở từ 
500 đến dưới 2.500 căn (trường hợp không phải đấu thầu lựa 

chọn chủ đầu tư dự án) 

1 1 1                                                       

33 Cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư    1                   1                             1       

34 Cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư    1                   1                               1     

35 Cấp giấy phép xây dựng tạm    1               1   1                                     

36 
Cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công 

trình  
  1                     1                               1   

37 Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng cho dự án. 1 1 1 1           1                                         

38 Thủ tục cấp lại giấy phép xây dựng 1 1 1                                                       

39 

Thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc 

thẩm quyền của Chi 

  1 1                       1     1                         
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40 

Thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm 
quyền của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm 

  1 1                       1     1                         

41 

Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân là công 

dân Việt Nam đăng ký hành nghề dược (trừ trường hợp thuộc 
thẩm quyền của Bộ  Y tế cấp) 

  1       1             1                                   

42 
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc 

cho cơ sở bán lẻ thuốc 
  1     1 1                                                 

43 
Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối 
với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 

  1             1       1             1                     

44 

Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

(đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tư) 

1 1 1                                                       

45 
Chuyển nhượng dự án đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện 

quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh 
1 1 1 1                                                     

46 Điều chỉnh giấy phép xây dựng cho dự án 1 1 1                                                       

47 Cấp lại giấy phép xây dựng cho dự án 1 1 1                                                       

48 Cấp lại giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá    1 1                     1                                 

49 Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu    1 1                     1                                 

50 
Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân 
  1               1                                         

51 
Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, 
cho thuê đất 

  1               1                                         

 
không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 

hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư 
                              

52 Đăng ký giám hộ    1             1                                           

53 Cấp giấy phép xây dựng nhà mới, cải tạo nhà ở nông thôn    1 1             1                                         
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54 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục    1               1     1                                   

55 
Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế 
cho trẻ em dưới 6 tuổi 

  1                                                       1 
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IV.5. Mô hình trao đổi thông tin, dữ liệu giữa các cơ quan  

IV.5.1. Nền tảng liên thông thông tin giữa các cơ quan tỉnh 

 Như phần trên đã đề cập, liên thông về thông tin là khả năng trao đổi và sử 

dụng thông tin một cách thống nhất và hiệu quả giữa các cơ quan và các hệ thống 

thông tin trong tỉnh với nhau. Nền tảng cho việc liên thông thông tin, bao gồm các 

quy tắc quản lý thông tin, chu trình thông tin, và các thành phần trợ giúp liên thông 

thông tin được thể hiện trong hình vẽ sau: 

 

Liên thông thông tin giữa các cơ quan chính quyền

Đối tác và cộng 
tác trên nền 
tảng tin tưởng

Xây dựng các 
thỏa thuận về 
cấp quyền trên 
các nguồn thông 
tin

Sử dụng các tiêu 
chuẩn và ngôn 
ngữ nghiệp vụ 
chung

Thiết lập các cấu 
trúc quản trị 
thích hợp

Hiểu biết về 
chính sách và 
các khung pháp 
lý

Xây dựng các 
công cụ chia sẻ 
thông tin

Các thành phần trợ giúp liên thông thông tin

1. Quản lý 
thông tin như 
tài sản

2. Chuẩn hóa 
các quy tắc 
quản lý thông 
tin

3. Tạo lập 
thông tin hỗ 
trợ ra quyết 
định

4. Thu thập 
thông tin có 
chất lượng

5. Lấy thông 
tin từ các 
nguồn có 

chứng thực

6. Bảo mật, 
xác định 
quyền và 

trách nhiệm

Các quy tắc quản lý thông tin

Liên thông thông tin dựa trên nền tảng quản lý thông tin mạnh mẽ

Chu trình thông tin
Kế hoạch Tạo/thu thập Tổ chức/ lưu Truy cập Sử dụng Duy trì

7. Chia sẻ lợi 
ích trên 
thông tin

 

Hình 18. Nền tảng cho liên thông thông tin trong các cơ quan quản lý 

Bẩy quy tắc quản lý thông tin bao gồm: 

(1) Quản lý thông tin như tài sản và như một nguồn tài nguyên chiến 

lược;  

(2) Xây dựng và chuẩn hóa các quy tắc, quy chế quản lý thông tin dùng 

chung cho tất cả các cơ quan chính quyền; 
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(3) Tạo lập thông tin giúp hỗ trợ ra quyết định. Các thông tin liên quan 

phải được chia sẻ kịp thời, chính xác giữa các cơ quan cùng giải quyết 

công việc. 

(4) Thu thập thông tin có chất lượng: thông tin phải phù hợp, chính xác, 

kịp thời và đáng tin cậy; 

(5) Sử dụng và tái sử dụng thông tin một cách thống nhất từ các nguồn có 

chứng thực; 

(6) Tăng cường sự tin cậy lẫn nhau trên cơ sở bảo mật thông tin, quyền và 

trách nhiệm sử dụng thông tin; 

(7) Chia sẻ lợi ích trên thông tin giữa các cơ quan chính quyền, cả các bên 

cung cấp thông tin và sử dụng thông tin, đảm bảo cân bằng giữa 

quyền lợi và nghĩa vụ. 

Sáu thành phần trợ giúp liên thông thông tin bao gồm: 

(1) Thiết lập các mối quan hệ đối tác để cộng tác trong xử lý công việc; 

(2) Sử dụng cách tiếp cận “tạo lập một lần, dùng nhiều lần” trên cơ sở cấp 

quyền sử dụng cho các nguồn thông tin; 

(3) Xây dựng và sử dụng các tiêu chuẩn và ngôn ngữ nghiệp vụ chung 

trong việc tạo lập, chia sẻ và sử dụng thông tin; 

(4) Thiết lập các cấu trúc quản trị và phân công thích hợp giữa các cơ 

quan; 

(5) Hiểu biết, vận dụng các chính sách và các khung pháp lý trong việc 

trao đổi thông tin;  

(6) Xây dựng và sử dụng các công cụ trợ giúp hiệu quả cho việc trao đổi 

thông tin giữa các cơ quan. 

Liên thông thông tin yêu cầu việc "chia sẻ" và "tái sử dụng" thông tin ngày 

một nhiều giữa các cơ quan trong tỉnh. Để đạt được hiệu quả cao trong việc chia sẻ 

và tái sử dụng thông tin, người/cơ quan nắm thông tin phải xem xét và vận dụng 

bảy quy tắc quản lý thông tin đề cập ở trên trong các giai đoạn của chu trình thông 

tin bao gồm: lập kế hoạch, tạo/thu thập dữ liệu, tổ chức/lưu trữ dữ liệu, truy cập dữ 

liệu, sử dụng dữ liệu, duy trì dữ liệu. Các chiến lược cải thiện khả năng liên thông 

thông tin phụ thuộc rất nhiều vào việc người làm chủ thông tin nằm ở khâu nào 

trong chu trình dữ liệu nói trên. 

Các yếu tố về kỹ thuật liên quan đến liên thông thông tin bao gồm: 

 Kết nối hệ thống: bao gồm các tiêu chuẩn liên quan đến mạng và phát 

triển hệ thống, cho phép truyền thông giữa các hệ thống; 

 Tích hợp dữ liệu: bao gồm các chuẩn mô tả dữ liệu cho phép trao đổi 

dữ liệu giữa các hệ thống (các hệ thống hiểu được dữ liệu của nhau); 
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 Trình diễn và truy cập dữ liệu: các phương tiện cho phép người dùng 

truy cập đến dữ liệu;  

 Quản lý nội dung và quản lý siêu dữ liệu: các tiêu chuẩn quản lý thông 

tin. 

 Việc sử dụng các tiêu chuẩn về công nghệ, tiêu chuẩn về dữ liệu cần xem xét 

đến các chuẩn phổ biến trên thế giới cũng như các chuẩn được quy định sử dụng ở 

Việt Nam. 

IV.5.2. Trục tích hợp, liên thông dữ liệu 

 Có ba mô hình liên thông dữ liệu tiêu biểu: 

1. Mô hình "điểm - đến - điểm" (Hình 19a) 

2. Mô hình "điểm - đến - trung tâm" (Hình 19b) 

3. Mô hình kết hợp 

 

 
a) Mô hình "điểm - đến - điểm" 

 
b) Mô hình "điểm - đến - trung 

tâm" 

Hình 19. Hai mô hình liên thông dữ liệu 

 Mô hình "điểm - đến - điểm" tất cả các điểm được kết nối với nhau. Đây là 

mô hình đơn giản, tốc độ cao, tuy nhiên nhược điểm của mô hình này là chi phí 

cao và khó mở rộng. Mô hình "điểm - đến - trung tâm" các điểm được kết nối đến 

một thành phần trung tâm của cả hệ thống. Mô hình này khắc phục được nhược 

điểm của mô hình "điểm - đến - điểm", dễ dàng mở rộng, dễ dàng triển khai và ứng 

dụng. Tuy nhiên nhược điểm của mô hình này là sự phức tạp trong quá trình định 

tuyến. Mô hình còn lại là sự kết hợp của hai mô hình trên, trong đó một số điểm có 

thể kết nối đến trung tâm, một số điểm có thể kết nối trực tiếp với nhau. Các hệ 
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thống trục liên thông (Enterprise Service Bus - ESB) hiện nay thường áp dụng mô 

hình "điểm - đến - trung tâm". 

 Trục liên thông (ESB): là hệ thống cung cấp giao thức chung để cho các đơn 

vị, hệ thống thông tin kết nối gửi nhận dữ liệu với nhau và cung cấp công cụ quản 

trị liên thông. Các thành phần chính của một trục liên thông bao gồm: 

 Thành phần liên thông, kết nối (ESB) 

 Thành phần chứng thực, xác thực 

 Thành phần lưu trữ 

 Thành phần thông báo theo thời gian thực 

Minh họa của một trục tích hợp liên thông thông tin cho các cơ quan tỉnh được thể 

hiện trong hình vẽ sau: 

 

UBND Tỉnh

Sở Kế hoạch 
& Đầu Tư

Sở Tư pháp

Sở Tài 
nguyên môi 

trường

Sở Công 
thương

 

Hình 20. Minh họa trục tích hợp, liên thông thông tin 

 Trục tích hợp, trao đổi thông tin cho phép các phần mềm trong hệ thống 

chính quyền điện tử thực hiện trao đổi thông tin với nhau.  

 Trích xuất và cập nhật dữ liệu: trích xuất các dữ liệu phát sinh (tại đầu gửi) 

và cập nhật dữ liệu đã nhận được vào hệ thống (tại đầu nhận). 

 Chuyển đổi: thực hiện chuyển đổi định dạng, kiểu dữ liệu nếu cần trước khi 

đóng gói gửi dữ liệu đi hoặc trước khi cập nhật dữ liệu nhận được vào hệ 

thống. 

 Đóng gói/mở gói tin: Đóng gói các bản ghi thành tệp tin XML thực hiện nén 

trước khi gửi đi, đảm bảo tệp tin gửi đi có dung lượng nhỏ nhất có thể, 

chiếm ít dung lượng đường truyền. Mở các tệp tin dữ liệu nhận được, giải 

nén tệp tin. 
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 Định tuyến gói tin: xác định đích đến của gói tin, đảm bảo gói tin được gửi 

đến đúng địa chỉ cần thiết. 

 Kết nối: cho phép kết nối tới nhiều nguồn dữ liệu với các chuẩn công nghệ 

khác nhau, từ đó tạo ra khả năng trao đổi dữ liệu giữa các hệ thống không 

cùng nền tảng/chuẩn công nghệ. 

 Hàng đợi: Là nơi tập kết dữ liệu chờ gửi và thực hiện gửi dữ liệu ngay khi 

điều kiện hạ tầng cho phép.  

 Định dạng dữ liệu: tất cả dữ liệu trao đổi qua Trục tích hợp đều tuân theo 

những định dạng chuẩn. 

 Đồng bộ định kỳ: Trục tích hợp cung cấp các tiến trình ngầm, định kỳ thực 

hiện việc trích xuất, đóng gói, gửi và nhận dữ liệu.  

 Cơ sở dữ liệu trung gian: là nơi lưu trữ các dữ liệu phát sinh phục vụ quá trình 

tích hợp, trao đổi thông tin. Các nội dung chính trong CSDL này bao gồm: Siêu 

dữ liệu (metadata): gồm các dữ liệu mô tả định dạng, chuẩn dữ liệu, áp dụng 

trong quá trình trao đổi thông tin; Dữ liệu danh bạ: các thông tin phục vụ việc 

định tuyến gói tin; các thông tin ghi nhật ký theo dõi các tiến trình trao đổi dữ 

liệu; Dữ liệu trung gian: gồm các dữ liệu phát sinh bởi các bước xử lý trung 

gian như chuẩn hóa, làm sạch, chia tách và định tuyến gói tin. 

 Thư mục: sử dụng cho việc backup và gửi/nhận tệp tin thủ công 

IV.5.3. Mô hình trao đổi thông tin giữa các cơ quan tỉnh Hƣng Yên 

Mô hình khái quát trao đổi thông tin, dữ liệu giữa các cơ quan tỉnh Hưng Yên 

được thể hiện trong hình vẽ sau:  

 
Thu thập thông 

tin, thống kê

Thu thập thông 
tin, thống kê

Hệ thống 
chuyên ngành

Báo cáo, văn 
bản, thư từ, 

công việc

0

Xã, Phường

Quận, Huyện

Ủy ban 
nhân dân

Sở, Ngành

Báo cáo, văn 
bản, thư từ, 

công việc

Trung ương

0

Dịch vụ công

Kết nối với Thuế, 
Hải quan, Kho bạc

Kết nối dọc với các 
Bộ và các Tỉnh, 
Thành phố khác

Dịch vụ công

Văn bản, thư từ, công việc

Văn bản, thư từ, công việc

Văn bản, thư từ, công việc

Văn bản, thư từ, công việc với Bộ, Ngành khác

Trao đổi ngang

Trao đổi ngang

Trao đổi ngang

Trao đổi ngang
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Hình 21. Mô hình khái quát trao đổi thông tin, dữ liệu giữa các cơ quan 

Trong đó: 

− Các kết nối theo chiều ngang giữa quận huyện với kho bạc, thuế, bảo 

hiểm, ngân hàng. 

− Các kết nối theo chiều ngang giữa các sở, ngành với kho bạc, thuế, bảo 

hiểm, ngân hàng. 

− Các kết nối theo chiều dọc trong tỉnh giữa phường, xã, quận, huyện và 

các sở sẽ bao gồm các thông tin sau: 

o Thông tin trao đổi thủ tục hành chính theo đề án 30  

o Thông tin thống kê Quản lý hành chính, Cán bộ, công chức, Đất 

đai, dân số, kinh tế -xã hội, môi trường, lao động, đơn vị hành 

chính, doanh nghiệp  

o Quản lý điều hành, văn bản 

− Các kết nối theo chiều dọc với các cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, 

các thủ tục hành chính, hệ thống văn bản và điều hành tác nghiệp giữa 

tỉnh và bộ, ngành, thành phố khác và chính phủ.  

Chi tiết trao đổi thông tin, dữ liệu giữa các cơ quan 

 

Bảng 15. Trao đổi thông tin, dữ liệu giữa các cơ quan 
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STT Tên TTHC 
Lĩnh 

vực 

Cơ quan/ 

đơn vị 

thực hiện 

Cơ quan/ 

Đơn vị có 

thẩm 

quyền 

quyết định 

Cơ quan/ Đơn vị phối hợp 

Thông tin 

bắt buộc 

phải có để 

thực hiện 

TTHC 

Đối 

tƣợng 

thông tin 

trao đổi 

TTHC cấp tỉnh 

1 
Cấp Phiếu Lý lịch tư 

pháp  

Lý lịch 

tư pháp  

Sở Tư 

pháp  
Sở Tư pháp 

Công an tỉnh (thông tin định 

danh, cư trú), Tòa án nhân dân 

tỉnh (thông tin án tích), Ngân 

hàng (thanh toán trực tuyến) 

- Thông tin 

án tích 

- Thông tin 

định danh, 

cư trú 

Công dân 

2 

Cấp Giấy phép kinh 

doanh bán buôn sản 

phẩm rượu 

Công 

nghiệp 

tiêu 

dùng 

Sở Công 

thương 

Sở Công 

thương 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cung 

cấp thông tin doanh nghiệp), 

Ngân hàng (thanh toán điện 

tử)   

Doanh 

nghiệp 

3 

Cấp giấy phép kinh 

doanh bán buôn sản 

phẩm thuốc lá 

Lưu 

thông 

hàng 

hóa 

Sở Công 

thương 

Sở Công 

thương 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cung 

cấp thông tin doanh nghiệp), 

Ngân hàng (thanh toán điện tử) 
  

Doanh 

nghiệp 

4 

Cấp Giấy xác nhận 

đủ điều kiện làm đại 

lý bán lẻ xăng dầu 

Dầu khí  
Sở Công 

thương 

Sở Công 

thương 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cung 

cấp thông tin doanh nghiệp), 

Ngân hàng (thanh toán điện tử)   

Doanh 

nghiệp 

5 

Cấp Giấy phép kinh 

doanh dịch vụ bưu 

chính nội tỉnh 

Bưu 

chính  
Sở TTTT  Sở TTTT 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cung 

cấp thông tin doanh nghiệp), 

Ngân hàng (thanh toán điện tử)   

Doanh 

nghiệp 

6 

Xác nhận thông báo 

hoạt động bưu chính 

nội tỉnh 

Bưu 

chính  
Sở TTTT  Sở TTTT 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cung 

cấp thông tin doanh nghiệp) 
  

Doanh 

nghiệp 
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7 
Cấp chứng chỉ hành 

nghề dược 

Dược 

phẩm - 

Mỹ 

phẩm 

Sở Y tế  Sở Y tế 

Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý 

cư trú và dữ liệu quốc gia về 

dân cư (cung cấp thông tin về 

công dân), Ngân hàng (thanh 

toán điện tử)   

Công dân 

8 

Cấp Giấy Chứng 

nhận đăng ký kinh 

doanh Hợp 

tác xã 

Đăng ký 

kinh 

doanh 

Phòng Tài 

chính-Kế 

hoạch 

huyện 

Ủy ban 

nhân dân 

huyện 

Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý 

cư trú và dữ liệu quốc gia về 

dân cư (cung cấp thông tin về 

công dân), Ngân hàng (thanh 

toán điện tử)   

Công dân 

9 

Cấp Giấy Chứng 

nhận đăng ký doanh 

nghiệp Công ty Cổ 

phần 

Đăng ký 

và thành 

lập 

doanh 

nghiệp 

Sở KHĐT  Sở KHĐT 

Cục thuế (tạo mã số thuế); Cục 

Cảnh sát đăng ký, quản lý cư 

trú và dữ liệu quốc gia về dân 

cư (cung cấp thông tin về công 

dân), Ngân hàng (thanh toán 

điện tử) 

Thông tin 

mã số thuế  
Công dân 

10 

Cấp Giấy Chứng 

nhận đăng ký doanh 

nghiệp Công ty Hợp 

danh 

Đăng ký 

và thành 

lập 

doanh 

nghiệp 

Sở KHĐT  Sở KHĐT 

Cục thuế (tạo mã số thuế); Cục 

Cảnh sát đăng ký, quản lý cư 

trú và dữ liệu quốc gia về dân 

cư (cung cấp thông tin về công 

dân), Ngân hàng (thanh toán 

điện tử) 

Thông tin 

mã số thuế  
Công dân 
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11 

Cấp Giấy Chứng 

nhận đăng ký doanh 

nghiệp Công ty Trách 

nhiệm hữu hạn 1 

thành viên 

Đăng ký 

và thành 

lập 

doanh 

nghiệp 

Sở KHĐT  Sở KHĐT 

Cục thuế (tạo mã số thuế); Cục 

Cảnh sát đăng ký, quản lý cư 

trú và dữ liệu quốc gia về dân 

cư (cung cấp thông tin về công 

dân), Ngânhàng (thanh toán 

điện tử) 

Thông tin 

mã số thuế  
Công dân 

12 

Cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh 

nghiệp Doanh nghiệp 

tư nhân 

Đăng ký 

và thành 

lập 

doanh 

nghiệp 

Sở KHĐT  Sở KHĐT 

Cục thuế (tạo mã số thuế); Cục 

Cảnh sát đăng ký, quản lý cư 

trú và dữ liệu quốc gia về dân 

cư (cung cấp thông tin về công 

dân), Ngân hàng (thanh toán 

điện tử) 

Thông tin 

mã số thuế  
Công dân 

13 

Cấp Giấy Chứng 

nhận đăng ký doanh 

nghiệp Công ty Trách 

nhiệm hữu hạn 2 

thành viên trở lên 

Đăng ký 

và thành 

lập 

doanh 

nghiệp 

Sở KHĐT  Sở KHĐT 

Cục thuế (tạo mã số thuế); Cục 

Cảnh sát đăng ký, quản lý cư 

trú và dữ liệu quốc gia về dân 

cư (cung cấp thông tin về công 

dân), Ngân hàng (thanh toán 

điện tử) 

Thông tin 

mã số thuế  
Công dân 

14 

Cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh 

nghiệp cho các loại 

hình doanh nghiệp 

thay đổi nội dung 

đăng ký kinh doanh 

Đăng ký 

và thành 

lập 

doanh 

nghiệp 

Sở KHĐT  Sở KHĐT 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cung 

cấp thông tin doanh nghiệp), 

Ngân hàng (thanh toán điện tử) 

  

Doanh 

nghiệp 
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15 

Cấp Giấy Chứng 

nhận đăng ký hoạt 

động Chi nhánh/ Văn 

phòng đại diện 

Đăng ký 

và thành 

lập 

doanh 

nghiệp 

Sở KHĐT  Sở KHĐT 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cung 

cấp thông tin doanh nghiệp), 

Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý 

cư trú và dữ liệu quốc gia về 

dân cư (cung cấp thông tin về 

công dân), Ngân hàng (thanh 

toán điện tử)   

- Công 

dân 

- Doanh 

nghiệp 

16 

Cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh 

nghiệp các loại hình 

doanh nghiệp chuyển 

đổi 

Đăng ký 

và thành 

lập 

doanh 

nghiệp 

Sở KHĐT  UBND tỉnh 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cung 

cấp thông tin doanh nghiệp), 

Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý 

cư trú và dữ liệu quốc gia về 

dân cư (cung cấp thông tin về 

công dân) 

Thông tin 

phê duyệt 

Doanh 

nghiệp 

17 

Cấp Giấy Chứng 

nhận đăng ký kinh 

doanh và Mã số thuế 

thay đổi của các loại 

hình Doanh nghiệp 

Thành 

lập 

và hoạt 

động 

doanh 

nghiệp 

Sở KHĐT  Sở KHĐT 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cung 

cấp thông tin doanh nghiệp), 

Ngân hàng (thanh toán điện 

tử), Cục thuế tỉnh (cập nhật 

thông tin đăng ký thuế) 
  

Doanh 

nghiệp 

18 

Cấp Giấy Chứng 

nhận đăng ký doanh 

nghiệp các loại hình 

doanh nghiệp chia, 

tách, hợp nhất, sáp 

nhập 

Thành 

lập và 

hoạt 

động 

doanh 

nghiệp 

Sở KHĐT  Sở KHĐT 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cung 

cấp thông tin doanh nghiệp),  

Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý 

cư trú và dữ liệu quốc gia về 

dân cư (cung cấp thông tin về 

công dân), Ngân hàng (thanh 

toán điện tử)   

- Công 

dân 

- Doanh 

nghiệp 

TTHC cấp huyện 
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1 

Cấp mới Giấy chứng 

nhận đăng ký hộ kinh 

doanh 

Hành 

chính - 

Tư pháp 

Phòng Tư 

pháp cấp 

huyện 

UBND cấp 

huyện 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cung 

cấp thông tin doanh nghiệp), 

Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý 

cư trú và dữ liệu quốc gia về 

dân cư (cung cấp thông tin về 

công dân), Ngân hàng (thanh 

toán điện tử) 

Thông tin 

phê duyệt 

- Công 

dân (cá 

nhân) 

- Doanh 

nghiệp 

(pháp 

nhân) 

TTHC cấp xã 

1 

Đăng ký khai sinh, 

cấp Thẻ bảo hiểm y 

tế cho trẻ em dưới 6 

tuổi (Mức độ 2) 

Tư pháp 

UBND cấp 

xã, Bảo 

hiểm xã 

hội cấp 

huyện 

UBND cấp 

xã, Bảo 

hiểm xã 

hội cấp 

huyện 

Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý 

cư trú và dữ liệu quốc gia về 

dân cư (cung cấp thông tin về 

công dân) 
  

Công dân 

2 

Đăng ký khai sinh, 

đăng ký thường trú, 

cấp thẻ bảo hiểm y tế 

cho trẻ em dưới 6 

tuổi 

Tư pháp 

UBND cấp 

xã, Cơ 

quan công 

an đăng ký 

thường trú, 

Bảo hiểm 

xã hội cấp 

huyện 

UBND cấp 

xã, Cơ quan 

công an 

đăng ký 

thường trú, 

Bảo hiểm 

xã hội cấp 

huyện 

Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý 

cư trú và dữ liệu quốc gia về 

dân cư (cung cấp thông tin về 

công dân), Ngân hàng (thanh 

toán điện tử) 

  

Công dân 

3 
Đăng ký kết hôn 

(Mức độ 2)  
Tư pháp  

UBND cấp 

xã  

UBND cấp 

xã 

Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý 

cư trú và dữ liệu quốc gia về 

dân cư (cung cấp thông tin về 

công dân)   

Công dân 
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4 
Đăng ký việc giám 

hộ (Mức độ 2)  
Tư pháp  

UBND cấp 

xã  

UBND cấp 

xã 

Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý 

cư trú và dữ liệu quốc gia về 

dân cư (cung cấp thông tin về 

công dân), Ngân hàng (thanh 

toán)   

Công dân 
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V. Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh  

V.1. Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh 

Trên cơ sở hướng dẫn Khung kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh kèm 

theo Văn bản số 1178/BTTTT-THH ngày 21/4/2015 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông, Kiến trúc chính quyền điện tử cho tỉnh Hưng Yên được mô tả 

bằng hình vẽ dưới đây. 

 

Hình 22. Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh Hưng Yên 

Về cơ bản, đây là Khung kiến trúc CQĐT cấp tỉnh đã được Bộ TTTT xác 

định trong văn bản số 1178/BTTTT-THH. Tùy từng địa phương, khi áp dụng 

cần xác định một cách khoa học các thành phần chi tiết cho kiến trúc CQĐT tử 

tỉnh đó. Dựa trên các nội dung chính của Khung kiến trúc CQĐT cấp tỉnh của 

Bộ và tình hình thực tế của Hưng Yên, các chức năng chính của các thành phần 

trong Kiến trúc CQĐT tỉnh Hưng Yên được đề nghị như sau: 

Bảng 16. Mô tả các thành phần kiến trúc CQĐT tỉnh Hưng Yên 

Lớp Giải thích 

(1) Ngƣời sử dụng Người sử dụng hoặc đối tượng sử dụng là người dân, tổ 

chức hoặc các cơ quan tương tác với dịch vụ được cung cấp 

bởi các CQNN, bao gồm:  
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- Các CQNN (G2G): Trong trường hợp này, CQNN sử 

dụng các dịch vụ từ các CQNN khác (trung ương, 

sở/ban/ngành, huyện, xã…) để thực hiện công việc hoặc 

cung cấp dịch vụ cho CQNN khác;  

- Tổ chức (G2B): Doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ được 

cung cấp bởi các CQNN khác nhau;  

- Công dân (G2C): Công dân sử dụng các dịch vụ được 

cung cấp bởi các CQNN khác nhau;  

- Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước (G2E): CBCCVC 

truy cập đến các dịch vụ nội bộ của cơ quan để thực hiện 

công việc của họ. 

(2) Kênh truy cập Kênh truy cập là các hình thức, phương tiện qua đó người 

sử dụng truy cập thông tin, dịch vụ mà CQNN cung cấp. 

Các kênh truy cập chính bao gồm: các trang thông tin điện 

tử/cổng thông tin điện tử (website/portal), thư điện tử 

(email), điện thoại (cố định hoặc di động), máy fax, kiosk 

hoặc có thể đến trực tiếp các CQNN.  

Trong giai đoạn đầu, tỉnh Hưng Yên sẽ tập trung nâng cấp 

kênh truy cập chủ yếu là cổng thông tin điện tử, hệ thống 

phần mềm một cửa liên thông và thư điện tử, sau đó mở 

rộng đến các hình thức khác như: điện thoại di động (điện 

thoại thông minh hoặc máy tính bảng) hoặc kiosk (thường 

được đặt ở không gian công cộng). 

Người dân có thể sử dụng dịch vụ công trực tuyến qua cổng 

thông tin điện của tỉnh hoặc đến trực tiếp bộ phận một cửa 

để thực hiện các thủ tục hành chính. 

(3) Dịch vụ cổng thông 

tin điện tử 

Cổng thông tin điện tử là thành phần đảm bảo cho người sử 

dụng có thể truy cập đến các thông tin trực tuyến và cũng là 

giao diện giữa người sử dụng với các dịch vụ CPĐT. Cổng 

thông tin điện tử cung cấp chức năng liên quan trực tiếp đến 

việc quản lý người sử dụng dịch vụ (cả nội bộ và bên 

ngoài), quản lý nghiệp vụ tương tác với người sử dụng. 

Thành phần này đảm bảo sự thống nhất quản lý về truy cập 

đến cả người sử dụng dịch vụ và các ứng dụng dịch vụ 

thông qua các kênh truy cập khác nhau.  

Các dịch vụ cơ bản đề xuất được đưa vào thành phần này, 

bao gồm: 

- Quản lý nội dung: là một thành phần riêng biệt của cổng 

thông tin điện tử, có chức năng lưu trữ, quản lý và phân 

phối nội dung cho một hoặc nhiều kênh trên cổng thông tin 

điện tử. Dịch vụ quản lý nội dung là một tập hợp các nhiệm 

vụ và quy trình quản lý nội dung rõ ràng, hướng tới công bố 

trên các cổng thông tin điện tử (và các kênh truy cập tương 

tự) trong suốt vòng đời, từ lúc tạo ra cho đến khi lưu trữ. 
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Dịch vụ này là sự kết hợp giữa các yếu tố con người, các 

quy trình và công nghệ cho phép các cổng thông tin điện tử 

quản lý nội dung thông tin điện tử thông qua tất cả các giai 

đoạn vòng đời của nội dung. Dịch vụ này sử dụng một cơ 

chế quản lý nội dung đa dạng, nhanh chóng và hiệu quả cho 

người dùng để xây dựng, triển khai và duy trì nội dung của 

cổng thông tin điện tử. Quản lý nội dung thường bao gồm 

các thành phần con và có các chức năng cơ bản sau đây:  

+ Thành phần tạo nội dung: Thực hiện chức năng tạo nội 

dung;  

+ Thành phần soạn thảo: Thực hiện chức năng điều chỉnh 

thông điệp nội dung và cách thức phân phối, gồm cả việc 

biên dịch và định vị;  

+ Xuất bản: Thực hiện chức năng phát hành nội dung để sử 

dụng;  

+ Quản trị: Thực hiện chức năng quản lý cấp phép truy cập 

đến các thư mục, tệp tin, thường được thực hiện bằng cách 

gán quyền truy cập cho nhóm người dùng hoặc vai trò của 

người dùng.  

- Tìm kiếm, truy vấn: Khi CQNN cung cấp càng nhiều 

thông tin trên cổng thông tin điện tử, việc tìm kiếm bằng từ 

khóa sẽ giúp người sử dụng có thể nhanh chóng tìm thấy 

những thông tin cần thiết. Các thông tin được cung cấp trên 

cổng thông tin điện tử không chỉ bao gồm thông tin có cấu 

trúc (chẳng hạn như cơ sở dữ liệu), mà còn là thông tin phi 

cấu trúc (như tệp tin .html, .txt,... ), do đó, cổng thông tin 

điện tử tích hợp một công cụ tìm kiếm để cung cấp chức 

năng tìm kiếm bằng từ khóa.  

- Quản lý ngƣời sử dụng, đăng nhập một lần: Quản lý 

người sử dụng là một cơ chế xác thực để cung cấp cho 

những người quản trị cổng thông tin điện tử một phương 

thức để xác định và kiểm soát trạng thái người sử dụng 

đăng nhập vào cổng thông tin điện tử. Dịch vụ này cũng 

cung cấp một cơ chế cấp quyền để xác định các quyền khác 

nhau của người sử dụng. Quản lý người sử dụng là một 

chức năng cần thiết khi cung cấp các dịch vụ trực tuyến 

trên cổng thông tin điện tử. Hầu hết cơ chế quản lý người 

sử dụng dùng định danh/mật khẩu và mã xác nhận để xác 

thực người sử dụng. Ngoài ra, cũng có thể áp dụng cơ chế 

hạ tầng khóa công khai để xác thực người sử dụng. Khi các 

CQNN xây dựng các ứng dụng khác nhau, mỗi ứng dụng có 

tài khoản người sử dụng và cơ chế xác minh mật khẩu 

riêng. Điều đó có nghĩa là người sử dụng phải đăng nhập lại 

khi họ muốn sử dụng các hệ thống khác nhau. Đăng nhập 

một lần là cơ chế liên thông xác thực bằng định danh giữa 

các hệ thống khác nhau, người sử dụng chỉ cần đăng nhập 

duy nhất một lần và có thể sử dụng, truy cập các hệ thống 
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khác nhau.  

- Quản lý biểu mẫu điện tử: thành phần này sẽ xuất hiện 

khi các CQNN cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 2. 

Tại các thành phần phía sau (back-end), CQNN sử dụng 

thành phần này để đưa các biểu mẫu hay các tệp tin lên 

cổng thông tin điện tử. Ở các thành phần phía trước (front-

end), người dùng có thể tải về các biểu mẫu hoặc các tập tin 

này.  

- Thông báo: Khi CQNN cung cấp chức năng ứng dụng 

trực tuyến trên cổng thông tin điện tử, người sử dụng có thể 

nộp hồ sơ qua các ứng dụng trên mạng Internet. Thông báo 

là một cơ chế mà các CQNN có thể chủ động cung cấp cho 

người sử dụng biết trạng thái hiện tại của việc xử lý công 

việc trực tuyến. Các kênh thông báo bao gồm: thư điện tử, 

fax, tin nhắn ngắn,... Các kênh thông báo sẽ được tích hợp 

vào cổng thông tin điện tử. 

(4) Dịch vụ công trực 

tuyến: 

Là những dịch vụ công trực tuyến mà CQNN cung cấp cho 

người dân và tổ chức. Trong mô hình này bao gồm các dịch 

vụ cấp tỉnh do các sở, ban, ngành cung cấp. Hiện tại, Hưng 

Yên đã cung cấp 100% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 

1-2 trên cổng thông tin điện tử của tỉnh và 124 thủ tục hành 

chính được cung cấp trực tuyến mức độ 3. Trong thời gian 

tới, Hưng Yên sẽ rà soát lại, ưu tiên triển khai các dịch vụ 

công có nhu cầu sử dụng nhiều lên trực tuyến mức độ 3 và 

4, loại bỏ các dịch vụ công trùng lặp được triển khai từ 

trung ương xuống. 

(5) Ứng dụng và cơ sở 

dữ liệu 

Thành phần này bao gồm các ứng dụng cần thiết cho hoạt 

động nội bộ và cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Ứng dụng 

ở đây, được phân loại thành các ứng dụng nội bộ, các ứng 

dụng của tỉnh, các ứng dụng dùng chung cấp quốc gia và 

các ứng dụng phục vụ tổng hợp và báo cáo.  

- Ứng dụng cấp tỉnh:  
Bao gồm các ứng dụng nghiệp vụ cấp tỉnh, phục vụ việc 

cung cấp các dịch vụ công cấp tỉnh, trong đó có các dịch vụ 

công trực tuyến. Cụ thể như các ứng dụng: Đăng ký kinh 

doanh; Cấp giấy phép đầu tư; Cấp giấy phép lái xe; Cấp 

phép xây dựng;…  

Để hỗ trợ công tác xử lý các thủ tục hành chính, tại các 

CQNN cấp tỉnh có thể có các ứng dụng/hệ thống thông tin 

phục vụ hoạt động của bộ phận một cửa (một cửa điện tử). 

Ứng dụng này hỗ trợ quá trình nhận hồ sơ thủ tục, lưu 

chuyển, xử lý hồ sơ qua mạng; theo dõi, tổng kết, thông báo 

tình trạng xử lý hồ sơ.  

Hiện nay, người dân và tổ chức có thể lựa chọn các hình 
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thức nộp hồ sơ qua mạng, hoặc trực tiếp tại bộ phận một 

cửa. Chính vì vậy, phải có sự kết nối giữa ứng dụng CNTT 

tại bộ phận một cửa và cổng thông tin điện tử của tỉnh. Khi 

người dân nộp hồ sơ qua mạng (qua cổng/trang thông tin 

điện tử) thì hồ sơ đó được gửi trực tuyến tới bộ phận một 

cửa, hoặc trực tiếp đến tổ chức, cá nhân xử lý; ngược lại 

những thông báo, tình trạng, kết quả xử lý thủ tục hành 

chính tại bộ phận một cửa có thể gửi tới người dân, tổ chức 

bằng hình thức trực tuyến.  

- Ứng dụng nội bộ:  
Thành phần này bao gồm các ứng dụng phục vụ công tác 

quản lý, điều hành, hỗ trợ các hoạt động trong nội bộ các 

CQNN. Những ứng dụng tiêu biểu của nhóm này bao gồm: 

Quản lý tài chính; Quản lý tài sản; Quản lý CBCC; Quản lý 

KHCN; Quản lý văn bản và điều hành nội bộ;…  

- Ứng dụng về tổng hợp và báo cáo:  
Các ứng dụng này tổng hợp thông tin về chuyên ngành, 

kinh tế-xã hội, cung cấp cho lãnh đạo nhằm hỗ trợ cho quy 

trình ra quyết định.  

- Ứng dụng cấp quốc gia:  

Thành phần này thể hiện các ứng dụng quy mô quốc gia 

được các tỉnh sử dụng. Các ứng dụng này được cung cấp 

bởi các HTTT và CSDLQG. Danh mục các 

HTTT/CSDLQG được cập nhật trong các Chương trình 

quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN do 

Thủ tướng chính phủ phê duyệt. 

(6) Các dịch vụ chia sẻ 

và tích hợp 

Các dịch vụ này được sử dụng để hỗ trợ các ứng dụng lớp 

trên và CSDL. Đây là các dịch vụ có thể dùng chung, chia 

sẻ giữa các ứng dụng trong quy mô tỉnh, điều này làm giảm 

đầu tư trùng lặp, lãng phí, thiếu đồng bộ. Mặt khác, một 

trong các chức năng quan trọng của các dịch vụ nhóm này 

là để kết nối, liên thông, tích hợp các ứng dụng. Một số 

dịch vụ tiêu biểu của nhóm này bao gồm:  

- Dịch vụ thƣ mục: Dịch vụ thư mục cung cấp cho người 

dùng một phương thức truy vấn đơn giản mà người dùng có 

thể sử dụng từ khóa như tên, mã để tìm kiếm thông tin lưu 

trong máy chủ thư mục. Ví dụ, để đạt được mục tiêu tích 

hợp mật khẩu, tài khoản, các CQNN có thể sử dụng dịch vụ 

thư mục để xây dựng tài khoản cho nhân viên đến định 

danh tài khoản/mật khẩu khác nhau trong các hệ thống khác 

nhau (cổng thông tin điện tử, thư điện tử, đăng nhập một 

lần,…). Dịch vụ thư mục có thể cung cấp một cơ chế thuận 

tiện hơn cho người sử dụng và người quản trị để quản lý tài 

khoản của họ.  

- Dịch vụ quản lý định danh: Dịch vụ này cung cấp một 

cơ chế cho phép các hệ thống CPĐT nhận dạng người sử 
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dụng. Một số cơ chế có thể được áp dụng để đảm bảo định 

danh xác định, ví dụ: định danh/mật khẩu cộng với mã xác 

nhận, hạ tầng khóa công khai, sinh trắc học... Bất kỳ cơ chế 

định danh nào được sử dụng, việc định danh sẽ tuân theo 

thủ tục tương tự và do đó, những cơ chế này có thể được 

xây dựng thành các dịch vụ dùng chung. Khi hệ thống 

CPĐT cần định danh người sử dụng, nó có thể sử dụng dịch 

vụ dùng chung này để hoàn thành việc xác định người sử 

dụng.  

- Dịch vụ xác thực: Xác thực là quá trình để xác nhận sự 

thật của các thực thể. Trong hệ thống CPĐT, không chỉ cần 

xác thực người dùng mà còn cần xác thực các hệ thống. 

Xác thực người sử dụng là quá trình để định danh người sử 

dụng, nó có thể tuân theo quy trình tương tự như dịch vụ 

định danh. Xác thực hệ thống là quá trình để xác định các 

hệ thống khác có thể sử dụng nguồn lực của hệ thống. Hầu 

hết các trường hợp, chứng thư của máy chủ sẽ được sinh ra 

và có giá trị xác thực máy chủ đó. Khi hệ thống cần phải 

xác thực một hệ thống khác, có thể định hướng lại quá trình 

đến dịch vụ xác thực dùng chung và dịch vụ chia sẻ sẽ gửi 

kết quả đến hệ thống CPĐT để hoàn tất quá trình xác thực 

máy chủ. 

- Dịch vụ cấp quyền truy cập: Khi hệ thống hoàn thành 

quá trình xác thực, nó sẽ căn cứ vào mức độ quyền hạn 

khác nhau của người sử dụng để cấp quyền cụ thể. Tương 

tự với quá trình xác thực, khi hệ thống cung cấp các quyền 

khác nhau cho người sử dụng, nó có thể định hướng lại quá 

trình dịch vụ cấp quyền và các dịch vụ dùng chung sẽ gửi 

kết quả đến hệ thống để hoàn tất quá trình cấp quyền truy 

cập.  

- Dịch vụ thanh toán điện tử (e-payment): Dịch vụ này 

cung cấp cổng thanh toán điện tử đến các ngân hàng hoặc 

các tổ chức tài chính phục vụ công dân, tổ chức và CQNN 

khi xử lý các giao dịch.  

- Dịch vụ giá trị gia tăng: Ví dụ như: quản lý quan hệ 

khách hàng, quản lý hiệu năng,…  

- Dịch vụ trao đổi thông tin/dữ liệu: Dịch vụ này cho 

phép các CQNN trao đổi thông tin. Dịch vụ này thường sử 

dụng giao diện kế thừa (Legacy Interface) để thiết lập kênh 

trao đổi với các ứng dụng cũ, các ứng dụng mới thường sử 

dụng giao thức ngôn ngữ đánh dấu mở rộng (XML) để thực 

hiện trao đổi.  

- Dịch vụ tích hợp: Dịch vụ này nhằm điều phối các ứng 

dụng hay các dịch vụ để cung cấp các loại dịch vụ mới. Với 
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tích hợp, việc đăng ký và tiếp nhận dịch vụ là cần thiết 

cùng với dịch vụ thư mục, xác thực/cấp quyền và quản lý 

tài khoản. 

(7) Hạ tầng kỹ thuật Thành phần này cung cấp phần cứng/phần mềm máy tính, 

mạng, thiết bị, an toàn thông tin, cơ sở vật chất để triển khai 

các ứng dụng CNTT. Bao gồm các thành phần chính sau 

đây: 

- Thiết bị phần cứng/phần mềm cho ngƣời dùng cuối:  
Bao gồm máy tính cá nhân, máy tính xách tay và thiết bị hỗ 

trợ cá nhân.  

- Cơ sở hạ tầng mạng bao gồm:  
+ Mạng diện rộng của tỉnh (WAN, MAN);  

+ Mạng cục bộ (LAN);  

+ Mạng riêng ảo (VPN);  

+ Kết nối Internet.  

- Trung tâm dữ liệu, phòng máy chủ: Gồm các máy chủ, 

thiết bị mạng, thiết bị lưu trữ, cáp mạng, nguồn điện, thiết 

bị làm mát, quản lý (môi trường, an ninh, vận hành).  

- An toàn thông tin: Là thành phần xuyên suốt, là điều 

kiện bảo đảm triển khai các thành phần của CPĐT. Nội 

dung đảm bảo an toàn thông tin bao gồm các nội dung 

chính như: bảo vệ an toàn thiết bị, an toàn mạng, an toàn hệ 

thống, an toàn ứng dụng CNTT, an toàn dữ liệu, quản lý và 

giám sát. Các nội dung này cần được triển khai đồng bộ tại 

các cấp đáp ứng nhu cầu thực tế và xu thế phát triển công 

nghệ. Việc triển khai chữ ký số trong hệ thống chính trị 

phục vụ công tác an toàn, an ninh thông tin do Ban Cơ yếu 

Chính phủ chủ trì tổ chức thực hiện.  

- Quản lý và giám sát dịch vụ: Thành phần này giúp cho 

các dịch vụ hoạt động trơn tru, hiệu quả và cũng giúp tăng 

tính sẵn sàng của toàn bộ hệ thống. 

(8) Quản lý chỉ đạo Bao gồm công tác chỉ đạo, tổ chức, xây dựng các chính 

sách, các chuẩn, hướng dẫn, đào tạo, truyền thông để triển 

khai Kiến trúc CQĐT tỉnh Hưng Yên. 

- Chỉ đạo: Thể hiện ở việc thuyết phục được Lãnh đạo cấp 

cao tham gia chỉ đạo, điều phối sự phối hợp, giải quyết các 

xung đột, vấn đề phát sinh giữa các cơ quan trong Tỉnh, đặc 

biệt là các dự án dùng chung cấp tỉnh; 

- Tổ chức: Cơ cấu tổ chức, quyền và nghĩa vụ các bên liên 

quan và quy trình để tổ chức triển khai kiến trúc chính 

quyền điện tử của tỉnh Hưng Yên; 

- Chính sách: Các chính sách, quy định, quy chế, tiêu chuẩn 

có tính đặc thù của Tỉnh phục vụ việc triển khai kiến trúc 

chính quyền điện tử của tỉnh Hưng Yên; 
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- Phổ biến, tuyên tuyền: Thực hiện hướng dẫn, đào tạo, 

truyền thông nâng cao nhận thức của các cơ quan liên quan 

trong triển khai kiến trúc chính quyền điện tử của tỉnh 

Hưng Yên, đối tượng thụ hướng của các dịch vụ, ứng dụng 

chính quyền điện tử của Hưng Yên. 

 

Nội dung phần trên mô tả các thành phần chính trong Kiến trúc CQĐT cấp 

tỉnh, ở các cấp thấp hơn như quận, huyện, các thành phần cũng tương tự như 

vậy. Tuy nhiên, việc dùng chung, chia sẻ tài nguyên và thông tin của các CQNN 

là cần thiết để giảm đầu tư trùng lặp, tăng khả năng kết nối, liên thông. Chính vì 

vậy các CQNN cấp dưới phải sử dụng những thành phần chia sẻ, dùng chung 

của cấp trên.  

Hình 23 sau đây là ví dụ minh họa Kiến trúc CQĐT cấp huyện. Các thành 

phần cơ bản trong Kiến trúc tương tự như cấp tỉnh. Tuy nhiên, một số thành 

phần được sử dụng chung ở cấp tỉnh. 
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Chỉ đạo, tổ chức, chính sách

Cổng con của tỉnh (sub-portal) nên thừa hưởng 
các dịch vụ cổng của tỉnh

Web/Cổng Di động KIOSK
Phone/

Fax

Công dân Doanh nghiệp Chính phủ Công chức

E- mail Trực tiếp

Dịch vụ 1 Dịch vụ 2 Dịch vụ 3 Dịch vụ N
  ...

Ứng dụng nội bộ

Ứ
n
g 
d
ụ
n
g 
và
 C
SD
L ƯD cấp tỉnh

.

.

Ứng dụng T1

Ứng dụng T2

Ứng dụng Tn

ƯD Quốc gia

.

.

Ứng 
dụng 
Tổng 

hợp, báo 
cáo

Ứng dụng B1

Ứng dụng B2

Ứng dụng Bn

CSDL phục vụ các Ứng dụng

Dịch vụ thư mục

Dịch vụ trao đổi dữ liệu

Quản lý định danh: Xác thực và cấp quyền

Thanh toán điện tử

Dịch vụ GTGT

Dịch vụ tích hợp mức Tỉnh

TTDT Mạng, Máy tính An toàn TT
Dịch vụ 
CSHT

Quản lý 
CSHT

Ứng dụng C1

Ứng dụng C2

Ứng dụng Cn

ƯD cấp huyện

Ứng dụng H1

Ứng dụng H2

Ứng dụng Hn

Hạ tầng dùng 
chung của tỉnh

 

Hình 23. Minh họa kiến trúc Chính quyền điện tử cấp huyện 
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Cổng thông tin điện tử của các huyện/sở/ban/ngành là một cổng con của 

cấp tỉnh. Tỉnh xây dựng một cổng thông tin điện tử tập trung và xây dựng các 

cổng con cho mỗi đơn vị (hiện đã có). Hạ tầng CNTT của huyện là hạ tầng được 

chia sẻ của tỉnh, ngoại trừ máy tính và mạng LAN. Các dịch vụ công ngày càng 

có xu hướng được tích hợp, liên thông cho cả tỉnh. Nhiều phần mềm ứng dụng 

được dùng chung, sử dụng lại ở nhiều CQNN. 

Kiến trúc CQĐT cấp quận, huyện và các thành phần dùng chung, chia sẻ 

với cấp tỉnh sẽ phụ thuộc nhu cầu, lộ trình phát triển thực tế của các tỉnh. 

Bảng 17. Mối quan hệ với các thành phần liên quan trong Khung kiến trúc CPĐT 

của Việt Nam 

STT 

Thành phần 

thuộc Kiến trúc 

CQĐT Hƣng 

Yên 

Mô tả mối quan hệ Ghi chú 

1  

Cổng thông tin 

điện tử của tỉnh 

Hưng Yên 

Kết nối đến cổng thông tin 

điện tử Chính phủ, Cổng 

dịch vụ công quốc gia 

Nghị quyết số 36a/NQ-

CP ngày 14/10/2015 

của Chính phủ về 

Chính phủ điện tử 

2  
Ứng dụng cấp 

quốc gia  

Là ứng dụng do các HTTT 

có quy mô từ Trung ương 

tới địa phương cung cấp, 

Hưng Yên chỉ sử dụng như 

là đối tượng sử dụng cuối. 

- Phù hợp với Khung 

kiến trúc CPĐT Việt 

Nam phiên bản 1.0; - 

Phù hợp Thông tư 

25/2014/TT-BTTTT 

ngày 30/12/2014 của 

Bộ trưởng Bộ TTTT 

Quy định về triển khai 

các hệ thống thông tin 

có quy mô và phạm vi 

từ Trung ương đến địa 

phương. 

3  
LGSP của tỉnh 

Hưng Yên 

Là đầu mối kết nối với hệ 

thống kết nối, liên thông 

các HTTT ở Trung ương và 

địa phương (NGSP) để 

khai thác các hệ thống 

thông tin, CSDL quốc gia 

Phù hợp với Khung 

kiến trúc CPĐT Việt 

Nam phiên bản 1.0 

4  
Mạng diện rộng 

WAN  

Kết nối với Mạng truyền số 

liệu chuyên dùng của các 

cơ quan Đảng và Nhà nước 

(Mạng TSLCD) phục vụ 

việc trao đổi thông tin, dữ 

liệu giữa các cơ quan nhà 

nước trong Tỉnh có yêu cầu 

về an toàn thông tin 

Phù hợp với định 

hướng triển khai, sử 

dụng của Mạng 

TSLCD, đảm bảo sự kế 

thừa hạ tầng đã được 

nhà nước đầu tư, xây 

dựng 
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5  

CSDL dùng 

chung của Tỉnh 

lưu trữ dữ liệu 

thuộc phạm vi lưu 

trữ của CSDL 

quốc gia tương 

ứng 

- Là một phần, tạo lập nên 

CSDL quốc gia tương ứng; 

- Trường hợp CSDL quốc 

gia triển khai sau, CSDL 

của Tỉnh dự kiến triển khai 

trước, Tỉnh cần có văn bản 

xin ý kiến của Bộ chủ quản 

CSDL Quốc gia tương ứng;  

- Quy mô, phạm vi, mối 

quan hệ ràng buộc cụ thể 

được chi tiết trong giai 

đoạn lập dự án đầu tư dự án 

CSDL quốc gia và dự án 

CSDL của Tỉnh;  

- CDSL của Tỉnh được 

thiết kế đảm bảo khả năng 

kết nối, đồng bộ về dữ liệu 

với hệ thống CSDL quốc 

gia sau này. 

Phù hợp với nhu cầu 

thực tế triển khai chính 

quyền điện tử của Tỉnh, 

việc chờ CSDL quốc 

gia triển khai sẽ làm 

ảnh hưởng đến việc 

triển khai CQĐT của 

Tỉnh. 

6  
Chỉ đạo, tổ chức 

chính sách 

- Cần phải tuân thủ, phù 

hợp với chính sách, quy 

định của Đảng, Chính phủ, 

Bộ Thông tin và Truyền 

thông và các cơ quan liên 

quan; 

- Cần được nghiên cứu, 

xem xét, xây dựng, thực 

hiện để phù hợp với thực tế 

của Tỉnh Hưng Yên, phù 

hợp với các nguyên tắc, 

yêu cầu về kiến trúc của 

Tỉnh Hưng Yên 

Phù hợp với quy định 

chung và thực tế triển 

khai tại địa phương 

 

V.2. Nền tảng triển khai CQĐT cấp tỉnh (LGSP) 

V.2.1. Sự cần thiết phải phát triển LGSP 

Nhu cầu kết nối: 

Theo phần IV về phân tích nghiệp vụ liên thông bên trên, có thể thấy rằng, 

có 2 yêu cầu cơ bản kết nối, liên thông trao đổi dữ liệu giữa các cơ quan/đơn vị 

trong tỉnh và giữa các cơ quan/đơn vị trong tỉnh với các cơ sở dữ liệu quốc gia, 

cụ thể như sau: 

- Loại 1 - Liên thông, tích hợp về quy trình nghiệp vụ: Liên thông quy trình 

xử lý nghiệp vụ liên cơ quan giữa các cơ quan/đơn vị trong tỉnh với nhau, giữa 

các cơ quan/đơn vị trong tỉnh với các cơ quan/đơn vị ngoài tỉnh nhằm giảm thiểu 
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số lần người dân, doanh nghiệp phải đến các cơ quan khác nhau để thực hiện các 

thủ tục hành chính; 

Ví dụ: Thủ tục Cấp giấy khai sinh, đăng ký hộ khẩu thường trú và cấp thẻ 

bảo hiểm y tế là thủ tục yêu cầu liên thông, tích hợp về quy trình nghiệp vụ. Vì 

theo như phân tích trong phần nghiệp vụ liên thông quy định tại Thông tư liên 

tịch 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT, sẽ có 3 cơ quan tham gian để hoàn thành 

thủ tục hành chính này gồm Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện đăng ký khai sinh 

cho trẻ em dưới 6 tuổi, Cơ quan đăng ký cư trú cho trẻ em dưới 6 tuổi (Công an 

xã, thị trấn thuộc huyện thuộc tỉnh Hưng Yên hoặc Công an thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh Hưng Yên), Bảo hiểm xã hội huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 

Hưng Yên cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, cụ thể: 

+ Thực hiện đăng ký khai sinh: 

Công dân chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại khoản 1, 2, 5 Điều 6 Thông tư 

liên tịch bao gồm: Tờ khai đăng ký khai sinh theo mẫu quy định; Giấy chứng 

sinh do cơ sở y tế nơi trẻ em sinh ra cấp; Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; 

Sổ hộ khẩu; Tờ khai tham gia bảo hiểm y tế. 

Ủy ban nhân dân cấp xã là đầu mối tiếp nhận hồ sơ, chịu trách nhiệm về 

tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ thực hiện liên thông các thủ tục hành chính. 

Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ, công chức tư pháp - hộ tịch của Ủy ban nhân dân 

cấp xã thực hiện đăng ký khai sinh ngay trong ngày; trường hợp hồ sơ tiếp nhận 

sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay trong ngày thì tiến hành giải quyết 

trong ngày làm việc tiếp theo. 

Sau khi đăng ký khai sinh xong, công chức tư pháp - hộ tịch của Ủy ban 

nhân dân cấp xã có trách nhiệm: Lập hồ sơ đăng ký thường trú cho trẻ em dưới 6 

tuổi gồm các loại giấy tờ quy định tại các khoản 3, 4 Điều 6 Thông tư liên tịch 

và bản sao Giấy khai sinh; Lập hồ sơ cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 

tuổi gồm: Tờ khai tham gia bảo hiểm y tế, danh sách đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y 

tế cho trẻ em dưới 6 tuổi của Ủy ban nhân dân cấp xã theo mẫu quy định. 

+ Thực hiện Đăng ký thường trú: 

Ngay sau khi nhận được hồ sơ và lệ phí đăng ký thường trú do Ủy ban nhân 

dân cấp xã chuyển đến, cơ quan có thẩm quyền đăng ký cư trú kiểm tra tính hợp 

pháp, đầy đủ của hồ sơ. 

Trường hợp hồ sơ, lệ phí đầy đủ, đúng quy định thì trong thời hạn 15 ngày, 

kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan đăng ký cư trú thực hiện đăng ký thường trú 

cho trẻ em và trả kết quả đăng ký thường trú cùng biên lai thu lệ phí đăng ký 

thường trú cho Ủy ban nhân dân cấp xã để trả cho người dân. Người được giao 

chuyển hồ sơ của Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm kiểm tra các thông tin 

được ghi trong Sổ hộ khẩu và ký nhận vào sổ theo dõi giải quyết hộ khẩu. 
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Trường hợp hồ sơ chưa đúng quy định thì ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ, cơ 

quan đăng ký cư trú thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã biết để hoàn thiện 

hồ sơ theo quy định và gửi lại cho cơ quan đăng ký cư trú để đăng ký thường trú 

cho trẻ em. 

Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện đăng ký thường trú thì cơ quan đăng 

ký cư trú có văn bản trả lời kèm theo hồ sơ trả lại cho Ủy ban nhân dân cấp xã 

biết để xử lý theo quy định. 

+ Thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế: 

Ngay sau khi nhận được hồ sơ do Ủy ban nhân dân cấp xã chuyển đến, Bảo 

hiểm xã hội cấp huyện có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ đã nhận được. Trường hợp 

hồ sơ đầy đủ, đúng quy định thì trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ, Bảo hiểm xã hội cấp huyện thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 

trẻ em và chuyển cho Ủy ban nhân dân cấp xã tại Bộ phận một cửa của Bảo 

hiểm xã hội cấp huyện. 

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa đúng quy định thì ngay sau khi 

nhận được hồ sơ, cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp huyện thông báo cho Ủy ban 

nhân dân cấp xã biết để hoàn thiện hồ sơ và gửi lại cho cơ quan Bảo hiểm xã hội 

cấp huyện để cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em. Trường hợp nhận hồ sơ sau 15 

giờ thì thực hiện việc thông báo trong ngày làm việc tiếp theo. 

- Loại 2 - Liên thông, tích hợp về dữ liệu: Liên thông dữ liệu để thực hiện 

xử lý nghiệp vụ liên cơ quan giữa các cơ quan/đơn vị trong tỉnh với nhau, giữa 

các cơ quan/đơn vị trong tỉnh với các cơ quan/đơn vị ngoài tỉnh nhằm đơn giản 

hóa hồ sơ của công dân, doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục hành chính; 

Ví dụ: Thủ tục Đăng ký giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu là 

thủ tục yêu cầu liên thông, tích hợp về dữ liệu, vì chỉ có Sở Công thương thực 

hiện TTHC này, nhưng để cải cách hành chính và đơn giản hóa hồ sơ cho công 

dân/doanh nghiệp thực hiện TTHC, Hệ thống thông tin của Sở Công thương có 

thể kết nối đến CSDLQG về Đăng ký doanh nghiệp để lấy thông tin lấy thông 

tin về doanh nghiệp xin cấp giấy phép kinh doanh buôn bán sản phẩm rượu. Do 

đó, doanh nghiệp chỉ cần cung cấp mã doanh nghiệp cho cơ quan/đơn vị thực 

hiện TTHC mà không cần thiết phải khai đầy đủ các thông tin liên quan khác. 

Xem xét các dịch vụ công ưu tiên triển khai của Hưng Yên đã được trình 

bày ở phần IV có thể được xếp thành các thủ tục hành chính yêu cầu liên thông 

loại 1 và loại 2, cụ thể như bảng sau: 

Bảng 18. Danh sách các thủ tục hành chính liên thông, tích hợp về quy trình, dữ 

liệu 

STT 
Tên TTHC lựa chọn Lĩnh vực Cơ quan 

thực hiện 

Phân loại 

liên thông 
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1 Đổi giấy phép lái xe do ngành 

Giao thông vận tải cấp (do 

GTVT Hưng Yên quản lý) 

Cấp, đổi giấy phép 

lái xe 

Sở Giao 

thông Vận tải 

Loại 2 

2 Cấp mới giấy phép lái xe 

hạng A1, A2, A3, A4, B1, B2, 

C 

Cấp, đổi giấy phép 

lái xe 

Sở Giao 

thông vận tải 

Loại 2 

3 Cấp Giấy phép kinh doanh 

vận tải bằng xe ô tô 

Vận tải đường bộ Sở Giao 

thông vận tải 

Loại 2 

4 Đăng ký liên hiệp hợp tác xã Đăng ký Hợp tác 

xã 

Sở Kế hoạch 

Đầu tư 

Loại 2 

5 Đăng ký thành lập công ty 

TNHH một thành viên 

Đăng ký thành lập 

doanh nghiệp 

Sở Kế hoạch 

Đầu tư 

Loại 1, 

loại 2 

6 Đăng ký hoạt động chi nhánh, 

văn phòng đại diện (đối với 

doanh nghiệp tư nhân, công ty 

TNHH, công ty cổ phần,  

công ty hợp danh) 

Đăng ký thay đổi 

nội dung Giấy 

chứng nhận đăng 

ký doanh nghiệp 

Sở Kế hoạch  

Đầu tư 

Loại 1, 

loại 2 

7 Cấp Giấy chứng nhận đăng 

ký đầu tư đối với dự án không 

thuộc diện quyết định chủ 

trương đầu tư 

Đầu tư tại Việt 

Nam 

Sở Kế hoạch  

Đầu tư 

Loại 1, 

loại 2 

8 Cấp Giấy phép lao động cho 

người nước ngoài làm việc tại 

Việt Nam trường hợp đã được 

cấp giấy phép lao động và 

đang còn hiệu lực mà làm 

khác vị trí công việc ghi trong 

giấy phép lao động theo quy 

định của pháp luật nhưng 

không thay đổi người sử dụng 

lao động 

Việc làm Sở Lao động  

thương binh  

và xã hội 

Loại 1, 

loại 2 

9 Cấp Giấy chứng chỉ hành 

nghề (CCHN) buôn bán thuốc 

bảo vệ thực vật (BVTV) 

Bảo vệ thực vật Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Loại 2 

10 Kiểm tra, cấp Giấy chứng 

nhận cơ sở đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm trong sản 

xuất, kinh doanh thực phẩm 

nông lâm sản 

Quản lý chất lượng 

nông lâm 

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Loại 2 

11 Thủ tục thẩm định và phê 

duyệt báo cáo đánh giá tác 

Môi trường Sở Tài 

nguyên Môi 

Loại 2 
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động môi trường (ĐTM) trường 

12 Thủ tục chuyển mục đích sử 

dụng đất phải được phép của 

cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền đối với tổ chức 

Quản lý đất đai 

(CCQLĐĐ) 

Sở Tài 

nguyên Môi 

trường 

Loại 1, 

loại 2 

13 Đăng ký và cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và quyền 

sở hữu tài sản khác gắn liền 

với đất lần đầu 

Quản lý đất đai 

(VPĐK) 

Sở Tài 

nguyên Môi 

trường 

Loại 1, 

loại 2 

14 Đăng ký biến động quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu tài 

sản gắn liền với đất trong các 

trường hợp chuyển nhượng, 

cho thuê, cho thuê lại, thừa 

kế, tặng cho, góp vốn bằng 

quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất 

(trường hợp cấp GCN mới) 

Quản lý đất đai 

(VPĐK) 

Sở Tài 

nguyên Môi 

trường 

Loại 1, 

loại 2 

15 Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư 

pháp cho công dân Việt Nam 

(đối với trường hợp từ 14 tuổi 

trở lên chỉ cư trú tại tỉnh 

Hưng Yên) thay thế bằng 

(Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư 

pháp cho công dân Việt Nam, 

người nước ngoài đang cư trú 

tại Việt Nam) 

Lý lịch tư pháp Sở Tư pháp Loại 1, 

loại 2 

16 Thủ tục đăng ký lại việc nuôi 

con nuôi có yếu tố nước ngoài 

Nuôi con nuôi Sở Tư pháp Loại 2 

17 Đăng ký cấp lại giấy đăng ký 

hoạt động, giấy đăng ký hành 

nghề Luật sư với tư cách cá 

nhân 

Quản lý luật sư Sở Tư pháp Loại 2 

18 Cấp Giấy phép xuất bản tài 

liệu không kinh doanh 

Xuất bản Sở Thông tin 

Truyền thông 

Loại 2 

19 Cấp giấy phép tổ chức biểu 

diễn nghệ thuật, trình diễn 

thời trang cho các tổ chức 

thuộc địa phương 

Nghệ thuật biểu 

diễn 

Sở Văn hóa 

Thể thao và 

du lịch 

Loại 2 

20 Thủ tục cấp Chứng chỉ môi 

giới bất động sản 

Kinh doanh Bất 

động sản 

Sở Xây dựng Loại 2 
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21 Chấp thuận đầu tư dự án phát 

triển nhà ở bằng nguồn vốn 

không phải từ ngân sách nhà 

nước có số lượng nhà ở từ 

500 đến dưới 2.500 căn 

(trường hợp không phải đấu 

thầu lựa chọn chủ đầu tư dự 

án) 

Nhà ở Sở Xây dựng Loại 2 

22 Thủ tục cấp chứng chỉ hành 

nghề kiến trúc sư 

Xây dựng Sở Xây dựng Loại 2 

23 Cấp chứng chỉ hành nghề kỹ 

sư 

Xây dựng Sở Xây dựng Loại 2 

24 Cấp giấy phép xây dựng tạm Xây dựng Sở Xây dựng Loại 1, 

loại 2 

25 Cấp chứng chỉ hành nghề 

giám sát thi công xây dựng 

công trình 

Xây dựng Sở Xây dựng Loại 2 

26 Thủ tục cấp giấy chứng nhận 

cơ sở đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm đối với cơ sở kinh 

doanh dịch vụ ăn uống thuộc 

thẩm quyền của Chi cục An 

toàn vệ sinh thực phẩm 

An toàn vệ sinh 

thực phẩm 

Sở Y tế Loại 2 

27 Thủ tục cấp giấy chứng nhận 

cơ sở đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm đối với các cơ sở 

sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm thuộc thẩm quyền của 

Chi cục An toàn vệ sinh thực 

phẩm 

An toàn vệ sinh 

thực phẩm 

Sở Y tế Loại 2 

28 Thủ tục cấp Chứng chỉ hành 

nghề dược cho cá nhân là 

công dân Việt Nam đăng ký 

hành nghề dược (trừ trường 

hợp thuộc thẩm quyền của Bộ 

Y tế cấp) 

Dược Sở Y tế Loại 2 

29 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh thuốc cho cơ 

sở bán lẻ thuốc 

Dược Sở Y tế Loại 2 

30 Cấp Chứng chỉ hành nghề 

khám bệnh, chữa bệnh đối với 

người Việt Nam thuộc thẩm 

Khám chữa bệnh Sở Y tế Loại 2 
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quyền của Sở Y tế 

31 Cấp lại giấy phép bán buôn 

sản phẩm thuốc lá(Sở Công 

Thương) 

Công thương UBND 

Huyện 

Loại 2 

32 Cấp lại Giấy phép kinh doanh 

bán buôn sản phẩm rượu(Sở 

Công Thương) 

Công thương UBND 

Huyện 

Loại 2 

33 TNMT02 - Chuyển mục đích 

sử dụng đất phải được phép 

của cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền đối với hộ gia 

đình, cá 

nhân (trường hợp đăng ký 

chuyển mục đích sử dụng đất 

nguyên thửa đất) 

Tài nguyên và Môi 

trường 

UBND 

Huyện 

Loại 2 

34 Thủ tục thẩm định nhu cầu sử 

dụng đất để xem xét giao đất, 

cho thuê đất không thông qua 

hình thức đấu giá quyền sử 

dụng đất đối với hộ gia đình, 

cá nhân, cộng đồng dân cư 

Tài nguyên và Môi 

trường 

UBND 

Huyện 

Loại 1, 

loại 2 

35 Đăng ký giám hộ Tư pháp UBND Xã  

36 Cấp giấy phép xây dựng nhà 

mới, cải tạo nhà ở nông thôn 

Xây dựng UBND Xã Loại 1, 

loại 2 

37 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu 

giáo độc lập tư thục 

Giáo dục và Đào 

tạo 

UBND Xã  

38 Liên thông các thủ tục hành 

chính: Đăng ký khai sinh, 

Đăng ký thường trú, Cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 06 

tuổi 

Thủ tục hành chính 

giải quyết theo cơ 

chế liên thông 

UBND Xã Loại 1, 

loại 2 

Có 2 hình thức để thực hiện liên thông, tích hợp về quy trình, dữ liệu, đó là 

hình thức trực tiếp điểm-điểm và hình thức kết nối qua một hệ thống trung gian. 

Nếu thực hiện liên thông, tích hợp về quy trình, dữ liệu theo hình thức điểm-

điểm, để thực hiện nghiệp vụ liên thông có n cơ quan tham gia, tổng số đường 

kết nối tối thiểu cũng là (n-1)*n/2. Như vậy, chỉ tính riêng tổng số đường kết nối 

giữa các cơ quan/đơn vị thuộc cấp tỉnh và cấp huyện của tỉnh Hưng Yên với 

nhau và với 6 cơ sở dữ liệu quốc gia mà chưa tính tổng số đường kết nối với các 

bộ/tỉnh khác đã là 1363 đường kết nối. Trong tương lai, nếu thực hiện liên 

thông, tích hợp về quy trình, dữ liệu cho tất cả TTHC của tỉnh theo hình thức 

điểm-điểm, thực hiện kết nối tất cả hệ thống thông tin của các cơ quan/đơn vị 
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thuộc tỉnh Hưng Yên với nhau và với tất cả các hệ thống thông tin của các 

Bộ/tỉnh khác thì tổng số đường kết nối sẽ là một con số rất lớn. 

Rõ ràng, khi có quá nhiều đường kết nối độc lập, trực tiếp giữa các cơ 

quan/đơn vị trong tỉnh với nhau và với các Bộ/tỉnh khác sẽ dẫn đến rất đến tốn 

kém, phức tạp khi triển khai. Do vậy, tỉnh Hưng Yên cần thiết phải phát triển 

một Nền tảng triển khai Chính quyền điện tử (LGSP) của tỉnh. Thành phần này 

đóng vai trò là nền tảng công nghệ thông tin liên cơ quan cho các sở, ban, 

ngành, quận, huyện và các CQNN trực thuộc tỉnh, đồng thời là nền tảng công 

nghệ thông tin cho phép các cơ quan/đơn vị trực thuộc tỉnh kết nối với các 

Bộ/tỉnh khác thông qua nền tảng NGSP quốc gia. Thêm nữa, khi xây dựng được 

LGSP của tỉnh, việc kết nối, liên thông, tích hợp về quy trình, dữ liệu sẽ được 

thực hiện tập trung, đồng bộ, hiệu quả kinh tế cao, số đường kết nối giảm đáng 

kể do các hệ thống thông tin chỉ cần kết nối với hệ thống LGSP ở trung tâm thay 

vì phải kết nối chồng chéo, đan xen giữa nhiều hệ thống theo từng thủ tục hành 

chính, thời gian xử lý các quy trình nghiệp vụ giảm và hiệu quả quản lý được tối 

ưu hóa, vấn đề tương thích dữ liệu, chuẩn kỹ thuật kết nối giữa các hệ thống 

được giải quyết tập trung tại LGSP, tạo cơ sở để triển khai các dịch vụ công một 

cửa, trực tuyến mức cao trên quy mô cấp tỉnh. 

Xu hƣớng triển khai kiến trúc 

Một thực trạng phổ biến tại Việt Nam là có rất nhiều hệ thống phần mềm 

được thực hiện quá phức tạp, chi phí phát triển và bảo trì rất lớn, đặc biệt với các 

hệ thống phần mềm cao cấp. Hàng chục năm qua, các kiến trúc phần mềm đã cố 

gắng giải quyết vấn đề này. Thế nhưng độ phức tạp vẫn tiếp tục gia tăng và 

dường như vấn đề này đã vượt quá khả năng xử lý của các kiến trúc truyền 

thống. Điều này một phần do ngày càng xuất hiện nhiều công nghệ mới tạo nên 

môi trường không đồng nhất, một phần do yêu cầu trao đổi tương tác giữa các 

hệ thống phần mềm với nhau. Những yêu cầu truyền thống đặt ra đối với tổ chức 

CNTT vẫn còn đó, cùng lúc phải đáp ứng nhanh chóng các yêu cầu mới, đòi hỏi 

phải liên tục giảm chi phí, có khả năng sử dụng và tích hợp các thành phần 

mới… Tất cả đã tạo nên một áp lực nặng nề đối với các nhà phát triển phần 

mềm. 

Với thực trạng đó, kiến trúc hướng dịch vụ (SOA) nổi lên như một xu 

hướng tất yếu, một ứng cử viên sáng giá để tạo nên cuộc cách mạng trong kiến 

trúc phần mềm. Dịch vụ là yếu tố then chốt trong SOA. Có thể hiểu dịch vụ như 

là hàm chức năng (mô-đun phần mềm) thực hiện quy trình nghiệp vụ nào đó. 

Một cách cơ bản, SOA là tập hợp các dịch vụ kết nối „mềm dẻo‟ với nhau (nghĩa 

là một ứng dụng có thể „nói chuyện‟ với một ứng dụng khác mà không cần biết 

các chi tiết kỹ thuật bên trong), có giao tiếp (dùng để gọi hàm dịch vụ) được 

định nghĩa rõ ràng và độc lập với nền tảng hệ thống, và có thể tái sử dụng. SOA 
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là cấp độ cao hơn của phát triển ứng dụng, chú trọng đến quy trình nghiệp vụ và 

dùng giao tiếp chuẩn để giúp che đi sự phức tạp kỹ thuật bên dưới. Thiết kế 

SOA tách riêng phần thực hiện dịch vụ (phần mềm) với giao tiếp gọi dịch vụ. 

Điều này tạo nên một giao tiếp nhất quán cho ứng dụng khách (client) sử dụng 

dịch vụ bất chấp công nghệ thực hiện dịch vụ. Thay vì xây dựng các ứng dụng 

đơn lẻ và đồ sộ, nhà phát triển sẽ xây dựng các dịch vụ tinh gọn có thể triển khai 

và tái sử dụng trong toàn bộ quy trình nghiệp vụ. Điều này cho phép tái sử dụng 

phần mềm tốt hơn, cũng như tăng sự linh hoạt vì nhà phát triển có thể cải tiến 

dịch vụ mà không làm ảnh hưởng đến ứng dụng máy khác sử dụng dịch vụ. 

V.2.2. Kiến trúc tích hợp 

V.2.2.1. So sánh web APIs với kiến trúc hướng dịch vụ (SOA) và tích hợp 

các ứng dụng 

Hầu hết các cơ quan, đơn vị đang có nhiều ứng dụng được hệ thống ghi lại 

các dữ liệu và các chức năng tác nghiệp đã và đang được xây dựng. Từ đó nhận 

thấy rằng các cơ quan, đơn vị muốn dần dần đưa những tài sản có giá trị trong 

các hệ thống này hoạt động cho một lớp người dùng rộng lớn hơn trong tổ chức 

hoặc xa hơn nữa. Tuy nhiên, làm điều đó cần phải có thời gian. Trong tài liệu 

này đưa ra dưới dạng biểu đồ các giai đoạn quan trọng trong sự tiến hóa này, 

giúp các cơ quan, đơn vị đánh giá được cơ quan, đơn vị đang ở đâu trên hành 

trình đó từ đó xem xét đầu tư xây dựng kiến trúc tích hợp phù hợp. 

Khi hãy nhìn vào lịch sử của một chức năng nghiệp vụ, sau đó sẽ có một 

cái nhìn chi tiết hơn về sự khác biệt giữa hai khái niệm gần đây nhất, kiến trúc 

theo định hướng (SOA) dịch vụ và web API. 

Có một sự tiến hóa rõ ràng trong kiến trúc tích hợp trên toàn ngành công 

nghiệp này trong vài thập kỷ qua, với mức độ dần lớn hơn khi tiếp xúc với một 

chức năng nghiệp vụ như thể hiện trong Hình 24. 
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Hình 24. Tiếp xúc liên tục của một chức năng nghiệp vụ 

Mục đích là để hiểu sự khác biệt giữa SOA và mô hình tác nghiệp web 

API. Để làm được điều đó một cách hiệu quả, cần phải có một hình ảnh rõ ràng 

về những gì SOA mang đến. 

Hãy nhìn vào những thứ đã thay đổi như thế nào qua ba giai đoạn đầu tiên, 

bao gồm SOA, sau đó xem xét những gì web API thêm vào bức tranh đó. 

V.2.2.2. Kiến trúc hướng đối tượng (SOA) 

Kiến trúc hướng dịch vụ (Service-oriented Architecture) là một hướng tiếp 

cận với việc thiết kế và tích hợp các phần mềm, chức năng, hệ thống theo dạng 

module, trong đó mỗi module đóng vai trò là một dịch vụ có tính liên kết lỏng 

lẻo (loose coupling), và có khả năng truy cập thông qua môi trường mạng. Hiểu 

một cách đơn giản thì một hệ thống SOA là một tập hợp các dịch vụ được chuẩn 

hoá trên mạng trao đổi với nhau thông qua ngữ cảnh một quy trình nghiệp vụ. 

Trong SOA có ba đối tượng chính: 
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Hình 25. Thành phần chính trong SOA 

Trong đó: nhà cung cấp (service provider) dịch vụ cần cung cấp thông tin 

về dịch vụ của mình cho một dịch vụ lưu trữ thông tin dịch vụ (service registry). 

Người sử dụng (service consumer) thông qua service registry để tìm kiếm thông 

tin mô tả về dịch vụ cần tìm và sau đó là xây dựng kênh giao tiếp với phía nhà 

cung cấp. 

SOA cung cấp giải pháp để giải quyết các vấn đề tồn tại của các hệ thống 

hiện nay như: phức tạp, không linh hoạt và không ổn định. Một hệ thống triển 

khai theo mô hình SOA có khả năng dễ mở rộng, liên kết tốt. Đây chính là cơ sở 

và nền tảng cho việc tích hợp, tái sử dụng những tài nguyên hiện có. 

Lợi ích của SOA: tiết kiệm chi phí lẫn thu được giá trị nhiều hơn từ các hệ 

thống có sẵn.  

- Tái sử dụng những thành phần có sẵn: SOA giúp các đơn vị, tổ chức 

thu được nhiều lợi ích nhờ vào việc tận dụng các tài nguyên sẵn có, 

giảm chi phí cho phần kiến trúc tích hợp. Ngoài ra, nó còn giúp giảm 

chi phí mua phần mềm mới.Thời gian viết chương trình lấy dữ liệu 

từ máy chủ trước đây được tính bằng tháng thì bây giờ chỉ còn tính 

bằng phút. Lợi ích của việc tái sử dụng có thể chia làm 2 phần: 

o Lợi ích từ việc tái sử dụng những thành phần nhằm giảm tính 

dư thừa. 

o Lợi ích từ việc tái sử dụng những thành phần có sẵn khi thiết 

kế cung cấp một chức năng mới. 

Các đơn vị trong hệ thống chính quyền thường đang sử dụng các phần mềm 

tách biệt phục vụ cho nghiệp vụ của mình. Thông thường những phần mềm này 

được phát triển trên nhiều nền tảng khác nhau, sử dụng nhiều ngôn ngữ lập trình 

khác nhau và thường có nhiều tính năng lặp lại giữa chúng. Một hệ thống SOA 

Đăng ký 

dịch vụ 

Sử dụng 

dịch vụ 

Nhà cung cấp 

dịch vụ Triệu gọi 
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cho phép các đơn vị tránh tình trạng lặp dư thừa, tạo ra những đơn thể dịch vụ 

chia sẻ giữa các ứng dụng. 

Trong một hệ thống SOA, chỉ cần thay đổi duy nhất một phiên bản của 

dịch vụ cần được thay đổi và chỉ cần kiểm thử một lần, sử dụng những kỹ năng 

tương ứng với những kỹ năng đã dùng để phát triển dịch vụ. Lợi ích rõ ràng nhất 

là giảm chi phí bảo trì phần mềm. 

Bằng cách phân rã một ứng dụng thành những đơn thể dịch vụ nghiệp vụ, 

sau đó cho những dịch vụ này liên kết lại với nhau, các hệ thống bây giờ có thể 

tái sử dụng được các thành phần có sẵn, giảm chi phí phát triển từng phần độc 

lập cho mỗi tính năng mới chưa có. Thay vì phải “thay đổi” , với SOA, đơn vị 

chỉ cần tạo ra các “cầu nối” liên hệ giữa những hệ thống và ứng dụng khác nhau, 

thay vì chỉnh sửa hoặc xây dựng lại từ đầu. 

Bởi vì có đa phần các dịch vụ mới tái sử dụng những dịch vụ sẵn có nên chi 

phí phát triển các thành phần mới được giảm đến mức tối thiểu: 

- Các công ty có thể triển khai những tiến trình xử lý mới 

- Chi phí dành cho phát triển và kiểm thử giảm đáng kể 

- Giảm rủi ro khi dịch vụ tạm ngưng hoạt động 

Lợi ích cuối cùng của việc tái sử dụng thường khó nhận thấy, đó là sử dụng 

những thành phần có sẵn trước đó mỗi khi có thể thì mỗi khi có lỗi xảy ra ta có 

thể giới hạn vào khu vực có những thành phần đang được phát triển. Nhờ đó rủi 

ro về lỗi phần mềm giảm đi và tăng chất lượng dịch vụ. 

Giảm chi phí phát triển và kiểm thử, và tránh công việc trùng lặp là một 

trong những lợi ích mà SOA mang lại. Nhưng quan trọng vẫn là lợi ích từ việc 

tăng khả năng kinh doanh. Nếu những nhân tố này được đánh giá đúng mức thì 

lợi ích mang lại là rất đáng kể. 

- Giải pháp ứng dụng tổng hợp cho chính quyền. SOA mang đến khả 

năng tổng hợp một lớp các ứng dụng mới bằng cách kết hợp chức 

năng từ những hệ thống có sẵn, cung cấp cho người cuối những chức 

năng liên kết. Ở đây một số tiến trình cũ có thể được kết hợp với 

nhau bên trong một cổng thông tin (portal) giúp cho người dùng cuối 

(công dân, doanh nghiệp, cán bộ…) chỉ cần truy cập một lần mà vẫn 

có thông tin về hàng loạt dịch vụ. Loại kết hợp này có thể khó khăn 

nếu không sử dụng SOA vì nó đòi hỏi việc tích hợp phức tạp, nỗ lực 

lập trình và kiểm thử. Nhưng với SOA, một ứng dụng tổng hợp có 

thể được tổng hợp dễ dàng, bất kể sự khác nhau về địa lý hoặc công 

nghệ phát triển các dịch vụ đó. 

- Tính liên kết lỏng lẻo (loose coupling) giúp tăng tính linh hoạt và 

khả năng triển khai cài đặt. Lợi ích kế tiếp đến từ tính liên kết lỏng 
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lẻo của SOA, trong đó phía triệu gọi dịch vụ không cần quan tâm 

đến địa chỉ hoặc công nghệ nền tảng của dịch vụ. Nó mang đến khả 

năng linh hoạt cao và nhiều lợi ích khác. 

- Thích ứng với những thay đổi trong tương lai. Các phương pháp tiếp 

cận truyền thống trong quy trình phát triển phần mềm có thể mô tả 

ngắn gọn là người dùng mô tả họ cần gì, công ty phát triển phần 

mềm triển khai hệ thống theo yêu cầu. Quy trình này đôi khi gặp khó 

khăn khi gặp những tình huống thay đổi không định trước. Với SOA, 

công ty phát triển phần mềm có thể tạo nên những quy trình nghiệp 

vụ uyển chuyển, phức tạp biến đổi tùy “theo yêu cầu” và theo “thời 

gian thực“. 

- Hỗ trợ đa thiết bị và đa nền tảng. SOA cung cấp một tầng giao tiếp 

trừu tượng từ các nền tảng bên dưới. Điều này cho phép hỗ trợ nhiều 

loại thiết bị đầu cuối khác nhau bao gồm cả những trình duyệt và 

thiết bị di động như pager, điện thoại di động, PDA và các thiết bị 

chuyên dụng khác sử dụng cùng một chức năng mà vẫn có thông tin 

trả về tùy theo dạng thiết bị. Tính độc lập công nghệ này giúp cho 

các công ty tiết kiệm chi phí rất nhiều nhất là khi phải xử lý với vô 

số công nghệ hiện đang được sử dụng.  

- Tăng khả năng mở rộng và khả năng sẵn sàng cung cấp. Nhờ tính 

độc lập địa chỉ của SOA, ta có thể tăng khả năng mở rộng bằng cách 

thêm nhiều phiên bản (instance) của một dịch vụ. Công nghệ chia tải 

(load-balancing) sẽ tự động tìm và định tuyến yêu cầu đến  phiên bản 

của dịch vụ thích hợp. Tương tự, SOA có thể chuyển tiếp nội dung 

yêu cầu đến một phiên bản khác khi cần, nhờ đó tăng khả năng sẵn 

sàng phục vụ.  

Giới thiệu kiến trúc SOA 

SOA có hai phần chính là “dịch vụ” và “kiến trúc”. Dịch vụ về cơ bản là 

quan điểm bên ngoài của các ứng dụng trong tổ chức CNTT, nơi mỗi ứng dụng 

cung cấp các yêu cầu “dịch vụ nghiệp vụ” để truy cập từ các ứng dụng khác. 

“Kiến trúc” là phương pháp tiếp cận toàn tổ chức để “sử dụng” các dịch vụ. Vì 

có nhiều ứng dụng/giải pháp trong tổ chức, phải có một quyết định để cung cấp 

một không gian giải pháp/ứng dụng để mở rộng nhiều ứng dụng. 

Để thực hiện điều này bằng cách sử dụng các dịch vụ đã bộc lộ của mỗi 

ứng dụng, và bằng việc chuẩn hóa trên một cơ sở hạ tầng để cung cấp và tiêu thụ 

các dịch vụ đó, và các dịch vụ được tiêu thụ thông qua một khung được dựa trên 

quy trình, tất cả sẽ được bao gồm bởi các “kiến trúc” SOA. 

Trừu tượng hóa dịch vụ 
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Về cơ bản một dịch vụ bao gồm việc thực hiện thực tế, giao tiếp của nó, và 

các cơ chế triệu gọi. Việc thực hiện dịch vụ được xác định là bằng và lớn hơn 

bởi các chức năng được yêu cầu từ dịch vụ. Điều này sẽ có phụ thuộc rất tối 

thiểu vào nền tảng hay môi trường hoạt động của dịch vụ. Sự phụ thuộc, mặc dù, 

phát sinh trong các lớp giao tiếp của nó. Cơ sở hạ tầng của dịch vụ phải có khả 

năng “triệu gọi” các mã thực hiện dịch vụ. Điều này sẽ yêu cầu một vài xử lý cụ 

thể đối với cơ sở hạ tầng của dịch vụ. Điều này có thể được xử lý dựa trên việc 

cấu hình, hay trong một vài cách có thể yêu cầu xử lý mức mã nguồn thực tế, 

giống như thực hiện một vài giao tiếp được xác định rõ ràng. 

Dịch vụ này sau đó cần được “mô tả”. Đây là giao tiếp của dịch vụ. Điều 

này được thực hiện tốt nhất trong XML, để đảm bảo rằng một ghép nối lỏng lẻo 

của việc thực hiện dịch vụ và các lớp máy trạm (client). WSDL là một cơ chế 

phổ biến để mô tả các giao tiếp dịch vụ. Các Giao diện định nghĩa mô hình một 

cách hợp lý về dịch vụ-tên dịch vụ, các hoạt động trong dịch vụ, và đầu vào, đầu 

ra, và các lỗi của nó. Điều này tự nó không được mô tả bất cứ điều gì về các cơ 

chế triệu gọi thực tế. Điều này được thực hiện trong việc ràng buộc dịch vụ, 

thông thường cũng sẽ bao gồm trong các tập tin mô tả dịch vụ/cơ chế. 

WSDL hỗ trợ mô tả các ràng buộc. Các ràng buộc dịch vụ bao gồm các chi 

tiết về những gì giao thức được sử dụng, và chính xác cách các đầu vào đang 

được gửi và các đầu ra dự kiến. Các liên kết rời rạc của dịch vụ và người tiêu 

dùng nó là rất quan trọng trong một nền tảng SOA. Việc triệu gọi dịch vụ phải 

được hoàn toàn độc lập, và không thể đoán trước của việc thực hiện dịch vụ. Sự 

phụ thuộc chỉ là việc mô tả dịch vụ (WSDL) và đồng ý giao thức kết nối (như 

SOAP). 

Triệu gọi dịch vụ và thực hiện dịch vụ 

Bất kỳ kiến trúc SOA nào đều phải cung cấp một cơ chế được xác định rõ 

ràng để thực hiện các dịch vụ và truy cập các dịch vụ. Đây là những bổ trợ trong 

ý nghĩa rằng việc triệu gọi và kết thúc triệu gọi phải cả hai cùng “nói” một ngôn 

ngữ. Dịch vụ Web là một ví dụ tốt về phương pháp này – nơi HTTP là “ngôn 

ngữ” trên nền SOA. 

Bộ máy quy trình 

Các bộ máy quy trình, hoặc máy chủ quy trình, cung cấp môt trường thực 

hiện cho quy trình nghiệp vụ. Các quy trình nghiệp vụ này là phương tiện chủ 

yếu về việc tiêu thụ các dịch vụ có sẵn trong một nền tảng SOA. Các quy trình 

nghiệp vụ này có thể được xác định trong một môi trường hay ngôn ngữ được 

hỗ trợ bởi các công cụ. Một khi được xác định và cấu hình, các bộ máy sẽ quản 

lý vòng đời của các trường hợp quy trình- từ việc bắt đầu thực hiện chạy phiên 

bản (instance) thông qua sự quản lý trạng thái, toàn bộ các dịch vụ truy cập như 

định nghĩa của sự định nghĩa quy trình, việc quản lý các luồng dữ liệu và trạng 
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thái quá trình, và hơn nữa các trường hợp nâng cao quản lý các quy trình chạy 

lâu dài bao gồm cả sự bền bỉ của trạng thái xử lý nếu cần. 

Sự trừu tượng của việc truyền thông điệp 

Sự giao tiếp trong các hệ thống SOA liên quan đến việc gửi các yêu cầu 

và phản hồi giữa người dùng dịch vụ và nhà cung cấp dịch vụ. Bất kể các giao 

thức cụ thể đã sử dụng, có dữ liệu hay các “gói” thông tin mà đã được gửi. Về 

cơ bản một thông điệp yêu cầu liên quan đến việc xác định các thông tin chi 

tiết của dịch vụ được triệu gọi (tên dịch vụ và hoạt động) và cung cấp dữ liệu 

đầu vào - thường là một hoặc nhiều tài liệu. Tương tự như vậy, một phản hồi 

có thể đến như là một thông điệp khác, với trạng thái và dữ liệu trả lại. Ngay cả 

một yêu cầu dịch vụ Web đơn giản như SOAP (một tài liệu XML) qua HTTP 

có thể được xem như một gói hay thông điệp giao tiếp. Các tài liệu SOAP là 

thông điệp. 

Các hệ thống thông báo có ngữ nghĩa được định nghĩa rõ ràng. Tùy thuộc 

vào cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc cụ thể được hỗ trợ bởi nền tàng SOA, các 

nền tảng thông báo có thể hoặc có thể không được sử dụng. Trong các môi 

trường SOA, các khái niệm về thông báo có thể được áp dụng bất kể. “Thông 

điệp” có thể được gửi thông qua một kết nối HTTP, hoặc thông qua nền tảng 

truyền thông điệp (Java Messaging Servers or Microsoft MQ hoặc bất kỳ nền 

tảng thông báo nào khác). 

Đồng bộ và không đồng bộ Thông điệp 

Thông điệp có thể được gửi hoặc đồng bộ hoặc không đồng bộ. Trong chế 

độ đồng bộ, người gửi chờ đợi cho đến khi các chương trình tiếp nhận đã nhận 

được thông điệp, đã xử lý nó, và phản hồi cho người gửi. Trong chế độ không 

đồng bộ, người gửi sẽ gửi thông điệp, và tiếp tục xử lý của mình bất kể khi 

chương trình tiếp nhận tiếp nhận và xử lý thông điệp. Nếu chương trình gửi cần 

phải nhận được trạng thái hay dữ liệu từ đầu bên kia, thường thì điều này được 

thực hiện tại một điểm sau đó bằng cách tìm kiếm thông điệp khác chứa trạng 

thái và phản hồi. 

Khi triệu gọi dịch vụ dựa trên các thông điệp được gửi đi, các dịch vụ có 

thể chấp nhận cùng một hành vi đồng bộ hoặc không đồng bộ. Trong các trường 

hợp có sự triệu gọi dịch vụ không đồng bộ - nơi một dịch vụ được triệu gọi- và 

tại một số điểm sau này trong thời gian phản hồi từ dịch vụ nhận được – đó 

không phải là chờ đợi phản hồi từ một chế độ đồng bộ. Không có chương trình 

khách hàng(client) hoặc thành phần ứng dụng mà chỉ là chờ đợi vào phản hồi-

mà sẽ xảy ra trong các cơ chế triệu gọi thông thường. Trong triệu gọi không 

đồng bộ, khách hàng có thể tiếp tục thực hiện xử lý khác, và khi sẵn sàng cho 

các thông điệp phản hồi. Trong các dịch vụ đồng bộ, chương trình hoặc ứng 

dụng khách hàng chỉ đợi phản hồi- tuy nhiên nó mất thời gian dài. 
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Thành phần đăng ký dịch vụ 

Các môi trường SOA được liên kết rời rạc với các nhà cung cấp dịch vụ và 

người tiêu dùng có khả năng được phân phối trên toàn hệ thống. Các dịch vụ 

được mô tả bởi các giao tiếp của họ và việc tiêu thụ cuối cùng không cần nhiều 

thông tin, và có lẽ là thông tin liên lạc như IP, cổng, và giao thức. Trong một 

môi trường dịch vụ phân tán như vậy, cần phải có một cơ chế để liệt kê toàn bộ 

các dịch vụ có sẵn và cung cấp các dữ liệu cần thiết để mô tả các dịch vụ và có 

thể cung cấp các mô tả tiêu chuẩn như WSDL nếu có. Những thông tin như vậy 

trên các dịch vụ có sẵn thường được duy trì trong Thành phần đăng ký dịch vụ. 

Điều này có thể được căn cứ vào các tiêu chuẩn như UDDI hoặc có thể được cụ 

thể cho các nền tảng SOA. 

Chất lượng của dịch vụ 

Trong một cơ sở hạ tầng dịch vụ phân tán trên toàn hệ thống, sự sẵn có, 

thời gian phản hồi và độ tin cậy của dịch vụ xác định chất lượng về kinh nghiệm 

người dùng. Các dịch vụ có các mức độ khác nhau về mức độ rủi ro của hoạt 

động, trên cơ sở đó các kỳ vọng chất lượng theo yêu cầu được thiết lập. 

 Các thông số QoS phải được chỉ dẫn theo các quản trị viên hệ thống. Cơ sở 

hạ tầng SOA phải đảm bảo tuân thủ thời gian phản hồi của dịch vụ đã được xác 

định và có sẵn. Để cung cấp chất lượng dịch vụ này, các hoạt động dịch vụ và 

quy trình trong cơ sở hạ tầng phải được theo dõi, đăng nhập, và báo cáo. Việc 

giám sát và quản lý các hoạt động nghiệp vụ là cốt lõi của QoS. 

Cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc 

Trong khi SOAP và các dịch vụ Web mô tả một cách rõ ràng một dịch vụ 

là gì và nó được mô tả như thế nào và cách mà một yêu cầu/ phản hồi cần được 

soạn thảo và gửi qua các kết nối, điều này không, tuy nhiên, việc giải quyết hoàn 

toàn những vấn đề thông tin liên lạc –nó xác định một cơ chế đơn giản để truy 

cập điểm điểm. Trong khi điều này là tốt cho các giải pháp tích hợp đơn giản, nó 

không tốt cho các cơ sở hạ tầng trong toàn bộ tổ chức. 

Trong khi các thông tin liên lạc như SOAP trên nền HTTP là không đầy đủ, 

khả năng mô tả được cung cấp bới các dịch vụ Web là rất mạnh mẽ. Một cơ sở 

hạ tầng SOA tốt sẽ giữ lại các khái niệm trừu tượng dựa trên WS về việc mô tả 

một dịch vụ và cũng để soạn thảo một yêu cầu được gửi trên các kết nối, nhưng 

giao thức thông tin liên lạc thực tế có thể là một cái gì khác với HTTP. Nói rằng, 

nó có thể là một nền tảng thông điệp (như bất kỳ các triển khai messaging như 

TIBCO, MS-MQ, hay Sonic…). Điều này cung cấp một kết cấu thông tin liên 

lạc tin cậy và rất mạnh mẽ mà vốn đã được thiết kế cho các kịch bản truy cập 

nhiều – nhiều, không giống như bản chất điểm – điểm của HTTP và khớp nối 

đơn giản. 

Tuyến dịch vụ (Service Bus) 
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Một Tuyến dịch vụ trong việc mở rộng bản chất các khái niệm về một dịch 

vụ hơn nữa để chỉ ra rằng có một Tuyến các dịch vụ, trong đó tất cả các dịch vụ 

là có sẵn trên Tuyến dịch vụ và bất kỳ các ứng dụng/quy trình khách hàng cũng 

nằm trên việc sử dụng Tuyến các dịch vụ có sẵn. Một bước xa hơn điều này 

cũng có thể là một kịch bản luồng tài liệu, nơi mà các luồng tài liệu nghiệp vụ 

thông qua Tuyến này và được xử lý bởi các dịch vụ khác dọc theo cách thức 

nhập mục để thoát. Các tài liệu bổ sung- hoặc thông điệp- trung tâm xử lý được 

xây dựng trên một Tuyến dịch vụ là các giá trị bổ sung của các nền tảng như 

Tuyến tích hợp dịch vụ cung cấp. 

SOA liên quan chủ yếu tới các dịch vụ, tiêu thụ dịch vụ, và cơ sở hạ tầng 

triệu gọi dịch vụ từ máy trạm, cơ sở hạ tầng phần mềm lớp giữa để “vận 

chuyển” các yêu cầu tới máy chủ, và một kho chứa dịch vụ để thực hiện các dịch 

vụ. Những lợi thế của việc đi cùng cơ sở hạ tầng dựa trên tiêu chuẩn là quan 

trọng đối với một tổ chức CNTT. Về cơ bản, SOA là một xu hướng giúp tiết 

kiệm chi phí đầu tư trong việc tích hợp các ứng dụng và dịch vụ. 

V.2.3. Các thành phần thuộc LGSP của tỉnh Hƣng Yên 

Tiêu chuẩn Quốc tế ISO/IEC 18384:2016 mô tả một tập các nguyên tắc kỹ 

thuật SOA, quy tắc cụ thể và các tiêu chuẩn SOA cho thị trường để cung cấp 

kiến thức SOA, cải tiến việc tiêu chuẩn hóa và chất lượng của các giải pháp. 

Độc giả hướng tới của tiêu chuẩn này chủ yếu là các tổ chức tiêu chuẩn, các kiến 

trúc sư, những người đưa ra phương pháp luận xây dựng kiến trúc, những nhà 

thiết kế hệ thống, phần mềm, người sở hữu quy trình nghiệp vụ, những nhà cung 

cấp dịch vụ SOA, những người phát triển dịch vụ và giải pháp SOA, những 

người dùng dịch vụ SOA quan tâm đến việc áp dụng và phát triển SOA. 

Kiến trúc Ứng dụng mô tả sơ đồ thiết kế của các ứng dụng sẽ được triển 

khai, mối quan hệ tương tác giữa các ứng dụng, và môi quan hệ giữa các ứng 

dụng với các quy trình nghiệp vụ của dịch vụ công trực tuyến.  

Mục đích của kiến trúc ứng dụng là giảm độ phức tạp, và thúc đẩy việc tái 

sử dụng, tính linh hoạt và khả năng mở rộng, đơn giản, dễ sử dụng, tuân thủ các 

chuẩn mở, công nghệ hướng dịch vụ (SOA), và không phụ thuộc vào các nhà 

cung cấp giải pháp, nhằm tối ưu hoá các khoản đầu tư công nghệ thông tin của 

tỉnh. Mô hình kiến trúc ứng dụng cũng giúp giảm thiểu thời gian, chi phí, và độ 

phức tạp trong quá trình phát triển, triển khai, bảo dưỡng và nâng cấp hệ thống 

trong tương lai. 

Để đạt được mong muốn hệ thống phải có tối thiểu module quản lý quy 

trình nghiệp vụ (BPM) và module sinh và quản lý E-Form. 

Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Hưng Yên được thiết kế dựa trên kiến 

trúc hướng dịch vụ SOA (Hình 26), nhằm tận dụng tối đa các đặc điểm vượt trội 
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như: tính tái sử dụng cao, liên kết lỏng giữa các thành phần trong hệ thống, tính 

linh loạt, dễ mở rộng, và độc lập với các nhà cung cấp giải pháp. 
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Hình 26. Mô hình kiến trúc hướng dịch vụ (SOA) 

Mô hình kiến trúc hướng dịch vụ (SOA) có 09 thành phần được tổ chức 

logic theo cấu trúc lớp khác được mô tả chi tiết trong bảng sau: 

Bảng 19. Mô tả các thành phần của SOA 

Lớp Mô tả 

Giao 

diện/Ứng 

dụng 

Lớp giao diện/ứng dụng bao gồm các hệ thống, ứng dụng cần 

thiết để cung cấp dịch vụ và dữ liệu cho người dùng (công dân, 

doanh nghiệp, và công chức) thông qua các giao diện khác nhau 

như: 

- Cổng công dân 

- Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử (TT-GTDT) 

- Cổng giao dịch TMDT 
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- Hệ thống một cửa điện tử 

- Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị 

- Hệ thống quản lý văn bản và điều hành 

- Hệ thống thư điện tử 

- HTTT tổng hợp KTXH phục vụ điều hành 

- Các phần mềm chuyên ngành phục vụ công tác quản 

lý nội bộ (của Sở, Ban, Ngành) 

- Xác thực đăng nhập một lần (SSO) 

- Tích hợp thanh toán điện tử 

- Tích hợp chữ ký số 

- Hệ thống truyền hình trực tiếp 

- Hệ thống, ứng dụng khác… 

Lớp giao diện/ứng dụng tách thành phần xử lý giao diện 

người dùng với các thành phần xử lý nghiệp vụ. Và lớp này chỉ 

tập trung vào chức năng hỗ trợ giao diện của dịch vụ (UI), và 

lớp này sẽ sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi lớp “Quản lý 

quy trình liên thông (BPM)”, và lớp “Dịch vụ/Trục tích hợp 

ESB”. 

Quản lý quy 

trình liên 

thông (BPM) 

Cung cấp các thành phần hỗ trợ việc xây dựng quy trình liên 

thông thông qua nền tảng quản lý quy trình BPM. Lớp này giúp 

cho việc thiết kế, chỉnh sửa các quy trình liên thông dễ dàng, và 

thuận tiên hơn với nhu cầu thay đổi của nghiệp vụ. Lớp “Quản 

lý quy trình liên thông (BPM)” này cung cấp dịch vụ cho lớp 

“Ứng dụng”, và sử dụng dich vụ của lớp “Dịch vụ/Trục tích hợp 

ESB”. 

Dịch Vụ/Trục 

Tích Hợp 

ESB 

Lớp “Dịch vụ/Trục tích hợp ESB” sử dụng nền tảng tích hợp 

ESB. Thông tin mô tả/đăng ký của các dịch vụ sử dụng chung 

trong lớp “Ứng Dụng Dịch Vụ” cung cấp cho lớp “Ứng Dụng”, 

và lớp “Quản Lý Quy Trình”, cũng như lớp “Tích Hợp Hệ 

Thống” được mô tả trong trục tích hợp ESB.  

Mô tả của lớp “Ứng Dụng Dịch Vụ” gồm: 

- Dịch vụ thông tin Công dân/Doanh nghiệp 

- Dịch vụ thông tin Cán Bộ Công Chức (CBCC) 

- Dịch vụ thông tin Dân Cư 

- Dịch vụ thông tin Đất Đai 

- Dịch vụ thông tin Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) 

- Dịch vụ thông tin Bảo Hiểm 

- Dịch vụ thông tin Thống Kê Dân Số (TKDS) 
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- Dịch vụ thông tin Tài Chính 

- Dịch vụ thông tin khác… 

Ứng Dụng 

Dịch Vụ 

Chứa các thành phần phần mềm ứng dụng dịch vụ thực hiện 

logic nghiệp vụ thực tế của các dịch vụ được mô tả/đăng ký 

trong lớp “Dịch Vụ/Trục Tích Hợp ESB”. Các thành phần ứng 

dụng dịch vụ trong lớp này sẽ tương tác với các CSDL và phần 

mềm “Thanh toán điện tử Ngân Hàng”. 

Các thành phần ứng dụng dịch vụ gồm có: 

- Ứng dụng dịch vụ Công dân/Doanh nghiệp 

- Ứng dụng dịch vụ Cán Bộ Công Chức (CBCC) 

- Ứng dụng dịch vụ Dân Cư 

- Ứng dụng dịch vụ Đất Đai 

- Ứng dụng dịch vụ Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) 

- Ứng dụng dịch vụ Bảo Hiểm 

- Ứng dụng dịch vụ Thống Kê Dân Số (TKDS) 

- Ứng dụng dịch vụ Tài Chính 

- Ứng dụng dịch vụ khác… 

CSDL và 

Ứng dụng 

khác 

Lớp này cung cấp các tài nguyên cơ sở hạ tầng cần thiết để chạy 

các thành phần dịch vụ và hỗ trợ chức năng của các dịch vụ 

trong mô hình SOA. Lớp này bao gồm ứng dụng, lưu trữ dữ 

liệu, môi trường nền tảng, dịch vụ cơ sở hạ tầng…  

Lớp này chỉ thực hiện và giao diện với một dịch vụ. 

Các thành phần trong lớp này bao gồm: 

- CSDL Công dân/Công chức 

- CSDL Cán Bộ Công Chức 

- CSDL Dân Cư (tích hợp với CSDL Dân Cư quốc gia) 

- CSDL Đất Đai (tích hợp với CSDL Đất Đai quốc gia) 

- CSDL ĐKKD (tích hợp với CSDL ĐKKD quốc gia) 

- CSDL Bảo Hiểm (tích hợp với CSDL Bảo Hiểm quốc 

gia) 

- CSDL TKDS (tích hợp với CSDL TKDS quốc gia) 

- CSDL Tài Chính (tích hợp với CSDL Tài Chính quốc 

gia) 

- Hệ thống cổng thanh toán điện tử Ngân hàng. 

- Hệ thống khác…. 

Tích hợp hệ 

thống 

Lớp này là thành phần chính của mô hình kiến trúc hướng dịch 

vụ SOA, nó cung cấp khả năng trung gian (mediate), chuyển đổi 
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(transform), định tuyền (route), và vận chuyển (transport) yêu 

cầu dịch vụ từ lớp/người yêu cầu dịch vụ tới lớp/người cung cấp 

dịch vụ. 

Sử dụng nền tảng tích hợp ESB 

Tích hợp với các hệ thống bên ngoài thông qua các thành phần 

đầu nối (adapter), như là: 

- Tích hợp với cổng thanh toán ngân hàng 

- Tích hợp với trục tích hợp quốc gia (NGSP) 

- Tích hợp với các hệ thông của Chính phủ/Bộ. 

- Tích hợp với các hệ thông CSDL quốc gia (Dân Cư, 

Đất đai, ĐKKD, Bảo Hiểm, TKDS, Tài Chính). 

Thông tin của lớp “Tích hợp hệ thống” được mô tả chi tiết 

trong “Kiến trúc Tích hợp, Liên thông (LGSP)”. 

Bảo mật và 

Quản lý, 

giám sát hệ 

thống 

Lớp này cung cấp giải pháp theo dõi giám sát các thành phần 

của SOA, và nó đảm bảo các quy định, chính sách, và các yêu 

cầu phi chức năng được thực hiện, như là: chính sách bảo mật, 

theo dõi và giám sát trạng thái của quy trình (trong lớp BPM), 

trạng thái dịch vụ (trong lớp ESB)… 

Các thành phần trong lớp này gồm: 

- Quản lý tài khoản 

- Xác thực và cấp quyền (sử dụng dịch vụ) 

- Danh mục thư mục 

- Quản lý và giám sát luồng nghiệp vụ (BAM) 

- Quản lý và giám sát trục tích hợp (ESB Console) 

- Quản lý và giám sát các ứng dụng dịch vụ, và hệ 

thống. 

Thông tin 

(Dữ liệu, 

Phân tích, 

Báo cáo) 

Lớp này tập trung chính vào kiến trúc dữ liệu, cấu trúc dữ liệu 

dùng chung, các mô tả định nghĩa nội dung, giao thức để trao 

đổi thông tin, mô hình phân tích dữ liệu... 

Thành phần chính gồm: 

- Hệ thống phân tích dữ liệu (BI & Analytics) 

- Hệ thống đánh giá hiệu suất 

- CSDL Data Warehouse 

Quản trị 

(Government) 

Lớp này bao gồm: 

- Quản trị SOA: quy trình quản trị cho việc định nghĩa 

và thực thi mô hình SOA. 

- Quản trị dịch vụ: quy trình quản trị cho việc quản lý và 
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chi phối vòng đời của dịch vụ, dựa trên khả năng trong 

lớp “Bảo mật và Quản lý, Giám sát hệ thông”. 

Lớp này tương tác với toàn bộ các lớp khác trong mô hình kiến 

trúc hướng dịch vụ SOA 

 

Theo Tiêu chuẩn ISO/IEC 18384:2016, dịch vụ là khái niệm căn bản của 

kiến trúc SOA, thực tế sẽ có rất nhiều loại dịch vụ. Do đó, việc phân loại dịch vụ 

là cần thiết, dịch vụ thường được phân loại theo chức năng và mục đích của 

chúng nhằm đảm bảo sự đầy đủ và hiểu thống nhất về bản chất các dịch vụ giữa 

các bên liên quan. 

Việc phân nhóm dịch vụ là hoạt đồng thông thường trong phát triển các 

dịch vụ và danh mục dịch vụ trong SOA. Các danh mục và phân nhóm dịch vụ 

ảnh hưởng cách hiểu về kiến trúc và danh mục các dịch vụ phục vụ triển khai 

kiến trúc từ cả hai khía cạnh nghiệp vụ và công nghệ thông tin. 

Lưu ý rằng, việc phân nhóm dịch vụ cho một loại khối kiến trúc (ABB) 

điển hình là tách biệt với các phân lớp trong kiến trúc tham chiếu chứa các ABB 

đó. Ví dụ, không có sự mâu thuẫn khi định nghĩa “Các dịch vụ quy trình” 

(Business Process là một ABB thuộc phân lớp Process Layer) như là một nhóm 

các dịch vụ. Một dịch vụ quy trình đơn giản là một logic quy trình được đưa ra 

(exposed) như là một dịch vụ. Do đó, về bản chất đây đúng là các dịch vụ, như 

là các khối kiến trúc dịch vụ, và chúng được xếp vào phân lớp Dịch vụ (Service 

Layer). 

Tiêu chuẩn ISO/IEC 18384:2016 cũng đưa ra 15 dịch vụ dùng chung, cốt 

lõi, điển hình của kiến trúc SOA áp dụng cho một tổ chức bất kỳ. Như đã trình 

bày bên trên, việc phân nhóm theo chức năng như bên dưới không ràng buộc 

chặt với việc triển khai thực tế (có thể bao gồm các ABB thuộc các phân lớp 

kiến trúc khác trong kiến trúc tham chiếu SOA). Hình dưới đây thể hiện các dịch 

vụ dùng chung SOA. 



252 

 

 

Hình 27. Các dịch vụ dùng chung SOA 

- Mediation Services (Dịch vụ điều phối): là danh mục các dịch vụ chịu 

trách nhiệm về kết nối giữa người dùng dịch vụ với nhà cung cấp dịch vụ. 

Chúng thực hiện trách nhiệm này bằng cách phân giải vị trí của chúng một cách 

tự động để có thể định tuyến tối ưu các yêu cầu trên mạng và đáp ứng mục tiêu 

của nghiệp vụ. Các dịch vụ điều phối là hoàn toàn trong suốt đối với người dùng 

dịch vụ trong giải pháp SOA. 

Mặc dù vậy, các dịch vụ điều phối là nền tảng để đơn giản hóa các nhiệm 

vụ triệu gọi dịch vụ, tạo ra việc sử dụng dịch vụ ở bất cứ nơi đâu. Việc điều phối 

được cung cấp bởi các dịch vụ điều phối thúc đẩy khả năng kết nối, bên cạnh đó 

còn thường xuyên triển khai các hoạt động khác. Việc triển khai các dịch vụ 

điều phối hỗ trợ khả năng liên kết nối và lưu trữ các thành logic điều phối, chẳng 

hạn như chuyển đổi thông điệp, định tuyến thông tin, chức năng bổ sung (chẳng 

hạn như lưu vết giao dịch (logging) hay kiểm toán) nhằm hỗ trợ việc liên kết các 

dịch vụ. Các dịch vụ điều phối là sự tổng hợp của cả các giải pháp mang tính 

trung lập (các sản phẩm trao đổi thông điệp và các sản phẩm ESB sẵn có trên thị 

trường) và các giải pháp cụ thể (các bộ chuyển đổi adapter cần thiết phục vụ 

việc kết nối các dịch vụ đã có và các hệ thống đang hoạt động tới ESB). Các 

dịch vụ điều phối được triển khai chủ yếu với các khối kiến trúc trong Khía cạnh 

tích hợp. Các khối kiến trúc được sử dụng có thể chứa Integration Controller, 

Mediator, Router, Adapter, Data Aggregator, Message Transformer. Việc lựa 
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chọn khối kiến trúc trong các dịch vụ điều phối phụ thuộc vào từng yêu cầu cụ 

thể. 

- Interaction services (Các dịch vụ tương tác): là danh mục các dịch vụ 

cung cấp logic biểu diễn của việc thiết kế nghiệp vụ. Các dịch vụ này là các cấu 

phần hỗ trợ việc tương tác giữa các ứng dụng và người dùng cuối. Tương tác ở 

đây không giới hạn chỉ bao gồm các tương tác với con người, logic tương tác 

điều phối giao diện đến tất cả các loại thiết bị và hệ thống điều khiển, bao gồm 

cả thiết bị cảm biến, thiết bị RFID. 

Các dịch vụ tương tác hầu hết gắn liền với Lớp người dùng. Việc triển khai 

dịch vụ tương tác sử dụng khối kiến trúc Presentation Controller trong Lớp 

người dùng để thể hiện giao tiếp. 

- Process Services (Các dịch vụ quy trình): là danh mục các dịch vụ chứa 

rất nhiều các dạng khác nhau về logic thành phần. Đáng chú ý nhất là luồng quy 

trình nghiệp vụ, các nguyên tắc nghiệp vụ và xử lý các quyết định. Các dịch vụ 

quy trình hầu hết gắn liền với Lớp quy trình. Việc triển khai dịch vụ quy trình sử 

dụng các khối kiến trúc Process Controller và Process flow manager. 

- Information Services (Các dịch vụ thông tin): là danh mục các dịch vụ 

chứa logic về dữ liệu của thiết kế nghiệp vụ. Việc triển khai dịch vụ cung cấp 

logic về dữ liệu có 3 chức năng chính: cung cấp truy cập đến dữ liệu nghiệp vụ 

nhất quán, hỗ trợ tổng hợp dữ liệu nghiệp vụ và cung cấp kiến trúc thành phần 

của chúng để quản lý luồng dữ liệu trong tổ chức. Các dịch vụ thông tin hầu hết 

gắn liền với Khía cạnh thông tin. Việc triển khai dịch vụ thông tin sử dụng các 

khối kiến trúc trong khía cạnh Thông tin. 

- Access Services (Các dịch vụ truy cập): là danh mục các dịch vụ phục vụ 

việc tích hợp các ứng dụng cũ và các chức năng cũ trong giải pháp SOA. Trong 

các kiến trúc khác, việc triển khai dịch vụ truy cập này thường được hiểu chính 

là các adapter (bộ chuyển đổi). Trong SOA RA, việc triển khai các dịch vụ này 

là trách nhiệm của các adapter vì thế chúng có thể được thao tác và tạo ra trong 

các quy trình nghiệp vụ giống như một cấu phần triển khai dịch vụ bất kỳ. Các 

dịch vụ truy cập hầu hết gắn liền với Lớp dịch vụ. 

- Security Services (Các dịch vụ an toàn): là danh mục các dịch vụ bảo vệ 

khỏi các mối đe dọa theo nhiều khía cạnh của một Kiến trúc SOA. Việc bảo vệ 

các tương tác giữa người dùng và nhà cung cấp dịch vụ chỉ là một phần của dịch 

vụ an toàn. Chúng có trách nhiệm bảo vệ tất cả các yếu tố trong kiến trúc. 

- Partner Services (Các dịch vụ đối tác): là danh mục các dịch vụ về sự tương 

tác giữa các đối tác trong thực hiện nghiệp vụ, ví dụ như dịch vụ thanh toán điện tử. 

Các dịch vụ này bao gồm các chính sách và các ràng buộc mà các nghiệp 

vụ khác phải tuân thủ để có thể tác nghiệp cùng nhau. Các dịch vụ đối tác 
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thường gắn với Lớp dịch vụ, việc triển khai các dịch vụ đối tác sử dụng các khối 

kiến trúc Service Interaction và Service Container. 

- Lifecycle Services (Các dịch vụ vòng đời): là danh mục các dịch vụ hỗ trợ 

quản lý vòng đời các giải pháp SOA và tất cả các yếu tố hình thành giải pháp 

SOA từ giai đoạn phát triển đến giai đoạn quản lý, từ chiến lược cho đến cơ sở 

hạ tầng. Dịch vụ vòng đời có thể áp dụng cho tất cả các loại dịch vụ, quản lý và 

điều hành, triển khai dịch vụ. Việc quản lý và điều hành toàn bộ vòng đời của 

một giải pháp SOA chứa các việc điều hành SOA, quản lý chính sách, quản lý 

các yêu cầu và quản lý cấu hình. Các dịch vụ vòng đời gắn liền với Khía cạnh 

Điều hành, các khối kiến trúc Service Registry/Repository được sử dụng để triển 

khai và cung cấp các dịch vụ vòng đời. 

- Asset and Registry/Repository Services (Các dịch vụ tài sản thông tin và 

đăng ký/lưu trữ): là danh mục các dịch vụ cung cấp truy cập đến các tài sản 

thông là thành phần của kiến trúc tổng thể. Việc triển khai các dịch vụ này cung 

cấp truy cập đến mô tả dịch vụ, các dịch vụ phần mềm, chính sách, tài liệu và 

các tài sản thông tin khác hay các sản phẩm (artifact) cần thiết cho hoạt động 

nghiệp vụ. Asset and Registry/Repository Services sử dụng các khối kiến trúc từ 

Khía cạnh Điều hành như Service Registry/Repository. 

- Infrastructure Services (Các dịch vụ hạ tầng): là danh mục các dịch vụ 

hình thành nên nền tảng của môi trường CNTT đảm bảo sự hoạt động của các 

ứng dụng SOA bên trên. SOA RA được thiết kế đặc biệt cho phép các công 

nghệ khác nhau có thể kết hợp tại các lớp của hệ thống. Các dịch vụ hạ tầng hầu 

hết gắn với Lớp Hệ thống CNTT nền nền. Việc triển khai các dịch vụ hạ tầng sử 

dụng các khối kiến trúc như Solution Component, Inplementation Controller, 

Hardware và Virtualized Infrastructure, ngoài ra còn có các khối kiến trúc trong 

khía cạnh Quản lý và an toàn để cung cấp việc quản lý các dịch vụ hạ tầng và 

các tài nguyên cơ bản. 

- Management Services (Các dịch vụ quản lý): là danh mục các dịch vụ thể 

hiện tập công cụ quản lý được sử dụng để giám sát luồng dịch vụ, giám sát tình 

trạng của các hệ thống cơ bản, giám sát việc sử dụng tài nguyên, giám sát việc 

đạt được các mục tiêu dịch vụ, thực thi các chính sách quản lý và phục hồi thảm 

họa. Điều này cũng bao gồm cả quản lý quy trình nghiệp vụ, giám sát thống kê 

về hiệu năng và các chỉ số hiệu năng chính (KPI). Các dịch vụ quản lý hầu hết 

gắn với Khía cạnh Quản lý và an toàn. Việc triển khai các dịch vụ quản lý sử 

dụng một vài khối kiến trúc trong Khía cạnh Quản lý và An toàn như Command 

and Control Manager, IT Systems Manager, Event Manager, Policy Enforcer, 

Configuration Manager, Security Manager, and Solution Manager. 

- Development Services (Các dịch vụ phát triển): là danh mục các dịch vụ 

bao gồm toàn bộ công cụ kiến trúc, công cụ mô hình hóa, công cụ phát triển, 
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công cụ biên soạn hình ảnh, công cụ hợp ngữ, phương pháp luận, hỗ trợ gỡ lỗi, 

kho lưu trữ, các máy trạm khai phá, cơ chế xuất bản cần thiết để xây dựng một 

ứng dụng SOA. Dịch vụ phát triển sử dụng khối kiến trúc Registry/Repository 

trong khía cạnh Điều hành để lấy các mô tả cần thiết. 

- Strategy and Planning Services (Các dịch vụ chiến lược và lập kế hoạch): 

là danh mục các dịch vụ hỗ trợ đưa ra tầm nhìn, thiết kế tổng thể và kế hoạch 

chuyển đổi để cải thiện kết quả đầu ra của nghiệp vụ. Các dịch vụ chiến lược và 

lập kế hoạch hầu hết gắn liền với Khía cạnh Điều hành cho phép nghiệp vụ và 

công nghệ thông tin lập kế hoạch, ưu tiên một số thay đổi trong giải pháp và 

hoạt động. Các khối kiến trúc Policy Manager và Business Rules Manager, 

Reporting Tools, Change Control Manager được sử dụng để thực hiện cung cấp 

các dịch vụ này. 

- Business Application Services (Các dịch vụ ứng dụng nghiệp vụ): là danh 

mục các dịch vụ triển khai logic của các nghiệp vụ cốt lõi. Các dịch vụ ứng dụng 

nghiệp vụ thường gắn với Lớp Dịch vụ. Việc triển khai dịch vụ ứng dụng nghiệp 

vụ sử dụng các khối kiến trúc Service Container và Service Interation Manager, 

ngoài ra, còn sử dụng các khối kiến trúc thuộc các lớp khác như: Access 

Controller, Policy Enforcer, Policy Manager. 

- Business Services (Các dịch vụ nghiệp vụ): là danh sách các dịch vụ thể 

hiện các chức năng nghiệp vụ và được cung cấp cho người dùng bên ngoài. Đôi 

khi, chúng được nhắc đến như là các dịch vụ mức cao hơn. Các dịch vụ nghiệp 

vụ nên gắn liền với các chỉ số hiệu năng chính, các mục tiêu nghiệp vụ, được 

định nghĩa và giám sát để cung cấp thông tin về người thực hiện nghiệp vụ, nhà 

phân tích nghiệp vụ và chuyên gia khác, nhằm đảm bảo rằng kiến trúc SOA và 

các dịch vụ đáp ứng với mục tiêu nghiệp vụ đã đề ra. Việc triển khai dịch vụ 

nghiệp vụ sử dụng các khối kiến trúc trong khía cạnh Quản lý và An toàn như 

Monitoring Metrics Tools, Policy Enforcer, và Business Activity Manager. 

Từ việc xem xét các dịch vụ dùng chung của Kiến trúc tham chiếu SOA 

theo tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 18384:2016, hướng dẫn về các thành phần tiêu 

biểu thuộc LGSP của địa phương theo Công văn số 1178/BTTTT-THH, kết hợp 

với nhu cầu thực tế liên thông, tích hợp về quy trình, dữ liệu như phân tích bên 

trên của tỉnh Hưng Yên, tư vấn đề xuất các thành phần tiêu biểu trong LGSP 

phục vụ việc kết nối, liên thông, cụ thể như hình dưới đây: 
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Hình 28. Các thành phần chính của LGSP Hưng Yên theo Kiến trúc tham chiếu SOA 

Chú thích: Các thành phần không được tô màu là chưa được đề xuất trong 

LGSP của Hưng Yên giai đoạn 2016-2020. 

Kiến trúc SOA phù hợp để xây dựng kiến trúc chính quyền điển tử tỉnh 

Hưng Yên (như đã trình bày ở mục V.1). Trong đó, tỉnh Hưng Yên sẽ tập trung 

xây dựng các thành phần cơ bản được khuyến nghị theo 1178 trong giai đoạn 

2016-2020, các thành phần khác như: kho dữ liệu, phân tích dữ liệu sẽ được dự 

trù để phát triển tiếp vào các giai đoạn sau.  

Đồng thời, các thành phần của SOA ở trên hoàn toàn đáp ứng 10 thành 

phần tiêu biểu của LGSP trong Công văn số 1178/BTTTT-THH của Bộ Thông 

tin và truyền thông, cụ thể như sau: 

Bảng 20. Bảng ánh xạ các thành phần trong LGSP đề xuất của Hưng Yên đáp ứng 

10 thành phần tiêu biểu theo hướng dẫn tại công văn số 1178/BTTTT-THH 

STT 

LGSP theo 

1178/BTTTT-

THH 

Mô tả chức năng 

Đáp ứng bởi 

thành phần của 

SOA (ISO/IEC 

18384) 

1 Quản lý nền 

tảng 

Quản lý nền tảng cung cấp cơ chế 

giám sát tập trung về trạng thái của 

hệ thống, bao gồm các mô-đun hệ 

thống, máy chủ ứng dụng, hệ điều 

Các dịch vụ quản 

lý 
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hành máy chủ, các hệ thống quản lý 

khác nhau, thiết bị lưu trữ, thiết bị 

mạng và phòng máy tính. Công tác 

bảo trì hệ thống và bộ phận hỗ trợ 

người sử dụng cũng trong thành phần 

này. 

2 Quản lý tài 

khoản 

Quản lý tài khoản cung cấp cơ chế 

quản lý vòng đời tài khoản và đảm 

bảo sự an toàn của tài khoản trong 

các quy trình xử lý xác định. 

Các dịch vụ tài 

sản thông tin và 

đăng ký 

3 Dịch vụ đăng 

ký 

Cung cấp dịch vụ cho đăng ký cung 

cấp thông tin, đăng ký định vị dịch 

vụ, đăng ký người dùng, đăng ký chỉ 

dẫn mở, luồng dịch vụ đóng gói,… 

Các dịch vụ tài 

sản thông tin và 

đăng ký 

4 Quản lý nội 

dung 

Quản lý nội dung bao gồm quản lý 

nội dung nền tảng điều hành và các 

hệ thống ứng dụng phổ biến; quản lý 

tương tác giữa các nội dung mà 

không được định nghĩa trong quản lý 

khác. 

Các dịch vụ thông 

tin 

5 Cổng vào dịch 

vụ 

Cổng vào dịch vụ là giao diện giữa 

hệ thống ứng dụng của các lĩnh vực 

nghiệp vụ và GSP. Khi hệ thống ứng 

dụng nhận được yêu cầu từ người sử 

dụng và muốn kết nối với GSP, cổng 

vào dịch vụ sẽ gửi yêu cầu đến nền 

tảng để xử lý. Cổng vào dịch vụ cung 

cấp dịch vụ kiểm soát an ninh, xác 

nhận định dạng dữ liệu, chuyển đổi 

định dạng dữ liệu và phân phối tin 

nhắn. 

Các dịch vụ 

tương tác 

6 Dịch vụ tích 

hợp 

Dịch vụ tích hợp cung cấp dịch vụ 

liên quan đến môi trường thực hiện 

nghiệp vụ, giám sát và quản lý, là 

trung tâm quản lý quy trình tích hợp 

và chịu trách nhiệm cho sự tích hợp 

của tất cả các quy trình, hệ thống, 

dịch vụ và quản lý tài nguyên. 

Các dịch vụ quy 

trình, các dịch vụ 

điều phối 

7 Dịch vụ xác Dịch vụ xác thực và cấp quyền phục Các dịch vụ an 
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thực và cấp 

quyền 

vụ việc xác minh rằng "bạn là ai?" và 

"bạn được phép làm những gì trên hệ 

thống?". Dịch vụ này cung cấp cơ 

chế kiểm soát bảo mật tập trung 

nhằm đáp ứng các yêu cầu sau: Bảo 

mật; Toàn vẹn; Chống chối bỏ; Đăng 

nhập một lần; Định danh; Quyền truy 

cập. 

toàn 

8 Dịch vụ thư 

mục 

Dịch vụ thư mục cung cấp các dịch 

vụ lưu trữ, truy vấn và trao đổi thông 

tin. 

Cá dịch vụ tài sản 

và đăng ký 

9 Cổng thanh 

toán điện tử 

Cổng thanh toán điện tử tạo ra một 

môi trường giao dịch bảo đảm với 

giao diện thông điệp để hỗ trợ nhiều 

cơ chế thanh toán, kiểm soát người 

dùng, CQNN và các dịch vụ kế toán. 

Các dịch vụ đối 

tác 

10 Hạ tầng trao 

đổi thông tin 

Hạ tầng trao đổi thông tin là giao 

diện giữa GSP và các nền tảng, hệ 

thống đã tồn tại từ trước (hệ thống kế 

thừa). Nó cung cấp môi trường phục 

vụ trao đổi thông tin nghiệp vụ và 

giao diện cổng thông tin điện tử để 

hỗ trợ người dùng truy xuất và sử 

dụng dịch vụ thuận tiện. Nó cung cấp 

cơ chế chuyển đổi và kiểm tra đối với 

các định dạng thông điệp bên ngoài. 

Các dịch vụ điều 

phối 

Dịch vụ truy cập 

 

Cơ sở để xác định Kiến trúc ứng dụng là dựa trên Mô hình tham chiếu ứng 

dụng (ARM) và Kiến trúc hướng dịch vụ (SOA). Trong đó Mô hình tham chiếu 

ứng dụng (ARM) sẽ cung cấp các nhóm ứng dụng dịch vụ nhằm hỗ trợ việc tái 

sử dụng các thành phần và dịch vụ nghiệp vụ trong hệ thống chính quyền điện 

tử. Các thành phần và dịch vụ nghiệp vụ này là các khối cơ bản được sử dụng để 

xây dựng các ứng dụng dịch vụ công trực tuyến. 

ARM được tổ chức phân cấp như sau: 

- Lĩnh vực dịch vụ: cung cấp tổng quan về các dịch vụ và khả năng 

hỗ trợ cho việc tổ chức quy trình, ứng dụng của hệ thống chính 

quyền điện tử.  
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- Kiểu dịch vụ: Phân loại và xác định khả năng của mỗi lĩnh vực 

dịch vụ, qua đó xác định ngữ cảnh nghiệp vụ của từng thành phần 

dịch vụ trong từng lĩnh vực.  

- Thành phần dịch vụ: cung cấp các “khối cơ bản” được dùng để 

xây dựng các ứng dụng dịch vụ. 

- Cổng Công dân
- Cổng giao dịch TMĐT
- Cổng Thông tin – Giao tiếp điện tử (TT - 
GTĐT)
- Trang thông itn điện tử các cơ quan, 
đơn vị
- Thanh toán điện tử
- Xác thực Đăng nhập một lần 

Dịch vụ cho Công dân, Doanh nghiệp

- Lĩnh vực Y tế
- Lĩnh vực Công thương
- Lĩnh vực Kế hoạch Đầu tư
- Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
- Lĩnh vực Xây dựng
- Lĩnh vực Y tế
- Lĩnh vực Giáo dục đào tạo
- Lĩnh vực Tư pháp
- Lĩnh vực Xây dựng
- Lĩnh vực Đất đai
- Lĩnh vực Bưu chính

Luồng dịch vụ nghiệp vụ

- Lĩnh vực Bảo vệ thực vật
- Lĩnh vực Thủy sản
- Lĩnh vực Trồng trọt
- Lĩnh vực Hoạt động KHCN
- Lĩnh vực Cấp Giấy chứng nhận đầu tư
- Lĩnh vực Đăng ký Kinh doanh
- Lĩnh vực Giao thông đường bộ
- Lĩnh vực Kinh doanh/Bất động sản
- Lĩnh vực Quy hoạch kiến trúc
- Lĩnh vực Dược phẩm, mỹ phầm
- Lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn

- Lĩnh vực Bảo vệ thực vật
- Lĩnh vực Thủy sản
- Lĩnh vực Trồng trọt
- Lĩnh vực Hoạt động KHCN
- Lĩnh vực Cấp Giấy chứng nhận đầu tư
- Lĩnh vực Đăng ký Kinh doanh
- Lĩnh vực Giao thông đường bộ
- Lĩnh vực Kinh doanh/Bất động sản
- Lĩnh vực Quy hoạch kiến trúc
- Lĩnh vực Dược phẩm, mỹ phầm
- Lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn

- Lĩnh vực Quảng cáo
- Lĩnh vực Hỗ trợ Tư pháp
- Lĩnh vực Hành chính tư pháp
- Lĩnh vực Luật sư
- Lĩnh vực Địa chất khoáng sản
- Lĩnh vực Tài nguyên nước
- Lĩnh vực Lao động việc làm
- Lĩnh vực Dầu khí
- Lĩnh vực Hội nhập - Thương 
mại quốc tế
- Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa

- Lĩnh vực Quảng cáo
- Lĩnh vực Hỗ trợ Tư pháp
- Lĩnh vực Hành chính tư pháp
- Lĩnh vực Luật sư
- Lĩnh vực Địa chất khoáng sản
- Lĩnh vực Tài nguyên nước
- Lĩnh vực Lao động việc làm
- Lĩnh vực Dầu khí
- Lĩnh vực Hội nhập - Thương 
mại quốc tế
- Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa

Ứ
n
g 
d
ụ
n
g 
D
ịc
h
 v
ụ

Ứ
n
g 
d
ụ
n
g 
D
ịc
h
 v
ụ

- Hệ thống Quản lý văn bản
- Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành
- Hệ thống Thư điện tử
- Chữ ký số

Ứng dụng cấp Tỉnh

- CSDL Quốc gia dân cư
- CSDL Quốc gia đất đai
- CSDL Quốc gia đăng ký Kinh doanh
- CSDL Quốc gia Tài chính
- CSDL Quốc gia Bảo hiểm
- CSDL Quốc gia Thống kê tổng hợp về dân số

Ứng dụng cấp Quốc gia
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- HTTT Văn phòng UBND Tỉnh/Huyện/Thị xã 
- HTTT Sở TT & TT
- HTTT Sở NN & PT NN
- HTTT Sở Khoa học và Công nghệ
- HTTT Sở Kế hoạch và Đầu tư
- HTTT Sở Giao thông vận tài
- HTTT Sở Xây dựng

Ứng dụng nội bộ

- HTTT Sở Y tế
- HTTT Sở Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch
- HTTT Sở Tư pháp
- HTTT Sở Tài nguyên và Môi trường
- HTTT Sở LĐ TT và Xã hội
- HTTT Sở Công thương

- HTTT Sở Y tế
- HTTT Sở Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch
- HTTT Sở Tư pháp
- HTTT Sở Tài nguyên và Môi trường
- HTTT Sở LĐ TT và Xã hội
- HTTT Sở Công thương

Khác ..Khác ..

-  Quản lý và theo dõi quy 
trình nghiệp vụ
- Quản lý luông công việc

Tích hợp quy trình

Tí
ch
 h
ợ
p
 ứ
n
g 
d
ụ
n
g

 d
ịc
h
 v
ụ

Tí
ch
 h
ợ
p
 ứ
n
g 
d
ụ
n
g

 d
ịc
h
 v
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- Kiến trúc hướng dịch vụ
- Tích hợp

Tích hợp ứng dụng

- Khả năng tương tác dữ 
liệu
- Xử lý dữ liệu hàng loạt
- Trích xuất, chuyển đổi

Tích hợp dữ liệu

- Cổng thanh toán Ngân hàng
- Hệ thống chữ ký số
- HTTT của Chính phủ/Bộ
- Trục tích hợp quốc gia

Tích hợp hệ thống ngoài

- Quản lý nội dung
- Quản lý tài liệu
- Quản lý dữ liệu

Quản lý thông tin

- Hội nghị truyền hình 
trực tuyến
- Thư điện tử

Hợp tác và trao đổi

- Bảo mật ứng dung
- Bảo mật dữ liệu
- Hạ tầng & Mạng

Quản lý bảo mật

- Quản lý bản quyền phần mềm
- Quản lý và theo dõi tài nguyên 
mạng
- Quản lý tài nguyên hệ thống

Quản lý Hệ thống & Mạng

- Kiến trúc và Thiết kế
- Phát triển
- Kiểm thử
- Quản lý  tài nguyên mạng

Kỹ thuật phần mềm

- Dự báo nhu cầu
- Hỗ trợ ra quyết định 
và lập kế hoạch

Phân tích 

- Tìm kiếm
- Tìm kiếm nội dung 
Web
- Báo cáo
- Xử lý phân tích số liệu

Tìm kiếm & Báo cáo
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Phạm vi dịch vụPhạm vi dịch vụ

 Kiểu dịch vụ Kiểu dịch vụ

Thành phần dịch vụThành phần dịch vụ

 

Hình 29. Mô hình tham chiếu ứng dụng (ARM) 

Mô hình tham chiếu ứng dụng (ARM) gồm có 05 thành phần chính như 

sau: 

(1) Ứng dụng dịch vụ: xác định khả năng cung cấp dịch vụ cho công dân, 

doanh nghiệp, và các luồng dịch vụ được cung cấp bởi Sở, Ban, Ngành.  

- Cổng công dân: cung cấp khả năng truy vấn thông tin dịch vụ, trạng thái 

yêu cầu dịch vụ cho công dân và doanh nghiệp  

- Đăng ký sử dụng dịch vụ: cung cấp chức năng đăng ký sử dụng dịch vụ, 

hoặc gửi hồ sơ. 

- Cổng thông tin điện tử 

- Các luồng nghiệp vụ 
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(2) Ứng dụng hỗ trợ nghiệp vụ: là các ứng dụng sử dụng hàng ngày hỗ trợ 

công việc ở các Sở, Ban, Ngành như là: Quản lý văn bản điều hành, 

CSDL quốc gia, Quản lý nhân sự, Quản lý ngân sách...  

(3) Phân tích & BI: khả năng phân tích dữ liệu, tổng hợp báo cáo, hỗ trợ 

cho quản lý điều hành, và ra quyết định. 

(4) Tích hợp ứng dụng, dịch vụ: khả năng liên thông và trao đổi, chia sẻ 

thông tin giữa các Sở, Ban, Ngành trong tỉnh, và giữa tỉnh với các hệ 

thông khác của Chính phủ/Bộ.  

(5) Hệ thống, ứng dụng hỗ trợ: bao gồm hệ thống nền tảng (bao gồm phần 

mềm và phần cứng). 

V.2.4.  Minh họa mô hình trao đổi thông tin qua LGSP 

Với việc phát triển một Nền tảng triển khai Chính quyền điện tử của tỉnh, 

việc 

thực hiện các nghiệp vụ liên thông giữa các cơ quan/đơn vị trong tỉnh với nhau 

và với các Bộ/tỉnh khác sẽ trở nên dễ dàng hơn và mang lại hiệu quả cao hơn. 

Phần dưới đây minh họa việc thực hiện nghiệp vụ liên thông có yêu cầu trao đổi 

thông tin, dữ liệu giữa các cơ quan/đơn vị trong nội bộ tỉnh Hưng Yên và giữa 

các cơ quan/đơn vị trong tỉnh với các Bộ/tỉnh thông qua LGSP. Ví về “thủ tục 

gia hạn sử dụng đất đối với tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước 

ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuê đất trả tiền thuê đất hàng 

năm trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư”. Qua đó, người đọc có thể liên hệ và 

hình dung cho các quy trình khác thực hiện trên LGSP của tỉnh Hưng Yên. 

Minh họa việc thực hiện nghiệp vụ liên thông:  

Quy trình hiện tại thực hiện Thủ tục Gia hạn sử dụng đất đối với tổ chức 

kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm trường hợp điều chỉnh dự án đầu 

tư. 

Bảng 21. Mô tả các thông tin thực hiện Thủ tục Gia hạn sử dụng đất đối với tổ chức 

kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư. 
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Trình tự 

thực hiện 

Bƣớc 1 – Chuẩn bị hồ sơ 

+ Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản khác gắn liền với đất; 

+ Quyết định chủ trương đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu 

tư đối với dự án điều chỉnh 

'+ Thuyết minh dự án đầu tư điều chỉnh đã được cấp Quyết định chủ 

trương đầu tư hoặc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

+ Trích lục bản đồ địa chính khu đất do Văn phòng Đăng ký đất đai 

lập 

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu có); Quyết định cho thuê 

đất (với trường hợp chưa được cấp GCN) 

+ Văn bản của cơ quan thuế xác nhận đã hoàn thành các nghĩa vụ tài 

chính đến thời điểm hết hạn sử dụng đất 

+ Văn bản của cơ quan đăng ký đầu tư xác nhận nhà đầu tư đã hoàn 

thành ký quỹ để thực hiện dự án 

 

Bƣớc 2 – Nộp hồ sơ  

Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ: 

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết 

quả. 

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn 

thiện bổ sung. 

 

Bƣớc 3 – Xử lý 

Chuyển hồ sơ lên Phòng QLDD – Sở TNMT 

Phòng QLĐĐ xem xét thẩm định: 

- TH1: Nếu không đủ điều kiện tra về bộ phần 1 cửa đề 

yêu cầu tổ chức, công dân bổ sung hồ sơ. 

- TH2: nếu đủ thì tổ chức thẩm đinh 

Xử lý hồ sơ ĐKDN: Tờ trình + dự thảo quyết định 

UBND tỉnh xem xét và ký quyết định. Sở tài nguyên và môi trường 

ký hợp đồng cho thuê đất và chuyển hồ sơ sang Sở tài chính và Cục 

thuế để nhà đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính. 

- Quyết định được chuyển xuống bộ phần tiếp nhận hồ 

sơ. 

- Phòng QLDD in 04 bản hợp đồng thuê đất và gửi bộ 

phần 1 cửa chuyên cho nhà đầu tư ký và chuyển lại Lãnh 

đạo sở để ký. 

- Chuyên hồ sơ sang Sở Tài Chính, Cục thuế 

 

Bƣớc 4 – Trả kết quả 

Sau khi có thông báo thực hiện nghĩa vụ tài chính của Cục thuế tỉnh, 

Bộ phần tiếp nhận và trả hồ sơ thông báo và trao quyết đinh, giấy 

chứng nhận tại tại Sở TNMT. 

Cách thức 

thực hiện 
Thực hiện tại bộ phận một cửa Sở tài nguyên môi trường. 
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- Thời gian 

giải quyết 
15 ngày làm việc (tại sở là 9 ngày). 

- Đối tƣợng 

thực hiện 

thủ tục 

hành chính 

Tổ chức, cá nhân chưa được cấp mã số thuế 

- Cơ quan 

thực hiện 

thủ tục 

hành chính 

Cơ quan cấp Quyết định gia hạn: UBND tỉnh. 

Giấy chứng nhận chỉnh lý hoặc cấp mới: UBND tỉnh 

Cơ quan ký hợp đồng thuê đất: Lãnh đạo sở Tài nguyên Môi trường. 

- Kết quả 

thực hiện 

thủ tục 

hành chính 

Quyết định gia hạn thời gian thuê đất, Hợp đồng thuê đất; Giấy chứng 

nhận chỉnh lý hoặc cấp mới 

- Lệ phí 

(nếu 

có) 

Đăng ký biến động đất đai: 20.000đồng/giấy chứng nhận. 

Địa chính: 100.000 đồng/ giấy. 

Thẩm định cấp quyền sử dụng đất: 500.000 đồng/hồ sơ. 

- Căn cứ 

pháp lý của 

thủ tục 

hành chính 

+ Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

+ Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính 

phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

+ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất; 

+ Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính; 

 

Quy trình tương lai thực hiện Thủ tục Gia hạn sử dụng đất đối với tổ chức 

kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm trường hợp điều chỉnh dự án đầu 

tư. Thực hiện phân tích các thông tin đầu vào trong mẫu đơn của thủ tục Thủ tục 

Gia hạn sử dụng đất đối với tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước 

ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuê đất trả tiền thuê đất hàng 

năm trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư, từ đó, thấy được yêu cầu về liên thông, 

tích hợp quy trình, thông tin giữa các cơ quan/đơn vị đi qua LGSP như bảng sau: 

Bảng 22. Bảng trao đổi thông tin giữa các cơ quan trong thủ tục Gia hạn sử dụng 

đất đối với tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp 
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có vốn đầu tư nước ngoài thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm trường hợp điều 

chỉnh dự án đầu tư 

 

STT 

Thông tin trao 

đổi 

Sở kế 

hoạch và 

đầu tƣ 

Bộ Công 

an 

Bộ kế 

hoạch và 

đầu tƣ 

Cục thuế Sở tài 

chính 

1 
Thông tin công 

dân 

Yêu cầu Cung cấp    

2 
Thông tin doanh 

nghiệp 

  Cung cấp   

3 Thông tin đất đai Cung cấp   Yêu cầu Yêu cầu 

4 Thông tin về giá Yêu cầu    Cung cấp 

5 Thông tin về thuế Yêu cầu   Cung cấp  

6 
Thông tin về 

nghĩa vụ tài chính 

Yêu cầu   Cung cấp  

 

Như vậy, có 5 cơ quan/đơn vị thuộc tham gia thực hiện trong quy trình 

tương lai để thực hiện thủ tục hành chính này, trong đó có 4 cơ quan/đơn vị 

thuộc tỉnh (Sở TNMT, Sở Tài chính, Cục thuế tỉnh, UBND tỉnh) và 1 cơ 

quan/đơn vị ngoài tỉnh (Bộ Công an). Việc kết nối giữa các cơ quan/đơn vị 

thuộc tỉnh với nhau thuộc loại liên thông, tích hợp về quy trình và sẽ thông qua 

LGSP, việc kết nối giữa các cơ quan/đơn vị thuộc tỉnh với Bộ Công an thuộc 

loại liên thông, tích hợp về thông tin sẽ thông qua LGSP và NGSP. Thêm nữa, 

việc thanh toán phí, lệ phí phát sinh khi thực hiện TTHC có thể được thực hiện 

trực tuyến giữa cơ quan tiếp nhận hồ sơ và ngân hàng tại thời điểm nộp hồ sơ 

thông qua LGSP. Do đó, ngoài 5 cơ quan/đơn vị tham gia thực hiện thủ tục hành 

chính này, còn có thêm đối tác Ngân hàng trực tiếp thực hiện việc thanh toán 

điện tử. Mô hình thực hiện trong tương lai của thủ tục Gia hạn sử dụng đất đối 

với tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn 

đầu tư nước ngoài thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm trường hợp điều chỉnh dự 

án đầu tư. 
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Xử lý hồ sơ
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 K
Q

Kiểm tra hồ sơ

Trả kết quả

Viết giấy hẹn

Gửi email lệ phí

X
Vào sổ theo dõi
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Q

L 
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Thẩm định hồ sơ
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X
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Trình QĐ
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h Ký quyết định
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Ký phê duyệt giá 
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h

Có hợp lệ không?

Có hợp lệ không?

Hoàn thiện lại/ nhận 
kết quả

LGSP

NGSP

C
ơ

 s
ở

 d
ữ

 li
ệu

CSDL về thuế CSDL giấy 
phép

CSDL QG về 
dân cư

CSDL QG về ĐK doanh nghiệp CSDL dự án

C
ơ

 q
u

an
 c

h
ủ

 
q

u
ản

Cục thuế tỉnh Sở TN&MT Bộ Công an Bộ KH & ĐT UBND tỉnh
Ngân hàng

D
ự

 á
n

 đ
ầu

 t
ư

- Mã số DN
- Điện thoại
- Fax
- Email

- Mã số thuế Giấy chứng nhận ĐK ĐT
-Tên tổ chức cá nhân
-Địa chỉ

Chú thích:
Thể hiện các bước tiếp theo trong một khối chức năng
Thể hiện sự trao đổi thông tin giữa các khối chức năng
Thể hiện sự trao đổi thông tin đến các CSDL
Thể hiện sự quản lý của cơ quan đối với CSDL  

Hình 30. Mô hình thực hiện thủ tục Gia hạn sử dụng đất đối với tổ chức kinh tế, người 

Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuê 

đất trả tiền thuê đất hàng năm trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư 
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Minh họa luồng thông tin của thủ tục Gia hạn sử dụng đất đối với tổ chức 

kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm trường hợp điều chỉnh dự án đầu 

tư sẽ đi qua các thành phần của LGSP như hình vẽ sau: 

Cổng TTĐT của 

Cơ quan

Các dịch vụ quản lý

Các dịch vụ 

thông tin

Các dịch vụ tài 

sản thông tin và 

đăng ký

Các dịch vụ quy 

trình, các dịch 

vụ điều phối
Các dịch vụ 

tương tác

Các dịch vụ điều 
phối, Dịch vụ 
truy cập

Các dịch vụ an 

toàn

Các dịch vụ đối 

tác

Các dịch vụ tài 

sản thông tin và 

đăng ký

Các dịch vụ tài 

sản và đăng ký

Các dịch vụ 

tương tác
LI LS

Hệ thống 
ngoài

Các dịch vụ điều 
phối

Directory Server

GPKI

1 2

10 9

7
8

3 12

5

6

4

11

HTTPS
WS

Yêu cầu/ 
phản hồi 
dịch vụ API/JMS

API/RMI

API/JMSAPI/RMI

API/RMI

API/RMI
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Hình 31. Minh họa luồng thông tin sẽ đi qua các thành phần của LGSP tỉnh Hưng Yên 

Như phân tích bên trên, để thực hiện TTHC Gia hạn sử dụng đất đối với tổ 

chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm trường hợp điều chỉnh dự án đầu 

tư phải thực hiện 4 quy trình liên thông giữa 5 cơ quan, cụ thể gồm: 

Quy trình Nội dung thực hiện 

Quy trình 1 Người dân đến Sở Tài nguyên – Môi trường nộp hồ sơ. Sở 

TNMT kiểm tra tính chính xác, hợp lệ của hồ sơ bằng cách xác 

minh thông tin người dân đến nộp hồ sơ từ CSDLQG về dân cư 

của Bộ Công an, sau đó xử lý; 

Quy trình 2 Sở Tài chính thẩm định giá đất theo hồ sơ của người dân gửi tại 

Sở Tài nguyên – Môi trường; 

Quy trình 3 Cục Thuế tỉnh thu tiền đất của người dân theo hồ sơ thẩm định 

tại Sở Tài chính; 

Quy trình 4 Sở Tài nguyên – Môi trường gửi hồ sơ đã xử lý tại 4 quy trình 

trên sang Ủy ban nhân dân tỉnh để trình và ra quyết định cấp 

phép; 
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Để thực hiện được các quy trình như này qua LGSP, 4 quy trình trên phải 

được đăng ký trên LGSP trước (Dịch vụ Đăng ký), và sau đó, chúng có thể được 

tìm kiếm thông qua giao thức UDDI (Universal Description, Discovery and 

Integration – Giao thức Mô tả, Tìm kiếm và Tích hợp tổng quát). 

Các bước thực hiện như sau: 

1. Người dân sẽ đến Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh và thực hiện 

TTHC Gia hạn sử dụng đất đối với tổ chức kinh tế, người Việt Nam 

định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuê 

đất trả tiền thuê đất hàng năm trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư 

trên Cổng thông tin của Sở, họ phải cung cấp đủ các thông tin theo 

biểu mẫu (e-form), sau đó biểu mẫu này sẽ được chuyển đến LGSP. 

2. Với một số thông tin, quy trình dịch vụ của TTHC cần phải lấy từ 

các cơ quan khác thông qua LGSP (cụ thể ở đây là 4 cơ quan gồm: 

Sở Tài chính, Cục thuế tỉnh, UBND tỉnh, Bộ Công an), do đó, cổng 

thông tin điện tử của Sở TN-MT sẽ sử dụng Các dịch vụ tương tác 

để kết nối đến LGSP, LGSP sẽ sử dụng Các dịch vụ quản lý để 

nhận lấy định dạng yêu cầu dịch vụ. 

3. LGSP cần xác nhận (kiểm tra) ID của người dùng. Trong dịch vụ 

đăng ký doanh nghiệp, yêu cầu phải sử dụng Các dịch dụ an toàn để 

xác thực ID của người dùng. Các tài khoản người dùng đã được cấp 

và lưu sử dụng các dịch vụ an toàn. 

4. LGSP sử dụng Các dịch vụ tài sản để xây dựng chức năng 

SSOthẻ (token) sẽ được chuyển qua dịch vụ đặc tả thư mục 

(meta-directory). 

5. Mặc dù 4 quy trình cần phải thực hiện khi thực hiện TTHC Gia hạn 

sử dụng đất đối với tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở 

nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuê đất trả 

tiền thuê đất hàng năm trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư đã được 

đăng ký trên LGSP, nhưng vẫn cần phải có một cơ chế để tích hợp 

cả 4 dịch vụ lại với nhau, và LGSP cũng cần thiết phải biết trình tự 

thực hiện 4 dịch vụ này. Ví dụ, LGSP cần phải biết thứ tự dịch vụ 

Gia hạn sử dụng đất đối với tổ chức kinh tế, người Việt Nam định 

cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuê đất 

trả tiền thuê đất hàng năm trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư thực 

hiện như sau: Ứng dụng thực hiện tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ, 

chính xác của hồ sơ người dân nộpỨng dụng thực hiện quy trình 

thẩm định giá đấtỨng dụng thực hiện quy trình đóng thuế 

đấtỨng dụng thực hiện phê duyệt và ra quyết định cấp phép. Do 

đó, LGSP phải xây dựng một cơ chế (flow engine) để kết hợp và 
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cấu hình các dịch vụ đã đăng ký trong Dịch vụ tài sản thông tin và 

đăng ký. 

6. Các dịch vụ điều phối là thành phần truyền thông tin đến các cơ 

quan khác. Trong trường hợp này, khi thông tin được truyền từ Sở 

TNMT sang Sở Tài chính, Các dịch vụ điều phối sẽ thực hiện hành 

động truyền tin này. Và thông tin ở đây sẽ được trích xuất từ biểu 

mẫu (e-form) và đóng gói dạng thông điệp XML. 

7. Các dịch vụ điều phối và Thành phần giao diện (Legacy Interface – 

LI) luôn gắn với nhau thành một cặp. Khi các dịch vụ điều phối 

truyền thông tin đến Sở Tài chính, Sở Tài chính cần một cơ chế để 

nhận thông tin (thuộc module ngoài) và lưu trữ nó trên các hệ thống 

(thuộc module nội bộ) của họ. Nếu các cơ quan khác cần truy vấn 

thông tin từ Sở Tài chính, cơ quan đó sẽ gửi yêu cầu đến Sở Tài 

chính thông qua Các dịch vụ điều phối, khi đó thành phần giao diện 

LI (thuộc module ngoài) của Sở Tài chính sẽ nhận yêu cầu này, 

module nội bộ sẽ lấy thông tin từ các hệ thống có sẵn (LS- Legacy 

System) và module ngoài sẽ gửi nó đến Các dịch vụ điều phối. Cặp 

thành phần này được coi là adapter và có thể được triển khai như 

dịch vụ web. 

8. Nếu người dùng cần trả phí dịch vụ, LGSP sẽ sử dụng các dịch vụ 

đối tác để kết nối đến ngân hàng, các dịch vụ đối tác là giao diện 

thanh toán trực tuyến giữa các hệ thống của cơ quan nhà nước 

thuộc tỉnh với các ngân hàng. Thông tin thanh toán sẽ được truyền 

đến ngân hàng thông qua các dịch vụ đối tác này. Và ngân hàng sẽ 

gửi kết quả thanh toán thông qua dịch vụ này đến hệ thống dịch vụ 

công (e-Service system). Nó sẽ nhận về kết quả thanh toán từ ngân 

hàng. Chức năng này cũng có thể được cung cấp như một dịch vụ 

web hoặc một API. 

9. Tương tự với quy trình 3 và 4 (lặp lại bước 6, 7, 8). 

10. Tất cả nội dung về nền tảng điều hành chung, nội dung của các 

tương tác nội bộ sẽ được quản lý trong thành phần Các dịch vụ 

thông tin. 
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V.2.5. Dự kiến mô hình tích hợp các ứng dụng tại tỉnh Hƣng Yên 

API manager 1API manager 1

Hệ thống dịch vụ công cấp 
tỉnh

Hệ thống dịch vụ công cấp 
huyện

Hệ thống dịch vụ công cấp 
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Quản lý vản bản điều hành

Hệ thống thông tin kinh tế 
XH

Hội nghị truyền hình trực 
tuyến

Thư điện tử

Chữ ký số

Khác...

Hệ thống phần mềm dùng chungHệ thống phần mềm dùng chung
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Cổng chính quyền điện tử của tỉnh 
(công cộng)

Cổng chính quyền điện tử nội bộ của 
tỉnh 

Các cơ sở dữ liệu và các kho lưu trữ dữ liệu của tỉnh

Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh/sở, ban, ngành

Datab
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Databass
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Databas
e

Công dânCông dân Doanh nghiệpDoanh nghiệp Công chứcCông chức Hệ thống của 
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Hệ thống của 
Chính phủ/Bộ

Mạng bảo mật 
trực tuyến

Mạng bảo mật 
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Cổng thanh toán 
ngân hàng

Cổng thanh toán 
ngân hàng

Các CSDL quốc gia

Domain Controller

 

Hình 32. Mô hình tích hợp các ứng dụng tại Hưng Yên 

Kiến trúc sẽ sử dụng 2 hệ thống trục tích hợp: 

- Một ESB hoặc một API Gateway (gọi là API Gateway 2) để làm trục 

tích hợp giữa các dịch vụ tầng Middenware với các dịch vụ nền; 

- Một API Gateway (gọi là API Gateway 1) để cung cấp các dịch vụ ra 

bên ngoài; 

- Cả hai hệ thống này sử dụng chung một nền tảng cung cấp các dịch vụ 

xác thực và Ủy thác dựa trên CAS (hoặc ADFS hoặc SALM,…) và 

một hệ thống quản lý người dùng và các thiết bị; 

Các dịch vụ liên thông đã trình bày trong Phần IV sẽ sử dụng ESB hoặc 

API Gateway 2 để trao đổi dữ liệu. 

Việc thay thế API Gateway cho một ESB (nếu có thể) sẽ làm giảm thiểu 

thời gian thực hiện vì các tác nghiệp của ESB rất mất thời gian. 
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V.2.5.1. Mô tả sơ bộ phương thức kết nối ra bên ngoài 

Theo hướng dẫn trong Khung kiến trúc chính phủ điện tử của Việt Nam, cả 

NGSP và LGSP bên cạnh cung cấp các dịch vụ nền tảng dùng chung như quản 

lý tài khoản, xác thực và cấp quyền… (như trình bày bên trên), LGSP thực hiện 

chức năng cơ bản là tích hợp và định tuyến ra bên ngoài. Trong đó: 

- LGSP là đầu mối kết nối các hệ thống thông tin trong tỉnh Hưng Yên 

với NGSP để khai thác các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia; 

- LGSP là đầu mối kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu trong 

tỉnh Hưng Yên. 

Việc kết nối giữa NGSP và LGSP phụ thuộc vào thiết kế của hệ thống 

NGSP và hướng dẫn kết do đơn vị được giao chủ trì xây dựng hệ thống NGSP 

ban hành. Hiện tại hệ thống NGSP và hướng dẫn liên quan đến việc xây dựng và 

kết nối LGSP chưa có, do đó, phương án kết nối LGSP của Hưng Yên và NGSP 

như sau: 

a) Mô hình kết nối giữa NGSP và LGSP tuân thủ hướng dẫn về kết nối tại 

Công văn số 1178/BTTTT-THH;  

b) Tuân thủ áp dụng tối thiểu các tiêu chuẩn về tích hợp, kết nối quy định 

tại Thông tư số 22/2013/TT-BTTTT của Bộ TTTT và các tiêu chuẩn mở có tính 

phổ biến nhằm tối thiểu hóa khả năng phải điều chỉnh thiết kế hệ thống LGSP 

đảm bảo khả năng kết nối với NGSP; 

c) Thường xuyên theo dõi triển khai hệ thống NGSP và các hướng dẫn kỹ 

thuật liên quan để kịp thời có phương án kỹ thuật cụ thể, yêu cầu đơn vị thiết kế, 

thi công hệ thống LGSP của Hưng Yên điều chỉnh cho phù hợp, đảm bảo việc 

kết nối được thông suốt sau này. Do đó, trong quá trình triển khai dự án LGSP 

của tỉnh Hưng Yên, chủ đầu tư sẽ đưa ra yêu cầu đối với nhà thầu về việc điều 

chỉnh thiết kế (nếu cần) cho phù hợp với hướng dẫn về kết nối với NGSP; 

d) Đối với các ứng dụng, dịch vụ, dữ liệu của Tỉnh Hưng Yên được yêu 

cầu, có nhu cầu, hoặc có tìm năng chia sẽ ra bên ngoài cho các Bộ và địa 

phương khác khai thác, Tỉnh Hưng Yên sẽ yêu cầu đối với chủ đầu tư và các 

đơn vị liên quan phải tài liệu hóa một cách đầy đủ về thiết kế để đảm bảo khả 

năng đăng ký, truy cập sử dụng một cách thuận tiện trên NGSP và LGSP của 

Tỉnh. 

đ) Tỉnh sẽ ban hành hướng dẫn kỹ thuật về việc phát triển ứng dụng, dịch 

vụ trong nội bộ của Tỉnh đảm bảo khả năng kết nối, với LGSP, do đó, sẽ thuận 

tiện khi có yêu cầu, nhu cầu kết nối từ các cơ quan bên ngoài tỉnh. 
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V.2.5.2.  Mô tả thông tin và quy trình trao đổi thông tin cấp tỉnh 

Các CSDL Quốc gia

Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh
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CSDL ..
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Hệ thống thông tin tại Văn phòng UBND tỉnh

Các thông tin 
UBND tỉnh

Hệ điều hành tác nghiệp

Cổng thông tin điều hành

( Công nội bộ)

CSDL .. CSDL .. CSDL ..

Khối Thông tin nội bộ

Hệ thống hỗ trợ ra 

quyết định

CSDL HT 
KT-XH

CSDL ..

CSDL ..

CSDL ..

HTTT Văn phòng 

Chính phủ

Quản lý 

nền tảng
Cổng vào 

dịch vụ

Dịch vụ 

tích hợp
... ...

N
G

S
P

HTTT Sở, 

Ban, 

Ngành;

HTTT 

UBND cấp 

huyện

  

Hình 33. Mô hình hệ thống thông tin và sơ đồ trao đổi thông tin cấp tỉnh 

1. Các hoạt động thông tin  

Trên cơ sở các chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của UBND ta có thể 

sắp xếp các hoạt động thông tin của UBND tỉnh, của Văn phòng UBND tỉnh 

thành hai nhóm chính là: 
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− Các hoạt động phục vụ các công việc chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà 

nước của UBND tỉnh, của Văn phòng UBND tỉnh. 

− Các hoạt động mang tính chất hành chính, quản trị trong nội bộ Văn 

phòng UBND tỉnh phục vụ các hoạt động trên. 

Trong đó các hoạt động Nhóm 1 giữ vai trò trung tâm, với sự trao đổi thông 

tin được diễn ra thường xuyên, liên tục, mà phương thức, thời gian, hình thức, 

công cụ để thực hiện sự trao đổi thông tin có ảnh hưởng quyết định đến hiệu quả 

và kết quả công việc. Hệ thống thông tin tại Văn phòng UBND tỉnh có mục tiêu 

chính là phục vụ, trợ giúp cho các hoạt động này. Các hoạt động Nhóm 1 gồm 

có: 

− Tiếp nhận thông tin, văn bản, hồ sơ tài liệu từ tất cả các nguồn, từ đó 

xử lý thông tin, giải quyết công việc, ban hành các văn bản và gửi đến 

các nơi liên quan.  

− Lập chương trình công tác, lịch làm việc, điều hành, theo dõi các công 

việc phục vụ hoạt động của lãnh đạo UBND tỉnh. 

− Thực hiện chế độ thông tin báo cáo giữa các cơ quan, đơn vị trên địa 

bàn tỉnh với HĐND, UBND, Văn phòng và giữa UBND tỉnh với Chính 

phủ, Văn phòng Chính phủ, các cơ quan TW. 

− Quản lý, lập các loại hồ sơ tài liệu, tổ chức các kho thông tin, dữ liệu 

nhằm cung cấp và đáp ứng nhu cầu thông tin, hỗ trợ việc ra các quyết 

định  trong các hoạt động chỉ đạo, điều hành, quản lý Nhà nước, giải 

quyết công việc của UBND, lãnh đạo UBND, lãnh đạo Văn phòng 

UBND tỉnh cũng như trong công tác nghiệp vụ, chuyên môn, nghiên 

cứu, tổng hợp của chuyên viên, cán bộ công chức tại Văn phòng.   

− Cung cấp thông tin, phục vụ nhu cầu khai thác thông tin của các Sở, 

Ban, Ngành, các UBND cấp huyện,...  

− Phổ biến thông tin về chủ trương, chính sách, pháp luật, các văn bản 

quy phạm pháp luật của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, của Tỉnh; kế 

hoạch, biện pháp và tình hình thực hiện các nhiệm vụ chính trị, KTXH, 

an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh tới người dân.   

Các hoạt động Nhóm 2 bao gồm: 

− Quản lý nhân sự, lao động, tiền lương, chính sách CBCNV. 

− Quản lý công tác tài chính, kế toán  

− Quản lý tài sản, phương tiện, trang thiết bị 

Các hoạt động thông tin tại Văn phòng UBND tỉnh còn có thể được phân 

loại theo tần suất và chu kỳ thời gian: 
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− Các hoạt động được thực hiện định kỳ, như chế độ thông tin báo cáo 

tuần, tháng, quý, 6 tháng, năm; các kỳ họp định kỳ của HĐND, UBND 

tỉnh; các cuộc họp giao ban tuần, tháng,...  

− Các hoạt động được thực hiện thường xuyên, như công việc điều hành, 

tác nghiệp, xử lý và giải quyết công việc hàng ngày,... 

− Các hoạt động đột xuất khi giải quyết những biến cố bất thường 

nghiêm trọng xảy ra, không có trong chương trình công tác.  

Các nội dung công việc cụ thể trong các hoạt động thông tin bao gồm:  

− Tiếp nhận, thu thập thông tin 

− Xử lý thông tin, ban hành, phát hành thông tin 

− Tích hợp các thông tin trên địa bàn, theo lĩnh vực, chuyên đề, chuyên 

ngành... từ các loại và nguồn thông tin khác nhau 

− Tổ chức phân loại, sắp xếp và  lưu trữ các kho thông tin  

− Thực hiện tổng hợp, kết xuất thông tin theo các khuôn dạng định sẵn 

− Tra cứu, tìm kiếm thông tin để tham khảo, hỗ trợ ra quyết định 

− Soạn thảo các báo cáo, tài liệu có tính chất phân tích, tổng hợp từ các 

nguồn thông tin gốc 

− Thực hiện trao đổi thông tin giữa các bộ phận, cá nhân trong Văn 

phòng. 

− Thực hiện trao đổi thông tin giữa HĐND, UBND, Văn phòng với các 

cơ quan TW cấp trên, với các cơ quan, đơn vị cấp dưới, với các đoàn 

thể nhân dân, với các tổ chức, doanh nghiệp và người dân.  

− Cung cấp, phổ biến thông tin định kỳ và theo nhu cầu tới các đối tượng 

liên quan. 

2. Mô tả và phân loại thông tin 

Văn phòng UBND tỉnh là cơ quan tham mưu giúp việc trực tiếp cho UBND 

tỉnh trong chỉ đạo, điều hành và quản lý Nhà nước toàn diện tất cả các lĩnh vực 

KTXH, chính trị, an ninh, quốc phòng, đối ngoại trên địa bàn tỉnh.  

Trên cơ sở phân tích chức năng, nhiệm vụ và các hoạt động nghiệp vụ tại 

UBND và Văn phòng UBND tỉnh, có thể thấy, Văn phòng UBND tỉnh chính là 

trung tâm đầu mối tập trung, phát hành và chuyển giao hầu như toàn bộ thông 

tin liên quan đến các hoạt động quản lý hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh.  

 Các nội dung thông tin 

− Chương trình công tác, lịch làm việc của UBND, lãnh đạo UBND, 

Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng. 

− Các văn bản về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà 

nước,  các văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan cấp TW và do 

UBND tỉnh ban hành. 
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− Các đề án thuộc các lĩnh vực, các ngành, các cấp trình UBND tỉnh. 

Thông tin về quá trình xây dựng và lập hồ sơ đề án, quá trình thẩm 

định và văn bản ban hành về đề án.  

− Chương trình làm việc, nội dung và Nghị quyết các kỳ họp HĐND 

tỉnh. 

− Thông tin tổng hợp ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh, của cử tri. 

− Thông tin về việc tiếp dân, tiếp nhận, giải quyết các kiến nghị, đơn 

thư khiếu tố của công dân.   

− Các văn bản đến và văn bản đi tại Văn phòng UBND tỉnh. 

− Các hồ sơ tài liệu, thông tin tham khảo, thông tin hỗ trợ ra quyết 

định. 

− Kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch về phát triển các lĩnh vực 

KTXH của các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh. 

− Hệ thống số liệu chỉ tiêu tổng hợp các lĩnh vực KTXH của tỉnh.  

− Thông tin về các cuộc họp, hội nghị, các buổi làm việc của lãnh đạo 

UBND tỉnh. 

− Thông tin xử lý, giải quyết công việc của lãnh đạo UBND, lãnh đạo 

Văn phòng; thông tin theo dõi quá trình nghiên cứu, đề xuất giải 

pháp xử lý văn bản, giải quyết công việc của chuyên viên.  

 Đặc điểm của thông tin 

Các hoạt động điều hành và quản lý Nhà nước của HĐND và UBND mang 

tính vĩ mô, bao quát trên toàn địa bàn, vì vậy thông tin tại Văn phòng chủ yếu 

bao gồm:  

− Thông tin làm căn cứ và cơ sở để triển khai các hoạt động điều hành 

và quản lý Nhà nước, đó là các chủ trương, chính sách, pháp luật của 

Đảng và Nhà nước, các chỉ thị, quyết định, nghị định, thông tư của 

Chính phủ và các Bộ, Ngành TW, chỉ thị, nghị quyết, quyết định của 

Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, các văn bản quy phạm pháp luật. 

− Thông tin tổng hợp về tình hình phát triển KTXH, tình hình triển 

khai thực hiện các nội dung của các văn bản đã nêu ở trên, tình hình 

thực hiện kế hoạch, các nhiệm vụ được phân công của các ngành, các 

cấp, các địa phương trong tỉnh. 

− Thông tin chỉ đạo, điều hành, xử lý, giải quyết công việc do HĐND 

và UBND tỉnh ban hành. 

− Hồ sơ tài liệu, thông tin tham khảo, hỗ trợ ra quyết định 

 Các thông tin đến và đi có nguồn và đích 

− Các cơ quan TW: Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, các 

Bộ, Ngành 

− Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh 
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− Toà án Nhân dân tỉnh, Viện KSND tỉnh 

− Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các Đoàn thể Nhân dân 

− Khối hành chính địa phương: UBND huyện, thị, quận 

− Khối hành chính chuyên ngành: Sở, Ban, Ngành 

− Các tỉnh, thành phố khác 

− Nước ngoài 

− Các tổ chức, doanh nghiệp, công dân. 

 Các dạng thông tin 

− Hồ sơ tài liệu, văn bản, số liệu, biểu đồ, ảnh, bản đồ, hình ảnh, âm 

thanh ... 

 Các tính chất của thông tin 

− Thường, Quan trọng, Mật, Tối mật, Tuyệt mật, Khẩn, Thượng 

khẩn,... 

 Các loại thông tin 

− Hiến pháp, (Bộ) Luật, Pháp lệnh 

− Nghị định, Thông tư 

− Chỉ thị, Quyết định, Nghị quyết 

− Đề án, Đề tài, Dự án, Hợp đồng 

− Thông báo, Công điện 

− Báo cáo, Tờ trình 

− Đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị 

− Công văn, Giấy mời,  

− Hồ sơ, tài liệu 

− Các loại thông tin khác 

 Các lĩnh vực 

− An ninh, Quốc phòng 

− Kế hoạch, Đầu tư, Quy hoạch, Thống kê 

− Tài chính, Kho bạc, Ngân sách, Thương mại, Giá cả, Du lịch, Khoa 

học, Công nghệ, Môi trường 

− Công nghiệp, Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Xây dựng, Giao thông, Địa 

chính, Nhà đất ... 

− Ngoại vụ, Văn hoá, Lao động, Xã hội, Y tế, Giáo dục, Gia đình và 

trẻ em,.... 

− Các lĩnh vực khác,.... 

 Hình thức truyền tin, trao đổi thông tin 

− Qua đường văn thư bưu điện 

− Điện tín, điện thoại, Fax 

− Các cuộc họp, làm việc trực tiếp 

− Qua đường mạng thông tin của Chính phủ 
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− Các kênh truyền tin khác 

3. Trao đổi thông tin trong điều hành và quản lý  

Có thể nói, trao đổi thông tin là hoạt động xương sống xuyên suốt, được 

thực hiện thường xuyên và liên tục trong tất cả các nội dung điều hành và quản 

lý Nhà nước tại UBND tỉnh và Văn phòng. Đó là sự trao đổi thông tin giữa các 

chuyên viên với nhau, giữa chuyên viên và lãnh đạo, giữa lãnh đạo với nhau; 

giữa Tỉnh uỷ, HĐND và UBND tỉnh, giữa UBND tỉnh với Chính phủ, các cơ 

quan TW; giữa UBND tỉnh và Văn phòng với các Sở, Ban, Ngành, các UBND 

cấp huyện; giữa UBND tỉnh và Văn phòng với các Đoàn thể nhân dân, với các 

tổ chức, doanh nghiệp và với người dân.    

 Trao đổi thông tin giữa các bộ phận, cá nhân trong Văn phòng  

Các mối quan hệ trao đổi thông tin giữa các bộ phận, cá nhân trong Văn 

phòng UBND tỉnh bao gồm quan hệ giữa HĐND và UBND tỉnh, giữa lãnh đạo 

UBND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng với các chuyên viên, giữa lãnh đạo Văn phòng, 

các chuyên viên với Khối hành chính, quản trị, lưu trữ. Các mối quan hệ này đã 

được thể hiện trong phần ở trên. Sau đây chỉ nêu một số các mối quan hệ chính. 

− Trao đổi thông tin giữa HĐND và UBND tỉnh 

o Từ HĐND tỉnh: Nghị quyết các kỳ họp; Chương trình công 

tác; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND, cử tri; ý 

kiến chỉ đạo và phối hợp trong xử lý, giải quyết các công việc 

quan trọng, trong giải quyết đơn thư khiếu tố;...  

o Từ UBND tỉnh: Chương trình công tác; Các báo cáo định kỳ 

về Kế hoạch và tình hình thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ phát 

triển KTXH và các hoạt động khác; Xin ý kiến giải quyết các 

công việc quan trọng 

− Trao đổi thông tin giữa HĐND tỉnh với các chuyên viên giúp việc 

HĐND   

o Từ HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh: 

Các yêu cầu công việc; ý kiến chỉ đạo, điều hành; ý kiến xử lý, 

xét duyệt; đánh giá, nhận xét;... 

o Từ chuyên viên: Dự thảo chương trình công tác, đề án, các văn 

bản ban hành, Nghị quyết kỳ họp,...; Phiếu trình ý kiến đề xuất 

trong quá trình nghiên cứu, thẩm tra, soát xét các đề án, văn 

bản dự thảo do các cơ quan, đơn vị trình HĐND; Biên bản các 

kỳ họp, các cuộc làm việc của HĐND. 

− Trao đổi thông tin giữa lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng 

với các chuyên viên giúp việc UBND   



276 

 

o Từ các cấp lãnh đạo: Các yêu cầu công việc; ý kiến chỉ đạo, 

điều hành; ý kiến xử lý, xét duyệt; đánh giá, nhận xét; các ý 

kiến xử lý, giải quyết công việc... 

o Từ chuyên viên: Dự thảo chương trình công tác, đề án, các văn 

bản ban hành, Nghị quyết kỳ họp,...; Phiếu trình ý kiến đề xuất 

trong quá trình nghiên cứu, thẩm tra, soát xét các đề án, văn 

bản dự thảo do các cơ quan, đơn vị trình UBND; Phiếu trình 

giải quyết công việc, xử lý văn bản. Biên bản các kỳ họp, các 

cuộc làm việc của lãnh đạo.  

− Trao đổi thông tin giữa các chuyên viên với nhau: Phối hợp cùng đề 

xuất các giải pháp, phương thức, biện pháp với lãnh đạo trong xử lý, 

giải quyết công việc, trong dự thảo các đề án, các văn bản ban hành. 

 Trao đổi thông tin giữa Văn phòng với bên ngoài  

Các mối quan hệ trao đổi thông tin với bên ngoài cho thấy vị trí của Văn 

phòng đóng vai trò trung tâm điều hành trong toàn bộ HTTT phục vụ điều hành 

và quản lý Nhà nước của tỉnh. Đó là các mối quan hệ trao đổi thông tin của 

UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh với: 

− Chính phủ và Văn phòng Chính phủ 

− Các Bộ, Ngành TW 

− Tỉnh uỷ 

− Các Sở, Ban, Ngành 

− Các UBND cấp huyện  

− Các Đoàn thể nhân dân  

− Các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân  

4. Tích hợp và tổng hợp thông tin  

Tại Văn phòng UBND tỉnh, ngoài các thông tin về hoạt động nội bộ được 

quản lý ở mức chi tiết, các thông tin phục vụ điều hành và quản lý Nhà nước chủ 

yếu là các thông tin ở mức tổng hợp, không có tính chuyên sâu về ngành và 

chuyên môn. Tuy nhiên, các thông tin tại Văn phòng rất đa dạng, thuộc tất cả 

các lĩnh vực, được tiếp nhận, thu thập từ rất nhiều nguồn khác nhau. HTTT tại 

Văn phòng UBND tỉnh sẽ đóng vai trò trung tâm điều hành của Mạng Internet 

Hành chính công vụ của tỉnh. Vì vậy, ngoài nhiệm vụ phục vụ trực tiếp các hoạt 

động điều hành và quản lý Nhà nước của UBND tỉnh, HTTT Văn phòng còn là 

nơi lưu trữ, tổng hợp và tích hợp thông tin từ các Sở, Ban, Ngành, các UBND 

cấp huyện, là trung tâm cung cấp các dịch vụ khai thác dữ liệu, tổng hợp dữ liệu 

phục vụ lãnh đạo, tổng hợp báo cáo gửi Chính phủ, là đầu mối trung tâm đóng 

vai trò liên kết các mối quan hệ trao đổi thông tin giữa các cơ quan, đơn vị trên 

địa bàn tỉnh với nhau trong một mạng thông tin thống nhất.  
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5. Các mạng thông tin có liên quan 

Trong hoạt động điều hành và quản lý Nhà nước, hoạt động chuyên môn 

nghiệp vụ Văn phòng UBND tỉnh đã, đang và sẽ  tham gia kết nối mạng với các 

HTTT sau: 

− HTTT của Văn phòng Chính phủ, thông qua mạng CPNet của Chính 

phủ 

− HTTT của Tỉnh uỷ tại Văn phòng Tỉnh uỷ 

− Các HTTT của các Sở, Ban, Ngành, các UBND cấp huyện, hình 

thành nên một Mạng Intranet hành chính công vụ của tỉnh, trong đó 

HTTT tại Văn phòng đóng vai trò trung tâm điều hành chung. 

− Hệ thống các CSDL Quốc gia 

Vì mỗi HTTT trên đều có những đòi hỏi riêng về nội dung, khối lượng và 

các cấu hình kỹ thuật các thiết bị,... Văn phòng cần phải xác định các yêu cầu về 

hạ tầng kỹ thuật, công cụ tích hợp để phối hợp, tích hợp, khai thác, trao đổi 

thông tin trong phạm vi và thẩm quyền, quyền hạn cho phép với các HTTT đó 

để tạo nên một tiềm lực thông tin chung, đủ mạnh, để không những phục vụ hiệu 

quả cho điều hành và quản lý Nhà nước về mọi mặt của UBND tỉnh, mà còn 

phải đáp ứng cả các nhu cầu thông tin của đông đảo các đối tượng dùng tin. 

Đồng thời, cần tận dụng hết công suất của các trang thiết bị, cũng như các cán 

bộ tin học trong điều kiện kinh phí và lực lượng còn ít như hiện nay. 

  

6. Mô hình hệ thống thông tin 

6.1. Mô tả kết cấu chung HTTT  

Tại mỗi cơ quan, đơn vị quản lý hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh, về 

cơ bản, có thể phân loại các nội dung tin học hoá phục vụ điều hành và quản lý 

thành các khối:  

− Khối Thông tin tác nghiệp 

− Khối Thông tin quản lý  

− Khối Thông tin nội bộ 

− Khối Dịch vụ công 

Khối Thông tin tác nghiệp 

Khối Thông tin tác nghiệp bao gồm các chương trình ứng dụng, cổng thông 

tin điện tử, các giao diện xử lý phục vụ các hoạt động điều hành, chỉ đạo, tác 

nghiệp hàng ngày của lãnh đạo và của chuyên viên tại Văn phòng UBND tỉnh. 

Như vậy, nội dung chính của Khối thông tin tác nghiệp là tin học hoá các quy 

trình xử lý thông tin trong các hoạt động tác nghiệp hàng ngày, đặc biệt là các 

mối quan hệ trao đổi thông tin trong quá trình xử lý sẽ được thực hiện và luân 

chuyển trên mạng. Khối Thông tin tác nghiệp có mối quan hệ ràng buộc chặt chẽ 
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và được tích hợp, liên kết với khối Thông tin quản lý để khai thác và trao đổi dữ 

liệu.       

Trong khuôn khổ mô hình Hệ thống các HTTT phục vụ điều hành và quản 

lý trên địa bàn tỉnh, Khối Thông tin tác nghiệp tại các cơ quan quản lý hành 

chính Nhà nước về cơ bản có các quy trình xử lý thông tin và cấu trúc dữ liệu 

như nhau và phải được tích hợp, kết nối với nhau thành một tổng thể liên thông 

thống nhất phục vụ cho các hoạt động điều hành và quản lý chung trên địa bàn 

tỉnh. Đặc biệt Hệ Điều hành tác nghiệp tại các Sở, Ban, Ngành, các UBND cấp 

huyện có mối quan hệ trao đổi thông tin thường xuyên và ở mức độ cao với Hệ 

Điều hành tác nghiệp tại Văn phòng UBND tỉnh trong một tổng thể thống nhất. 

Vì vậy việc xây dựng và triển khai Khối Thông tin tác nghiệp phải tuân thủ theo 

các nguyên tắc và quy định chung cho toàn tỉnh, hoặc có thể chỉnh sửa và hoàn 

thiện các phần mềm (CSDL) dùng chung (mua sẵn) cho phù hợp với các quy 

trình hoạt động và nội dung thông tin tại từng cơ quan.  

Khối Thông tin quản lý  

Khối thông tin quản lý bao gồm hệ thống các CSDL và các chương trình 

trình ứng dụng nhằm mục tiêu thu thập, xử lý, lưu trữ, cung cấp thông tin và 

thực hiện các quy trình thông tin phục vụ điều hành quản lý và trợ giúp việc ra 

các quyết định của lãnh đạo, các hoạt động chuyên môn, chuyên ngành nghiệp 

vụ của các bộ phận, các chuyên viên. 

Trên cơ sở mô hình Hệ thống các HTTT phục vụ điều hành và quản lý trên 

địa bàn tỉnh, Khối Thông tin quản lý sẽ gồm một số CSDL có chung mô hình hệ 

thống tại nhiều cơ quan và giữa các CSDL cùng loại của các cơ quan này có các 

mối liên quan và quan hệ trao đổi thông tin qua lại, gọi là các CSDL thông tin 

quản lý chung. Các CSDL còn lại mang những đặc thù riêng hoặc có tính 

chuyên môn, chuyên sâu về lĩnh vực, ngành của từng cơ quan, đơn vị, gọi là các 

CSDL chuyên ngành. 

Giống như Khối Thông tin tác nghiệp, việc xây dựng và triển khai các 

CSDL thông tin quản lý chung tại từng cơ quan phải tuân thủ theo mô hình, các 

nguyên tắc và quy định chung cho toàn tỉnh. Mỗi một CSDL thông tin quản lý 

chung tại các Sở, Ban, Ngành, các UBND cấp huyện đều được tích hợp với 

CSDL thông tin quản lý chung tổng hợp tương ứng tại Trung tâm tích hợp dữ 

liệu (được xây dựng tại Văn phòng UBND tỉnh) để tạo thành một HTTT theo 

chiều dọc về một lĩnh vực nào đó. Ví dụ CSDL Thông tin tổng hợp KTXH phục 

vụ điều hành và quản lý của các Sở, Ban, Ngành, các UBND cấp huyện có mối 

quan hệ trao đổi thông tin thường xuyên và ở mức độ cao với CSDL Thông tin 

tổng hợp KTXH phục vụ điều hành và quản lý tại Văn phòng UBND tỉnh trong 

một tổng thể thống nhất. 
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Tại mỗi cơ quan, đặc biệt là tại các Sở, Ban, Ngành, các phòng, ban thuộc 

UBND cấp huyện, có những hoạt động chuyên môn nghiệp vụ chuyên sâu. Với 

mỗi hoạt động nghiệp vụ chuyên sâu này, cần có một chương trình ứng dụng hỗ 

trợ các quy trình thực hiện nó. Các dữ liệu chuyên sâu chi tiết tuy không tham 

gia trực tiếp, nhưng lại cần thiết cho việc kết xuất, tổng hợp thành các thông tin 

phục vụ cho các hoạt động điều hành và quản lý, trong đó có các dữ liệu được 

cung cấp thường xuyên cho các CSDL thông tin quản lý chung, đặc biệt là 

CSDL Thông tin tổng hợp KTXH tại cơ quan. Vì vậy, tin học hoá các hoạt động 

nghiệp vụ, chuyên môn chính là "tin học hoá từ gốc" phục vụ cho hoạt động 

điều hành và quản lý. 

Khối Thông tin Dịch vụ công  

Trước hết, các dịch vụ công là phục vụ người dân trong giải quyết công 

việc liên quan đến các lĩnh vực quản lý hành chính Nhà nước. Bên cạnh đó, theo 

một nghĩa rộng, dịch vụ công còn có chức năng phổ biến, cung cấp các thông tin 

về chủ trương, chính sách, pháp luật cũng như các thông tin công cộng về tình 

hình phát triển KTXH trên địa bàn, hoạt động của các cơ quan quản lý Nhà 

nước. Tin học hoá các dịch vụ công chính là một nội dung rất quan trọng trong 

quá trình cải cách hành chính và tiến tới mô hình "chính phủ điện tử". Về thực 

chất, dịch vụ công cũng có thể hiểu là hoạt động nghiệp vụ, vì thông tin của nó 

gắn liền với các quy trình nghiệp vụ thuộc một lĩnh vực nào đó; chỉ có khác biệt 

là dịch vụ công hướng tới các đối tượng là người dân. Như vậy, có thể hiểu, dịch 

vụ công gồm 2 phần: phần các giao diện tiếp xúc trực tiếp với người dân vận 

hành trên phần CSDL nằm trong một hoạt động nghiệp vụ nào đó.     

Khối Thông tin nội bộ 

Khối Thông tin nội bộ bao gồm các chương trình ứng dụng, các CSDL 

nhằm tin học hoá các hoạt động quản lý nội bộ, cũng là một nội dung nằm trong 

quá trình cải cách hành chính tại các cơ quan quản lý Nhà nước.   

6.2. Kết cấu HTTT tại Văn phòng UBND tỉnh 

Trên cơ sở về chức năng nhiệm vụ, tổ chức, về công tác điều hành, quản lý, 

về các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của HĐND, UBND tỉnh và Văn phòng 

UBND tỉnh, HTTT phục vụ điều hành và quản lý tại Văn phòng UBND tỉnh sẽ 

bao gồm:  

 Khối Thông tin tác nghiệp 

1. Hệ Điều hành tác nghiệp 

- Quản lý, xử lý văn bản, giải quyết công việc 

- Lập chương trình công tác, lịch làm việc 

- Hệ thống báo cáo nhanh 

- Hệ thống thư tín điện tử 
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2. Cổng thông tin điện tử Phục vụ điều hành quản lý (Cổng nội bộ) 

 Khối Thông tin quản lý  

1. CSDL Văn bản quy phạm pháp luật  

2. CSDL Quản lý hoạt động của HĐND tỉnh 

3. CSDL Quản lý đề án 

4. CSDL Thông tin tổng hợp KTXH  

5. CSDL Giải quyết khiếu nại tố cáo 

6. CSDL Thi đua - Khen thưởng 

7. CSDL Quản lý Ngoại vụ 

8. CSDL Quản lý nhân sự (cán bộ công chức) 

 Khối Thông tin nội bộ 

1. CSDL Quản lý Tài chính - Kế toán 

2. CSDL Quản lý tài sản 

 Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh  

 Cổng thông tin điện tử công cộng UBND tỉnh 
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V.2.5.3. Mô tả thông tin và quy trình trao đổi thông tin cấp sở, ngành (ví dụ 

cho sở Sở Lao động TBXH) 

CSDL 

chuyên 

ngành

HTTT VPUBND tỉnh & các sở, 

ngành, huyện khác

Bộ chủ quản & 

các Bộ khác

Hệ ĐHTN

Các CSDL

Quản lý nội 

bộ

CSDL 

tổng hợp 

KT-XH
……..

Khối Thông 

tin tác nghiệp

Khối Thông tin chuyên ngành

Cổng thông tin
Hệ thống Dịch 
vụ công

Khối dịch vụ công

CSDL chuyên 

ngành

Internet

 

Hình 34. Mô hình trao đổi thông cấp sở, ngành với các đơn vị khác và người dân, 

doanh nghiệp. 

Các loại thông tin sẽ phụ thuộc vào các đơn vị khác nhau, không có hệ 

thống chung cho cấp sở. Sau đây là thí dụ về sở Lao động thương binh và xã 

hội.  

1. Các hoạt động thông tin  

Các nhóm công việc chính trong Sở Lao động TBXH là: 
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 Điều hành tác nghiệp hàng ngày (quản lý hồ sơ văn bản, công việc 

hàng ngày; lịch làm việc; theo dõi biên bản các cuộc họp...) 

 Quản lý các hoạt động chính: Công tác lao động, giải quyết việc làm; 

đào tạo nghề; quản lý về công tác BHXH; an toàn và bảo hộ lao động; 

công tác thương binh liệt sỹ và người có công; công tác bảo trợ xã hội; 

xoá đói giảm nghèo; chăm sóc trẻ em đặc biệt khó khăn; Phòng chống 

các tệ nạn xã hội; công tác tổ chức cán bộ và bồi dưỡng nghiệp vụ cho 

đội ngũ cán bộ làm công tác Lao động TBXH trên địa bàn tỉnh; giải 

quyết chính sách với thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công với 

cách mạng; nuôi dưỡng các đối tượng xã hội, trẻ mồ côi, tàn tật, vợ, 

mẹ liệt sỹ cô đơn không nơi nương tựa; cai nghiện phục hồi...     

 Quản lý chung trong nội bộ - nhân sự, tài chính kế toán, thiết bị vật tư 

... 

 Cung cấp, phổ biến thông tin về Lao động TBXH... 

Để thực hiện các công việc trên, các hoạt động thông tin cần thiết của Sở là: 

 Thu thập thông tin 

 Tổ chức lưu trữ thông tin 

 Tổng hợp, kết xuất thông tin 

 Tra cứu, tìm kiếm thông tin để tham khảo 

 Tích hợp các thông tin trên địa bàn, theo chuyên đề, chuyên ngành ... 

từ các loại và nguồn thông tin khác nhau 

 Soạn thảo các báo cáo, tài liệu có tính chất phân tích, tổng quát từ các 

nguồn thông tin gốc; 

 Cung cấp, phổ biến thông tin Lao động TBXH định kỳ và theo nhu 

cầu. 

2. Phân loại thông tin  

Các thông tin mà Sở Lao động TBXH cần thu thập, quản lý và khai thác sử 

dụng rất đa dạng trên nhiều khía cạnh.  

- Theo mục tiêu sử dụng: 

− Phục vụ điều hành, quản lý  

− Tham khảo để hỗ trợ ra quyết định 

− Phục vụ nghiên cứu triển khai 

− Phục vụ công cộng 

- Theo lĩnh vực quản lý nhà nước: 
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− Công tác lao động, giải quyết việc làm 

− Đào tạo nghề 

− Quản lý về công tác BHXH 

− An toàn và bảo hộ lao động 

− Công tác thương binh liệt sỹ và người có công  

− Công tác bảo trợ xã hội, xóa đói giảm nghèo 

− Chăm sóc trẻ em đặc biệt khó khăn 

− Phòng chống các tệ nạn xã hội 

− Công tác thanh tra giải quyết đơn thư 

− Công tác kế hoạch tài chính 

− Công tác tổ chức cán bộ và bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ 

làm công tác Lao động TBXH trên địa bàn tỉnh. 

− ... 

- Theo lĩnh vực hoạt động chuyên môn nghiệp vụ: 

− Giải quyết chính sách với thương binh, gia đình liệt sỹ, người có 

công với cách mạng 

− Nuôi dưỡng các đối tượng xã hội, trẻ mồ côi, tàn tật, vợ, mẹ liệt sỹ 

cô đơn không nơi nương tựa 

− Cai nghiện phục hồi    

− ... 

- Theo lĩnh vực phục vụ dịch vụ công: 

− Trang thông tin Lao động TBXH 

− Dịch vụ việc làm    

− Dịch vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo 

- Theo nguồn dữ liệu: 

− Thông tin trao đổi giữa Sở Lao động TBXH và các cấp quản lý địa 

phương 

− Thông tin trao đổi giữa Sở Lao động TBXH với các cơ quan  Trung 

ương; 

− Các dữ liệu trao đổi với các hệ thống thông tin bên ngoài. 

- Theo kiểu loại dữ liệu: 

− Số liệu 

− Tư liệu, văn bản 

− Bản đồ 

− Đồ thị  

− Hình ảnh (tĩnh, động) 

Phần lớn các thông tin vào ra của cơ quan hiện nay là các thông tin phi cấu 

trúc (Công văn, báo cáo, các tài liệu, hồ sơ, biên bản...)      

3. Trao đổi thông tin giữa các đơn vị trong Sở Lao động TBXH  
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− Trao đổi thông tin giữa các cán bộ nghiệp vụ trong nội bộ phòng ban, 

đơn vị 

− Trao đổi thông tin giữa các cán bộ nghiệp vụ của các phòng nghiệp 

vụ khác nhau trong nội bộ Sở. 

− Báo cáo của chuyên viên với lãnh đạo phòng nghiệp vụ và thông tin 

phản hồi từ lãnh đạo phòng. 

− Báo cáo của các trưởng phòng nghiệp vụ với lãnh đạo Sở và sự chỉ 

đạo ngược lại của lãnh đạo Sở với các trưởng phòng. 

− Giữa các bộ phận trong cơ quan có sự kết hợp với nhau trong các 

nhiệm vụ có liên quan để cùng xử lý công việc. 

4. Trao đổi thông tin giữa Sở Lao động TBXH với bên ngoài  

Các mối quan hệ trao đổi thông tin của Sở Lao động TBXH với bên ngoài 

sẽ cho thấy vị trí của Sở Lao động TBXH trong toàn bộ Hệ thống thông tin 

QLNN của Tỉnh nói chung, và đặc biệt là mối quan hệ với HTTT QLNN tại Văn 

phòng UBND tỉnh nói riêng. Mọi giao dịch chính thức giữa Sở Lao động TBXH 

với bên ngoài, trước hết là các văn bản trao đổi hai chiều, đều được thực hiện 

qua Phòng THTCHC của Sở Lao động TBXH. Các mối quan hệ trao đổi thông 

tin phục vụ QLNN của Sở Lao động TBXH như sau: 

 Với UBND Tỉnh 

Sở Lao động TBXH chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh trong việc thực 

hiện chức năng QLNN về lĩnh vực Lao động TBXH theo pháp luật của Nhà 

nước. 

− Thông tin từ UBND tỉnh đến Sở Lao động TBXH: Bao gồm các 

thông tư, chỉ thị của UBND tỉnh liên quan đến những nội dung quản 

lý Lao động TBXH trên địa bàn - qua Hệ điều hành tác nghiệp của 

UBND tỉnh 

− Thông tin từ Sở Lao động TBXH đến UBND tỉnh gồm: 

o Công văn xin ý kiến và gửi báo cáo - Từ hoạt động điều hành 

tác nghiệp của Sở; 

o Báo cáo tổng kết về tình hình hoạt động chung của Sở (về tổ 

chức, tài chính, về việc thực hiện các kế hoạch được giao và 

đánh giá mức độ đạt được...) từ hoạt động quản lý chung trong 

nội bộ Sở. 

o Báo cáo định kỳ về các lĩnh vực: Công tác lao động, giải quyết 

việc làm; đào tạo nghề; quản lý về công tác BHXH; an toàn và 

bảo hộ lao động; công tác thương binh liệt sỹ và người có 

công; công tác bảo trợ xã hội; xoá đói giảm nghèo; chăm sóc 

trẻ em đặc biệt khó khăn; Phòng chống các tệ nạn xã hội; công 
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tác tổ chức cán bộ và bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ 

làm công tác Lao động TBXH trên địa bàn tỉnh; giải quyết 

chính sách với thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công với 

cách mạng; nuôi dưỡng các đối tượng xã hội, trẻ mồ côi, tàn 

tật, vợ, mẹ liệt sỹ cô đơn không nơi nương tựa; cai nghiện 

phục hồi.     

 Với Bộ Lao động TBXH 

Là quan hệ về chuyên môn và nghiệp vụ theo ngành dọc giữa địa phương 

và Trung ương.  

− Thông tin từ Bộ tới Sở:  

o Luật Lao động 

o Các văn bản pháp lý có liên quan đến lĩnh vực Lao động 

TBXH      

o Các thông tư, hướng dẫn, chỉ thị thi hành nghiệp vụ - từ VP 

Bộ, các Cục, Vụ, Viện trong Bộ; 

o Các thông tin chuyên ngành về Lao động TBXH  

− Thông tin từ Sở tới Bộ:  

o Các văn bản kiến nghị, đề xuất về mặt nghiệp vụ, các công 

văn gửi báo cáo (Phòng THTCHC) 

o Báo cáo về các hoạt động thuộc lĩnh vực Lao động TBXH 

o Dữ liệu báo cáo về các kế hoạch và tình hình thực hiện về 

công tác Lao động TBXH và tài chính hàng năm của tỉnh. 

 Với Tỉnh uỷ 

− Thông tin từ Tỉnh uỷ tới Sở Lao động TBXH: thông báo các chỉ thị, 

nghi quyết, quyết định liên quan. 

− Từ Sở Lao động TBXH tới Tỉnh uỷ: Các báo cáo về những vấn đề về 

Lao động TBXH mà Tỉnh uỷ quan tâm. 

 Với các Sở ban ngành quản lý tổng hợp và nghiệp vụ 

− Với Sở Kế hoạch và Đầu tư:  Có quan hệ về xây dựng các kế hoạch 

về Lao động TBXH hàng năm.  

− Với Sở Tài chính Vật giá: Có quan hệ tài chính cho kinh phí hoạt 

động của Văn phòng Sở và của các đơn vị trực thuộc. Các thông tin 

trao đổi chính là kế hoạch chi hoạt động của Sở hàng tháng, các 

quyết toán chi phí theo định kỳ. 

− Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh (Sở Nội vụ): Báo cáo tình hình 

CBCNVC của Sở.  

− Thanh tra Nhà nước Tỉnh: Báo cáo tình hình khiếu tố và thanh tra 

trong lĩnh vực Lao động TBXH trên địa bàn - nằm trong mạng chung 

của Thanh tra Nhà nước. 
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 Với các Sở ban ngành khác 

− Trao đổi thông tin, các vấn đề Lao động TBXH đối với các Sở ban 

ngành liên quan. 

 Với các Quận, Huyện, Thị xã 

− Quan hệ và trao đổi thông tin về các vấn đề Lao động TBXH tại các 

quận, huyện, thị:  

o Phương hướng nhiệm vụ công tác Lao động TBXH trên địa 

bàn và tình hình triển khai thực hiện các phương hướng, 

nhiệm vụ đã được duyệt. 

o Báo cáo tiến độ thực hiện các chương trình: di dân phát triển 

vùng kinh tế mới, xóa đói giảm nghèo, nghĩa vụ lao động công 

ích. 

o Báo cáo tình hình thực hiện các chính sách chế độ đối với 

thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người và gia đình có công 

với cách mạng 

o ... 

5. Mô hình hệ thống thông tin phục vụ điều hành và quản lý 

5.1. Mô tả kết cấu chung HTTT 

Hệ thống thông tin tại Sở Lao động TBXH phải đáp ứng được các yêu cầu 

chính sau: 

Về chức năng quản lý: 

− Quản lý hiệu quả các văn bản đến/đi 

− Thực hiện và các quy trình xử lý văn bản, xử lý và giải quyết vụ việc 

một cách hiệu quả trên mạng máy tính giữa các bộ phận, cá nhân có 

liên quan. 

− Trợ giúp cho quá trình ra quyết định của lãnh đạo, cho công tác 

chuyên môn nghiệp vụ của chuyên viên. 

− Xử lý và tổng hợp một cách khoa học, có hệ thống, nhanh chóng các 

báo cáo định kỳ. 

− Lưu trữ, cung cấp chính xác, kịp thời và đầy đủ các loại hình thông 

tin về Lao động TBXH, phục vụ nhu cầu khai thác thông tin của tất 

cả các loại đối tượng trên địa bàn Tỉnh.  

− Quản lý các hoạt động trong nội bộ của Sở Lao động TBXH 

Về tính chất thông tin, HTTT từng bước phải quản lý được: 

− Thông tin pháp quy: Các Nghị định, Thông tư, Chỉ thị, Nghị quyết, 

Quyết định do Chính phủ , các Bộ, Ngành, Trung ương, Tỉnh uỷ, 

UBND tỉnh ban hành mang tính pháp lý thực hiện nhiệm vụ chuyên 
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môn về lĩnh vực ngành phụ trách và giải quyết các chế độ chính sách 

cho đối tượng. 

− Thông tin tác nghiệp: Các thông tin dùng để thực hiện các giao dịch 

hàng ngày về công tác chính sách, tài chính, tăng giảm đối tượng 

chính sách, chứng từ thu, chi, xuất, nhập... 

− Thông tin tổng hợp: Các báo cáo định kỳ, đột xuất, kế hoạch ngắn 

hạn, trung hạn, dài hạn, chương trình dự án.  Các thông tin này được 

lưu dưới dạng các chỉ tiêu tổng hợp phục vụ cho công tác lãnh đạo, 

chỉ đạo.     

− Thông tin nội bộ: Quản lý hồ sơ nhân sự công chức viên chức, lương 

và các khoản phụ cấp của nhân viên. 

Hệ thống thông tin Sở Lao động TBXH gồm các mô đun thành phần được 

tích hợp và liên kết với nhau trong một tổng thể thống nhất, hoạt động trên mạng 

LAN của Sở, nhằm phục vụ và nâng cao hiệu quả công tác điều hành, quản lý, 

các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của tất cả các bộ phận, cá nhân trong Sở.  

Như vậy, HTTT Sở Lao động TBXH sẽ bao gồm các chương trình ứng dụng, 

các CSDL (của từng mô đun thành phần) được tích hợp, tổng hợp, liên kết với nhau 

thông qua một đầu mối điều hành thống nhất, đó là Trung tâm thông tin của Sở.  

Để có thể tích hợp các mô đun thành phần trong một tổng thể là HTTT Sở 

Lao động TBXH, các yếu tố sau cần được thống nhất và chuẩn hoá:  

− Thống nhất mô hình hoạt động của HTTT. 

− Chuẩn hoá các quy trình trao đổi thông tin và nội dung thông tin trao 

đổi giữa các mô đun thành phần và với các HTTT bên ngoài, nhất là 

với Văn phòng UBND tỉnh. 

− Đồng bộ và tích hợp các CSDL có trao đổi với nhau, từ Trung tâm 

thông tin của Văn phòng Sở đến các đơn vị trực thuộc, các huyện thị.  

− Thống nhất phương pháp và công cụ xây dựng và phát triển các mô 

đun thành phần của HTTT. 

HTTT Sở Lao động TBXH cần được xây dựng và phát triển trên nền hạ 

tầng kỹ thuật với công nghệ hiện đại, hợp lý và đáp ứng các yêu cầu: 

− Đảm bảo tính nghiệp vụ: Phù hợp với các nguyên tắc và nguyên lý 

vận hành của các quy trình quản lý của Sở Lao động TBXH. 

− Đảm bảo tính hiện đại: Hệ thống phải được xây dựng dựa trên cơ sở 

CNTT hiện đại, ứng dụng được các công nghệ tiên tiến để tránh bị 

lạc hậu trong tương lai. 

− Đảm bảo tính mở, dễ phát triển của hệ thống: Các phần CSDL phục 

vụ cho quản lý phải được thiết kế sao cho có thể thích nghi và đáp 

ứng được nhu cầu quản lý hiện nay cũng như có thể mở rộng trong 
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tương lai. Do đặc điểm chưa ổn định của hệ thống hành chính, trong 

chương trình cải cách hành chính sắp tới chắc chắn sẽ có các thay 

đổi đáng kể tới các thủ tục hành chính. Vì thế hệ thống cần có khả 

năng mở rộng các chức năng mới khi cần thiết, có khả năng phát 

triển, thích nghi và nâng cấp các ứng dụng theo sự mở rộng quy mô 

của công việc, dung lượng lưu trữ CSDL, số lượng người tham gia 

hệ thống. 

− Đảm bảo tính hiệu quả: Có khả năng lưu trữ lớn, quản lý được cả các 

dữ liệu có cấu trúc và phi cấu trúc (ví dụ như nội dung văn bản, ý 

kiến của lãnh đạo), khả năng cung cấp thông tin nhanh chóng, chính 

xác đầy đủ. 

− Đảm bảo độ tin cậy cao: Hệ thống vận hành thông suốt, không bị các 

trục trặc hay sự cố do. 

− Đảm bảo tính an toàn, bảo mật, độ tin cây: Cần có cơ chế đảm bảo 

vận hành thông suốt, hạn chế hỏng hóc về kỹ thuật, các lỗi kỹ thuật 

phần cứng và phần mềm, chống mất mát, sai hỏng dữ liệu, chống 

mất cắp thông tin. Dữ liệu cần được BackUp thường xuyên. Tùy khả 

năng của phần cứng có thể chạy trên chế độ hai module lưu dữ liệu 

song song về các thông tin quan trọng nhất. Quyền truy nhập thông 

tin được gán tới từng đối tượng sử dụng theo mức độ phân cấp hay 

chế độ nhóm làm việc. 

− Khả năng tích hợp cao: Kết nối và trao đổi thông tin dễ dàng với bên 

ngoài, đặc biệt là với  HTTT của Văn phòng UBND Tỉnh và Svới 

Trung tâm tích hợp dữ liệu Tỉnh, từ đó kết nối với Mạng của Chính 

phủ và các mạng có liên quan khác. 

− Đảm bảo tính dễ sử dụng: Giao diện thân thiện với người sử dụng, 

các giao diện nên được viết trên các mô đun giao diện thống nhất để 

người sử dụng dễ nhớ các thủ tục thao tác vận hành. 

Trên cơ sở về tổ chức, về công tác điều hành, quản lý, về các hoạt động liên 

quan đến Lao động TBXH, có thể phân loại các nội dung tin học hoá tại Sở theo 

các khối:  

− Khối Thông tin tác nghiệp 

− Khối Thông tin quản lý nội bộ 

− Khối các CSDL Thông tin quản lý chung 

− Khối các CSDL chuyên ngành 

− Khối Dịch vụ công 

Khối Thông tin tác nghiệp 
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Khối Thông tin tác nghiệp bao gồm các chương trình ứng dụng, website, 

các giao diện xử lý phục vụ các hoạt động điều hành, chỉ đạo, tác nghiệp hàng 

ngày của lãnh đạo và của chuyên viên tại cơ quan. Như vậy, nội dung chính của 

Khối thông tin tác nghiệp là tin học hoá các quy trình xử lý thông tin trong các 

hoạt động tác nghiệp hàng ngày, đặc biệt là các mối quan hệ trao đổi thông tin 

trong quá trình xử lý sẽ được thực hiện và luân chuyển trên mạng. Khối Thông 

tin tác nghiệp có mối quan hệ ràng buộc chặt chẽ và được tích hợp, liên kết với 

khối Thông tin quản lý để khai thác và trao đổi dữ liệu.       

Trong khuôn khổ mô hình Hệ thống các HTTT phục vụ điều hành và quản 

lý trên địa bàn tỉnh, Khối Thông tin tác nghiệp tại các cơ quan quản lý hành 

chính Nhà nước về cơ bản có các quy trình xử lý thông tin và cấu trúc dữ liệu 

như nhau và phải được tích hợp, kết nối với nhau thành một tổng thể liên thông 

thống nhất phục vụ cho các hoạt động điều hành và quản lý chung trên địa bàn 

tỉnh. Đặc biệt Hệ Điều hành tác nghiệp tại các sở, ban, ngành, các UBND cấp 

huyện/thành phố có mối quan hệ trao đổi thông tin thường xuyên và ở mức độ 

cao với Hệ Điều hành tác nghiệp tại Văn phòng UBND tỉnh trong một tổng thể 

thống nhất. Vì vậy việc xây dựng và triển khai Khối Thông tin tác nghiệp phải 

tuân thủ theo các nguyên tắc và quy định chung cho toàn tỉnh, hoặc có thể chỉnh 

sửa và hoàn thiện các phần mềm (CSDL) dùng chung (mua sẵn) cho phù hợp 

với các quy trình hoạt động và nội dung thông tin tại từng cơ quan.  

Khối Thông tin nội bộ 

Khối Thông tin nội bộ bao gồm các chương trình ứng dụng, các CSDL 

nhằm tin học hoá các hoạt động quản lý nội bộ, cũng là một nội dung nằm trong 

quá trình cải cách hành chính tại các cơ quan quản lý Nhà nước.   

Khối Thông tin quản lý  

Khối thông tin quản lý bao gồm hệ thống các CSDL và các chương trình 

trình ứng dụng nhằm mục tiêu thu thập, xử lý, lưu trữ, cung cấp thông tin và 

thực hiện các quy trình thông tin phục vụ điều hành quản lý và trợ giúp việc ra 

các quyết định của lãnh đạo, các hoạt động chuyên môn, chuyên ngành nghiệp 

vụ của các bộ phận, các chuyên viên. 

Trên cơ sở mô hình Hệ thống các HTTT phục vụ điều hành và quản lý trên 

địa bàn tỉnh, Khối Thông tin quản lý sẽ gồm một số CSDL có chung mô hình hệ 

thống tại nhiều cơ quan và giữa các CSDL cùng loại của các cơ quan này có các 

mối liên quan và quan hệ trao đổi thông tin qua lại, gọi là các CSDL thông tin 

quản lý chung. Các CSDL còn lại mang những đặc thù riêng hoặc có tính 

chuyên môn, chuyên sâu về lĩnh vực, ngành của từng cơ quan, đơn vị, gọi là các 

CSDL chuyên ngành. 

Giống như Khối Thông tin tác nghiệp, việc xây dựng và triển khai các 

CSDL thông tin quản lý chung tại từng cơ quan phải tuân thủ theo mô hình, các 
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nguyên tắc và quy định chung cho toàn tỉnh. Mỗi một CSDL thông tin quản lý 

chung tại các Sở, Ban, Ngành, các UBND cấp huyện đều được tích hợp với 

CSDL thông tin quản lý chung tổng hợp tương ứng tại Trung tâm tích hợp dữ 

liệu (được xây dựng tại Văn phòng UBND tỉnh) để tạo thành một HTTT theo 

chiều dọc về một lĩnh vực nào đó. Ví dụ CSDL Thông tin tổng hợp KTXH phục 

vụ điều hành và quản lý của các sở, ban, ngành, các UBND cấp huyện/thành phố 

có mối quan hệ trao đổi thông tin thường xuyên và ở mức độ cao với CSDL 

Thông tin tổng hợp KTXH phục vụ điều hành và quản lý tại Văn phòng UBND 

tỉnh trong một tổng thể thống nhất. 

Tại mỗi cơ quan, đặc biệt là tại các sở, ban, ngành, các phòng, ban thuộc 

UBND cấp huyện, có những hoạt động chuyên môn nghiệp vụ chuyên sâu. Với 

mỗi hoạt động nghiệp vụ chuyên sâu này, cần có một chương trình ứng dụng hỗ 

trợ các quy trình thực hiện nó. Các dữ liệu chuyên sâu chi tiết tuy không tham 

gia trực tiếp, nhưng lại cần thiết cho việc kết xuất, tổng hợp thành các thông tin 

phục vụ cho các hoạt động điều hành và quản lý, trong đó có các dữ liệu được 

cung cấp thường xuyên cho các CSDL thông tin quản lý chung, đặc biệt là 

CSDL Thông tin tổng hợp KTXH tại cơ quan. Vì vậy, tin học hoá các hoạt động 

nghiệp vụ, chuyên môn chính là "tin học hoá từ gốc" phục vụ cho hoạt động 

điều hành và quản lý. 

Khối Thông tin Dịch vụ công  

Trước hết, các dịch vụ công là phục vụ người dân trong giải quyết công 

việc liên quan đến các lĩnh vực quản lý hành chính Nhà nước. Bên cạnh đó, theo 

một nghĩa rộng, dịch vụ công còn có chức năng phổ biến, cung cấp các thông tin 

về chủ trương, chính sách, pháp luật cũng như các thông tin công cộng về tình 

hình phát triển KTXH trên địa bàn, hoạt động của các cơ quan quản lý Nhà 

nước. Tin học hoá các dịch vụ công chính là một nội dung rất quan trọng trong 

quá trình cải cách hành chính và tiến tới mô hình "chính phủ điện tử". Về thực 

chất, dịch vụ công cũng có thể hiểu là hoạt động nghiệp vụ, vì thông tin của nó 

gắn liền với các quy trình nghiệp vụ thuộc một lĩnh vực nào đó; chỉ có khác biệt 

là dịch vụ công hướng tới các đối tượng là người dân. Như vậy, có thể hiểu, dịch 

vụ công gồm 2 phần: phần các giao diện tiếp xúc trực tiếp với người dân vận 

hành trên phần CSDL nằm trong một hoạt động nghiệp vụ nào đó.     

5. 2. Kết cấu HTTT tại Sở Lao động TBXH 

Trên cơ sở về chức năng nhiệm vụ, tổ chức, về công tác điều hành, quản 

lý, về các hoạt động chuyên môn, chuyên ngành, nghiệp vụ của Sở lao động 

TBXH, HTTT phục vụ điều hành và quản lý tại Sở sẽ bao gồm các mô đun 

thành phần sau:  

 Khối Thông tin tác nghiệp 

1. Hệ Điều hành tác nghiệp 
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− Quản lý, xử lý văn bản, giải quyết công việc 

− Lập chương trình công tác, lịch làm việc 

− Hệ thống báo cáo nhanh 

− Hệ thống thư tín điện tử 

2. Website Phục vụ điều hành quản lý  

 Khối Thông tin quản lý nội bộ 

1. CSDL Quản lý Tài chính - Kế toán (cấp 3) 

2. CSDL Quản lý tài sản 

 Khối các CSDL thông tin quản lý chung 

1. CSDL Văn bản quy phạm pháp luật  

2. CSDL Nhân sự (nội bộ cơ quan) 

3. CSDL Thanh tra 

4. CSDL Thi đua khen thưởng 

 Khối các CSDL chuyên ngành 

1. CSDL Lập kế hoạch và theo dõi thực hiện nguồn nhân lực của địa 

phương 

2. CSDL Quản lý đào tạo dạy nghề, sử dụng lao động đào tạo 

3. CSDL Quản lý hồ sơ đối tượng chính sách và chi trả trợ cấp 

4. CSDL Quản lý mộ và nghĩa trang liệt sỹ 

5. CSDL Quản lý các chương trình, dự án  

6. CSDL Quản lý đối tượng tệ nạn xã hội 

7. CSDL Quản lý xuất khẩu lao động 

8. CSDL Thông tin tổng hợp phục vụ điều hành và quản lý  

 Khối Dịch vụ công  

1. Trang thông tin Lao động TBXH 

2. Hệ thống Dịch vụ công về các trung tâm dịch vụ và giới thiệu việc làm  

3. Hệ thống dịch vụ công giải quyết khiếu tố 
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V.2.5.4. Mô tả thông tin và quy trình trao đổi thông tin cấp huyện 

HTTT

Sở, Ban, Ngành

Khối Thông tin tác nghiệp

Khối dịch vụ công

CSDL ... CSDL ... CSDL ...

Khối Thông tin nội bộ

Hệ thống hỗ trợ ra quyết 
định

CSDL

 tổng hợp 

KTXH

CSDL ...

CSDL ...

CSDL ...

Hệ thống thông tin UBND Huyện

Internet

- HTTT tại Văn phòng 
HĐND & UBND Tỉnh

- Trung tâm THDL Tỉnh

 

Hình 35. Mô hình hệ thống thông tin và sơ đồ trao đổi thông tin cấp huyện 

1. Các hoạt động thông tin  

Trên cơ sở các chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của UBND huyện, có 

thể sắp xếp các hoạt động thông tin của HĐND và UBND huyện, của Văn 
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phòng UBND huyện, các phòng, ban trực thuộc UBND huyện thành hai nhóm 

chính là: 

− Nhóm 1. Các hoạt động phục vụ các công việc chỉ đạo, điều hành, 

quản lý nhà nước của HĐND và UBND huyện, của các phòng, ban.  

− Nhóm 2. Các hoạt động mang tính chất hành chính, quản trị trong 

nội bộ các phòng, ban thuộc UBND huyện phục vụ các hoạt động 

trên. 

Trong đó các hoạt động Nhóm 1 giữ  vai trò trung tâm, với sự trao đổi 

thông tin được diễn ra thường xuyên, liên tục, mà phương thức, thời gian, hình 

thức, công cụ để thực hiện sự trao đổi thông tin có ảnh hưởng quyết định đến 

hiệu quả và kết quả công việc. Hệ thống thông tin tại UBND huyện có mục tiêu 

chính là phục vụ, trợ giúp cho các hoạt động này. Các hoạt động Nhóm 1 gồm 

có: 

- Tiếp nhận thông tin, văn bản, hồ sơ tài liệu từ tất cả các nguồn, từ đó 

xử lý thông tin, giải quyết công việc, ban hành các văn bản và gửi 

đến các nơi liên quan.  

- Lập chương trình công tác, lịch làm việc, điều hành, theo dõi các 

công việc phục vụ hoạt động của lãnh đạo HĐND và UBND huyện. 

- Thực hiện chế độ thông tin báo cáo giữa các cơ quan, đơn vị trên địa 

bàn huyện với HĐND, UBND huyện, và giữa UBND huyện với 

UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, các Sở, Ban, Ngành. 

- Quản lý, lập các loại hồ sơ tài liệu, tổ chức các kho thông tin, dữ liệu 

nhằm cung cấp và đáp ứng nhu cầu thông tin, hỗ trợ việc ra các 

quyết định  trong các hoạt động chỉ đạo, điều hành, quản lý Nhà 

nước, giải quyết công việc của HĐND, Thường trực HĐND, UBND, 

lãnh đạo UBND, lãnh đạo các phòng, ban thuộc UBND huyện cũng 

như trong công tác nghiệp vụ, chuyên môn, nghiên cứu, tổng hợp của 

chuyên viên, cán bộ công chức tại các phòng, ban.   

- Cung cấp thông tin, phục vụ nhu cầu khai thác thông tin của các 

phòng, ban, các UBND cấp xã, thị trấn,...  

- Phổ biến thông tin về chủ trương, chính sách, pháp luật, các văn bản 

quy phạm pháp luật của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, của tỉnh, của 

huyện; kế hoạch, biện pháp và tình hình thực hiện các nhiệm vụ 

chính trị, KTXH, an ninh, quốc phòng trên địa bàn huyện tới người 

dân.   

Các hoạt động Nhóm 2 bao gồm: 

- Quản lý nhân sự, lao động, tiền lương, chính sách CBCNV. 

- Quản lý công tác tài chính, kế toán  
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- Quản lý tài sản, phương tiện, trang thiết bị 

Các hoạt động thông tin tại UBND huyện còn có thể được phân loại theo 

tần suất và chu kỳ thời gian: 

- Các hoạt động được thực hiện định kỳ, như chế độ thông tin báo cáo 

tuần, tháng, quý, 6 tháng, năm; các kỳ họp định kỳ của HĐND, 

UBND huyện; các cuộc họp giao ban tuần, tháng,...  

- Các hoạt động được thực hiện thường xuyên, như công việc điều 

hành, tác nghiệp, xử lý và giải quyết công việc hàng ngày,... 

- Các hoạt động đột xuất khi giải quyết những biến cố bất thường 

nghiêm trọng xảy ra, không có trong chương trình công tác.  

Các nội dung công việc cụ thể trong các hoạt động thông tin bao gồm:  

- Tiếp nhận, thu thập thông tin 

- Xử lý thông tin, ban hành, phát hành thông tin 

- Tích hợp các thông tin trên địa bàn, theo lĩnh vực, chuyên đề, chuyên 

ngành... từ các loại và nguồn thông tin khác nhau 

- Tổ chức phân loại, sắp xếp và  lưu trữ các kho thông tin  

- Thực hiện tổng hợp, kết xuất thông tin theo các khuôn dạng định sẵn 

- Tra cứu, tìm kiếm thông tin để tham khảo, hỗ trợ ra quyết định 

- Soạn thảo các báo cáo, tài liệu có tính chất phân tích, tổng hợp từ các 

nguồn thông tin gốc 

- Thực hiện trao đổi thông tin giữa các bộ phận, cá nhân trong UBND 

huyện. 

- Thực hiện trao đổi thông tin giữa HĐND, UBND huyện, các phòng, 

ban thuộc UBND huyện với các cơ quan cấp trên, với các cơ quan, 

đơn vị cấp dưới, với các đoàn thể nhân dân, các tổ chức, doanh 

nghiệp và người dân.  

- Cung cấp, phổ biến thông tin định kỳ và theo nhu cầu tới các đối 

tượng liên quan. 

2. Phân loại thông tin  

Văn phòng, các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện là cơ quan 

tham mưu giúp việc trực tiếp cho HĐND và UBND huyện trong chỉ đạo, điều 

hành và quản lý Nhà nước toàn diện tất cả các lĩnh vực KTXH, chính trị, an 

ninh, quốc phòng, đối ngoại trên địa huyện.  

Trên cơ sở phân tích chức năng, nhiệm vụ và các hoạt động nghiệp vụ tại 

HĐND, UBND huyện, tại Văn phòng và các phòng, ban, có thể thấy, UBND 

huyện chính là trung tâm đầu mối tập trung, phát hành và chuyển giao hầu như 

toàn bộ thông tin liên quan đến các hoạt động quản lý hành chính Nhà nước trên 

địa bàn.  
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 Các nội dung thông tin 

− Chương trình công tác, lịch làm việc của HĐND, Thường trực 

HĐND, UBND, lãnh đạo UBND, Văn phòng, các phòng, ban chuyên 

môn.  

− Các văn bản về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà 

nước,  các văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan cấp TW, cấp 

tỉnh và do UBND huyện ban hành. 

− Các đề án thuộc các lĩnh vực, các ngành, các cấp trình HĐND, 

UBND huyện. Thông tin về quá trình xây dựng và lập hồ sơ đề án, 

quá trình thẩm định và văn bản ban hành về đề án.  

− Chương trình làm việc, nội dung và Nghị quyết các kỳ họp HĐND 

huyện. 

− Thông tin tổng hợp ý kiến của đại biểu HĐND huyện, của cử tri. 

− Thông tin về việc tiếp dân, tiếp nhận, giải quyết các kiến nghị, đơn 

thư khiếu tố của công dân.   

− Các văn bản đến và văn bản đi tại Văn phòng UBND huyện, các 

phòng, ban chuyên môn. 

− Các hồ sơ tài liệu, thông tin tham khảo, thông tin hỗ trợ ra quyết 

định. 

− Kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch về phát triển các lĩnh vực 

KTXH của các ngành, các cấp trên địa bàn huyện. 

− Hệ thống số liệu chỉ tiêu tổng hợp các lĩnh vực KTXH của huyện.  

− Thông tin về các cuộc họp, hội nghị, các buổi làm việc của lãnh đạo 

UBND huyện. 

− Thông tin xử lý, giải quyết công việc của lãnh đạo UBND, lãnh đạo 

Văn phòng; thông tin theo dõi quá trình nghiên cứu, đề xuất giải 

pháp xử lý văn bản, giải quyết công việc của các phòng, ban, các 

chuyên viên.  

 Đặc điểm của thông tin 

− Các hoạt động điều hành và quản lý Nhà nước của HĐND và UBND 

mang tính vĩ mô, bao quát trên toàn địa bàn, vì vậy thông tin tại Văn 

phòng chủ yếu bao gồm:  

− Thông tin làm căn cứ và cơ sở để triển khai các hoạt động điều hành 

và quản lý Nhà nước, đó là các chủ trương, chính sách, pháp luật của 

Đảng và Nhà nước, các chỉ thị, quyết định, nghị định, thông tư của 

Chính phủ và các Bộ, Ngành TW, của UBND tỉnh, các Sở, Ban, 

Ngành; chỉ thị, nghị quyết, quyết định của Huyện uỷ, HĐND, UBND 

huyện, các văn bản quy phạm pháp luật. 
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− Thông tin tổng hợp về tình hình phát triển KTXH, triển khai thực 

hiện các nội dung của các văn bản đã nêu trên, tình hình thực hiện kế 

hoạch, các nhiệm vụ được phân công của các ngành, các cấp, các địa 

phương trong huyện. 

− Thông tin chỉ đạo, điều hành, xử lý, giải quyết công việc do HĐND 

và UBND huyện ban hành. 

− Hồ sơ tài liệu, thông tin tham khảo, hỗ trợ ra quyết định 

 Các thông tin đến và đi có nguồn và đích 

− Các cơ quan TW 

− Các cơ quan tỉnh: Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các Sở, Ban, 

Ngành 

− Huyện uỷ, HĐND huyện 

− Toà án Nhân dân huyện, Viện KSND huyện 

− Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện, các Đoàn thể Nhân dân 

− Khối hành chính địa phương: UBND xã, thị trấn 

− Khối hành chính chuyên ngành: Phòng, Ban 

− Các huyện, thị khác 

− Nước ngoài 

− Các tổ chức, doanh nghiệp, công dân. 

 Các dạng thông tin 

− Hồ sơ tài liệu, văn bản, số liệu, biểu đồ, ảnh, bản đồ, hình ảnh, âm 

thanh ... 

 Các tính chất của  thông tin 

− Thường, Quan trọng, Mật, Tối mật, Tuyệt mật, Khẩn, Thượng 

khẩn,... 

 Các loại thông tin 

− Hiến pháp, (Bộ) Luật, Pháp lệnh 

− Nghị định, Thông tư 

− Chỉ thị, Quyết định, Nghị quyết 

− Đề án, Đề tài, Dự án, Hợp đồng 

− Thông báo, Công điện 

− Báo cáo, Tờ trình 

− Đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị 

− Công văn, Giấy mời,  

− Hồ sơ, tài liệu 

− Các loại thông tin khác 

 Các lĩnh vực 

− An ninh, Quốc phòng 

− Kế hoạch, Đầu tư, Quy hoạch, Thống kê 
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− Tài chính, Kho bạc, Ngân sách, Thương mại, Giá cả, Du lịch, Khoa 

học, Công nghệ, Môi trường 

− Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp, Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Xây 

dựng, Giao thông vận tải, Địa chính, Nhà đất ... 

− Ngoại vụ, Văn hoá thông tin, Thể thao, Lao động, Xã hội, Y tế, Giáo 

dục và đào tạo, Gia đình và trẻ em,.... 

− Tổ chức cán bộ, Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo,... 

− Các lĩnh vực khác,.... 

 Hình thức truyền tin, trao đổi thông tin 

 Qua đường văn thư bưu điện 

− Điện tín, điện thoại, Fax 

− Các cuộc họp, làm việc trực tiếp 

− Qua đường mạng thông tin của Chính phủ (tạm gọi là CPNet) 

− Cổng thông tin phục vụ điều hành (Cổng nội bộ, nếu được xây dựng) 

− Các kênh truyền tin khác 

3. Trao đổi thông tin trong điều hành và quản lý  

Có thể nói, trao đổi thông tin là hoạt động xương sống xuyên suốt, được 

thực hiện thường xuyên và liên tục trong tất cả các nội dung điều hành và quản 

lý Nhà nước tại HĐND và UBND huyện. Đó là sự trao đổi thông tin giữa các 

phòng, ban, giữa các chuyên viên với nhau, giữa chuyên viên và lãnh đạo, giữa 

lãnh đạo với nhau; giữa Huyện uỷ, HĐND và UBND huyện, giữa UBND huyện 

với UBND tỉnh, các Sở, Ban, Ngành; giữa UBND huyện với các UBND cấp xã, 

thị trấn; giữa UBND huyện với các Đoàn thể nhân dân, với các tổ chức, doanh 

nghiệp và với người dân.    

a. Trao đổi thông tin giữa HĐND và UBND huyện 

- Từ HĐND huyện: Nghị quyết các kỳ họp; Chương trình công tác; 

tổng hợp ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND, cử tri; ý kiến chỉ đạo 

và phối hợp trong xử lý, giải quyết các công việc quan trọng, trong 

giải quyết đơn thư khiếu tố;...  

- Từ UBND huyện: Chương trình công tác; Các báo cáo định kỳ về Kế 

hoạch và tình hình thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ phát triển KTXH và 

các hoạt động khác; Xin ý kiến giải quyết các công việc quan trọng 

b. Trao đổi thông tin giữa HĐND huyện với các chuyên viên giúp việc   

- Từ HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND huyện: Các 

yêu cầu công việc; ý kiến chỉ đạo, điều hành; ý kiến xử lý, xét duyệt; 

đánh giá, nhận xét;... 

- Từ chuyên viên: Dự thảo chương trình công tác, đề án, các văn bản 

ban hành, Nghị quyết kỳ họp,...; Phiếu trình ý kiến đề xuất trong quá 

trình nghiên cứu, thẩm tra, soát xét các đề án, văn bản dự thảo do các 
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cơ quan, đơn vị trình HĐND; Biên bản các kỳ họp, các cuộc làm 

việc của HĐND. 

c. Trao đổi thông tin giữa lãnh đạo UBND huyện với các phòng, ban và 

các chuyên viên    

- Từ các cấp lãnh đạo: Các yêu cầu công việc; ý kiến chỉ đạo, điều 

hành; ý kiến xử lý, xét duyệt; đánh giá, nhận xét; các ý kiến xử lý, 

giải quyết công việc... 

- Từ các phòng, ban, các chuyên viên: Dự thảo chương trình công tác, 

đề án, các văn bản ban hành, Nghị quyết kỳ họp,...; Phiếu trình ý 

kiến đề xuất trong quá trình nghiên cứu, thẩm tra, soát xét các đề án, 

văn bản dự thảo do các cơ quan, đơn vị trình UBND; Phiếu trình giải 

quyết công việc, xử lý văn bản. Biên bản các kỳ họp, các cuộc làm 

việc của lãnh đạo.  

d. Trao đổi thông tin giữa các phòng, ban, các chuyên viên với nhau 

- Phối hợp cùng đề xuất các giải pháp, phương thức, biện pháp với 

lãnh đạo trong xử lý, giải quyết công việc, dự thảo các đề án, các văn 

bản ban hành. 

e. Trao đổi thông tin giữa UBND huyện với bên ngoài  

Các mối quan hệ trao đổi thông tin với bên ngoài cho thấy vị trí của UBND 

huyện  đóng vai trò trung tâm điều hành trong toàn bộ HTTT phục vụ điều hành 

và quản lý Nhà nước của huyện. Đó là các mối quan hệ trao đổi thông tin của 

UBND huyện với: 

- Các cơ quan TW 

- Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh 

- Các Sở, Ban, Ngành 

- Huyện uỷ 

- Các UBND xã, thị trấn  

- Các Đoàn thể nhân dân  

- Các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân  

Các mối quan hệ trao đổi thông tin này đã được mô tả chi tiết trong các 

phần trước.  

f. Thông tin trao đổi của Văn phòng HĐND - UBND huyện   

− Đầu vào 

o Các công văn đến, các đơn thư khiếu nại, tố cáo – từ bên ngoài 

vào 

o Các công văn đi đã được soạn thảo và xin ý kiến lãnh đạo UBND 

huyện   

o Các văn bản nội bộ từ các phòng, ban khác trong UBND huyện 
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o Các văn bản báo cáo của các phòng, ban chuyên môn trình 

UBND huyện 

o Các văn bản xin ý kiến chỉ đạo của các phòng chuyên môn và các 

đơn vị cơ sở 

- Đầu ra 

o Các văn bản phát hành (đến các cơ quan bên ngoài): các thông 

báo, chỉ thị, quyết định,... của UBND huyện tới các UBND xã, thị 

trấn, các cơ quan đơn vị trực thuộc huyện. 

o Các văn bản nội bộ (đến các phòng, ban chuyên môn trong 

UBND huyện) 

o Các báo cáo trình UBND tỉnh và các Sở, Ban, Ngành cấp trên về 

tình hình thực hiện chủ trương, chính sách, chỉ thị, Nghị quyết, 

các quy định của Nhà nước, của Pháp luật về phát triển kinh tế, xã 

hội, an ninh, quốc phòng của các xã, thị trấn, các thành phần kinh 

tế, các cơ sở, các phòng chuyên môn trong UBND huyện. 

g. Thông tin trao đổi của Phòng Tài chính 

- Đầu vào 

o Các công văn đến từ UBND huyện 

o Các văn bản chỉ đạo về chuyên môn của Sở Tài chính, Sở Kế 

hoạch Đầu tư 

o Các thông tin nội bộ của các chuyên viên gửi lãnh đạo phòng 

o Các báo cáo từ cơ sở và các đơn vị thuộc thẩm quyền 

o Các thông tin do các chuyên viên của phòng thu thập, điều tra 

về các lĩnh vực tài chính kế toán 

o Các yêu cầu cung cấp thông tin từ các phòng, ban khác trong 

UBND huyện. 

- Đầu ra 

o Các báo cáo gửi UBND huyện  

o Các ý kiến, đề xuất trình lãnh đạo UBND huyện 

o Các báo cáo, các công văn gửi Sở Tài chính Vật giá, Sở Kế 

hoạch Đầu tư 

o Các thông tin phục vụ yêu cầu cho lãnh đạo và các phòng, ban 

khác.  

o Các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ và hoạt động đối 

với UBND xã, thị trấn và các cơ quan đơn vị khác 

o Các trả lời xét duyệt đối với các hồ sơ đăng ký quyền sử dụng 

đất, đăng ký biến động đất đai. 

h. Thông tin trao đổi của Phòng Nội vụ 

- Đầu vào 
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o Các công văn, tài liệu đến từ UBND huyện 

o Các văn bản chỉ đạo đạo về chuyên môn của Sở Nội vụ. 

o Các thông tin nội bộ của các chuyên viên gửi lãnh đạo phòng 

o Các thông tin về công tác tổ chức cán bộ từ các phòng, ban 

khác trong UBND huyện  

o Các báo cáo về công tác tổ chức chính quyền của các xã, thị 

trấn và các đơn vị khác trong huyện 

o Các báo cáo về việc thực hiện các chủ trương, chính sách của 

Đảng và Nhà nước về công tác lao động, thương binh xã hội 

của các xã, thị trấn 

- Đầu ra 

o Các báo cáo gửi UBND huyện 

o Các báo cáo, các công văn xin chỉ đạo chuyên môn về lĩnh vực 

tổ chức cán bộ, chính quyền gửi Sở Nội vụ. 

o Các hướng dẫn thực hiện bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu 

HĐND các cấp tới các ngành, các đơn vị và cơ sở 

o Các đề xuất, tham mưu cách giải quyết trình UBND huyện về 

lĩnh vực tổ chức cán bộ, chính quyền và lao động, thương 

binh, xã hội 

i. Thông tin trao đổi của Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

- Đầu vào 

o Các công văn đến từ UBND huyện 

o Các văn bản chỉ đạo đạo về chuyên môn của Sở Xây dựng, Sở 

Giao thông vận tải, Sở Công thương, Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch, Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường, Điện lực 

tỉnh,... 

o Các thông tin nội bộ của các chuyên viên gửi lãnh đạo phòng 

o Các báo cáo từ cơ sở 

o Các yêu cầu cung cấp thông tin, phối hợp giải quyết từ các 

phòng, ban khác về các lĩnh vực mà phòng phụ trách 

o Các thông tin do các chuyên viên của phòng thu thập, điều tra 

trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, là các thông tin 

về các hoạt động trong các lĩnh vực xây dựng, giao thông vận 

tải, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, khoa học, công nghệ, 

môi trường, thương mại, du lịch, điện, bưu điện 

o Các hồ sơ đăng ký cấp phép xây dựng 

- Đầu ra 

o Các báo cáo gửi UBND huyện  

o Các ý kiến, đề xuất trình lãnh đạo UBND huyện 
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o Các báo cáo, các công văn gửi Sở Xây dựng, Sở Giao thông 

vận tải, Sở Công thương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở 

Khoa học Công nghệ , Sở Tài nguyên và Môi trường, Điện lực 

tỉnh... 

o Các thông tin phục vụ yêu cầu cho lãnh đạo và các phòng, ban 

khác 

o Các hướng dẫn chỉ đạo về chuyên môn đối với UBND xã, thị 

trấn 

o Các kết quả trả lời cấp phép xây dựng 

j. Thông tin trao đổi của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Đầu vào 

o Các công văn đến từ UBND huyện 

o Các văn bản chỉ đạo về chuyên môn của Sở Nông nghiệp và 

Phát triển NT 

o Các thông tin nội bộ của các chuyên viên gửi lãnh đạo phòng 

o Các báo cáo từ cơ sở và các đơn vị thuộc thẩm quyền 

o Các thông tin do các chuyên viên của phòng thu thập, điều tra 

về các lĩnh vực nông nghiệp 

o Các yêu cầu cung cấp thông tin từ các phòng, ban khác trong 

UBND huyện  

- Đầu ra 

o Các báo cáo gửi UBND huyện  

o Các ý kiến, đề xuất trình lãnh đạo UBND huyện 

o Các báo cáo, các công văn gửi Sở nông nghiệp và phát triển 

nông thôn 

o Các thông tin phục vụ yêu cầu cho lãnh đạo và các phòng, ban 

khác 

o Các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ và hoạt động đối 

với cơ sở và các cơ quan đơn vị khác 

k. Thông tin trao đổi của Phòng Tài nguyên và Môi trường 

- Đầu vào 

o Các công văn đến từ UBND huyện 

o Các văn bản chỉ đạo về chuyên môn của Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

o Các thông tin nội bộ của các chuyên viên gửi lãnh đạo phòng 

o Các báo cáo từ cơ sở 

o Các thông tin do các chuyên viên của phòng thu thập, điều tra 

về các lĩnh vực địa chính 
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o Các yêu cầu cung cấp thông tin từ các phòng, ban khác trong 

UBND huyện  

o Các hồ sơ đăng ký quyền sử dụng đất, đăng ký biến động đất 

đai 

- Đầu ra 

o Các báo cáo gửi UBND huyện  

o Các ý kiến, đề xuất trình lãnh đạo UBND huyện 

o Các báo cáo, các công văn gửi Sở Tài nguyên và Môi trường 

o Các thông tin phục vụ yêu cầu cho lãnh đạo và các phòng, ban 

khác 

o Các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ và hoạt động đối 

với cơ sở. 

o Các trả lời xét duyệt đối với các hồ sơ đăng ký quyền sử dụng 

đất, đăng ký biến động đất đai. 

o Hồ sơ địa chính 

l. Thông tin trao đổi của Phòng Giáo dục - Đào tạo 

- Đầu vào 

o Các công văn đến từ UBND huyện 

o Các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về chuyên môn của Sở giáo 

dục và Đào tạo 

o Các thông tin nội bộ của các chuyên viên gửi lãnh đạo phòng 

o Các báo cáo từ các trường học, các trung tâm giáo dục 

o Các thông tin do các chuyên viên của phòng thu thập, điều tra 

trong về lĩnh vực giáo dục, đào tạo trong quá trình thực hiện 

nhiệm vụ được giao.  

- Đầu ra 

o Các báo cáo gửi UBND huyện 

o Các ý kiến, đề xuất trình lãnh đạo UBND huyện 

o Các báo cáo, các công văn gửi Sở Giáo dục và Đào tạo 

o Các thông tin phục vụ yêu cầu cho lãnh đạo và các phòng, ban 

khác 

o Các hướng dẫn chỉ đạo đối với các trường  

m. Thông tin trao đổi của Phòng Văn hoá thông tin 

- Đầu vào 

o Các công văn đến từ UBND huyện 

o Các văn bản chỉ đạo đạo về chuyên môn của Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông 

o Các thông tin nội bộ của các chuyên viên gửi lãnh đạo phòng 

o Các báo cáo từ cơ sở 
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o Các thông tin do các chuyên viên của phòng thu thập, điều tra 

về các lĩnh vực văn hoá thông tin và thể dục thể thao trong quá 

trình thực hiện nhiệm vụ được giao.  

o Các hồ sơ xin cấp giấy phép các hoạt động và dịch vụ văn hoá, 

thể dục thể thao 

- Đầu ra 

o Các báo cáo gửi UBND huyện 

o Các ý kiến, đề xuất trình lãnh đạo UBND huyện 

o Các báo cáo, các công văn gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch, Sở Thông tin và Truyền thông 

o Các thông tin phục vụ yêu cầu cho lãnh đạo và các phòng, ban 

khác 

o Các văn bản trả lời các hồ sơ cấp phép hoạt động và dịch vụ 

o Các hướng dẫn chỉ đạo về chuyên môn đối với các hoạt động 

về văn hoá thông tin, thể dục thể thao ở cơ sở 

n. Thông tin trao đổi của Phòng Tư pháp 

- Đầu vào 

o Các công văn đến từ UBND huyện 

o Các văn bản chỉ đạo đạo về chuyên môn của Sở Tư pháp 

o Các thông tin nội bộ của các chuyên viên gửi lãnh đạo phòng 

o Các báo cáo từ cơ sở 

o Các thông tin do các chuyên viên của phòng thu thập, điều tra 

về các lĩnh vực tư pháp 

o Các yêu cầu cung cấp thông tin từ các phòng, ban khác trong 

UBND huyện  

- Đầu ra 

o Các báo cáo gửi UBND huyện  

o Các ý kiến, đề xuất trình lãnh đạo UBND huyện 

o Các báo cáo, các công văn gửi Sở Tư pháp 

o Các thông tin phục vụ yêu cầu cho lãnh đạo và các phòng, ban 

khác 

o Các văn bản hướng dẫn chỉ đạo thực hiện pháp luật trong nhân 

dân 

o Hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ hoạt động của Ban Tư pháp, Tổ 

hoà giải cơ sở 

o. Thông tin trao đổi của Thanh tra huyện 

- Đầu vào 

o Các công văn đến từ UBND huyện 

o Các văn bản chỉ đạo về chuyên môn của Thanh tra tỉnh 
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o Các thông tin nội bộ của các chuyên viên gửi lãnh đạo phòng 

o Các báo cáo từ cơ sở và các đơn vị thuộc thẩm quyền 

o Các yêu cầu cung cấp thông tin, phối hợp giải quyết từ các 

phòng, ban khác về các lĩnh vực mà phòng phụ trách 

o Các thông tin do các chuyên viên của phòng thu thập, điều tra 

về các lĩnh vực thanh tra 

o Các yêu cầu cung cấp thông tin từ các phòng, ban khác trong 

UBND huyện  

o Các đơn thư khiếu nại, tố cáo 

- Đầu ra 

o Các báo cáo gửi UBND huyện  

o Các ý kiến, đề xuất trình lãnh đạo UBND huyện 

o Các báo cáo, các công văn gửi Thanh tra tỉnh 

o Các thông tin phục vụ yêu cầu cho lãnh đạo và các phòng, ban 

khác 

o Các trả lời đơn thư khiếu nại tố cáo. 

p. Thông tin trao đổi của Phòng Lao động, thương binh và xã hội 

- Đầu vào 

o Các công văn đến từ UBND huyện 

o Các văn bản chỉ đạo về chuyên môn của Sở Lao động, thương 

binh và xã hội 

o Các thông tin nội bộ của các chuyên viên gửi lãnh đạo phòng 

o Các báo cáo từ cơ sở và các đơn vị thuộc thẩm quyền 

o Các yêu cầu cung cấp thông tin, phối hợp giải quyết từ các 

phòng, ban khác về các lĩnh vực mà phòng phụ trách 

o Các thông tin do các chuyên viên của phòng thu thập, điều tra 

về các lĩnh vực Lao động, thương binh và xã hội 

o Các yêu cầu cung cấp thông tin từ các phòng, ban khác trong 

UBND huyện  

o Các đơn thư khiếu nại, tố cáo 

- Đầu ra 

o Các báo cáo gửi UBND huyện  

o Các ý kiến, đề xuất trình lãnh đạo UBND huyện 

o Các báo cáo, các công văn gửi Sở Lao động, thương binh và 

xã hội 

o Các thông tin phục vụ yêu cầu cho lãnh đạo và các phòng, ban 

khác 

o Các trả lời đơn thư khiếu nại tố cáo. 

q. Thông tin trao đổi của Phòng Y tế 
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- Đầu vào 

o Các công văn đến từ UBND huyện 

o Các văn bản chỉ đạo về chuyên môn của Sở Y tế 

o Các thông tin nội bộ của các chuyên viên gửi lãnh đạo phòng 

o Các báo cáo từ cơ sở và các đơn vị thuộc thẩm quyền 

o Các yêu cầu cung cấp thông tin, phối hợp giải quyết từ các 

phòng, ban khác về các lĩnh vực mà phòng phụ trách 

o Các thông tin do các chuyên viên của phòng thu thập, điều tra 

về các lĩnh vực Lao động, thương binh và xã hội 

o Các yêu cầu cung cấp thông tin từ các phòng, ban khác trong 

UBND huyện  

o Các đơn thư khiếu nại, tố cáo 

- Đầu ra 

o Các báo cáo gửi UBND huyện  

o Các ý kiến, đề xuất trình lãnh đạo UBND huyện 

o Các báo cáo, các công văn gửi Sở Y tế 

o Các thông tin phục vụ yêu cầu cho lãnh đạo và các phòng, ban 

khác 

o Các trả lời đơn thư khiếu nại tố cáo. 

4. Các lĩnh vực thông tin chuyên ngành, chuyên môn  

Đặc thù của Hệ thống tổ chức UBND huyện là tất cả các phòng, ban 

chuyên môn đều trực thuộc UBND huyện. Vì vậy, tất cả các hoạt động thông tin 

chuyên môn, chuyên ngành phục vụ quản lý hành chính Nhà nước trên địa bàn 

huyện đều tập trung tại UBND huyện. Các hoạt động chuyên môn, chuyên 

ngành này không những cung cấp nguồn thông tin chính mà còn trực tiếp là một 

phần quan trọng trong các hoạt động điều hành và quản lý của UBND huyện, 

bao trùm lên tất cả các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, công 

nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, du lịch, dịch vụ, văn hoá, giáo dục, y 

tế, khoa học, công nghệ, môi trường, thể dục-thể thao, báo chí, phát thanh, 

truyền hình và các lĩnh vực xã hội khác, QLNN về đất đai và các nguồn tài 

nguyên thiên nhiên khác, quản lý việc thực hiện tiêu chuẩn, đo lường, chất 

lượng sản phẩm hàng hoá,...      

Các lĩnh vực thông tin chuyên môn, chuyên ngành bao gồm: 

 Thông tin về hoạt động của HĐND và UBND huyện  

 Thông tin về tài chính, ngân sách, giá cả 

 Thông tin về kế hoạch, đầu tư, XDCB 

 Thông tin về tổ chức, cán bộ 
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 Thông tin về lao động việc làm, chính sách xã hội 

 Thông tin về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 

 Thông tin về thương mại 

 Thông tin về du lịch 

 Thông tin về giao thông vận tải 

 Thông tin về quy hoạch, quản lý nông thôn 

 Thông tin về xây dựng hạ tầng nông thôn 

 Thông tin về nông nghiệp và phát triển nông thôn 

 Thông tin về khoa học công nghệ 

 Thông tin về tài nguyên, môi trường 

 Thông tin về địa chính 

 Thông tin về dân số, gia đình và trẻ em 

 Thông tin về y tế, sức khoẻ cộng đồng 

 Thông tin về các hoạt động tôn giáo 

 Thông tin về giáo dục đào tạo 

 Thông tin về văn hoá thông tin 

 Thông tin về thể dục thể thao 

 Thông tin về tư pháp 

 Thông tin về công tác thanh tra 

 Thông tin về giải quyết khiếu tố 

5. Tích hợp và tổng hợp thông tin 

Tại UBND huyện, các thông tin được quản lý và lưu trữ ở hai mức:  

- Mức chi tiết, gồm các thông tin chuyên môn, chuyên ngành của các 

phòng, ban, các thông tin quản lý nội bộ 

- Mức tổng hợp, là các thông tin phục vụ điều hành và quản lý của 

lãnh đạo HĐND và UBND huyện 

Các thông chi tiết rất đa dạng, thuộc tất cả các lĩnh vực, ngành, được tiếp 

nhận, thu thập từ các phòng, ban, các UBND xã, thị trấn và từ nhiều nguồn khác. 

Ngoài nhiệm vụ phục vụ trực tiếp các hoạt động điều hành và quản lý Nhà nước 

của UBND huyện, HTTT tại UBND huyện là nơi lưu trữ, tổng hợp và tích hợp 
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thông tin từ các phòng, ban, các UBND xã, thị trấn, là trung tâm cung cấp các 

dịch vụ khai thác dữ liệu, tổng hợp dữ liệu phục vụ lãnh đạo, tổng hợp báo cáo 

gửi UBND tỉnh, là đầu mối trung tâm đóng vai trò liên kết các mối quan hệ trao 

đổi thông tin giữa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện với nhau trong một 

mạng thông tin thống nhất. 

6. Các mạng thông tin có liên quan 

Trong hoạt động điều hành và quản lý Nhà nước, hoạt động chuyên môn 

nghiệp vụ, UBND huyện đã, đang và sẽ tham gia kết nối mạng với các HTTT 

sau: 

- HTTT của Văn phòng UBND tỉnh,  

- Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh 

- Mạng Intranet Hành chính công của tỉnh 

- HTTT của Huyện uỷ  

- Các HTTT của các Sở, Ban, Ngành nằm trong Mạng Intranet hành 

chính công vụ của tỉnh.  

- Các UBND xã, thị trấn 

- Hệ thống các CSDL Quốc gia (thông qua Mạng Hành chính công vụ 

tỉnh) 

Vì mỗi HTTT trên đều có những đòi hỏi riêng về nội dung, khối lượng và 

các cấu hình kỹ thuật các thiết bị,... UBND huyện cần phải xác định các yêu cầu 

về hạ tầng kỹ thuật, công cụ tích hợp để phối hợp, tích hợp, khai thác, trao đổi 

thông tin trong phạm vi và thẩm quyền, quyền hạn cho phép với các HTTT đó 

để tạo nên một tiềm lực thông tin chung, đủ mạnh, để không những phục vụ hiệu 

quả cho điều hành và quản lý Nhà nước về mọi mặt của UBND huyện, mà còn 

phải đáp ứng cả các nhu cầu thông tin của đông đảo các đối tượng dùng tin. 

Đồng thời, cần tận dụng hết công suất của các trang thiết bị, cũng như các cán 

bộ tin học trong điều kiện kinh phí và lực lượng còn ít như hiện nay. 

7. Kết cấu HTTT phục vụ điều hành và quản lý 

7.1. Mô tả kết cấu chung HTTT 

Tại mỗi cơ quan quản lý hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh, về cơ bản, 

có thể phân loại các nội dung tin học hoá phục vụ điều hành và quản lý thành 

các khối:  

− Khối Thông tin tác nghiệp 

− Khối Thông tin quản lý (CSDL quản lý chung, CSDL chuyên ngành) 

− Khối Thông tin nội bộ 

− Khối Dịch vụ công 

a. Khối Thông tin tác nghiệp 
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Khối Thông tin tác nghiệp bao gồm các chương trình ứng dụng, cổng thông 

tin, các giao diện xử lý phục vụ các hoạt động điều hành, chỉ đạo, tác nghiệp 

hàng ngày của lãnh đạo và của chuyên viên tại cơ quan. Như vậy, nội dung 

chính của Khối thông tin tác nghiệp là tin học hoá các quy trình xử lý thông tin 

trong các hoạt động tác nghiệp hàng ngày, đặc biệt là các mối quan hệ trao đổi 

thông tin trong quá trình xử lý sẽ được thực hiện và luân chuyển trên mạng. 

Khối Thông tin tác nghiệp có mối quan hệ ràng buộc chặt chẽ và được tích hợp, 

liên kết với khối Thông tin quản lý để khai thác và trao đổi dữ liệu.       

Trong khuôn khổ mô hình Hệ thống các HTTT phục vụ điều hành và quản 

lý trên địa bàn tỉnh, Khối Thông tin tác nghiệp tại các cơ quan quản lý hành 

chính Nhà nước về cơ bản có các quy trình xử lý thông tin và cấu trúc dữ liệu 

như nhau và phải được tích hợp, kết nối với nhau thành một tổng thể liên thông 

thống nhất phục vụ cho các hoạt động điều hành và quản lý chung trên địa bàn 

tỉnh. Đặc biệt Hệ Điều hành tác nghiệp tại các Sở, Ban, Ngành, các UBND cấp 

huyện có mối quan hệ trao đổi thông tin thường xuyên và ở mức độ cao với Hệ 

Điều hành tác nghiệp tại Văn phòng UBND tỉnh trong một tổng thể thống nhất. 

Vì vậy việc xây dựng và triển khai Khối Thông tin tác nghiệp phải tuân thủ theo 

các nguyên tắc và quy định chung cho toàn tỉnh, hoặc có thể chỉnh sửa và hoàn 

thiện các phần mềm (CSDL) dùng chung (mua sẵn) cho phù hợp với các quy 

trình hoạt động và nội dung thông tin tại từng cơ quan.  

b. Khối Thông tin quản lý  

Khối thông tin quản lý bao gồm hệ thống các CSDL và các chương trình 

trình ứng dụng nhằm mục tiêu thu thập, xử lý, lưu trữ, cung cấp thông tin và 

thực hiện các quy trình thông tin phục vụ điều hành quản lý và trợ giúp việc ra 

các quyết định của lãnh đạo, các hoạt động chuyên môn, chuyên ngành nghiệp 

vụ của các bộ phận, các chuyên viên. 

Trên cơ sở mô hình Hệ thống các HTTT phục vụ điều hành và quản lý trên 

địa bàn tỉnh, Khối Thông tin quản lý sẽ gồm một số CSDL có chung mô hình hệ 

thống tại nhiều cơ quan và giữa các CSDL cùng loại của các cơ quan này có các 

mối liên quan và quan hệ trao đổi thông tin qua lại, gọi là các CSDL thông tin 

quản lý chung. Các CSDL còn lại mang những đặc thù riêng hoặc có tính 

chuyên môn, chuyên sâu về lĩnh vực, ngành của từng cơ quan, đơn vị, gọi là các 

CSDL chuyên ngành. 

Giống như Khối Thông tin tác nghiệp, việc xây dựng và triển khai các 

CSDL thông tin quản lý chung tại từng cơ quan phải tuân thủ theo mô hình, các 

nguyên tắc và quy định chung cho toàn tỉnh. Mỗi một CSDL thông tin quản lý 

chung tại các Sở, Ban, Ngành, các UBND cấp huyện đều được tích hợp với 

CSDL thông tin quản lý chung tổng hợp tương ứng tại Trung tâm tích hợp dữ 

liệu (được xây dựng tại Văn phòng UBND tỉnh) để tạo thành một HTTT theo 
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chiều dọc về một lĩnh vực nào đó. Ví dụ CSDL Thông tin tổng hợp KTXH phục 

vụ điều hành và quản lý của các Sở, Ban, Ngành, các UBND cấp huyện có mối 

quan hệ trao đổi thông tin thường xuyên và ở mức độ cao với CSDL Thông tin 

tổng hợp KTXH phục vụ điều hành và quản lý tại Văn phòng UBND tỉnh trong 

một tổng thể thống nhất. 

Tại mỗi cơ quan, đặc biệt là tại các sở, ban, ngành, các phòng, ban thuộc 

UBND cấp huyện, có những hoạt động chuyên môn nghiệp vụ chuyên sâu. Với 

mỗi hoạt động nghiệp vụ chuyên sâu này, cần có một chương trình ứng dụng hỗ 

trợ các quy trình thực hiện nó. Các dữ liệu chuyên sâu chi tiết tuy không tham 

gia trực tiếp, nhưng lại cần thiết cho việc kết xuất, tổng hợp thành các thông tin 

phục vụ cho các hoạt động điều hành và quản lý, trong đó có các dữ liệu được 

cung cấp thường xuyên cho các CSDL thông tin quản lý chung, đặc biệt là 

CSDL Thông tin tổng hợp KTXH tại cơ quan. Vì vậy, tin học hoá các hoạt động 

nghiệp vụ, chuyên môn chính là "tin học hoá từ gốc" phục vụ cho hoạt động 

điều hành và quản lý. 

c. Khối Thông tin Dịch vụ công  

Trước hết, các dịch vụ công là phục vụ người dân trong giải quyết công 

việc liên quan đến các lĩnh vực quản lý hành chính Nhà nước. Bên cạnh đó, theo 

một nghĩa rộng, dịch vụ công còn có chức năng phổ biến, cung cấp các thông tin 

về chủ trương, chính sách, pháp luật cũng như các thông tin công cộng về tình 

hình phát triển KTXH trên địa bàn, hoạt động của các cơ quan quản lý Nhà 

nước. Tin học hoá các dịch vụ công chính là một nội dung rất quan trọng trong 

quá trình cải cách hành chính và tiến tới mô hình "chính phủ điện tử". Về thực 

chất, dịch vụ công cũng có thể hiểu là hoạt động nghiệp vụ, vì thông tin của nó 

gắn liền với các quy trình nghiệp vụ thuộc một lĩnh vực nào đó; chỉ có khác biệt 

là dịch vụ công hướng tới các đối tượng là người dân. Như vậy, có thể hiểu, dịch 

vụ công gồm 2 phần: phần các giao diện tiếp xúc trực tiếp với người dân vận 

hành trên phần CSDL nằm trong một hoạt động nghiệp vụ nào đó.     

d. Khối Thông tin nội bộ 

Khối Thông tin nội bộ bao gồm các chương trình ứng dụng, các CSDL 

nhằm tin học hoá các hoạt động quản lý nội bộ, cũng là một nội dung nằm trong 

quá trình cải cách hành chính tại các cơ quan quản lý Nhà nước.   

7.2. Kết cấu HTTT tại UBND huyện  

Trên cơ sở về chức năng nhiệm vụ, tổ chức, về công tác điều hành, quản lý 

của HĐND và UBND huyện, về các hoạt động chuyên môn, chuyên ngành, 

nghiệp vụ, các dịch vụ công của các phòng, ban chuyên môn của UBND huyện, 

HTTT phục vụ điều hành và quản lý tại UBND huyện sẽ bao gồm các mô đun 

thành phần sau:  
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 Khối Thông tin tác nghiệp 

1. Hệ Điều hành tác nghiệp 

− Quản lý, xử lý văn bản, giải quyết công việc 

− Lập chương trình công tác, lịch làm việc 

− Hệ thống báo cáo nhanh 

− Hệ thống thư tín điện tử 

2. Cổng thông tin phục vụ điều hành quản lý (Cổng nội bộ) 

 Khối Thông tin nội bộ 

1. CSDL Quản lý Tài chính - Kế toán (cấp 3) 

2. CSDL Quản lý tài sản 

 Khối các CSDL thông tin quản lý chung 

1. CSDL Văn bản quy phạm pháp luật  

2. CSDL Quản lý cán bộ công chức 

3. CSDL Thanh tra 

4. CSDL Giải quyết khiếu tố 

5. CSDL Thi đua - Khen thưởng 

 Khối các CSDL chuyên ngành 

1. CSDL Quản lý hoạt động của HĐND huyện 

2. CSDL Quản lý đề án 

3. CSDL Thông tin tổng hợp KTXH 

4. CSDL Thống kê 

5. CSDL Quản lý Tài chính (Ngân sách, Thuế, Ngân hàng, Kho bạc) 

6. CSDL Quản lý quy hoạch 

7. CSDL Quản lý Dự án đầu tư 

8. CSDL Quản lý Doanh nghiệp & Tổ chức SXKD 

9. CSDL Quản lý lao động & chính sách xã hội 

10. CSDL Quản lý nông nghiệp & phát triển nông thôn 

11. CSDL Quản lý các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 

12. CSDL Quản lý đất đai 

13. CSDL Quản lý xây dựng  

14. CSDL Quản lý cơ sở hạ tầng nông thôn 

15. CSDL Quản lý hoạt động khoa học và công nghệ 

16. CSDL Quản lý tài nguyên môi trường 

17. CSDL Quản lý công tác giáo dục, đào tạo 

18. CSDL Quản lý Văn hoá thông tin 

19. CSDL Quản lý Thể dục thể thao 
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20. CSDL Quản lý Y tế & Sức khoẻ cộng đồng 

21. CSDL Quản lý an ninh trật tự xã hội 

22. CSDL Quản lý công tác quốc phòng 

23. CSDL Quản lý hộ khẩu, dân cư 

24. CSDL Quản lý Ngoại vụ 

 Khối Dịch vụ công, bao gồm 

1. Trang thông tin (Cổng thông tin) công cộng của UBND huyện  

2. Dịch vụ công cấp phép đầu tư 

3. Dịch vụ công Đăng ký quyền sử dụng đất 

4. Dịch vụ công Cấp phép xây dựng 

5. Dịch vụ công Đăng ký kinh doanh 

6. Dịch vụ công (Tư vấn) Cấp phép dịch vụ văn hoá 

7. Dịch vụ công (Tư vấn) Cấp phép dịch vụ Y tế - Dược 

8. Dịch vụ công tiếp nhận và trả lời kết quả giải quyết khiếu tố 

9. Dịch vụ công Công chứng 

.………. 

 

V.3. Mô tả chi tiết các thành phần còn lại trong sơ đồ tổng thể Kiến trúc 

Chính quyền điện tử cấp tỉnh 

V.3.1. Ngƣời sử dụng 

Người sử dụng hay đối tượng sử dụng trong Kiến trúc Chính quyền điện tử 

của tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2020 bao gồm 4 đối tượng như sau: 

- Công dân: sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi các cơ quan/đơn vị 

trong tỉnh Hưng Yên. 

- Doanh nghiệp: sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi các cơ 

quan/đơn vị trong tỉnh Hưng Yên. 

- Cán bộ, công chức, viên chức: sử dụng các dịch vụ nội bộ của cơ 

quan/đơn vị trong tỉnh Hưng Yên để thực hiện công việc. 

- Cơ quan nhà nước: sử dụng các dịch vụ từ các cơ quan/đơn vị khác 

thuộc tỉnh Hưng Yên để thực hiện công việc hoặc cung cấp dịch vụ. 

V.3.2. Kênh truy cập 

Các kênh truy cập chính được ưu tiên triển khai trong giai đoạn 2016-2020 

trong Kiến trúc CQĐT của tỉnh Hưng Yên bao gồm: 

- Các trang thông tin điện tử/cổng thông tin điện tử (website/portal), 

- Thư điện tử (email) 
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- Điện thoại (cố định hoặc di động), máy fax 

- Kiosk: đặt tại các nơi công cộng, giúp người sử dụng tra cứu và thực 

hiện các thủ tục hành chính công.  

- Kênh trực tiếp tại trụ sở làm việc của các cơ quan/đơn vị thuộc tỉnh 

Hưng Yên. 

V.3.3. Dịch vụ cổng 

Các dịch vụ cổng cơ bản được đề xuất ưu tiên triển khai giai đoạn 2016-

2020 trong Kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh Hưng Yên như đã đề cập 

trong phần V.1 tuân thủ theo khung kiến trúc chính quyền điện tử cấp tỉnh của 

Bộ ban hành. Các dịch vụ trên cổng chính quyền điện tử được triển khai và cung 

cấp đến người dân thông qua các kênh giao tiếp (G2C, G2B, G2E), các kênh 

giao tiếp này sẽ được triển khai dựa trên các ứng dụng nền tảng cổng, cấu trúc 

thành phần chính trong ứng dụng nền tảng cổng được mô tả chi tiết hơn trong 

hình sau: 

Hệ thống của 
Chính phủ/Bộ

Cổng thanh toán 
ngân hàng

Chữ ký số

Kênh triển khai dịch vụ

Xác thực - Quản lý định danh
Đăng nhập một lần (SSO)

Phân quyền - Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò

Cá nhân hóa
(Personalization)

Cộng tác
(Collabration)

Thông báo & Cảnh báo

Quản lý nội dung Quản lý tài liệu Tìm kiếm nội dung

Quản lý và giám sát cổngQuản lý người dùngQuản lý quy trình/luật

Dữ liệu cổng
(Portal Data Store)

Dữ liệu ứng dụng
(App Data Store)

Dữ liệu người dùng
(User Profile Data Store)

Dữ liệu nội dung
(Content Data Store)

H
ệ 
th
ố
n
g 
tí
ch
 h
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p
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n
g 
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ụ
n
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b
ên
 n
go
ài

 

Hình 36. Mô hình kiến trúc nền tảng cổng 

Hiện nay Hưng Yên đã triển khai cổng thông tin điện tử gồm 1 cổng chính 

và 33 cổng thành phần cho 100% các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành 

phố. Nền tảng Cổng thông tin điện tử của Hưng Yên dựa trên công nghệ 

SharePoint trong giải pháp xây dựng Chính quyền điện tử của Microsoft – có tên 

CGF, đây là một công nghệ tốt để phát triển Cổng và hiện nay đang đặt tại 
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VDC. Đơn vị tư vấn thấy rằng nếu Trung tâm tích hợp của Tỉnh được nâng cấp 

thì nền chuyển cổng này về Trung tâm.  

V.3.4. Dịch vụ công trực tuyến 

Có 551 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 ưu tiên triển khai giai đoạn 

2016-2020 trong Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Hưng Yên, cụ thể như 

trong phần IV.3.2 

Như vậy, trong số 551 dịch vụ công ưu tiên triển khai thành dịch vụ công 

mức 3, 4 thì hiện tại có 124 TTHC được cung cấp ở mức độ 3. Tuy nhiên, các 

ứng dụng của cơ quan/đơn vị thực hiện cung cấp các thủ tục hành chính mức 3 

này vẫn thực hiện độc lập, chưa liên thông, tích hợp về  quy trình, thông tin với 

nhau. Do vậy, để  đảm bảo thực hiện được quy trình tương lai của 124  dịch  vụ  

công  mức  3, 4 hiện  tại  như  tin  học  hóa  hoàn  toàn  quy  trình  thực  hiện 

TTHC khi trao đổi giữa các cơ quan/đơn vị  tham gia, có kết nối đến các 

CSDLQG để trích xuất các trường thông tin nhằm đơn giản hóa hồ  sơ cho 

người sử  dụng, các  ứng dụng hiện tại cung cấp 124 dịch vụ công mức 3, cần 

được nâng cấp, đặc biệt là phải hỗ trợ  thêm các dịch vụ  công dân, dịch vụ  

doanh nghiệp (phục vụ  trích xuất dữ  liệu công dân, doanh nghiệp). 

Các TTHC còn lại trong bảng đang được cung cấp ở  mức độ  2 và sẽ  được 

cung cấp  mức  độ  3,  4  trong  tương  lai.  Quy  trình  thực  hiện  hiện  tại  của  

các  thủ  tục  hành chính mức 2 này chưa được tin học hóa, chưa có ứng dụng 

thực hiện cung cấp các dịch vụ  công mức 2 này, nên trong tương lai đề  xuất tin 

học hóa hoàn toàn quy trình thực hiện  TTHC  khi  trao  đổi  giữa  các  cơ  

quan/đơn  vị  tham  gia,  có  kết  nối  đến  các CSDLQG để  trích xuất các 

trường thông tin nhằm đơn giản hóa hồ sơ cho người sử dụng. 

V.3.5. Ứng dụng và Cơ sở dữ liệu 

V.3.5.1. Ứng dụng 

Ứng dụng ở đây tuân theo khái niệm của FEA (Kiến trúc liên bang Hoa 

Kỳ): là các thành phần phần mềm (bao gồm các trang/cổng thông tin điện tử, cơ 

sở dữ liệu, thư điện tử và các phần mềm hỗ trợ khác), được đặt trên cơ sở hạ 

tầng, nhằm tạo ra, sử dụng, chia sẻ và lưu trữ dữ liệu phục vụ các chức năng 

nghiệp vụ. Không bao gồm hệ điều hành hoặc các phần mềm điều khiển (ví dụ 

như firmware). 

a) Phương pháp phân nhóm ứng dụng 

Theo Khung kiến trúc chính quyền điện tử cấp tỉnh hướng dẫn tại Công văn 

số 1178/BTTTT-THH, Ứng dụng được phân nhóm thành 4 nhóm chính: Ứng 

dụng nội bộ, Ứng dụng cấp tỉnh, Ứng dụng cấp quốc gia, Ứng dụng về tổng hợp, 
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báo cáo. Việc phân nhóm như trên dựa trên phạm vi của ứng dụng, tiêu chí cụ 

thể hiện chưa được hướng dẫn cụ thể, dẫn đến, một số ứng dụng được xếp vào 

các phân nhóm có tính chất tương đối. 

Bằng cách phân tích tiếp cận từ nhiều mặt khác nhau trong việc cung cấp 

các dịch vụ của Chính phủ:  

- Từ phía người dân và doanh nghiệp (G2C, G2B), ứng dụng phải cung 

cấp cho người dân/doanh nghiệp khả năng thuận tiện trong việc nộp hồ 

sơ để thực hiện các thủ tục hành chính; tra cứu, tìm hiểu các thông tin 

về thủ tục hành chính, các thông tin xã hội; các chính sách, chủ trương 

của địa phương; 

- Từ phía cán bộ, công chức (G2E), qua phân tích các nghiệp vụ trong 

từng lĩnh vực nghiệp vụ của các cơ quan chính quyền tỉnh Hưng Yên, 

các ứng dụng phải phục vụ việc thực hiện các nghiệp vụ (tin học hóa 

quy trình nghiệp vụ), giúp cho cán bộ, công chức xử lý các thủ tục 

hành chính phục vụ người dân hàng ngày thông qua ứng dụng; 

- Bên cạnh đó, các ứng dụng cũng cần phục vụ các hoạt động nội bộ, 

các hoạt động điều hành chung của địa phương như: Quản lý nhân sự, 

tài liệu, tài chính, dự án, tài sản, thống kê báo cáo, hỗ trợ ra quyết 

định...; 

- Ngoài ra, kiến trúc Hưng Yên được lập nhằm mục đích tăng cường khả 

năng kết nối liên thông, tích hợp, chia sẻ, sử dụng lại thông tin, cơ sở 

hạ tầng; toàn bộ các hệ thống CNTT của Hưng Yên sẽ được triển khai 

theo hướng tập trung trên một nền tảng kiến trúc; vì vậy, không thể 

thiếu các ứng dụng kỹ thuật, dịch vụ dùng chung,  

Kết hợp với việc nghiên cứu một số tài liệu kinh nghiệm quốc tế, các ứng 

dụng trong Kiến trúc Hưng Yên sẽ được chia thành 3 thành phần chính như sau: 

(1) Ứng dụng nghiệp vụ: 

- Nhóm ứng dụng Cổng thông tin điện tử: Là các cổng thông tin điện 

tử nhằm cung cấp giao diện tương tác với người dân/doanh nghiệp 

(G2C/G2B), giao diện tương tác với cán bộ công chức (G2E). Cổng 

thông tin điện tử cũng là nơi cung cấp thông tin về dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 1 và 2. 

- Nhóm ứng dụng Dịch vụ công trực tuyến: Nhóm này gồm các ứng 

dụng cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo các Nhóm thủ tục hành 

chính. Tùy theo nhu cầu của từng tỉnh mà trong nhóm này sẽ xác 

định cụ thể các ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 trong 

kiến trúc. 
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Mỗi ứng dụng DVCTT sẽ cung cấp các dịch vụ công trực tuyến giúp cho 

người dân/doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính theo Nhóm thủ tục 

hành chính (G2C/G2B). Việc phân chia nhóm Thủ tục hành chính sẽ được trình 

bày rõ hơn ở mục tiếp theo. Ứng dụng DVCTT đồng thời cung cấp giao diện xử 

lý, giải quyết các thủ tục hành chính cho cán bộ, công chức (G2E). 

Nhóm ứng dụng này sẽ kết hợp với Nhóm ứng dụng Cổng thông tin điện tử 

để cung cấp các giao diện về dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh 

nghiệp và xử lý nghiệp vụ cho CBCC. 

(2) Ứng dụng Hỗ trợ chính quyền: 

- Nhóm ứng dụng dùng chung: Nhằm triển khai một phần mềm dùng 

chung cho nhiều cơ quan để phục vụ cùng một mục đích quản lý, 

một số ứng dụng được đưa ra để tiết kiệm chi phí đầu tư, đào tạo, 

vận hành.  Ví dụ như các ứng dụng dùng chung về quản lý tài 

chính, quản lý cán bộ công chức... 

- Nhóm ứng dụng chuyên ngành: Đây thực chất là nhóm các ứng 

dụng dùng riêng phục vụ mục đích quản lý của một vài cơ quan, 

lĩnh vực riêng lẻ. Phạm vi đối tượng sử dụng chỉ giới hạn cho một 

vài cơ quan sở, ban ngành hoặc huyện, xã. Ví dụ như ứng dụng 

quản lý bệnh viện của lĩnh vực y tế, ứng dụng quản lý khiếu nại tố 

cáo của lĩnh vực thanh tra... 

- Nhóm ứng dụng cấp quốc gia: Các ứng dụng triển khai từ trung 

ương tới địa phương, căn cứ thực tế đang được sử dụng tại tỉnh 

Hưng Yên. (Danh sách đầy đủ các ứng dụng này đã được ban hành 

kèm theo Thông tư số 25/2015/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và 

Truyền thông). 

(3) Ứng dụng kỹ thuật dùng chung 

- Ứng dụng kỹ thuật dùng chung gồm các nhóm ứng dụng Bảo mật, 

Quản lý tài nguyên, Cung cấp thông tin, Cộng tác, Chia sẻ - tích 

hợp, Vận hành hệ thống và Hỗ trợ người dùng. Trong đó, các ứng 

dụng hỗ trợ người dùng có thể được tích hợp trực tiếp trên Cổng 

thông tin điện tử. 

- Các ứng dụng trong các nhóm này được xác định trên nguyên tắc là 

các ứng dụng chung trong toàn tỉnh, phục vụ tất cả các ngành, lĩnh 

vực của địa phương và nằm ngoài Nhóm ứng dụng dùng chung 

trong thành phần Ứng dụng hỗ trợ chính quyền. Bên cạnh đó là các 

ứng dụng liên quan đến việc tích hợp ứng dụng/hệ thống, các ứng 

dụng giám sát, vận hành hệ thống. 
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- Cần lưu ý, Hưng Yên sẽ triển khai nền tảng chia sẻ, tích hợp cấp 

tỉnh (LGSP), vì vậy, trong các Ứng dụng kỹ thuật dùng chung sẽ 

bao hàm cả một số các ứng dụng để triển khai LGSP. 

b) Sự cần thiết phải nâng cấp hay thay mới một số ứng dụng 

Kiến trúc CQĐT tỉnh Hưng Yên sẽ tác động đến mọi thành phần ứng dụng, 

cơ sở dữ liệu đã được xây dựng và phát triển qua nhiều thời kỳ trong phát triển 

CQĐT tỉnh Hưng Yên. Với mục tiêu liên thông, kết nối các hệ thống, theo xu 

hướng hiện nay, cùng với nội dung đã được tại mục V.2 Nền tảng triển khai 

Chính quyền điện tử cấp tỉnh (LGSP), việc triển khai ứng dụng CQĐT tỉnh 

Hưng Yên theo kiến trúc hướng dịch vụ (SOA - Service Oriented Architechture) 

là phù hợp nhất.  

Trong kiến trúc SOA, các dịch vụ là các yếu tố then chốt. Một cách cơ bản, 

có thể hiểu SOA là tập hợp các dịch vụ kết nối “lỏng lẻo” với nhau. Một ứng 

dụng có  thể “nói chuyện” với ứng dụng khác mà không cần biết chi tiết kỹ thuật 

bên trong, có giao tiếp được định nghĩa rõ ràng và độc lập với nền tảng hệ thống, 

và có thể tái sử dụng. SOA là cấp độ cao hơn của phát triển ứng dụng, chú trọng 

đến quy trình nghiệp vụ và dùng giao tiếp chuẩn để giúp che đi sự phức tạp kỹ 

thuật bên dưới. 

Thiết kế SOA tách riêng phần thực hiện dịch vụ (phần mềm) với giao tiếp 

gọi dịch vụ. Điều này tạo nên một giao tiếp nhất quán cho ứng dụng khách 

(client) sử dụng dịch vụ bất chấp công nghệ thực hiện dịch vụ. Thay vì xây dựng 

các ứng dụng đơn lẻ và đồ sộ, nhà phát triển sẽ xây dựng các dịch vụ tinh gọn có 

thể triển khai và tái sử dụng trong toàn bộ quy trình nghiệp vụ. Điều này cho 

phép sử dụng lại phần mềm tốt hơn, cũng như tăng sự linh hoạt vì nhà phát triển 

có thể cải tiến dịch vụ mà không làm ảnh hưởng đến ứng dụng khách sử dụng 

dịch vụ. 

Như vậy, để triển khai các ứng dụng theo hướng dịch vụ, hầu hết các ứng 

dụng trong Kiến trúc CQĐT sẽ phải được thiết kế và xây dựng lại theo hướng 

dịch vụ, đặc biệt là các ứng dụng có quy trình để thực hiện các thủ tục hành 

chính (như là các Ứng dụng dịch vụ công trực tuyến, các ứng dụng một cửa điện 

tử liên thông). 

Tuy nhiên, nhằm tiết kiệm tối đa chi phí đầu tư, nâng cao tính hiệu quả đối 

với các ứng dụng đã đầu tư và để thực hiện việc chuyển đổi các ứng dụng theo 

hướng dịch vụ một cách có lộ trình, một số ứng dụng hiện tại của Hưng Yên sẽ 

vẫn được giữ lại để tiếp tục sử dụng trong Kiến trúc chính quyền điện tử của 

Hưng Yên giai đoạn 2016-2020, nhưng sẽ được nâng cấp để có thể sử dụng các 

dịch vụ được cung cấp bởi LGSP của Tỉnh, hoặc cung cấp các chức năng của 

mình ở dạng dịch vụ để các ứng dụng khác có thể sử dụng được. 

c) Danh sách ứng dụng trong Kiến trúc ứng dụng Hưng Yên 
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(1) Ứng dụng nghiệp vụ 

- Cổng thông tin điện tử: Do yêu cầu phục vụ các đối tượng khác 

nhau là người dân, doanh nghiệp và cán bộ, công chức, đồng thời 

hướng tới mục tiêu thương mại điện tử của Tỉnh, đề xuất xây mới 2 

Cổng thông tin điện tử trong Kiến trúc CQĐT tỉnh Hưng Yên giai 

đoạn 2016-2020 để giao tiếp với các đối tượng này trên môi trường 

mạng, đồng thời nâng cấp Cổng thông tin điện tử hiện tại của tỉnh 

để đáp ứng yêu cầu của kiến trúc. Cụ thể: 

o Cổng thông tin điện tử của tỉnh hiện tại: Nâng cấp để đạt 

được một số yêu cầu về việc sử dụng dịch vụ của LGSP. 

o Cổng Dịch vụ công trực tuyến: Cổng thông tin điện tử cung 

cấp thông tin hướng dẫn thực hiện các dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 1, 2 và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức 

độ 3, 4. Bên cạnh đó, tích hợp với các ứng dụng kỹ thuật 

dùng chung để cung cấp một số dịch vụ cho người dân, 

doanh nghiệp: Đăng ký tài khoản, Cá nhân hóa, Hỗ trợ trực 

tuyến và Tìm kiếm, Thông báo. Việc xây dựng lại Cổng 

DVCTT là cần thiết dù hiện tại Hưng Yên đã có 1 cổng 

DVCTT đang hoạt động. Cổng DVCTT hiện tại chưa cung 

cấp đủ số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của 

Hưng Yên và như đã phân tích ở trên, việc triển khai ứng 

dụng theo hướng dịch vụ sẽ đòi hỏi Cổng DVCTT này phải 

thiết kế lại mới có thể cung cấp thêm được các DVCTT theo 

yêu cầu của Kiến trúc CQĐT tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016 

- 2020. Bên cạnh đó, cổng DVCTT hiện tại cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 3, 4 nhưng chủ yếu cho phép tải lên 

tệp (file) đính kèm để gửi kèm các mẫu đơn yêu cầu, chưa 

cho nhập thông tin ở dạng biểu mẫu điện tử tương tác.  

- Hệ thống xử lý nghiệp vụ nội bộ: Hệ thống dành cho cán bộ, công 

chức, viên chức tỉnh Hưng Yên truy cập, sử dụng các ứng dụng 

nghiệp vụ phục vụ tác nghiệp. Thông qua Hệ thống xử lý nghiệp vụ 

nội bộ, CBCCVC tỉnh Hưng Yên sẽ tiếp nhận các thông tin từ thực 

hiện DVCTT mức độ 3, 4 do người dân thực hiện trên Cổng 

DVCTT. Ứng dụng tại bộ phận một cửa điện tử hiện tại sẽ được 

xây dựng lại theo hướng dịch vụ để tích hợp vào Hệ thống xử lý 

nghiệp vụ nội bộ, hỗ trợ cho các cán bộ tại bộ phận một cửa tiếp 

nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại một điểm truy cập duy 

nhất. Việc xử lý các thủ tục hành chính (như chuyển hồ sơ giữa các 

phòng/ban, chuyên viên, lãnh đạo có thẩm quyền…) của DVCTT 
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mức độ 3, 4 do người dân trực tiếp thực hiện trên cổng DVCTT 

hoặc tại bộ phận một cửa điện tử (do cán bộ tại bộ phận một cửa 

nhập vào) được xử lý thống nhất bởi Hệ thống xử lý nghiệp vụ nội 

bộ.  

- Dịch vụ công trực tuyến: Từ phân tích tại Phần IV Mô hình liên 

thông nghiệp vụ, thông tin tỉnh Hưng Yên để thấy được các Thủ tục 

hành chính ưu tiên triển khai trong Kiến trúc CQĐT Hưng Yên phù 

hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội, chính quyền điện tử 

và phù hợp với Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 

2020 (Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ 

tướng Chính phủ) cũng như Danh mục các dịch vụ công trực tuyến 

thực hiện năm 2016 (Công văn số 2779/VPCP-KGVX ngày 

22/4/2016 của Văn phòng Chính phủ), có 551 TTHC thuộc 12 lĩnh 

vực chuyên môn thuộc các Sở, Ngành. Cụ thể như sau: 

Bảng 23. Danh sách nhóm thủ tục hành chính theo quyết định 1819/QĐ-TTg và 

Công văn 2779/VPCP 

STT Lĩnh vực chuyên môn Nhóm thủ tục hành chính 

1 Sở Giao thông Vận tải 
Cấp, đổi giấy phép lái xe 

Vận tải đường bộ 

2 Sở Kế hoạch Đầu tư 

Đăng ký Hợp tác xã 

Đăng ký thành lập doanh nghiệp 

Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp 

Đầu tư tại Việt Nam 

3 
Sở Lao động thương 

binh và xã hội  
Việc làm 

4 
Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

Bảo vệ thực vật 

Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản 

Quản lý chất lượng nông-lâm-thủy sản 

5 
Sở Tài nguyên Môi 

trường 

Môi trường 

Quản lý đất đai (CCQLĐĐ) 

Quản lý đất đai (VPĐK) 

Tài nguyên nước 

6 Sở Tư pháp 

Lý lịch tư pháp 

Nuôi con nuôi 

Quản lý luật sư 

7 
Sở Thông tin Truyền 

thông  
Xuất bản 

8 
Sở Văn hóa Thể thao và 

du lịch  
Nghệ thuật biểu diễn 

9 Sở Xây dựng Kinh doanh Bất động sản 
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Nhà ở 

Xây dựng 

10 Sở Y tế 

An toàn vệ sinh thực phẩm 

Dược 

Khám chữa bệnh 

11 UBND cấp Huyện  
Công thương 

Tài nguyên và Môi trường 

12 UBND cấp Xã  Tư pháp 

 

Như vậy, Cổng DVCTT trong Kiến trúc CQĐT tỉnh Hưng Yên giai đoạn 

2016 - 2020 sẽ phải cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cho toàn bộ 

551 TTHC này. Theo Kiến trúc này, tổng số DVCTT mức độ 3, 4 của Hưng Yên 

sẽ triển khai trong giai đoạn 2016 - 2020 sẽ là 551 DVCTT ứng với 551 TTHC. 

Tuy nhiên, căn cứ nhu cầu thực tế và kinh phí tại thời điểm triển khai, Hưng Yên 

có thể lựa chọn các DVCTT ưu tiên triển khai cho phù hợp. Việc xử lý thủ tục 

hành chính nhận được từ các DVCTT thực hiện trực tiếp trên giao diện của Hệ 

thống xử lý nghiệp vụ nội bộ. 

Bảng sau đây mô tả chi tiết danh sách ứng dụng nghiệp vụ Kiến trúc CQĐT 

tỉnh Hưng Yên: 

Bảng 24. Ứng dụng nghiệp vụ Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Hưng Yên 

STT 
Tên ứng 

dụng 
Mô tả  

Chức năng chính của ứng 

dụng 

Tình 

trạng 

1 
Cổng thông 

tin điện tử    

1.1 

Cổng thông 

tin điện tử 

hiện tại của 

Tỉnh 

Cổng Thông tin 

điện tử hiện tại 

như đã phân tích 

tại phần Hiện 

trạng Cổng 

- Các chức năng hiện tại 

được giữ nguyên 

- Nâng cấp một số tính năng 

để sử dụng chung cơ chế xác 

thực, phân quyền đáp ứng 

Kiến trúc. 

Nâng cấp 

1.2 

Cổng Dịch 

vụ công 

trực tuyến 

Cổng TTĐT dành 

cho người dân, 

doanh nghiệp 

(các đối tượng 

thức hiện thủ tục 

hành chính) 

- Cung cấp giao diện để 

người dân thực hiện các dịch 

vụ công trực tuyến; 

- Cung cấp DVCTT mức 1,2; 

- Cung cấp toàn bộ các  

DVCTT mức độ 3, 4 hiện tại 

do Hưng Yên đầu tư và đang 

cung cấp (nâng cấp) và cung 

cấp mới 551 DVCTT (đã 

phân tích tại Phần IV. Mô 

hình liên thông nghiệp vụ, 

thông tin tỉnh Hưng Yên); 

- Hỗ trợ sử dụng biểu mẫu 

điện tử tương tác (e-form) để 

Nâng cấp 
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người khai nhập vào thông 

tin dưới dạng văn bản (text); 

- Hỗ trợ truy xuất, lấy dữ liệu 

liên quan từ các hệ thống, 

CSDL khác để kiểm tra thông 

tin được nhập vào (thông qua 

LGSP và khi các hệ thống 

liên quan đã sẵn sàng); 

- Hỗ trợ việc tích hợp với các 

ứng dụng kỹ thuật dùng 

chung để cung cấp một số 

dịch vụ khác cho người dân: 

Đăng ký tài khoản, Cá nhân 

hóa, Hỗ trợ trực tuyến và 

Tìm kiếm, Thông báo; 

- Hỗ trợ đăng nhập một lần, 

xác thực bằng tài khoản; 

- Kết nối với cơ sở dữ liệu, 

hệ thống khác thông qua nền 

tảng LGSP của Tỉnh. 

2 

Hệ thống 

xử lý 

nghiệp vụ 

nội bộ 

Cổng TTĐT dành 

cho cán bộ, công 

chức 

- Cung cấp giao diện xử lý 

các dịch vụ công/thủ tục hành 

chính cho cán bộ công chức; 

- Cung cấp giao diện xử lý 

công việc nội bộ của cán bộ, 

công chức; 

- Cung cấp thông tin về trạng 

thái xử lý công việc của các 

cơ quan, đơn vị, cán bộ trong 

thực hiện các nhiệm vụ được 

giao; 

- Hỗ trợ sử dụng biểu mẫu 

điện tử tương tác (e-form) để 

người dùng nhập vào thông 

tin dưới dạng văn bản (text); 

- Hỗ trợ truy xuất, lấy dữ liệu 

liên quan từ các hệ thống, 

CSDL khác để kiểm tra thông 

tin được nhập vào, hoặc để 

xác thực các thông tin từ 

DVCTT do người dân thực 

hiện (thông qua LGSP và khi 

các hệ thống liên quan đã sẵn 

sàng). 

- Hỗ trợ tích hợp ứng dụng 

một cửa điện tử, ứng dụng 

nghiệp vụ (nếu có thể) của 

Xây mới 



321 

 

các cơ quan trong Tỉnh để xử 

lý công việc theo phân nhóm, 

phân quyền; 

- Hỗ trợ đăng nhập một lần, 

xác thực bằng tài khoản 

và/hoặc chữ ký số đối với cán 

bộ, công chức;  

- Kết nối với cơ sở dữ liệu, 

hệ thống khác thông qua Nền 

tảng LGSP của Tỉnh. 

(2) Ứng dụng hỗ trợ chính quyền 

- Ứng dụng dùng chung: Sau khi nghiên cứu hiện trạng, một số ứng 

dụng sau đây sẽ được xây mới hoặc được nâng cấp: 

o Ứng dụng Quản lý cán bộ, công chức: Nhằm đáp ứng nhu 

cầu quản lý cán bộ công chức của tỉnh và nhu cầu kết nối, 

khai thác, quản lý dữ liệu về cán bộ công chức, và tích hợp 

với Hệ thống xử lý nghiệp vụ nội bộ, đơn vị tư vấn đề xuất 

xây mới (có kế thừa dữ liệu nếu có thể) ứng dụng này để đáp 

ứng yêu cầu của kiến  trúc hướng dịch vụ; 

o Quản lý văn bản và điều hành trên môi trường mạng: Trước 

mắt, ứng dụng này vẫn đang được sử dụng tốt tại tỉnh nên sẽ 

tiếp tục sử dụng. Ứng dụng này sẽ được nâng cấp, tích hợp 

một số tỉnh năng với Hệ thống xử lý nghiệp vụ nội bộ để đơn 

giản 

hóa việc quản lý, thông báo và xử lý công việc cho cán bộ, 

công chức, cũng như cung cấp chức năng trao đổi văn bản/hồ 

sơ giữa các cơ quan, cán bộ, công chức dưới dạng các dịch 

vụ được đăng ký trên LGSP của Tỉnh. 

o Ứng dụng Một cửa điện tử: Do đã được đề xuất xây dựng 

mới ứng dụng Một cửa điện tử theo hướng dịch vụ, kết nối 

với Hệ thống xử lý nghiệp vụ nội bộ, nên ứng dụng Một cửa 

điện tử hiện có sẽ dần bị thay thế trong Kiến trúc chính 

quyền điện tử của Tỉnh giai đoạn 2016-2020.  

o Ứng dụng quản lý thanh tra, khiếu nại, tố cáo: Ứng dụng này 

vẫn đang sử dụng tốt tại tỉnh, tuy nhiên, cần nâng cấp để có 

thể sử dụng các dịch vụ của LGSP cung cấp.  

o Ứng dụng Kiểm soát thủ tục hành chính: Ứng dụng này vẫn 

đang sử dụng tốt tại tỉnh, tuy nhiên, cần nâng cấp để có thể 

sử dụng các dịch vụ của LGSP cung cấp. 

o Ứng dụng SMAS (ứng dụng đang được sử dụng tại Sở Giáo 

dục và Đào tạo, để Quản lý học tập, đánh giá xếp loại học 
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sinh, hạnh kiểm, bình xét danh hiệu thi đua, thống kê): Ứng 

dụng này vẫn đang sử dụng tốt tại tỉnh, tuy nhiên, cần nâng 

cấp để có thể sử dụng các dịch vụ của LGSP cung cấp. 

- Ứng dụng chuyên ngành: 

o Ứng dụng quản lý CSDL thực hiện thủ tục hành chính: Các 

dữ liệu sinh ra từ thực hiện thủ tục hành chính sẽ được lưu 

vào một CSDL, CSDL này sẽ được trình bày cụ thể hơn tại 

mục CSDL. Tuy nhiên, sẽ cần một ứng dụng để quản lý 

CSDL này. 

- Ứng dụng cấp quốc gia: Các ứng dụng được triển khai theo ngành 

dọc theo phân tích hiện trạng sẽ được giữ nguyên trạng và không 

đưa vào triển khai trong Kiến trúc CQĐT Hưng Yên giai đoạn 2016 

- 2020: Các ứng dụng khác đã được triển khai tại tỉnh theo danh 

sách trong Thông tư số 25/2014/TT-BTTTT. 

Bảng 25. Ứng dụng hỗ trợ chính quyền Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Hưng 

Yên 

STT 

Tên 

ứng 

dụng 

Mô tả  
Chức năng chính của ứng 

dụng 

Tình 

trạng 

1 

Ứng 

dụng 

dùng 

chung 

 

Các Ứng dụng dùng chung cần có các chức 

năng chung như sau: 

- Sử dụng chung cơ chế đăng nhập một lần, xác 

thực, phân quyền với các hệ thống/ứng dụng 

khác trong kiến trúc; 

- Kết nối với cơ sở dữ liệu/hệ thống khác thông 

qua nền tảng LGSP của Tỉnh. 

- Tích hợp để hiển thị trên Dashboard của cán 

bộ/công chức theo phân quyền. 

 

1.1 

Quản 

lý cán 

bộ, 

công 

chức 

Xây mới 

theo hướng 

dịch vụ 

- Quản lý các thông tin về cán bộ, công chức 

của tỉnh: thông tin cá nhân, quá trình công tác, 

thang bậc lương... 

- Đánh giá cán bộ, công chức; 

- Hỗ trợ việc quản lý cán bộ công chức phải 

phù hợp với các quy định của cơ quan nhà 

nước như Bộ Nội vụ; 

- Kết nối với CSDL về cán bộ, công chức; 

- Các chức năng chung của ứng dụng dùng 

chung 

Xây 

mới 

1.2 

Quản 

lý văn 

bản và 

điều 

hành 

Việc trao đổi 

văn bản giữa 

các cơ quan 

trung ương – 

địa phương, 

Đáp ứng các chức năng cơ bản theo quy định 

của Bộ Thông tin và Truyền thông và các chức 

năng chung của một ứng dụng dùng chung nói 

trên. 

 

Nâng 

cấp 
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trên 

môi 

trường 

mạng 

trong – ngoài 

tỉnh, 

sở/ban/ngành 

– huyện – xã 

được thực 

hiện hoàn 

toàn qua môi 

trường mạng 

Tích hợp để hiển thị trên Dashboard của cán 

bộ/công chức theo phân quyền 

1.3 

Một 

cửa 

điện tử 

Thiết kế và 

xây dựng lại 

theo hướng 

dịch vụ 

Sau khi nâng cấp, ứng dụng một cửa điện tử sẽ 

được tích hợp trên Hệ thống xử lý nghiệp vụ 

nội bộ 

Xây 

mới 

1.4 

Ứng 

dụng 

quản 

lý 

thanh 

tra, 

khiếu 

nại, tố 

cáo 

 

- Tiếp nhận, quản lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo  

- Chuyển người có thẩm quyền xử lý khiếu nại, 

tố cáo 

- Thông báo tình trạng giải quyết khiếu nại, tố 

cáo 

- Các chức năng chung của ứng dụng dùng 

chung. 

Nâng 

cấp 

1.5 

Kiểm 

soát 

thủ tục 

hành 

chính 

Nâng cấp để 

sử dụng một 

số dịch vụ 

dùng chung 

của LGSP 

Hỗ trợ truy xuất các thông tin cần thiết từ các 

hệ thống, CSDL liên quan (qua LGSP) 

Nâng 

cấp 

1.6 

Ứng 

dụng 

SMAS 

Nâng cấp để 

có thể sử 

dụng các 

dịch vụ do 

LGSP cung 

cấp 

Hỗ trợ đồng bộ, lấy thông tin về học sinh, giáo 

viên từ CSDL quốc gia hoặc từ các CSDL về 

giáo dục và đào tạo khác. 

Nâng 

cấp 

2 

Ứng 

dụng 

quản 

lý 

CSDL 

thực 

hiện 

thủ tục 

hành 

chính 

Quản lý SDL 

thực hiện thủ 

tục hành 

chính 

- Tích hợp để hiển thị trên Dashboard của cán 

bộ/công chức theo phân quyền; 

- Sử dụng chung các cơ chế xác thực, phân 

quyền; 

- Kết nối với cơ sở dữ liệu, hệ thống khác 

thông qua Nền LGSP của tỉnh. 

Xây 

mới 

 

(3) Ứng dụng kỹ thuật dùng chung 

-  Để triển khai Chính quyền điện tử Hưng Yên theo hướng tập trung, 

triển khai kiến trúc theo hướng dịch vụ, triển khai nền tảng chia sẻ 
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tích hợp LGSP theo như phần tích tại Mục V.2 Nền tảng triển khai 

CQĐT cấp tỉnh, trong Kiến trúc CQĐT tỉnh Hưng Yên đề xuất một 

số ứng dụng kỹ thuật dùng chung như sau:  

o Xác thực và phân quyền người dùng; 

o Chữ ký số (ứng dụng này sẽ cung cấp dịch vụ ký số trên 

nhiều các ứng dụng khác và nhiều loại văn bản chứ không 

chỉ riêng một ứng dụng như hiện nay); 

o Quản lý danh mục dùng chung; 

o Phân tích, Thống kê, Tổng hợp, Báo cáo: Ứng dụng này sẽ 

được xây mới, sử dụng kho dữ liệu để lấy số liệu phân tích, 

thống kê. Khi triển khai xong, ứng dụng này sẽ thay thế ứng 

dụng Thống kê báo cáo và Thông tin kinh tế xã hội hiện tại. 

o Hội nghị truyền hình: Ứng dụng họp, hội nghị từ xa, trực 

tuyến; 

o Thư điện tử: Ứng dụng này sẽ được nâng cấp trên cơ sở ứng 

dụng hiện tại; 

o Giám sát hệ thống 

o Quản lý cấu hình 

Bảng 26. Ứng dụng Kỹ thuật dùng chung Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Hưng 

Yên 

STT 
Tên ứng 

dụng 
Mô tả  

Chức năng chính của ứng 

dụng 

Tình 

trạng 

1 Bảo mật 
   

1.1 

Xác thực và 

phân quyền 

người dùng 

Khi triển khai cấp 

tài khoản cho 

công dân truy cập 

vào hệ thống theo 

SSO, cần có ứng 

dụng xác thực và 

phân quyền với 

số lượng lớn tài 

khoản. 

- Cung cấp dịch vụ xác thực 

và phân quyền cho tất cả các 

thành phần ứng dụng trong 

Kiến trúc Hưng Yên; 

- Cung cấp các phương án 

xác thực username/password, 

xác thực 2 nhân tố… để 

người sử dụng lựa chọn phù 

hợp với yêu cầu của dịch vụ 

công trực tuyến, ứng dụng sử 

dụng nhằm đảm bảo tính an 

toàn, bảo mật, chống chối bỏ 

trong thực hiện giao dịch; 

- Kết nối với cơ sở dữ liệu/hệ 

thống khác thông qua nền 

tảng LGSP của Tỉnh. 

Xây mới 

1.2 Chữ ký số 

Triển khai ứng 

dụng chữ ký số 

cho cán bộ/công 

- Cung cấp dịch vụ xác thực 

bằng chữ ký số cho các ứng 

dụng, cán bộ/công chức 

Xây mới 
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chức Hưng Yên 

theo lộ trình. 

Hưng Yên; 

- Kết nối với cơ sở dữ liệu/hệ 

thống khác thông qua Nền 

tảng chia sẻ, tích hợp cấp 

tỉnh. 

2 
Quản lý tài 

nguyên    

2.1 

Quản lý 

danh mục 

dùng chung 

Cung cấp, đồng 

bộ dữ liệu mã, 

danh mục dùng 

chung thống nhất 

cho các ứng dụng 

- Cung cấp, đồng bộ bộ mã 

cơ 

quan/mã trao đổi văn bản 

điện 

tử; 

- Cung cấp, đồng bộ dữ liệu 

mã định danh thống nhất cho 

các ứng dụng tích hợp; 

- Cung cấp, đồng bộ dữ liệu 

các loại danh mục dùng 

chung cho các ứng dụng toàn 

tỉnh; 

- Cung cấp các chức năng 

kiểm tra, chuyển đổi đồng bộ 

mã định danh giữa các hệ 

thống khác nhau. 

- Sử dụng chung cơ chế đăng 

nhập một lần, xác thực, phân 

quyền với các hệ thống/ứng 

dụng khác trong kiến trúc; 

- Kết nối với cơ sở dữ liệu/hệ 

thống khác thông qua Nền 

tảng chia sẻ, tích hợp cấp 

tỉnh. 

Xây mới 

3 
Cung cấp 

thông tin 
   

3.1 

Phân tích, 

thống kê, 

tổng hợp 

báo cáo 

Phục vụ việc tổng 

hợp, thống kê số 

liệu để ra các báo 

cáo. 

- ETL: Thu gom dữ liệu, 

chuyển đổi dữ liệu thành dữ 

liệu phân tích và lưu trữ 

(phục vụ việc xây dựng kho 

dữ liệu); 

- BI: Phân tích, báo cáo, tổng 

hợp, hỗ trợ ra quyết định; 

- Kết nối (thu thập/chia sẻ) 

với cơ sở dữ liệu/hệ thống 

khác thông qua nền tảng 

LGSP của Tỉnh. 

Xây mới 

3.2 Tìm kiếm 

Phục vụ việc tra 

cứu, tìm kiếm các 

thông tin hữu ích. 

Tích hợp trên Cổng thông tin 

điện tử, cung cấp dịch vụ tìm 

kiếm thông tin dữ liệu, phân 

Xây mới 



326 

 

tích, báo cáo… 

4 Cộng tác    

4.1 
Hội nghị 

truyền hình 

Hội nghị truyền 

hình giữa các cơ 

quan UBND, sở, 

ban, ngành, địa 

phương… 

Họp từ xa tại các địa điểm 

kết nối gồm đầy đủ trình 

chiếu, âm thanh, hình ảnh. 

Xây mới 

4.2 
Hệ thống 

thư điện tử 

Hệ thống cung 

cấp dịch vụ thư 

điện tử cho cán 

bộ, công chức các 

cơ quan, đơn vị, 

tổ chức thuộc 

khối đảng, chính 

quyền, đoàn thể 

của tỉnh. 

- Gửi nhận thư điện tử; 

- Sử dụng chung cơ chế đăng 

nhập một lần, xác thực, phân 

quyền với các hệ thống/ứng 

dụng khác trong kiến trúc; 

- Kết nối với cơ sở dữ liệu/hệ 

thống khác thông qua Nền 

tảng chia sẻ, tích hợp cấp 

tỉnh. 

- Thông tin về người sử dụng 

phải được đồng bộ/hợp nhất 

và/hoặc lấy từ/với các CSDL 

khác. 

Nâng cấp 

5 

Vận hành, 

giám sát hệ 

thống 

- Giám sát máy 

chủ, mạng, ứng 

dụng. 

- Quản lý thiết 

lập, cấu hình hệ 

thống. 

- Theo dõi tốc độ, hiệu năng 

của hệ thống và thiết bị 

- Đưa ra những dự đoán và 

phân tích 

- Cảnh báo khi nhận diện sự 

cố  

- Có thể bao gồm cả chức 

năng xử lý sự cố sau khi nhận 

diện. 

- Cho phép Xây dựng trước 

mẫu cho các chương trình 

cần quản lý và chỉ cần thêm 

thông số phù hợp khi sử 

dụng; 

- Hỗ trợ các máy chủ thực thi 

các công việc cài đặt, cấu 

hình 

để đạt được trạng thái yêu 

cầu 

định trước. 

Xây mới 

6 
Hỗ trợ 

người dùng 

Cung cấp các tính 

năng đăng ký tài 

khoản, cá nhân 

hóa, hỗ trợ trực 

tuyến, thông báo 

cho người dùng 

trên cổng thông 

Tích hợp với cổng thông tin 

điện tử để cung cấp các chức 

năng đăng ký tài khoản, cá 

nhân hóa, hỗ trợ trực tuyến, 

thông báo cho người dùng. 

Nâng cấp 
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tin điện tử 

 

Căn cứ vào hướng dẫn tại Công văn số 1178/BTTTT-THH, các ứng dụng 

đã trình bày ở trên có thể được sắp xếp vào các nhóm ứng dụng trong mô hình 

Khung kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Thông tin 

và Truyền thông như sau: 

Bảng 27. Ánh xạ với thành phần Ứng dụng và CSDL theo công văn số 

1178/BTTTT-THH 

STT  Tên ứng dụng 

I  Ứng dụng nội bộ 

1  Quản lý cán bộ, công chức, viên chức 

2  Quản lý văn bản và điều hành 

3  Ứng dụng quản lý thanh tra, khiếu nại, tố cáo 

4  Ứng dụng Kiểm soát thủ tục hành chính 

5  Ứng dụng SMAS 

6  Ứng dụng quản lý CSDL thực hiện thủ tục hành chính 

II  Ứng dụng cấp tỉnh 

1  Hệ thống xử lý nghiệp vụ nội bộ 

2  Cổng thông tin điện tử của tỉnh 

3  Cổng DVCTT 

4  Một cửa điện tử 

5  Các ứng dụng thuộc Ứng dụng kỹ thuật dùng chung 

III Ứng dụng cấp quốc gia 

 
Các hệ thống có quy mô và phạm vi từ Trung ương đến địa phương 

theo Thông tư số 25/2014/TT-BTTTT 

IV Ứng dụng về tổng hợp báo cáo 

 Nhóm ứng dụng Cung cấp thông tin 

 

V.3.5.2. Cơ sở dữ liệu 

Mô hình kiến trúc dữ liệu 

Như phần IV đã mô tả, mô hình dữ liệu của một hệ thống thông tin cấp tỉnh 

rất phức tạp. Hình sau đây mô tả tổng quan về CSDL dùng chung và CSDL phục 

vụ ứng dụng trong mô hình Kiến trúc Hưng Yên: 
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Ứng dụng A

CSDL A

CSDL dùng 

chung 1

Ứng dụng B

CSDL dùng 

chung 2

Ứng dụng C

CSDL B

CSDL dùng 

chung 3

Ứng dụng ...

CSDL ...

CSDL dùng 

chung...

Đồng bộ Chuyển đổi 

Đồng bộ KHO DỮ 

LIỆU

Thu gom

Chuyển đổi

Lưu trữ

 

Hình 37. Mô hình tổng quan cơ sở dữ liệu tỉnh Hưng Yên 

Một trong những nguyên tắc xây dựng cơ sở dữ liệu của Hưng Yên là dữ 

liệu phải chia sẻ được giữa các cơ quan (sở, ban ngành) và giữa các hệ thống. 

Tuy nhiên, cần phải xác định cơ quan nào sẽ sở hữu/quản lý cơ sở dữ liệu nào. 

Đối với cơ sở dữ liệu do cơ quan sở hữu, đó là cơ sở dữ liệu chính thống, là dữ 

liệu gốc được tạo ra và được cập nhật hoặc xóa. 

Quản lý vòng đời dữ liệu: 

Dữ liệu cần phải được quản lý từ khi tạo ra, lưu vào CSDL, sử dụng, chia 

sẻ, đến khi lưu trữ và tiêu hủy. Song song với đó là việc quản lý chất lượng của 

dữ liệu và quản trị dữ liệu. Sáu bước trong quá trình quản lý vòng đời dữ liệu 

được khái quát như sau: 

Bảng 28. Sáu bước trong quá trình quản lý vòng đời dữ liệu 

STT Bƣớc thực hiện Nội dung thực hiện 

1 Khởi tạo dữ liệu - Xác định các khả năng sẵn sàng của việc phân 

loại và dán nhãn dữ liệu 

- Quản lý quyền truy cập dữ liệu 

- Đối với các dữ liệu cần được bảo vệ, phải tiến 

hành mã hóa ngay tại chỗ, ngay trên máy tạo ra 

dữ liệu đó, ngay khi các dữ liệu đó được tạo ra, 

trước khi tiến hành bất kỳ thao tác nào khác, bao 

gồm cả việc lưu giữ lại các dữ liệu đó 

- Để việc tạo ra dữ liệu sạch, cần tới môi trường tạo 
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ra dữ liệu sạch, vì thế khuyến cáo sử dụng các 

thiết bị, môi trường nền tảng hệ điều hành, phần 

mềm tạo dữ liệu từ các nhà cung cấp uy tín. 

2 Lưu giữ dữ liệu - Xác định các kiểm soát truy cập sẵn sàng trong hệ 

thống tệp, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, hệ quản trị tài 

liệu, … 

- Các giải pháp mã hóa, như đối với thư điện tử, 

truyền dẫn mạng, cơ sở dữ liệu, các tệp và các hệ 

thống tệp. Lưu ý: các dữ liệu được lưu giữ ở bước 

này là các dữ liệu đã được mã hóa rồi từ bước 

trước bước Khởi tạo dữ liệu để tránh việc dữ liệu 

chưa được mã hóa bị rò rỉ trên đường truyền.  

- Sử dụng các công cụ hỗ trợ chống rò rỉ dữ liệu để 

kiểm soát dữ liệu và cũng khuyến cáo nên thực 

hiện ngay từ bước Khởi tạo dữ liệu 

3 Sử dụng dữ liệu - Dữ liệu chia sẻ phải được giám sát và bên được 

chia sẻ phải tuân thủ các quy định về bảo mật 

thông tin dữ liệu 

- Kiểm soát dữ liệu ở mức đối tượng sử dụng các 

giải pháp được cung cấp sẵn của hệ thống quản trị 

dữ liệu 

- Bổ sung thêm việc mã hóa trên đường truyền khi 

việc chia sẻ dữ liệu được thực hiện qua mạng 

4 Chia sẻ dữ liệu 

5 Lưu trữ dữ liệu - Dữ liệu được lưu trữ vào băng từ hoặc các thiết bị 

lưu trữ phải được mã hóa (thực hiện từ bước tạo 

dữ liệu) 

- Quản lý và theo dõi 

6 Tiêu hủy dữ liệu - Băm nhỏ mật mã: tiêu hủy tất cả các tư liệu chủ 

chốt có liên quan tới dữ liệu được mã hóa. 

- Xóa an toàn thông qua việc quét sạch đĩa và các 

kỹ thuật liên quan. 

- Tiêu hủy vật lý, tiêu hủy các lưu trữ vật lý (băng 

từ, ổ đĩa...). 

 

Nhằm đảm bảo sự tương thích, thông suốt và an toàn thông tin, việc thực 

hiện 
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kết nối các cơ sở dữ liệu phải đảm bảo các yêu cầu sau: 

- Xác định các thực thể dữ liệu chung cốt lõi và mô hình dữ liệu mà biểu 

diễn các thực thể dữ liệu chung quan trọng được sử dụng trong các sở ban 

ngành để chia sẻ và trao đổi dữ liệu; 

- Thiết lập các tiêu chuẩn dữ liệu mô tả cho các thực thể dữ liệu cốt lõi, 

thông dụng để sử dụng trong suốt các sở ban ngành để cho phép trao đổi 

và xử lý dữ liệu dễ hơn, hiệu quản hơn; 

- Xây dựng mô hình dữ liệu đích dựa trên các tiêu chuẩn và các hướng dẫn 

để hợp nhất các thực thể dữ liệu; 

- Định nghĩa lược đồ dữ liệu chuẩn để trao đổi dữ liệu. 

Căn cứ vào phân tích hiện trạng và xác định mô hình kiến trúc tương lai 

của tỉnh Hưng Yên, các CSDL được chia thành các nhóm như sau: 

- Nhóm CSDL phục vụ ứng dụng: Mỗi ứng dụng thuộc một trong các nhóm 

ứng dụng đã xác định ở trên cần có cơ sở dữ liệu để phục vụ chính nó (Cơ 

sở dữ liệu phục vụ ứng dụng); 

- Nhóm CSDL dùng chung: Các cơ sở dữ liệu của các ngành, lĩnh vực phục 

vụ việc lưu trữ thông tin về ngành, lĩnh vực đó, từ đó chia sẻ với các 

ngành, lĩnh vực khác. Các CSDL này đã được xác định tại Phần IV - Mô 

hình liên thông nghiệp vụ, thông tin tỉnh Hưng Yên; 

- Kho dữ liệu: Phục vụ các công tác thống kê, báo cáo. 

Các Cơ sở dữ liệu phục vụ ứng dụng sẽ do các cơ quan phụ trách các nhóm 

thủ tục hành chính quản lý, sở hữu. Các CSDL dùng chung sẽ được giao cho các 

cơ quan (các Sở) phù hợp. Dữ liệu có cùng cấu trúc có thể được đồng bộ trực 

tiếp giữa CSDL ứng dụng và CSDL dùng chung. Với các dữ liệu không có cùng 

cấu trúc (do một số ứng dụng có từ trước khi Kiến trúc Hưng Yên được xây 

dựng) thì cần chuyển đổi cho phù hợp với cấu trúc mới của dữ liệu CSDL dùng 

chung trước khi được đồng bộ. 

Với hệ thống dịch vụ công: dữ liệu tương đối đơn giản và nếu tỉnh có một 

trục tích hợp dữ liệu tốt thì việc trao đổi dữ liệu giữa các đơn vị là tương đối đơn 

giản. 

Với các hệ thống thông tin chuyên ngành và Điều hành tác nghiệp thì vấn 

đề có khác: dữ liệu lớn, đa dạng về định dạng dẫn đến việc phải xác định trước 

cấu trúc dữ liệu trong tương lai như hình dưới đây, tức là quản lý, khai thác dữ 

liệu lớn trên các công cụ thích hợp. 
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Hình 38. Kiến trúc dữ liệu trong tương lai gần. 

Ngoài ra các kho dữ liệu (DataWarehouse) và các luật khai phá dữ liệu, thí 

dụ có trong OLAP, ROLAP sẽ được sử dụng để cung cấp những thông tin phục 

vụ điều hành cho các cấp lãnh đạo. Những nhà hoạch định chính sách CNTT của 

tỉnh cần chú ý vì sự thay đổi này có thể là bùng phát khi triển khai một vài ứng 

dụng có liên quan đến dữ liệu GPS và sensors như quản lý hệ thống xe trong 

tỉnh, quy hoạch các vùng trồng các loại cây lương thưc, Đo độ ô nhiễm tại các 

khu dân cư,…  

Danh sách cơ sở dữ liệu của Hƣng Yên 

Quyết định số 714/QĐ-TTg ngày 22/5/2015 về việc Ban hành danh mục cơ 

sở dữ liệu quốc gia cần ưu tiên triển khai tạo nền tảng phát triển chỉnh phủ điện 

tử đã xác định danh mục CSDL quốc gia cần ưu tiên triển khai gồm: CSDL quốc 

gia về Dân cư; CSDL đất đai quốc gia; CSDL về đăng ký doanh nghiệp; CSDL 

về Thống kê tổng hợp về dân số; CSDL quốc gia về Tài chính; CSDL quốc gia 

về Bảo hiểm. Trong trường hợp các CSDL quốc gia này chưa được triển khai 

hoặc chưa đáp ứng được nhu cầu của tỉnh Hưng Yên, Tỉnh cần căn cứ nhu cầu 

thực tế của mình có thể triển khai xây dựng các CSDL dùng chung của Tỉnh để 

lưu trữ các đối tượng dữ liệu thuộc phạm vi CSDL quốc gia tương ứng theo 
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Quyết định số 714/QĐ-TTg. Việc xây dựng các CSDL dùng chung của tỉnh này 

cần phải xin ý kiến các cơ quan chủ quản.  

Như vậy, ngoài các CSDL của các ứng dụng, đơn vị tư vấn đề xuất Hưng 

Yên có một số các CSDL dùng chung như sau: 

- Cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức: CSDL lưu trữ các thông tin về 

cán bộ, công chức. Do hiện tại Hưng Yên đã đang lưu trữ dữ liệu về 

cán bộ, công chức, nên CSDL dùng chung về cán bộ công chức sẽ 

được xây dựng trên cơ sở kế thừa dữ liệu của CSDL cán bộ, công 

chức hiện tại. 

- CSDL thực hiện thủ tục hành chính: Từ phân tích về thông tin, 

dữ liệu dùng chung khi thực hiện thủ tục hành chính, cần thiết phải 

có CSDL để các cơ quan trong Tỉnh dùng chung. Đây là CSDL lưu 

trữ các giữ liệu sinh ra từ việc thực hiện các thủ tục hành chính, về 

cơ bản phục vụ: 

o Lưu trữ dữ liệu về hồ sơ thủ tục hành chính xử lý. Các thông 

tin cơ bản của hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính bao gồm: 

đơn, thành phần hồ sơ, quy trình thủ tục, đối tượng xử lý, 

tình trạng xử lý, thời gian xử lý, kết quả xử lý… phân nhóm 

theo lĩnh vực, cơ quan…; 

o Lưu trữ kết quả xử lý thủ tục hành chính của các đơn vị để sử 

dụng chung trong toàn Tỉnh. Các thông tin cơ bản như sau: 

Kết quả thủ túc hành chính (bản scan/phôi) và dữ liệu đặc tả 

(metadata) như: số quyết định phê duyệt kết quả thủ tục hành 

chính, mã kết quả thủ tục hành chính, người phê duyệt, đơn 

vị phát hành, ngày phê duyệt, thông tin về công dân/doanh 

nghiệp/tổ chức/cơ quan…; 

o Lưu dữ liệu được hình thành và cập nhật trong quá trình cơ 

quan nhà nước thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo 

lĩnh vực nghiệp vụ theo chức năng. Đây là các dữ liệu 

chuyên môn theo các lĩnh vực nghiệp vụ, phục vụ cán bộ, 

công chức thực hiện tác nghiệp. 

- Cơ sở dữ liệu doanh nghiệp:  Doanh nghiệp và người dân là hai 

đối tượng phục vụ chính của hệ thống chính quyền điện tử. Các 

thông tin về doanh nghiệp sẽ phối hợp với các thông tin về hồ sơ, 

thông tin xử lý hồ sơ của doanh nghiệp. Cơ sở dữ liệu doanh nghiệp 

và cơ sở dữ thủ tục hành chính là những thông tin nền tảng trong 

việc quản lý toàn bộ các giao dịch giữa các doanh nghiệp và chính 

quyền Tỉnh.  
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- Cơ sở dữ liệu dân cƣ: Cơ sở dữ liệu dân cư trên địa bàn tỉnh Hưng 

Yên quản lý các thông tin về người dân trên địa bàn tỉnh. Các thông 

tin về người dân sẽ phối hợp với các thông tin hồ sơ để quản lý các 

thông tin hồ sơ, xử lý hồ sơ của người dân, Cơ sở dữ liệu dân cư và 

cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính là những thông tin nền tảng trong 

việc quản lý toàn bộ các giao dịch giữa người dân và chính quyền 

Tỉnh.  

- Cơ sở dữ liệu đất đai: Cơ sở dữ liệu đất đai là tập hợp thông tin có 

cấu trúc của dữ liệu địa chính, dữ liệu quy hoạch sử dụng đất, dữ 

liệu giá đất, dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai được sắp xếp, tổ chức 

để truy cập, khai thác, quản lý và cập nhật thường xuyên bằng 

phương tiện điện tử.  

V.3.6. Dịch vụ chia sẻ và tích hợp 

Danh mục các dịch vụ bao gồm: 

Bảng 29. Danh mục các dịch vụ chia sẻ và tích hợp 

TT Danh mục các dịch vụ chia sẻ tích hợp Chức năng chính của dịch vụ 

1 Các dịch vụ tài sản thông tin và  đăng 

ký: Dịch vụ thư mục, dịch vụ đăng ký, 

dịch vụ quản lý tài khoản 

Xem phần V.2.3 Mô tả các thành 

phần trong LGSP 

2 Các dịch vụ an toàn: Dịch vụ xác thực 

cấp quyền, 

Xem phần V.2.3 Mô tả các thành 

phần trong LGSP 

3 Các dịch vụ đối tác: Dịch vụ thanh toán 

điện tử, các dịch vụ giá trị gia tăng 

Xem phần V.2.3 Mô tả các thành 

phần trong LGSP 

4 Các dịch vụ điều phối Xem phần V.2.3 Mô tả các thành 

phần trong LGSP 

5 Các dịch vụ truy cập Xem phần V.2.3 Mô tả các thành 

phần trong LGSP. 

Chi tiết danh sách các dịch vụ truy 

cập được trình bày ngay bên dưới. 

6 Các dịch vụ quy trình Xem phần V.2.3 Mô tả các thành 

phần trong LGSP 

7 Các dịch vụ quản lý Xem phần V.2.3 Mô tả các thành 

phần trong LGSP 

8 Các dịch vụ thông tin   Xem phần V.2.3 Mô tả các thành 

phần trong LGSP 

9 Các dịch vụ tương tác Xem phần V.2.3 Mô tả các thành 

phần trong LGSP 

10 Dịch vụ phát triển Xem phần V.2.3 Mô tả các thành 
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phần trong LGSP 

 

Việc xác định các dịch vụ trao đổi thông tin/dữ liệu được dựa trên các 

nguyên tắc của kiến trúc hướng dịch vụ (SOA) với LGSP là trung tâm điều phối 

việc tích hợp. Căn cứ thực tế của các ứng dụng kết nối tới LGSP, giao diện kết 

nối giữa LGSP và các ứng dụng trong chính quyền điện tử của tỉnh Hưng Yên 

được chi tiết giai đoạn lập dự án để đảm bảo sự phù hợp. Giao diện kết nối là 

API (Giao diện lập trình ứng dụng), WS (Dịch vụ web), Giao thức truyền file 

(FTP), Giao thức truy cập đối tượng đơn giản (SOAP), Giao thức đáp ứng kiến 

trúc kiểu REST, XML. Kiến trúc chính quyền điện tử Tỉnh  Hưng Yên sử dụng 

tối thiếu 02 giao diện là API và WB để làm giao diện giữa LGSP và các ứng 

dụng  trong  chính quyền điện tử của Hưng Yên để đảm bảo tính định hướng 

đồng bộ, nhất quán trong toàn bộ hệ thống.  

Căn cứ trên danh sách các ứng dụng, danh sách các dịch vụ trao đổi thông 

tin thuộc thành phần hạ tầng trao đổi thông tin thuộc LGSP của Tỉnh Hưng Yên: 

Bảng 30. Danh sách các dịch vụ trao đổi thông tin thuộc thành phần hạ tầng trao 

đổi thông tin thuộc LGSP của Tỉnh Hưng Yên 

STT Tên dịch vụ Mô tả 

 Dịch vụ truy cập phục vụ trao đổi  

thông  tin cho Cổng thông tin điện 

tử 

Bộ kết nối để kết nối  cổng thông tin điện 

tử, cổng dịch vụ công nhằm trao đổi thông 

tin/dữ liệu giữa Cổng với  các  ứng  dụng  

khác  hoặc CSDL thông qua LGSP 

2 Dịch vụ truy cập phục vụ trao đổi 

thông tin cho hệ thống xử lý nghiệp 

vụ nội bộ 

Bộ kết nối để kết nối hệ thống xử lý 

nghiệp vụ  nội  bộ  nhằm  trao  đổi  thông  

tin/dữ  liệu giữa  Hệ  thống  với  các  ứng  

dụng  khác  hoặc CSDL thông qua LGSP 

3 Dịch vụ truy cập phục vụ trao đổi  

thông  tin  các  ứng  dụng DVCTT 

hiện tại  được xác định tại Mục 3.4 

Bộ kết nối để kết nối các ứng dụng 

DVCTT hiện tại nhằm trao đổi thông 

tin/dữ liệu giữa các DVCTT này với các  

ứng dụng khác hoặc CSDL thông qua 

LGSP 

4 Mười  hai  (12)  nhóm  dịch  vụ 

truy  cập  để  trao  đổi  thông  tin 

phục vụ  triển khai  DVCTT  cho 

38  nhóm  thủ  tục  hành  chính 

(tương  ứng  với  551  thủ  tục hành  

chính)  ưu  tiên  triển  khai giai 

đoạn 2016-2020 

Mười  hai  (12)  bộ  kết  nối  để  kết  nối  

Cổng dịch  vụ  công  trực  tuyến  với  các  

ứng  dụng, CSDL  khác  thông  qua  

LGSP  để  trao  đổi thông tin và dữ liệu 

trong việc thực hiện các thủ tục hành 

chính tương ứng được liệt kê tại Mục 

6.3.4. 

5 Dịch vụ truy cập phục vụ trao đổi Bộ kết nối để kết nối ứng dụng Một cửa 
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thông tin cho ứng dụng Một cửa 

điện tử 

điện tử  nhằm trao đổi thông tin/dữ  liệu  

với các ứng dụng khác hoặc CSDL thông 

qua LGSP 

6 Dịch vụ truy cập phục vụ trao đổi  

thông  tin  cho  ứng  dụng Quản  lý  

cán  bộ,  công  chức, viên chức 

Bộ kết nối để  kết nối ứng dụng  Quản lý 

cán bộ, công chức, viên chức nhằm trao 

đổi thông tin/dữ liệu với các ứng dụng 

khác hoặc CSDL thông qua LGSP 

7 Dịch  vụ  truy  cập  phục  vụ  trao 

đổi  thông  tin  cho  hệ  thống Quản 

lý văn bản và điều hành 

Bộ kết nối  để kết nối  hệ thống  Quản  lý 

văn bản điều hành nhằm trao đổi thông 

tin/dữ liệu với các ứng dụng khác hoặc 

CSDL thông qua LGSP 

8 Dịch vụ  truy cập  trao đổi thông 

tin  cho  Ứng dụng quản lý thanh 

tra, khiếu nại, tố cáo 

Bộ kết nối để kết nối Ứng dụng quản lý 

thanh tra, khiếu nại, tố cáo nhằm trao  đổi  

thông tin/dữ liệu với các ứng dụng khác 

hoặc CSDL thông qua LGSP 

9 Dịch vụ truy cập phục vụ  trao đổi  

thông  tin  cho  ứng  dụng Kiểm 

soát thủ tục hành chính 

Bộ kết nối để kết nối ứng dụng Kiểm soát 

thủ tục  hành  chính  nhằm  trao  đổi  

thông  tin/dữ liệu với các ứng dụng khác 

hoặc CSDL thông qua LGSP 

10 Dịch vụ truy cập phục vụ trao đổi  

thông  tin  cho  ứng  dụng Theo dõi 

diễn biến rừng và đất lâm nghiệp 

Bộ kết nối để kết nối ứng dụng Theo dõi 

diễn biến rừng và đất lâm nghiệp  nhằm  

trao đổi thông tin/dữ liệu với các ứng 

dụng khác hoặc CSDL thông qua LGSP 

11 Dịch vụ truy cập phục vụ trao đổi 

thông tin cho ứng dụng GIS quản 

lý hạ tầng bưu chính viễn thông 

Bộ kết nối để kết nối ứng dụng GIS quản 

lý hạ tầng bưu chính viễn thông nhằm trao 

đổi thông tin/dữ liệu với  các ứng dụng 

khác hoặc CSDL thông qua LGSP 

12 Dịch  vụ  truy  cập  phục  vụ  trao 

đổi  thông  tin  cho  ứng  dụng 

Quản lý địa giới hành chính 

Bộ kết nối để kết nối  ứng dụng Quản lý 

địa giới hành chính nhằm trao đổi  thông  

tin/dữ liệu với các ứng dụng khác hoặc 

CSDL thông qua LGSP 

13 Dịch vụ truy cập phục vụ trao đổi  

thông  tin  cho Ứng dụng SMAS  

(Quản  lý  học  tập,  đánh giá  xếp  

loại học  sinh,  hạnh kiểm, bình xét 

danh hiệu  thi đua, thống kê) 

Bộ kết nối để kết nối  ứng dụng SMAS  

nhằm trao đổi thông tin/dữ  liệu với các  

ứng dụng khác hoặc CSDL thông qua 

LGSP 

14 Dịch vụ truy cập phục vụ trao đổi  

thông tin cho ứng dụng quản lý 

CSDL thực hiện thủ  tục hành 

chính 

Bộ  kết  nối  để  kết  nối  ứng  dụng  quản  

lý CSDL  thực  hiện  thủ  tục  hành  chính  

nhằm trao đổi thông  tin/dữ  liệu  với  các  

ứng dụng khác hoặc CSDL thông qua 

LGSP 

15 Dịch vụ truy cập phục vụ trao đổi Bộ  kết nối để kết nối ứng dụng Chữ ký số 
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thông tin cho ứng dụng Chữ ký số nhằm trao đổi thông tin/dữ liệu với  các 

ứng dụng khác hoặc CSDL thông qua 

LGSP 

16 Dịch vụ truy cập phục vụ trao đổi  

thông  tin  cho  ứng  dụng Quản lý 

danh mục dùng chung 

Bộ kết nối để kết nối ứng dụng Quản lý 

danh mục dùng chung nhằm trao đổi 

thông tin/dữ liệu với các ứng dụng khác 

hoặc CSDL thông qua LGSP 

17 Dịch vụ truy cập phục vụ trao đổi 

thông tin cho ứng dụng Phân tích, 

Thống kê, Tổng hợp, Báo cáo 

Bộ  kết  nối  để  kết  nối  ứng  dụng  Phân  

tích, Thống kê, Tổng hợp, Báo cáo nhằm 

trao đổi thông tin/dữ liệu với các ứng 

dụng khác hoặc CSDL thông qua LGSP 

18 Dịch  vụ  truy  cập  phục  vụ  trao 

đổi thông tin cho ứng dụng Hội 

nghị truyền hình 

Bộ  kết  nối  để  kết  nối  ứng  dụng  Hội  

nghị truyền  hình  nhằm  trao  đổi  thông  

tin/dữ  liệu với các ứng dụng khác hoặc 

CSDL thông qua LGSP 

19 Dịch vụ truy cập phục vụ trao đổi 

thông tin  cho  Hệ thống thư điện 

tử 

Bộ kết nối để kết nối ứng dụng Hệ thống 

thư điện tử nhằm trao đổi thông tin/dữ  

liệu với các ứng dụng khác hoặc CSDL 

thông qua LGSP 

20 Dịch  vụ truy cập phục vụ trao đổi 

thông tin cho ứng dụng vận hành 

hệ thống 

Bộ kết nối để kết nối ứng dụng  vận hành 

hệ thống  nhằm trao đổi thông tin/dữ liệu 

với các ứng dụng khác hoặc CSDL thông 

qua LGSP 

21 Dịch vụ truy cập phục vụ trao đổi  

thông  tin cho nhóm ứng dụng Hỗ 

trợ người dùng 

Bộ kết nối để kết nối nhóm ứng dụng  Hỗ 

trợ người dùng nhằm trao đổi thông  

tin/dữ liệu với các ứng dụng khác hoặc 

CSDL thông qua LGSP 

V.3.7. Hạ tầng kỹ thuật 

V.3.7.1. Mạng, máy tính, trung tâm dữ liệu 

Hệ thống mạng diện rộng WAN hiện tại đã kết nối tới tất cả các đơn vị, 

trong tương lai cần được hoàn thiện để tạo một môi trường kết nối băng thông 

rộng, bảo mật cao đến tất cả các cơ quan chính quyền (từ cấp tỉnh đến cấp xã), 

phục vụ việc triển khai ứng dụng và quản lý nhà nước, đồng thời cung cấp dịch 

vụ công cho người dân và doanh nghiệp một cách thuận tiện nhất. 
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Hình 39. Mô hình mạng tổng thể cho Hưng Yên 

(1) Trung tâm dữ liệu tỉnh: Trong tương lai, tỉnh Hưng Yên sẽ tiếp tục đầu 

tư, nâng cấp Trung tâm dữ liệu tỉnh để là nơi cung cấp cơ sở hạ tầng kỹ 

thuật và các ứng dụng, cơ sở dữ liệu phục vụ toàn bộ hệ thống chính 

phủ điện tử của Hưng Yên. Đó là nơi đặt các cơ sở dữ liệu (bao gồm 

CSDL phục vụ ứng dụng và CSDL dùng chung, kho dữ liệu), các ứng 

dụng phục vụ người dân/doanh nghiệp, các ứng dụng phục vụ cán 

bộ/công chức của Hưng Yên. Mô hình tổng thể của Trung tâm dữ liệu 

sẽ được nêu tại phần sau. 

(2) Mạng LAN của các cơ quan cấp tỉnh gồm: UBND tỉnh, Các 

sở/Ban/Ngành thuộc/trực thuộc UBND tỉnh. Bên cạnh đó, có thể có một 

số cơ quan ngoài chính quyền nhưng sẽ tham gia vào mô hình chính 

quyền điện tử của Hưng Yên, ví dụ: Tỉnh ủy, HĐND, các hội. 

(3) Mạng LAN của các cơ quan cấp Huyện. Đây là các đơn vị đầu mối thực 

hiện các thủ tục hành chính công theo phân cấp. 

(4) Mạng LAN của các cơ quan cấp Phường, Xã, Thị trấn gồm: UBND các 

Phường, Xã, Thị trấn. Đây là các đơn vị đầu mối thực hiện các thủ tục 

hành chính công theo phân cấp. Mạng LAN của các cơ quan này kết nối 

với mạng LAN của cơ quan cấp Huyện, tạo thành các mạng WAN có 

quy mô nhỏ hơn trước khi kết nối tới trung tâm dữ liệu của tỉnh. 

(5) Các trung tâm hành chính công Hưng Yên: Đây là thành phần có thể có 

trong tương lai khi Hưng Yên triển khai mô hình trung tâm hành chính 

công. Trong bản kiến trúc này, việc đưa vào mô hình này có tính minh 

họa. Trung tâm hành chính công là đơn vị đầu mối tiếp nhận và giải 

quyết hồ sơ các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Tại 

đây cung cấp nhiều kênh giao tiếp với người dân như: Trực tiếp tại bộ 
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phận 1 cửa, các thiết bị như máy tính, kios phục vụ công tác tra cứu, 

nộp hồ sơ trực tuyến. Trong kiến trúc Hưng Yên, các trung tâm này kết 

nối tới Trung tâm dữ liệu tỉnh thông qua mô hình mạng tổng thể Hưng 

Yên.  

Đường truyền WAN vật lý có thể là các đường cáp dùng riêng kết nối trực 

tiếp, hoặc là các kênh thuê riêng hoặc cũng có thể sử dụng các kênh VPN được 

bảo mật giao thức trên đường truyền Internet.  

Hệ thống triển khai hiện tại sử dụng Windows Server 2012, 2008 R2, SQL 

Server 2008, SharePoint Server 2010. Để đảm bảo hạ tầng như là dịch vụ Hưng 

Yên cần đầu tư mua thêm phần mềm System Center 2012.  

Ba nền tảng chính bao gồm hệ điều hành đám mây: 

 Windows Server 2012 R2 cung cấp nền tảng cho việc xây dựng tổ 

chức/doanh nghiệp trung tâm dữ liệu đẳng cấp và các giải pháp điện toán 

đám mây lai được đơn giản để triển khai, chi phí-hiệu quả, ứng dụng tập 

trung, và người sử dụng làm trung tâm. 

 System Center 2012 R2 cung cấp một kinh nghiệm quản lý thống nhất 

trên toàn Trung tâm tích hợp dữ liệu, cung cấp dịch vụ, và các môi trường 

Windows Azure, một cách đơn giản, chi phí-hiệu quả, ứng dụng tập trung. 

 Windows Azure Cung cấp một nền tảng đám mây mở và linh hoạt cho 

việc xây dựng, triển khai và quản lý các ứng dụng sử dụng gần như bất kỳ 

ngôn ngữ, công cụ, hoặc khung và chạy chúng trong một đám mây công 

cộng an toàn lưu trữ trong một mạng lưới toàn cầu của các trung tâm dữ 

liệu Microsoft quản lý. Windows Azure cũng cho phép tích hợp các ứng 

dụng điện toán đám mây công cộng với hiện tại của đơn vị trên cơ sở môi 

trường CNTT để kích hoạt khả năng lai ghép - điện toán đám mây. 

System Center cung cấp một kinh nghiệm quản lý thống nhất cho trích lập 

dự phòng, quản lý và giám sát các máy tính của người dùng cuối và các thiết bị 

di động. Dữ liệu kinh doanh nhạy cảm có thể được bảo vệ khi nó được truy cập 

từ các thiết bị, đặc biệt là khi thiết bị được sở hữu bởi người sử dụng thay vì các 

tổ chức. 

Mô hình mạng điển hình cho một cơ quan 

Hình dưới đây mô tả mô hình mạng điển hình của một cơ quan tại tỉnh 

Hưng Yên. Mặc dù mạng LAN đã trang bị hầu hết tại các cơ quan/đơn vị của 

Hưng Yên, tuy nhiên, trong tương lai, khi có điều kiện, hệ thống mạng này cần 

được chuẩn hóa để tăng tính ổn định, bảo mật và dễ dàng hơn trong việc quản lý. 
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Hình 40. Mô hình mạng điển hình cho một cơ quan 

Theo xu hướng chung, hạ tầng CNTT tại các cơ quan/đơn vị chủ yếu phục 

vụ đáp ứng các yêu cầu về sử dụng, khai thác của người dùng cuối là lãnh đạo, 

cán bộ công chức viên chức mà không quá nặng về quản lý vận hành. Hạ tầng 

CNTT của các cơ quan/đơn vị cần quan tâm hoàn thiện, bảo đảm đáp ứng yêu 

cầu công việc gồm: Máy chủ phục vụ một số nhu cầu đặc thù của cơ quan (tùy 

từng cơ quan), máy tính làm việc cá nhân, các thiết bị phục vụ kết nối LAN 

trong cơ quan, các trang thiết bị CNTT phụ trợ cần thiết: thiết bị trình chiếu, 

máy in, máy photo, máy quét, camera...  

Mạng LAN của các cơ quan cần được chia thành các VLAN tương ứng, 

đảm bảo mỗi VLAN là một vùng đảm nhận các chức năng, công việc cụ thể, 

riêng biệt. Các VLAN có thể chia theo các bộ phận phòng ban thuộc cơ quan 

và/hoặc chia theo mục đích như cho hệ thống hội nghị truyền hình, cho phòng 

máy chủ nội bộ hay cho các điểm truy cập không dây trong cơ quan. Trong 

trường hợp có quá nhiều bộ phận, cần bố trí các thiết bị mạng (các bộ chuyển 

mạch- Switch) hợp lý để tránh quá tải và tắc nghẽn băng thông đường truyền. 

Đối với mỗi cơ quan tùy theo quy mô và điều kiện cũng cần trang bị các thiết bị 

phần cứng hoặc phần mềm tường lửa để đảm bảo an toàn an ninh thông tin. 

Mô hình triển khai trung tâm dữ liệu của tỉnh 

Theo tiêu chuẩn quốc gia về Trung tâm dữ liệu - Yêu cầu về hạ tầng kỹ 

thuật viễn thông TCVN 9250:2012, các yêu cầu đối với nhà trạm Trung tâm dữ 

liệu gồm các thành phần chính như sau: phòng đấu nối cáp viễn thông, khu vực 

phân phối chính (MDA), khu vực phân phối nhánh (HDA), khu vực phân phối 

vùng (ZDA) và khu vực phân phối thiết bị (EDA). 

Tùy theo khả năng tài chính và sự khảo sát thực tế, quy mô đầu tư, khi xây 

dựng Trung tâm dữ liệu, Hưng Yên cần lựa chọn mô hình Trung tâm dữ liệu phù 
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hợp. Các thành phần nêu ra ở đây chỉ có tỉnh chất tham khảo. Chi tiết các thành 

phần như sau: 

− Phòng đấu nối cáp viễn thông là không gian giao tiếp giữa hệ thống 

cáp thuộc nhà trạm và hệ thống cáp giữa các tòa nhà, bao gồm cả của 

nhà cung cấp dịch vụ và của khách hàng. Không gian này bao gồm 

phần cứng phân cách của nhà cung cấp truy cập và thiết bị của nhà 

cung cấp truy cập. Phòng lối vào cáp có thể nằm ngoài phòng máy tính 

nếu nhà trạm TTDL nằm trong một tòa nhà chứa cả các văn phòng 

dành cho mục đích sử dụng chung và các không gian khác nằm ngoài 

nhà trạm. Một nhà trạm có thể có nhiều phòng lối vào cáp. Phòng lối 

vào cáp giao tiếp với phòng máy tính thông qua MDA. 

− Khu vực phân phối chính bao gồm bộ đấu chéo chính (MC), là điểm 

phân phối trung tâm của hệ thống cáp thuộc nhà trạm, và có thể cả bộ 

đấu chéo nhánh (HC) nếu các khu vực thiết bị được phục vụ trực tiếp 

từ khu vực phân phối chính. Không gian này nằm trong phòng máy 

tính hoặc là một phòng riêng. Mỗi nhà trạm phải có ít nhất một khu 

vực phân phối chính. Các bộ định tuyến lõi của phòng máy tính, các bộ 

chuyển mạch LAN lõi, các bộ chuyển mạch SAN lõi, và PBX thường 

được đặt trong khu vực phân phối chính do không gian này là trung 

tâm của hệ thống cáp trong nhà trạm. Khu vực phân phối chính có thể 

phục vụ một hoặc nhiều HDA hoặc EDA thuộc nhà trạm và một hoặc 

nhiều phòng viễn thông nằm bên ngoài không gian phòng máy tính để 

có thể hỗ trợ các không gian văn phòng, trung tâm điều hành và các 

phòng hỗ trợ nằm ngoài nhà trạm khác. 

− Khu vực phân phối nhánh (HDA) là khu vực phục vụ các khu vực thiết 

bị nếu HC không nằm trong khu vực phân phối nhánh. Do vậy, HDA 

có thể chứa cả HC, đây là điểm phân phối hệ thống cáp nối đến các 

EDA. HDA nằm trong phòng máy tính, hoặc có thể nằm trong một 

phòng riêng thuộc phòng máy tính. HDA thường bao gồm các chuyển 

mạch LAN, các chuyển mạch SAN, và bán phím/màn hình /chuột 

(KVM) dành cho thiết bị cuối trong các khu vực phân bố thiết bị. Một 

nhà trạm CNTT có thể có nhiều HDA hoặc không có HDA (nếu là nhà 

trạm loại nhỏ có toàn bộ phòng máy tính đã được hỗ trợ từ MDA). 

− Khu vực phân phối thiết bị (EDA) là không gian dành cho thiết bị 

cuối, bao gồm các hệ thống máy tính và thiết bị viễn thông. Không 

gian này không phục vụ các mục đích của phòng lối vào cáp, khu vực 

phân phối chính hoặc khu vực phân phối nhánh.  

− Khu vực phân phối vùng (ZDA) là một điểm kết nối tùy chọn thuộc hệ 

thống cáp nhánh. Khu vực này nằm giữa khu vực phân phối nhánh và 
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khu vực phân phối thiết bị nhằm đạt được sự linh hoạt và khả năng cấu 

hình lại nhanh chóng. 

 

Hình 41. Mô hình triển khai trung tâm dữ liệu tỉnh Hưng Yên 

Hiện tại, Trung tâm dữ liệu tỉnh Hưng Yên đang phục vụ các mục đích 

chính là Lưu trữ (hosting) và quản lý trang/cổng thông tin điện tử của tỉnh; Lưu 

trữ và quản lý hệ thống thư điện tử của tỉnh; Lưu trữ và quản lý hệ thống văn 

bản và điều hành tác nghiệp của tỉnh; Lưu trữ và quản lý các hệ thống quản lý 

nội bộ của tỉnh; Lưu trữ và quản lý các dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. Các 

điều kiện đảm bảo an toàn thông tin, dữ liệu còn chưa đạt. 

Trong tương lai, Trung tâm dữ liệu Hưng Yên được phát triển theo hướng 

trở thành hệ thống hạ tầng CNTT tập trung của toàn tỉnh, nơi triển khai, quản lý 

tập trung các hệ thống CNTT dùng chung của toàn tỉnh. Đáp ứng về các yêu cầu 

lưu trữ thông tin tập trung; triển khai nền tảng LGSP; triển khai và quản lý tập 

trung các hệ thống CSDL, dịch vụ CNTT, ứng dụng nghiệp vụ, ứng dụng hỗ trợ 

chính quyền, ứng dụng kỹ thuật dùng chung; cung cấp và kết nối truyền dẫn 
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thông tin diện rộng trong và ngoài tỉnh (mạng WAN, mạng Internet); bảo đảm 

các yêu cầu an toàn, an ninh hệ thống thông tin của toàn tỉnh. 

Với hạ tầng như vậy cũng không đáp ứng được việc triển khai Chính phủ 

điện tử theo Kiến trúc CQĐT tỉnh Hưng Yên nên cần phải quy hoạch lại và nâng 

cấp.  

Về cơ bản, mô hình trung tâm dữ liệu Hưng Yên được chia thành 5 thành 

phần chính như sau: 

a) Thiết bị mạng: 

Gồm các thiết bị bảo mật và chống tấn công, các thiết bị cân bằng tải, các 

thiết bị định tuyến, phân luồng. Số lượng và cách bố trí chi tiết các thiết bị sẽ 

được xác định khi lập thiết kế trung tâm dữ liệu tỉnh. 

b) Hệ thống máy chủ ứng dụng, máy chủ dữ liệu và máy chủ sao lưu 

Các máy chủ cần hiệu năng và tính ổn định cao. Khi triển khai Nền tảng 

chia sẻ, tích hợp Hưng Yên, một số thành phần chính trong nền tảng chia sẻ, tích 

hợp phục vụ các mục đích như chuyển mạch, chuyển đổi, định tuyến, phân 

phối... khi các yêu cầu xử lý tăng cao trong khoảng thời gian ngắn, sẽ đòi hỏi 

khả năng xử lý của hệ thống (phần cứng) rất cao. Vì vậy, các thành phần này 

yêu cầu được cài đặt trên các máy chủ vật lý. Ngoài ra, các máy chủ cơ sở dữ 

liệu cũng cần được cài đặt trên các máy chủ vật lý. 

Ảo hóa máy chủ: áp dụng công nghệ ảo hóa ở trên, các máy chủ dịch vụ 

như dịch vụ thư mục, dịch vụ xác thực và cấp quyền, quản lý định danh... và các 

máy chủ ứng dụng, máy chủ web, máy chủ phục vụ quản lý và giám sát hệ thống 

và các máy chủ tương tự khác sẽ là các máy chủ ảo. 

c) Lưu trữ 

Do yêu cầu cao về tốc độ truy xuất cũng như mức độ an toàn của dữ liệu, 

đề xuất sử dụng các giải pháp lưu trữ bằng ổ đĩa mạng (SAN) cho toàn bộ trung 

tâm dữ liệu tỉnh. SAN thực chất là một mạng riêng tốc độ cao dùng cho việc 

truyền dữ liệu giữa các máy chủ tham gia vào hệ thống lưu trữ cũng như giữa 

các thiết bị lưu trữ với nhau. SAN cho phép thực hiện quản lý tập trung và cung 

cấp khả năng chia sẻ dữ liệu và tài nguyên lưu trữ. Hầu hết mạng SAN hiện nay 

dựa trên công nghệ kênh cáp quang, cung cấp cho người sử dụng khả năng mở 

rộng, hiệu năng và tính sẵn sàng cao. 

Một số ưu điểm của hệ thống SAN như sau: 

- Có khả năng sao lưu dữ liệu với dung lượng lớn và thường xuyên 

mà không làm ảnh hưởng đến lưu lượng thông tin trên mạng. 

- SAN đặc biệt thích hợp với các ứng dụng cần tốc độ và độ trễ nhỏ 

ví dụ như việc truy xuất thông tin từ nhiều CSDL để cung cấp cho 

cán bộ, công chức trong xử lý các thủ tục hành chính. 

- Dữ liệu luôn ở mức độ sẵn sàng cao. 



343 

 

- Dữ liệu được lưu trữ thống nhất, tập trung và có khả năng quản lý 

cao. Có khả năng khôi phục dữ liệu nếu có xảy ra sự cố. 

- Có khả năng mở rộng tốt trên cả phương diện số lượng thiết bị, 

dung lượng hệ thống cũng như khoảng cách vật lý. 

- Mức độ an toàn cao do thực hiện quản lý tập trung cũng như sử 

dụng các công cụ hỗ trợ quản lý SAN. 

d) Sao lưu 

Việc sao lưu dữ liệu tại trung tâm dữ liệu tỉnh cần được thực hiện thường 

xuyên nhằm đảm bảo dữ liệu luôn được an toàn trong mọi sự cố xảy ra tác động 

đến hoạt động của hệ thống. Dữ liệu sao lưu có thể được lưu trữ trên ổ/tủ đĩa 

(Disk) và/hoặc trên băng từ (Tape). Với mỗi loại thiết bị lưu trữ đều có ưu và 

nhược điểm riêng. Đối với băng từ, giá thành rẻ và khả năng lưu trữ lớn, có thể 

lưu trữ bên ngoài hệ thống bằng cách thủ công, lưu trữ được lâu, tốc độ lưu trữ 

thấp. Đối với ổ đĩa, tuy hiệu năng cao hơn nhưng giá thành và chi phí cũng cao 

hơn, việc sao lưu đồng thời nhiều luồng nên rút ngắn thời gian sao lưu và khả 

năng phục hồi nhanh chóng. 

e) Các thiết bị khác 

Là các thiết bị nhằm đảm bảo hoạt động của phòng máy chủ liên tục như: 

Các thiết bị chống sét, các thiết bị cung cấp nguồn liên tục (UPS) và nguồn dự 

phòng, các thiết bị ổn định dòng điện, điện thế, các thiết bị làm mát... 

V.3.7.2. An toàn thông tin 

Để đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho trung tâm dữ liệu tỉnh Hưng 

Yên, mô hình triển khai an toàn thông tin được xây dựng theo 5 mức (như Hình 

42). Trong đó kiểm soát truy cập cả ở mức phần mềm và vật lý; có hệ thống sao 

lưu – phục hồi dữ liệu dự phòng cho hỏa hoạn thiên tai, mất mát dữ liệu; công 

cụ báo cáo, thống kê, cảnh báo các tình huống tấn công; các chính sách hướng 

dẫn vận hành, xử lý tình huống… 
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Hình 42. Mô hình tham chiếu bảo mật (SRA) 

Bảng 31. Các thành phần trong mô hình tham chiếu bảo mật (SRA) 

Lớp bảo mật Mô tả 

Bảo mật lớp mạng 

Bảo mật lớp mạng giải quyết với các kỹ thuật bảo mật 

thông qua: điều khiển truy cập từ xa/ cục bộ, xác thực, 

bảo vệ firewall, phát hiện xâm nhập mạng và quản lý việc 

bảo mật được sử dụng bởi các sở ban ngành và người 

dùng 

Bảo mật lớp ứng 

dụng 

Bảo mật lớp ứng dụng là việc sử dụng phần cứng, phần 

mềm, và các biện pháp thủ tục để bảo vệcác ứng dụng 

khỏi các đe dọa từ bên ngoài. 

Các biện pháp bảo mật được đưa vào các ứng dụng và 

trình bảo mật ứng dụng đúng đắn sẽ làm giảm tối thiểu 

khả năng mà các hacker có thể điều khiển các ứng dụng, 

và truy cập, lấy cắp, sửa đổi, hoặc xóa các dữ liệu nhạy 

cảm. 
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Bảo mật lớp dữ liệu 

Bảo mật lớp dữ liệu liên quan tới các kỹ thuật bảo mật để 

bảo vệ dữ liệu khỏi nguy cơ bi  sai hỏng và truy cập trái 

phép, để đảm bảo sự riêng biệt của dữ liệu trong khi vẫn 

duy trì tính bảo mật. 

Dữ liệu được coi như tài sản quan trọng và vì vậy sẽ được 

bảo vệ theo cách tương xứng với giá tri  của nó. 

Bảo vệ và bảo mật sẽ tập trung vào việc điều khiển các 

truy cập trái phép tới dữ liệu. 

Bảo mật lớp nền 

tảng 

Bảo mật lớp nền tảng liên quan tới các kỹ thuật bảo mật 

trên các máy chủ, máy trạm và hệ điều hành. 

Nó bao gồm điều khiển việc truy cập máy chủ, phát hiện 

các tấn công tới các host, sử dụng các chương trình quét 

virut và phát hiện phần mềm gián điệp trên server và 

desktop, quản lý sửa chữa phần mềm, bảo mật lưu trữ, 

bảo mật IP, bảo mật các điểm nút truyền thông, … 

Bảo mật phần cứng 

Bảo mật phần cứng nhằm tới các đặc tính bảo mật liên 

quan tới việc hạn chế các truy cập vật lý bởi nhân viên 

không được phép tới các thiết bị/cơ sở vật chất được điều 

khiển (tòa nhà, phòng máy tính, trung tâm dữ liệu …), 

cùng với các hệ thống truy cập và các kiểu điều khiển 

truy cập được sử dụng trong cùng các thiết bi  hoặc các 

nơi đó. 

 

Các thành phần trong mô hình triển khai An toàn thông tin Hưng Yên sẽ 

được áp dụng tại các cơ quan (bao gồm cả trung tâm hành chính công) và tại 

trung tâm dữ liệu tỉnh. Cụ thể như sau: 

a) Mô hình triển khai ATTT tại các cơ quan và trung tâm hành chính công: 

- Mức quản lý: Xây dựng hướng dẫn về bảo mật cho người dùng. Có thể 

tham khảo ISO 27001 để xây dựng chính sách này. Việc xây dựng chính sách 

tổng thể về ATTT đảm bảo sự chỉ đạo tập trung và sẽ là nền tảng cho việc thực 

hiện ATTT trong toàn cơ quan. 

- Mức công nghệ: Trang bị phần mềm tường lửa và phần mềm diệt virus 

cho máy tính cá nhân; việc đăng ký tài khoản, cấp phép và cấp quyền cho người 

dùng được thực hiện tập trung tại bộ phận có thẩm quyền do tỉnh chỉ đạo; 

- Mức vật lý: Đầu tư trang bị hệ thống camera giám sát, hệ thống ra vào 

kiểm soát bằng thẻ từ hoặc vân tay. 

b) Mô hình triển khai ATTT tại trung tâm dữ liệu tỉnh: 
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- Mức quản lý: Xây dựng hướng dẫn về bảo mật cho người dùng. Có thể 

tham khảo ISO 27001 để xây dựng chính sách này. Xây dựng các hướng dẫn 

trong việc đối phó sự cố, thảm họa. 

- Mức kỹ thuật: 

+ Trang bị hệ thống tường lửa vật lý cho toàn bộ hệ thống; cho từng phân 

vùng hệ thống. 

+ Trang bị tường lửa mềm trên các máy chủ; 

+ Trang bị các hệ thống chống tấn công; trang bị các hệ thống và thiết bị 

định danh cho người quản trị; triển khai các hệ thống mã hóa; các hệ thống quản 

lý giám sát hệ thống. 

Bên cạnh đó, việc bảo mật công nghệ cần đáp ứng theo Quy định áp dụng 

tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với trung tâm dữ liệu, ban hành kèm theo 

Thông tư số 03/2013/TT-BTTTT ngày 22/01/2013 của Bộ Thông tin và Truyền 

thông. 

- Mức vật lý: 

+ Trang bị hệ thống camera giám sát; hệ thống cửa bảo vệ chống xâm nhập, 

chống cháy; 

+ Hệ thống nhận dạng; hệ thống sao lưu dữ liệu ngoại tuyến; hệ thống 

chống sét; hệ thống cảnh báo và phát hiện cháy nổ... 

+ Hệ thống lưu trữ điện năng (UPS), nguồn điện dự phòng 

V.3.7.3. Các dịch vụ cơ sở hạ tầng 

- Dịch vụ theo mô hình điện toán đám mây: 

o Bên cạnh việc phát triển một trung tâm dữ liệu vật lý tập 

trung toàn Tỉnh, việc sử dụng các dịch vụ điện toán đám mây 

như: PaaS (máy chủ ứng dụng ảo hóa, máy chủ hệ điều hành 

ảo hóa, lưu trữ…), IaaS (máy chủ vật lý, chỗ đặt máy chủ vật 

lý, trang thiết bị kết nối mạng…) cũng giúp cho Hưng Yên 

giải quyết phần nào bài toán về cơ sở hạ tầng, đặc biệt là đối 

với xu hướng thuê ngoài dịch vụ cơ sở hạ tầng hiện nay; 

o Việc thuê ngoài dịch vụ cơ sở hạ tầng giúp cho tỉnh không 

phải đầu tư quá nhiều vào cơ sở hạ tầng công nghệ cũng như 

nguồn nhân lực để vận hành, trong khi vẫn đảm bảo đầy đủ 

cơ sở hạ tầng phục vụ cho các cơ quan, đơn vị của tỉnh theo 

yêu cầu phát triển chung việc phát triển chính quyền điện tử 

tỉnh; 

- Dịch vụ hạ tầng khóa công khai (PKI): Các dịch vụ về cung cấp 

chứng thư số, dịch vụ chứng thực số (OCSP, CRL, Time stamp…) 

cho các cơ quan trong Chính quyền điện tử của tỉnh Hưng Yên. 
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Việc cung cấp các dịch vụ hạ tầng khóa do Ban Cơ yếu Chính phủ 

phối hợp cùng Sở TTTT tỉnh Hưng Yên thực hiện. 

V.3.7.4. Các ứng dụng cơ sở hạ tầng 

Nhằm đảm bảo khả năng giám sát hệ thống vận hành liên tục, phát hiện 

sớm các vấn đề có thể nảy sinh để ngăn chặn các thảm họa có thể xảy ra đối với 

toàn bộ hệ thống cơ sở hạ tầng đồng thời nâng cao năng suất và hiệu suất hoạt 

động, hạn chế thời gian phải ngừng hệ thống, trung tâm dữ liệu Hưng Yên 

không thể thiếu các ứng dụng quản lý cơ sở hạ tầng. Hiện nay, tùy theo mỗi giải 

pháp nền tảng hoặc chủng loại thiết bị phần cứng cụ thể, có rất nhiều các ứng 

dụng quản lý cơ sở hạ tầng được các bên cung cấp. Tuy nhiên, các ứng dụng này 

cần có các chức năng cơ bản như: 

- Quản lý hạ tầng, máy chủ, CSDL liên tục; 

- Nhanh chóng xác định hiệu năng sử dụng và các vấn đề hiện hữu 

nhằm đưa ra các biện pháp; 

- Cảnh báo khi hệ thống gặp các sự cố, quá tải, các vấn đề phản hồi 

hệ thống; 

- Phân tích các lỗi, thống kê lịch sử, hiệu suất theo thời gian thực, 

phân tích xu hướng của hệ thống; 

- Dễ làm chủ ứng dụng, dễ cài đặt và hỗ trợ đa nền tảng. 

V.3.8. Chỉ đạo, tổ chức, chính sách 

a) Về chỉ đạo: 

- Hàng năm thực hiện kiện toàn Ban Chỉ đạo về ứng dụng CNTT Tỉnh 

Hưng Yên,  

- Ban Chỉ đạo có trách nhiệm chính: 

o Quyết định các thay đổi lớn trong Kiến trúc của Tỉnh Hưng 

Yên (phạm vi, kinh phí…) đã được phê duyệt; 

o Chỉ đạo, điều phối các vấn đề về sự phối hợp, xung đột giữa 

các cơ quan trong triển khai các dự án dùng chung cấp tỉnh; 

b) Về Tổ chức: 

- UBND tỉnh là cơ quan quyết định chủ trương, phê duyệt kiến trúc 

chính quyền điện tử tỉnh Hưng Yên; 

- Ban Chỉ đạo CNTT Tỉnh Hưng Yên có Trưởng ban là Lãnh đạo Tỉnh 

các thành viên là Lãnh đạo một số sở, ban, ngành nhằm thực hiện 

công tác chỉ đạo triển khai ứng dụng CNTT trong Tỉnh Hưng Yên; 
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- Hội đồng kiến trúc: Bao gồm Lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện có 

tính chất đại diện về nghiệp vụ, tài chính, đầu tư, công nghệ, kỹ thuật 

của Hưng Yên; 

- Sở Thông tin và Truyền thông: Là cơ quan chủ trì triển khai kiến trúc 

chính quyền điện tử của Hưng Yên, đồng thời là cơ quan Thường 

trực của Ban Chỉ đạo CNTT và cơ quan giúp việc của Hội đồng kiến 

trúc; 

- Các nhóm chuyên trách về nghiệp vụ, ứng dụng, dữ liệu, công nghệ, 

an toàn thông tin thuộc Sở TTTT. Việc bố trí nhân sự do Sở TTTT 

thực hiện cho phù hợp với thực tế của mình. Các nhóm này có trách 

nhiệm tổ chức xây dựng, duy trì các thành phần kiến trúc tương ứng 

trong Kiến trúc chính quyền điện tử của mình.  

c) Về Chính sách: 

- Quyết định kiện toàn/thành lập Ban chỉ đạo CNTT, Hội đồng kiến 

trúc và quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, Hội đồng kiến trúc; 

- Các quy định, quy chế áp dụng trong thiết kế, triển khai, vận hành, 

khai thác, đảm bảo an toàn thông tin các hệ thống chính quyền điện 

tử tỉnh Hưng Yên (các văn bản cụ thể sẽ do Sở TTTT chủ trì phối 

hợp với cơ quan liên quan trình cấp có thẩm quyền ban hành ứng với 

các hệ thống, ứng dụng cụ thể phù hợp với thực tế triển khai chính 

quyền điện tử của Hưng Yên); 

- Hướng dẫn triển khai ứng dụng trên một nền tảng của tỉnh Hưng 

Yên. 

V.4. Các yêu cầu kỹ thuật và nghiệp vụ đối với các thành phần Kiến trúc 

Chính quyền điện tử cấp tỉnh 

Mục đích của các yêu cầu về kỹ thuật và nghiệp vụ đối với các thành phần 

trong Kiến trúc chính quyền điển tử tỉnh Hưng Yên là để xác định các ràng buộc 

về kiến trúc. Các ràng buộc này thường được mô tả bằng lời, được sử dụng làm 

cơ sở để tổ chức triển khai Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Hưng Yên. Việc 

đảm bảo tuân thủ các yêu cầu này sẽ đảm bảo việc triển khai các thành phần 

trong chính quyền điện tử tỉnh Hưng Yên sẽ phù hợp với Kiến trúc chính quyền 

điện tử được phê duyệt.  

Do đó, các yêu cầu này, cùng với các nguyên tắc (các yêu cầu cơ bản được 

khái quát hóa) được trình bày ở Mục V.6 sẽ được sử dụng là căn cứ mang tính 

chất quy định để các đơn vị liên quan thẩm định, thẩm tra, đánh giá, ra quyết 

định về các dự án về ứng dụng CNTT phục vụ triển khai chính quyền điện tử 

của tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2020. 
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V.4.1. Các yêu cầu về nghiệp vụ 

Các yêu cầu nghiệp vụ là các ràng buộc về nghiệp vụ được xác định thông 

qua phương pháp tổng hợp, phân tích từ kết quả việc khảo sát, hội thảo trao đổi, 

phỏng vấn với các đối tượng thụ hưởng cơ bản của hệ thống chính quyền điện tử 

của tỉnh Hưng Yên. Các ràng buộc có tính chất nghiệp vụ này có quan hệ chặt 

chẽ với các ràng buộc về kỹ thuật đối với các thành phần trong Kiến trúc chính 

quyền điện tử của tỉnh Hưng Yên. 

Các yêu cầu về nghiệp vụ cơ bản như sau:  

Các yêu cầu nghiệp vụ chung: 

a) Các hoạt động nghiệp vụ là để thực hiện các chức năng nghiệp vụ của các 

cơ quan, hướng đến đáp ứng mục tiêu chiến lược của các cơ quan trong Tỉnh; 

b) Có giải pháp đảm bảo sự liên tục về nghiệp vụ khi tiến hành triển khai 

tin học hóa các nghiệp vụ, nâng cấp, chính sửa các ứng dụng đang triển khai; 

c) Ứng dụng CNTT gắn kết chặt chẽ với nghiệp vụ, hỗ trợ việc triển khai 

nghiệp vụ, hướng đến từng bước cải tiến, tiêu chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ 

trong Chính quyền điện tử của Tỉnh. 

Các yêu cầu cụ thể cho các phân nhóm đối tượng chính: 

a) Người dân, doanh nghiệp (NSD): 

- Có thể nộp hồ sơ giải quyết TTHC tại bất kỳ huyện nào trong Tỉnh 

mà không cần đến huyện đang đăng ký hộ khẩu thường trú; 

- Chỉ cần sử dụng 01 (một) tài khoản, đăng nhập một lần thống nhất 

trên tất cả các kênh truy cập, để sử dụng cho tất cả các ứng dụng, 

dịch vụ công trực tuyến của Tỉnh; 

- Khai thông tin 1 (một) lần, sử dụng lại nhiều lần; 

- Được cung cấp thông tin cập nhật nhất thông qua kênh truy cập đã 

đăng ký về hiện trạng xử lý hồ sơ... 

- Thông tin hướng dẫn sử dụng các ứng dụng, dịch vụ do Tỉnh cung 

cấp được cung cấp đầy đủ, thuận tiện truy cập, số click đối đa để tìm 

thấy mục thông tin mong muốn là không quá 3 (ba) click từ mục 

thông tin ngoài cùng. 

- Người sử dụng và các tổ chức có thể tham gia đánh giá công khai 

chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công của các cơ quan chính 

quyền các cấp.  

- Người sử dụng được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về việc sử 

dụng các ứng dụng, dịch vụ công trực tuyến do Tỉnh cung cấp. 

b) Lãnh đạo Tỉnh: 

- Số liệu tổng hợp, thống kê báo cáo về tình hình phát triển kinh tế xã 

hội của toàn Tỉnh được tạo lập kịp thời, các chỉ tiêu tùy biến theo 
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yêu cầu, trên cơ sở tích hợp các hệ thống thông tin của các đơn vị 

trong tỉnh để ra quyết định; 

- Có thông tin thống kê báo cáo về hiện trạng xử lý công việc của các 

cơ quan trong Tỉnh kịp thời theo yêu cầu;  

- Có thông tin về hiện trạng xử lý thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ 

công trong toàn tỉnh. 

c) Cán bộ nghiệp vụ của các sở ban, quận/huyện, xã/phường...: 

- Sử dụng 1 (một) tài khoản cho tất cả các ứng dụng được phép sử 

dụng trong toàn Tỉnh;  

- Ứng dụng nghiệp vụ cho phép kết nối đến các hệ thống thông tin, 

CSDL dùng chung, chia sẽ của Tỉnh để thực hiện hoạt động nghiệp 

vụ của mình trong xử lý thủ tục hành chính (việc thẩm tra, việc thẩm 

định...);  

- Các biểu mẫu điện tử (e-Form) phục vụ ứng dụng, dịch vụ dễ dàng 

tùy biến bởi cán bộ nghiệp vụ theo sự thay đổi, quy định về thủ tục 

hành chính liên quan; 

- Các ứng dụng có giao diện rõ ràng, thuận tiện truy cập, sử dụng, có 

hướng dẫn sử dụng đầy đủ, dễ dàng truy cập trên nhiều phương tiện. 

d) Cán bộ quản trị hệ thống: 

- Có hệ thống quản lý hạ tầng CNTT quy mô cấp tỉnh để thuận tiện, 

giám sát trạng thái, xử lý kịp thời sự cố và thuận tiện trong việc lập 

kế hoạch quản lý, nâng cấp, thay thế các thiết bị. 

V.4.2. Các yêu cầu về kỹ thuật 

Căn cứ các yêu cầu nghiệp vụ, kết hợp với các kỹ thuật phân tích yêu cầu, 

đơn vị tư vấn đã nhận diện các yêu cầu kỹ thuật (các ràng buộc kỹ thuật của kiến 

trúc) đối với các thành phần Kiến trúc của chính quyền điện tử tỉnh Hưng Yên. 

Các yêu cầu kỹ thuật này giúp cho các đơn vị liên quan hiểu thống nhất, hiểu 

sâu sắc đối với các thành phần trong kiến trúc, mà kết quả cơ bản là việc triển 

khai các chương trình, đề án, dự án về ứng dụng CNTT của tỉnh Hưng Yên đảm 

bảo phù hợp với kiến trúc. 

Bảng 32. Các yêu cầu kỹ thuật cơ bản đối với các thành phần trong kiến trúc 

STT  
Thành 

phần  
Yêu cầu kỹ thuật 

1 
Kênh truy 

cập  

- Các kênh truy cập được tích hợp đảm bảo người sử dụng có 

thể lựa chọn kênh, đảm bảo sự thống nhất về tài khoản người sử 

dụng trên tất cả các kênh; 

- Thiết bị tương tác với chính quyền điện tử: máy tính cá nhân 

(PC); điện thoại thông minh (smart phone, tablet);máy 

tính Kiosk; 
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- Môi trường tương tác với chính quyền điện tử: Internet; mạng 

WAN/LAN; mạng viễn thông, mạng truyền số liệu chuyên dùng 

của các cơ quan Đảng và Nhà nước;  

- Yêu cầu khi thiết kế thành phần Kios phải có giao diện tương 

tác với công dân, doanh nghiệp phải hỗ trợ tính năng cảm ứng 

ngoài tính năng dùng chuột để dễ dàng khi thao tác. 

2 

Dịch vụ 

cổng thông 

tin điện tử 

- Đáp ứng tối thiểu Công văn số 1654/BTTTT-ƯDCNTT ngày 

27 tháng 5 năm 2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc 

Hướng dẫn các yêu cầu cơ bản về chức năng, tính từ năng kỹ 

thuật cho các dự án dùng chung theo Quyết định số 

43/2008/QĐ-TTg, phần Cổng thông tin điện tử; 

- Bảo đảm tiêu chuẩn nội dung, kỹ thuật: Nghị định số 

43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ Quy 

định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên 

trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan 

nhà nước; 

- Liên thông và tích hợp được các cổng/trang thông tin điện tử 

của 3 cấp Tỉnh-Huyện-Xã; 

- Tích hợp với LGSP của tỉnh phục vụ việc trao đổi chia sẽ dữ 

liệu giữa cổng thông tin điện tử. 

 

Dịch vụ 

công trực 

tuyến 

- Tên Dịch vụ công được đặt theo tên của nhóm thủ tục hành 

chính/thủ tục hành chính tương ứng lấy từ cơ sở dữ liệu quốc 

gia về thủ tục hành chính; 

- Được phân nhóm theo lĩnh vực, theo cơ quan trên mạng hành 

chính công của Tỉnh; 

- Cung cấp đầy đủ thông tin, dễ dàng tìm kiếm và truy cập trên 

mạng hành chính công của Tỉnh; 

- Có khả năng triển khai, tích hợp, bổ sung, mở rộng các dịch vụ 

công có sẵn hoặc xây dựng mới; 

- Nội dung chi tiết của các dịch vụ công sẽ được tích hợp với 

các phần mềm xử lý dịch vụ công và thủ tục hành chính 

 
Ứng dụng 

và CSDL 

a) Ứng dụng: 

- Hỗ trợ web (web-based) tối đa có thể, được tích hợp toàn bộ 

với cổng thông tin điện tử của Tỉnh; 

- Tích hợp với hệ thống SSO dùng chung của tỉnh để người sử 

dụng có thể đăng nhập một lần cho tất cả các ứng dụng; 

- Cung cấp đầy đủ và dễ dàng truy cập hướng dẫn sử dụng;  

- Cung cấp đầy đủ thông tin về ứng dụng cho phép tích hợp, liên 

thông thông qua LGSP của Tỉnh theo yêu cầu; 

- Giao diện người sử dụng thân thiện, đồng nhất. Sử dụng tiếng 

Việt Unicode tiêu chuẩn; 

- Cung cấp cơ chế ghi lưu biên bản hoạt động (log file) phục vụ 

việc quản lý lưu vết các truy cập vào hệ thống; 

- Cần xem xét, đánh giá đầy đủ khả năng nâng cấp, chỉnh sửa 

đối với các ứng đang được sử dụng nhằm tăng cường hiệu quả 

đầu tư, tiết kiệm chi phí trước khi quyết định thay thế hoàn toàn; 

- Tuân thủ hướng dẫn kỹ thuật phát triển ứng dụng của Tỉnh; 
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- Cần có giải pháp an toàn thông tin mức ứng dụng và CSDL 

nhằm đảm bảo an toàn an toàn thông tin theo quy định. 

b) CSDL 

- Có cơ chế sao lưu dữ liệu một cách an toàn, có thể khôi phục 

một cách dễ dàng và hạn chế việc mất mát dữ liệu khi sự cố xảy 

ra; 

- CSDL của các ứng dụng phải được thiết kế, khai báo, triển 

khai, vận hành, khai thác đảm bảo sự thống nhất về cấu trúc dữ 

liệu, về nội dung liệu và trình diễn dữ liệu với các CSDL dùng 

chung của tỉnh và trong toàn bộ hệ thống chính quyền điện tử 

của tỉnh Hưng Yên; 

- CSDL dùng chung của Tỉnh cần được thiết kế, triển khai, vận 

hành, khai thác đảm bảo phù hợp với quy định, hướng dẫn, định 

hướng triển khai, vận hành, khai thác, tiêu chuẩn, quy chuẩn của 

CSDL quốc gia tương ứng; 

- Trong một số trường hợp nhất định, CSDL cũng cho phép ứng 

dụng khai thác dữ liệu bằng các hình thức khác mà không thông 

qua Nền tảng chia sẻ, tích hợp dữ liệu; 

- Ứng dụng các công nghệ mới nhất trong việc làm sạch dữ liệu, 

thu thập và phân tích dữ liệu, lưu trữ dữ liệu 

 

Các dịch vụ 

chia sẻ, tích 

hợp (ngoài 

LGSP, có 

thể 

bảo gồm 

các 

dịch vụ 

khác, 

nếu có) 

- Áp dụng hướng dẫn kỹ thuật chuẩn của Tỉnh để xây dựng, 

đăng ký với LGSP, công bố, quản lý thay đổi dịch vụ một cách 

dễ dàng; 

- Các dịch vụ đã công bố có cung cấp mô tả rõ ràng về dịch vụ 

để các thành phần ứng dụng thành phần trong kiến trúc CQĐT 

có thể khai thác, sử dụng dịch vụ. 

-Sử dụng công nghệ dịch vụ web (Web Service);  

- Sử dụng các giao thức và chuẩn mở: XML, SOAP, WSDL, 

UDDI… 

- Tích hợp công nghệ bảo mật (HTTPs, WS-Security…) 

- Bảo mật dịch vụ cùng các cơ chế phân quyền triển khai, công 

bố, khai thác, tích hợp dịch vụ mức hệ thống 

(WSAuthentication Describes,WS-Policy Describes hay 

WSTrust Describes …) 

 
Hạ tầng kỹ 

thuật 

Tỉnh: Quản lý tập trung CSDL và các ứng dụng dùng chung của 

tỉnh; Triển khai các dịch vụ tích hợp, chia sẻ, liên thông dữ liệu 

toàn tỉnh; 

- Trung tâm dữ liệu điện tử của Tỉnh được xây dựng theo quy 

định tại Thông tư số 03/2013/TT-BTTTTcủa Bộ TTTT quy định 

về trung tâm dữ liệu triển khai trong cơ quan nhà nước nhằm 

đáp ứng yêu cầu về vận hành, quản lý, triển khai ứng dụng tập 

dùng chung của tỉnh; 

- Cơ quan nhà nước các cấp, Trung tâm hành chính công của 

Tỉnh được trang bị mạng LAN, trang thiết bị CNTT, máy tính 

đầy đủ theo quy định phục vụ công việc; 

- Hạ tầng mạng WAN được xây dựng, hoàn thiện đảm bảo sự 

kết nối đến tất cả các cơ quan hành chính đến xã và Trung tâm 
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dịch vụ hành chính công phục vụ việc triển khai các ứng dụng 

của chính quyền điện tử được thông suốt; 

- Mạng WAN, Trung tâm dữ liệu Tỉnh, mạng LAN được tích 

hợp với hệ thống quản lý CSHT để đảm bảo việc quản lý, giám 

sát hạ tầng CNTT trọng yếu của tỉnh được thuận tiện. 

V.5. Các yêu cầu đối với các thành phần Kiến trúc ở mức lôgic và đề xuất 

các giải pháp triển khai. 

Căn cứ vào các yêu cầu nghiệp vụ và kỹ thuật được xác định bên trên, đơn 

vị tư vấn đã thực hiện khái quá hóa thành một số yêu cầu chính ở mức logic và 

đề xuất các giải pháp triển khai mang tính định hướng đối với các thành phần 

trong kiến trúc chính quyền điện tử của tỉnh Hưng Yên. 

Bảng 33. Các yêu cầu đối với các thành phần kiến trúc ở mức logic và đề xuất giải 

pháp triển khai 

STT  
Thành 

phần 
Yêu cầu  Đề xuất giải pháp triển khai 

1  

Kênh 

truy  

cập 

Hỗ trợ đa kênh, đa phương tiện 

truy cập nhưng vẫn đảm bảo 

thống nhất về tài khoản sử dụng 

trên tất các các kênh, phương 

triện truy cập 

Triển khai thành quản lý kênh 

truy cập và tích hợp với hệ thống 

quản tài khoản dùng chung của 

Tỉnh 

2  

Dịch 

vụ 

công 

trực 

tuyến 

Cung cấp đầy đủ thông tin về 

hướng dẫn sử dụng, dễ dàng tìm 

kiếm theo tiêu chí, truy cập sử 

dụng tại một địa chỉ duy nhất Tập 

trung tại một Cổng thông tin điện 

tử duy nhất 

Triển khai tập trung tại một Cổng 

thông tin điện tử duy nhất của 

Tỉnh 

3  

Ứng 

dụng, 

CSDL 

a) Ứng dụng nội bộ: Được xây 

dựng, triển khai đảm bảo khả 

năng chia sẽ thông tin, dữ liệu 

một cách dễ dàng với các ứng 

dụng khác khi có yêu cầu, với tối 

thiểu thời gian, chi phi phải sửa 

đổi;  

b) Ứng dụng dùng chung cấp 

tỉnh: Được xây dựng, triển khai 

đảm bảo tính mở, mô tả được, 

liên kết lỏng, đóng gói, định vị dễ 

dàng, sử dụng lại, khả năng kết 

nối với LGSP của Hưng Yên đảm 

bảo việc dùng chung trong toàn 

Tỉnh được hiệu quả, tiết kiệm, an 

toàn, thống suốt;  

c) Ứng dụng nghiệp vụ phục vụ 

- Áp dụng kiến trúc hướng dịch 

vụ (SOA) trong thiết kế, triển 

khai các ứng dụng, dịch vụ trong 

kiến trúc chính quyền điện tử của 

Hưng Yên; 

- Ưu tiên triển khai xây dựng 

trước nền tảng LGSP, các ứng 

dụng, dịch vụ, CSDL, danh mục 

dùng chung của Tỉnh; 

- Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật 

phát triển ứng dụng, dịch vụ, 

CSDL của Tỉnh đảm bảo khả 

năng kết nối, sử dụng LGSP được 

hiệu quả, thông suốt, an toàn; 

- Các ứng dụng nội bộ được triển 

khai tập trung, do các đơn vị cấp 

Sở chủ trì, các đơn vị khác trong 
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dịch vụ công trực tuyến, thủ tục 

hành chính liên thông: 

- Được thiết kế, xây dựng có sự 

kế thừa, sử dụng lại dữ liệu tác 

nghiệp, các chức năng tương tự 

theo phân nhóm nghiệp vụ, theo 

cơ quan, có khả năng mở rộng dễ 

dàng cho các dịch vụ công trực 

tuyến khác trong tương lai; 

- Xác định được các bước nghiệp 

vụ trùng nhau trong tất cả các uy 

trình nghiệp vụ (ví dụ: Tiếp nhận, 

xử lý, luận chuyển, trả kết quả…) 

để tin học hóa thành các dịch vụ 

nghiệp vụ có thể sử dụng lại, 

không đầu tư xây dựng mới; 

- Có CSDL riêng phục vụ ứng 

dụng, cần được thiết kế, xây 

dựng, triển khai đảm bảo sự 

thống nhất với CSDL quốc gia, 

CSDL dùng chung của Tỉnh. 

d) Ứng dụng cấp quốc gia: Tuân 

thủ áp dụng thông tư số 

25/2014/TT-BTTTT ngày 

30/12/2014 quy định về việc triển 

khai các hệ thống thông tin có 

quy mô từ Trung ương đến địa 

phương 

đ) Ứng dụng tổng hợp báo cáo: 

Có cơ sở dữ liệu có kích thước 

lớn, được kết nối với các ứng 

dụng liên quan đảm bảo có dữ 

liệu kịp thời, đảm bảo chất lượng 

của dữ liệu thống kê, yêu cầu xác 

thực đối với các ứng dụng cung 

cấp dữ liệu. 

e) CSDL 

- Dữ liệu chính quyền điện tử của 

Hưng Yên cần phải: Được chia sẽ 

khi có yêu cầu, thống nhất trong 

toàn bộ hệ thống chính quyền 

điện tử của Hưng Yên, có khả 

năng mở rộng theo yêu cầu thực 

tế, đáp ứng yêu cầu truy vấn khối 

lượng lớn dữ liệu, đảm bảo sao 

lưu, phục hồi kịp thời 

tỉnh không triển khai, đóng vài 

trò là đơn vị sử dụng cuối của các 

ứng dụng; 

- Các ứng dụng cần kết nối với hệ 

thống CSDL dùng chung của tỉnh 

phục vụ công tác thống kê, tổng 

hợp, báo cáo. Triển khai tích hợp 

dịch vụ ký số đối với người thực 

hiện tổng hợp, báo cáo để đảm 

bảo trách nhiệm của cơ quan, đơn 

vị thực hiện báo cáo  

- Các ứng dụng nghiệp vụ phục 

vụ dịch vụ công trực tuyến cần 

kết nối với các CSDL, danh mục 

dùng chung của tỉnh, hệ thống 

thông tin quốc gia, CSDL quốc 

gia thông qua hệ thống NGSP và 

LGSP và triển khai phương án 

đảm bảo sự thống nhất dữ liệu 

trong toàn vòng đời của dữ liệu 

(tạo lập, xử lý, trao đổi, lưu trữ); 

- Phần ứng dụng nghiệp vụ tùy 

biến thêm cần được phân tách 

thành các mô đun riêng, liên kết 

lỏng với ứng dụng đóng gói, 

thương mại để nâng cao khnâng 

cao khả năng nâng cấp và chuyển 

sang các phiên bản mới khi cần; 

- Triển khai xây dựng CSDL 

dùng chung của tỉnh, CSDL phục 

vụ các ứng dụng dùng chung của 

tỉnh một cách tập trung đảm bảo 

sự nhất quán về dữ liệu của các 

hệ thống trọng yếu trong toàn 

Tỉnh, đồng thời, đảm bảo sự hiệu 

quả, hiệu xuất trong quản lý quản 

lý, vận hành, duy trì các CSDL 

dùng chung; 

- Theo dõi thường xuyên theo dõi 

việc triển khai Thông tư số 

25/2014/TT-BTTTT để nắm tiến 

độ, định hướng, hướng dẫn triển 

khai. Trường hợp cần thiết phải 

triển khai ứng dụng cấp quốc gia 

tại Tỉnh để kịp thời đáp ứng yêu 

cầu của thực tế, cần thiết có văn 

bản để gửi cơ quan liên quan để 
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được hướng dẫn. 

4  

Hạ 

tầng kỹ 

thuật 

- Cơ sở hạ tầng kỹ thuật của Tỉnh 

đảm bảo sự kết nối đến tất cả các 

cơ quan hành chính đến cấp xã và 

Trung tâm dịch vụ hành chính 

công phục vụ việc triển khai các 

ứng dụng của chính quyền điện 

tử được thông suốt, an toàn;  

- Việc xác định số lượng thiết bị, 

cấu hình thiết bị phải dựa trên 

nhu cầu sử dụng hiện tại và đáp 

ứng nhu cầu nâng cấp, mở rộng 

để nâng cao khả năng phục vụ 

trong tương lai, có dự phòng để 

đề phòng sự cố, khi nhu cầu tăng 

cao đột biến đòi hỏi năng lực xử 

lý cao hơn. 

- Triển khai trung tâm dữ liệu tập 

trung của Tỉnh. 

- Ứng dụng các công nghệ ảo 

hóa, điện toán đám mây để nâng 

cao khả năng sử dụng, thuận tiện 

trong quản lý giám sát, nâng cao 

tính bảo mật, tiết kiệm tài nguyên 

CNTT và tiết kiệm chi phí. 

5  

Tổ 

chức, 

chỉ 

đạo, 

chính 

sách 

- Về tổ chức: Tăng cường vai trò 

của UBND trong tổ chức triển 

khai chính quyền điện tử tỉnh 

Hưng Yên theo kiến trúc được 

duyệt; 

- Về chính sách: Có hành lang 

pháp lý đảm bảo việc tuân thủ 

kiến trúc trong triển khai chính 

quyền điện tử tỉnh Hưng Yên trên 

một nền tảng. 

- Kiện toàn, tăng cường vai trò 

của Ban Chỉ đạo CNTT, với Chủ 

tịch UBND là Trưởng ban Chỉ 

đạo; 

- Xây dựng văn bản, quy định về 

tính bắt buộc phải tuân thủ kiến 

trúc của tỉnh Hưng Yên và các 

hướng dẫn triển khai ứng dụng 

CNTT dựa trên kiến trúc; 

- Giao Sở TTTT chủ trì triển khai 

kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh 

Hưng Yên. 

V.6. Nguyên tắc và minh họa triển khai các ứng dụng Chính quyền điện tử 

trên nền tảng Chính quyền điện tử cấp tỉnh. 

V.6.1. Các nguyên tắc cần tuân thủ trong kiến trúc Chính quyền điện tử 

tỉnh Hƣng Yên 

(1) Tuân thủ kiến trúc trong triển khai ứng dụng CNTT của Tỉnh: 

Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Hưng Yên là cơ sở để các cơ quan trong 

tỉnh lập, trình thẩm định, phê duyệt, triển khai kế hoạch ứng dụng CNTT, dự án 

ứng dụng CNTT hàng năm và theo giai đoạn. Các chương trình, đề án, dự án 

đầu tư các thành phần không thuộc kiến trúc chính quyền điện tử của tỉnh Hưng 

Yên sẽ không được xem xét phê duyệt. 

Trong trường hợp các chương trình, đề án, dự án đầu tư nằm ngoài kiến 

trúc chính quyền điện tử của Tỉnh, cơ quan chủ đề xuất cần trình UBND tỉnh 
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Hưng Yên xem xét điều chỉnh kiến trúc và cần đạt được sự đồng ý của UBND 

tỉnh trước khi triển khai các dự án như quy định. 

(2) Các vấn đề về an toàn thông tin cần phải được nhận diện và có giải 

pháp toàn diện 

An toàn thông tin là thành phần kiến trúc có tính chất xuyên suốt trong tất 

cả các thành phần kiến trúc của chính quyền điện tử của Hưng Yên. Việc đảm 

bảo an toàn thông tin được coi là một trong những yếu tố quan trọng đảm bảo sự 

thành công trong triển khai kiến trúc chính quyền điện tử của tỉnh Hưng Yên. 

Do đó, các ván đề về An toàn thông tin cần được xác định trong tất cả các 

đề xuất triển khai ứng dụng CNTT trong chính quyền điện tử tỉnh Hưng Yên và 

cần có đề xuất giải pháp ở đầy đủ các mức chính sách, kỹ thuật, vật lý. 

(3) Các ứng dụng, dịch vụ trong chính quyền điện tử tỉnh Hưng Yên cần hỗ  

trợ web (web-enabled), theo kiến trúc hướng dịch vụ (SOA), được tài 

liệu hóa đầy đủ đảm bảo tính liên thông thông qua LGSP của Tỉnh 

Hưng Yên: 

Sử dụng Kiến trúc SOA để giải quyết bài toán tích hợp các ứng dụng, dịch 

vụ đa nền tảng trong chính phủ điện tử nói chung là giải pháp chính hiện đang 

được áp dụng trong các tổ chức nói chung. Đối với các đề xuất ứng dụng, dịch 

vụ không tuân thủ kiến trúc SOA, không hỗ trợ web thì cần thuyết minh đầy đủ 

về nguyên nhân. 

(4) Ưu tiên triển khai nền tảng, các ứng dụng, dịch vụ, hệ thống thông tin, 

CSDL dùng chung của tỉnh Hưng Yên: 

Việc triển khai trước nền tảng, các ứng dụng, dịch vụ, hệ thống thông tin, 

CSDL dùng chung là tiền đề quan trong để triển khai kiến trúc chính quyền điện 

tử được thành công, đảm bảo hiệu quả, hiệu xuất. Việc triển khai cần thí điểm 

trên quy mô nhỏ trước khi triển khai nhân rộng để đảm bảo khẳ năng thành công 

cao, hạn chế rủi ro về lặ chọn sai giải pháp công nghệ, đối tác, lãng phí nguồn 

lực. 

(5) Áp dụng cơ chế đăng nhập một lần cho các ứng dụng, dịch vụ trong 

Chính quyền điện tử tỉnh Hưng Yên 

Tích hợp tất cả các các ứng dụng, dịch vụ cấp tỉnh cung cấp cho người dân, 

doanh nghiệp, cán bộ công chức, viên chức… theo cơ chế đăng nhập một lần 

nhằm tăng cường sự thuận tiện, đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ của người sử dụng. 

(6) Áp dụng tiêu chuẩn mở trong trao đổi thông tin, dữ liệu 

Thông tin và dữ liệu được trao đổi giữa các cơ quan của Tỉnh cần dựa trên 

tiêu chuẩn mở. Sử dụng các giao diện tiêu chuẩn, không độc quyền, được tài liệu 
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hóa một cách đầy đủ, không phụ thuộc vào công nghệ, nền tảng, ví dụ như 

XML, JSON; 

(7) Phải tài liệu hóa cấu trúc thông điệp trao đổi: 

Việc làm này sẽ tăng cường tính liên thông về thông tin/dữ liệu trong đổi 

giữa các hệ thống thông tin trong Tỉnh. Tài liệu về cấu trúc thông điệp dữ liệu 

bao gồm tối thiểu: Trường thông tin bắt buộc và tùy chọn; độ dài và kiểu của 

bản tin (độ dài cố định hay thay đổi, nếu thay đổi thì ký tự để phân tách các 

trường); mô tả dữ liệu của các trường thông tin; giải thích và có ví dụ về các 

trường thông tin; 

(8) Nền tảng ứng dụng cần được ảo hóa khi có thể: 

Việc ảo hóa nền tảng ứng dụng nhằm tối ưu hóa việc triển khai, quản lý, sử 

dụng tài nguyên của ứng dụng, dịch vụ trong chính quyền điện tử của tỉnh Hưng 

Yên.  

(9) Cần sử dụng các CSDL dùng chung của tỉnh 

Các ứng dụng cần sử dụng các cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh Hưng 

Yên để đảm bảo sự thống nhất, tiết kiệm, hiệu quả trong toàn Tỉnh. 

(10) Cần thực hiện chuyển đổi dữ liệu trước khi triển khai các ứng dụng: 

Nguyên tắc này đảm bảo sự kế thừa và liên tục về dữ liệu phục vụ các ứng 

dụng đang được triển khai sử dụng và vẫn thuộc Kiến trúc chính quyền điện tử 

của tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2020. 

(11) Có ứng dụng nghiệp vụ tương ứng với nhóm dịch vụ công trực 

tuyến/dịch vụ công trực tuyến 

Cần có các ứng dụng nghiệp vụ tương ứng phục vụ tác nghiệp trong thực 

hiện cung cấp nhóm dịch vụ công trực tuyến/ dịch vụ công trực tuyến. Các ứng 

dụng nghiệp vụ này được thiết kế, xây dựng đảm bảo việc sử dụng lại các chức 

năng nghiệp vụ dùng chung khi thực hiện mở rộng thêm các dịch vụ công có 

tính tương tự thuộc cùng phân nhóm nghiệp vụ. 

(12) Các ứng dụng nghiệp vụ phục vụ dịch vụ công trực tuyến tích hợp 

lên cổng thông tin điện tử tỉnh Hưng Yên: 

Nguyên tắc này đảm bảo cổng thông tin điện tử tỉnh Hưng Yên là điểm truy 

cập tập trung, hướng đến thống nhất việc cung cấp, quản lý, duy trì các dịch vụ 

công trực tuyến trong toàn tỉnh Hưng Yên. 

(13) Sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành để luận chuyển hồ 

sơ, văn bản 
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Các ứng dụng nghiệp vụ phục vụ tác nghiệp, việc giải quyết thủ tục hành 

chính, cung cấp dịch vụ công… có nhu cầu luận chuyển hồ sơ/văn bản giữa các 

cơ quan, đơn vị cần được thực hiện thông qua hệ thống quản lý văn bản và điều 

hành của tỉnh Hưng Yên. 

V.6.2. Minh họa việc khai các ứng dụng chính quyền điện tử trên nền tảng 

chính quyền điện tử tỉnh Hƣng Yên 

Việc kết nối với LGSP được thực hiện theo quy trình gồm 5 bước: Lập kế 

hoạch, Triển khai dự án, Kết nối thử nghiệm, vận hành thử và Vận hành như 

sau: 

Quy trình triển khai ứng dụng CNTT tỉnh Hưng Yên trên một nền tảng

Lập kế hoạch Lập, trình phê duyệt Triển khai dự án
Kết nối thử nghiệm, 

vận hành thử
Vận hành
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Hình 43. Minh họa việc khai các ứng dụng chính quyền điện tử trên nền tảng chính 

quyền điện tử tỉnh Hưng Yên 

1. Bước Lập kế hoạch 

Các cơ quan cần lập kế hoạch, xin chủ trương đầu tư ứng dụng CNTT của 

mình theo kiến trúc được phê duyệt. Đề xuất chủ trương được UBND tỉnh giao 

Sở TTTT và các đơn vị liên quan thẩm định, trong đó Sở TTTT thẩm định về sự 

phù hợp với kiến trúc. 

Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ vào các yêu cầu, hướng dẫn của quốc 

gia và tập các nguyên tắc, yêu cầu của kiến trúc chính quyền điện tử của Hưng 

Yên để thẩm định sự phù hợp với kiến trúc. Sau khi xem xét, Sở TTTT sẽ có 
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văn bản báo cáo UBND về kết quả thẩm định sự phù hợp với kiến trúc chính 

quyền điện tử của Tỉnh Hưng Yên. 

Ví dụ minh họa: 

- Trong năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trưởng đề xuất triển khai “CSDL 

đất đai” dùng chung của Tỉnh Hưng Yên và 05 dịch vụ công trực tuyến “Cấp 

giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ”, “Thủ tục đăng 

ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, 

công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở”, “Thủ tục đăng ký xác lập 

quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần 

đầu và đăng ký thay đổi,  chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề”, 

“Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu”, “Thủ tục cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho 

người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu”. 

- Tuy nhiên, theo nguyên tắc bên trên, sau khi kiến trúc của Hưng Yên 

được phê duyệt, ưu tiên triển khai nền tảng, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu 

dùng chung của tỉnh, triển khai trên quy mô nhỏ trước khi triển khai nhân rộng. 

Do đó, trong đề xuất triển khai 05 dịch vụ công chỉ lựa chọn 01 (một) dịch vụ 

công để thí điểm triển khai trước. Bốn dịch vụ công còn lại sẽ được triển khai 

sau. 

2. Lập, trình phê duyệt dự án: 

Chủ đầu tư lập báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định, trình cấp có thẩm 

quyền phê duyệt. Sở TTTT thẩm định sự phù hợp với kiến trúc và thiết kế sơ bộ 

trong đó cần xác định rõ các dịch vụ cần khai thác, tần suất sử dụng, tính sẵn 

sàng của các dịch vụ của cơ quan có thể được chia sẽ cho cơ quan khác. Sau đó, 

gửi tới Sở TTTT để kiểm tra rà soát năng lực hệ thống, nghiệp vụ và kỹ thuật 

đáp ứng yêu cầu, nếu đảm bảo sẽ tiến hành lập biên bản cam kết giữa 2 bên để 

kết nối sau khi dự án hoàn thành. 

Các nguyên tắc, yêu cầu về kỹ thuật được áp dụng rõ nét nhất ở giai đoạn 

này, việc đáp ứng các nguyên tắc, yêu cầu kỹ thuật sẽ đảm bảo kiến trúc được 

tuân thủ trong triển khai. 

Ví dụ minh họa: 

- Việc triển khai CSDL đất đai cần theo các quy định, hướng dẫn liên quan 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường, như Thông tư số 04/2013/TT-BTNMT ngày 

24/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường Quy định về xây dựng 

cơ sở dữ liệu đất đai. 

- Trong báo cáo nghiên cứu khả thi cần thể hiện rõ về hiện trạng triển khai 

các hệ thống thông tin có quy mô, phạm vi từ Trung ương đến địa phương theo 
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Thông tư số 25/2014/TT-BTTTT ngày 30/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin 

và Truyền thông; 

- Theo thiết kế Ứng dụng nghiệp vụ phục vụ dịch vụ công trực tuyến “Thủ 

tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu” là ứng dụng dạng desktop-based, không 

phải dạng web-based; không trình bày rõ phương án kết nối đến mạng liên thông 

văn phòng điện tử để luân chuyển hồ sơ; 

- Báo cáo nghiên cứu khả thi, không xác định rõ các dịch vụ dùng chung 

(SSO, dịch vụ luân chuyển hồ sơ…) cần khai thác, tần suất sử dụng; 

- Do đó, Sở TTTT có văn bản thẩm định về việc không đáp ứng kiến trúc 

chính quyền điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

3. Bước triển khai dự án: 

Trường hợp, các báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án CSDL đất đai và 

dịch vụ công trực tuyến “Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu” đã được 

hoàn chỉnh đáp ứng đầy đủ các nguyên tắc và yêu cầu của kiến trúc chính quyền 

điện tử của Hưng Yên. Dự án sẽ được phê duyệt và được tổ chức triển khai theo 

quy định hiện hành. 

Ví dụ minh họa: 

- Căn cứ trên hướng dẫn kỹ thuật về phát triển ứng dụng, các hệ thống, ứng 

dụng, dịch vụ được các đơn vị được lựa chọn (nhà thầu) triển khai phát triển 

thêm các module/dịch vụ cần để kết nối với dịch vụ SSO và dịch vụ luân chuyển 

văn bản đã được đăng ký trên LGSP để sử dụng chung trong toàn tỉnh Hưng 

Yên (sử dụng SDK LGSP do Sở TTTT cung cấp). 

- Ở giai đoạn này, sở TTTT tỉnh Hưng Yên sẽ thực hiện vai trò hỗ trợ Sở 

Tài nguyên và Môi trường, đơn vị triển khai dự án CSDL đất đai và dịch vụ 

công trực tuyến “Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu”, kết nối được với 

LGSP sau khi hoàn thành. 

4. Bước kết nối thử nghiệm, vận hành thử: 

Các hệ thống, ứng dụng, dịch vụ được cài đặt thử nghiệm trên môi trường 

giả định của LGSP, tiến hành tạo lập các kịch bản và kiểm thử kịch bản trong 

môi trường giả định. 

Ví dụ minh họa: 

- Sở Tài nguyên và Môi trường và đơn vị triển khai cung cấp thông tin mô 

tả  về hệ thống CSDL đất đai, dịch vụ công trực tuyến “Thủ tục đăng ký quyền 

sử dụng đất lần đầu” và yêu cầu cần thiết về môi trường giả lập, và đề xuất kịch 

bản kết nối thử nghiệm để thực hiện cài đặt, kết nối thử nghiệm sau khi đã xây 

dựng xong; 

- Sở TTTT tiến hành rà soát lại năng lực, tiến hành giả lập môi trường, hỗ 

trợ cài đặt, và tiến hành kết nối thử nghiệm về việc sử dụng dịch vụ SSO và dịch 

vụ luân chuyển hồ sơ trên LGSP; 
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- Sở TTTT chủ trì việc kết nối thử nghiệm, vận hành thử nghiệm một thời 

gian, tiến hành đánh giá kết quả trước khi Sở Tài nguyên và Môi trường tiến 

hành nghiệm thu dự án; 

- Trong trường hợp hệ thống CSDL đất đai và dịch vụ công trực tuyến 

“Thủ  tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu” chưa đáp ứng yêu cầu thì Sở Tài 

nguyên và Môi trưởng cần yêu cầu đơn vị thi công chỉnh sửa lại cho phù hợp, 

đảm bảo kết nối được với hệ thống LGSP được thông suốt. 

5. Bước vận hành: 

Các dịch vụ được cài đặt trên LGSP (nếu do các hệ thống, ứng dụng, dịch 

vụ cung cấp) và được đưa và môi trường vận hành thật. Các bộ kết nối kết nối 

của các hệ thống, ứng dụng, dịch vụ với LGSP cũng được đưa vào môi trường 

vận hành thật. 

Như vậy việc khai thác các dịch vụ do LGSP cung cấp sẽ được các cơ 

quan, đơn vị trong Tỉnh phát triển trên những thông tin, công cụ trên LGSP (Từ 

việc đăng ký, hạ tầng kỹ thuật, công cụ phát triển, hỗ trợ…) 

Đối với các dịch vụ hoặc hệ thống đã có của các cơ quan trong tỉnh Hưng 

Yên cần chia sẻ lên LGSP cũng được thực hiện theo cơ chế này, lúc này LGSP 

sẽ tạo lập các kết nối đến các HTTT hoặc CSDL của cơ quan qua các công cụ 

sẵn có. Ví dụ sử dụng công nghệ nền tảng dịch vụ dữ liệu kết nối tới dữ liệu cũ 

dưới nhiều định dạng khác nhau như Excel, File, CSDL quan hệ… để đưa ra 

thành các dịch vụ dữ liệu dùng chung (dạng web service) để các hệ thống khác 

có thể khai thác lại được. 

V.7. Các tiêu chuẩn CNTT áp dụng cho Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp 

tỉnh 

V.7.1. Tuân thủ các văn bản hƣớng dẫn về tiêu chuẩn, quy chuẩn 

- Các thành phần trong Kiến trúc CQĐT của Hưng Yên tuân thủ các 

tiêu chuẩn kỹ thuật đã được quy định trong các văn bản hướng dẫn 

cụ thể như sau: 

- Thông tư 10/2016/TT-BTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định 

danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản 

lý văn bản và điều hành 

- Thông tư 06/2015/TT-BTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông ngày 23/3/2015 Quy định Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp 

dụng về chữ ký số và dịch vụ chúng thực chữ ký số 

- Thông tư 25/2014/TT-BTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông ngày 30/12/2014. Thông tư này quy định trách nhiệm của các 
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cơ quan trong việc ban hành Quy định kỹ thuật về dữ liệu của các hệ 

thống thông tin.  

- Thông tư 22/2013/TT-BTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông ngày 23/12/2013 về việc ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ 

thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước 

- Thông tư 03/2013/TT-BTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông ngày 15/3/2013 Quy định áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 

thuật đối với trung tâm dữ liệu 

- Thông tư 24/2011/TT-BTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông ngày 20/9/2011 Quy định về việc tạo lập, sử dụng và lưu trữ 

dữ liệu đặc tả trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử 

của cơ quan nhà nước. 

- Thông tư 19/2011/TT-BTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông ngày 01/07/2011 Quy định về việc áp dụng tiêu chuẩn định 

dạng tài liệu mở trong cơ quan nhà nước 

- Công văn số 3788/BTTTT-THH của Bộ Thông tin và Truyền thông 

ngày 26/12/2014 về việc Hướng dẫn liên thông, trao đổi dữ liệu có 

cấu trúc bằng ngôn ngữ XML giữa các hệ thống thông tin trong cơ 

quan nhà nước 

- Công văn số 2803/BTTTT-THH của Bộ Thông tin và Truyền thông 

ngày 01/10/2014 về việc Hướng dẫn kỹ thuật liên thông giữa các hệ 

thống quản lý văn bản và điều hành trong cơ quan nhà nước 

V.7.2. Các tiêu chuẩn CNTT áp dụng trong LGSP tỉnh Hƣng Yên 

Bảng 34. Các tiêu chuẩn CNTT áp dụng trong LGSP tỉnh Hưng Yên 

STT 
Tiêu 

chuẩn 

Phiên bản Mô tả Văn bản quy định 

1 SOAP 1.2 trở lên Giao thức truy vập đối 

tượng đơn giản 

Thông tư số 

22/2013/TT-BTTTT 

2 HTTP 1.1 trở lên Giao thức truyền siêu văn 

bản 

Thông tư số 

22/2013/TT-BTTTT 

3 WSDL 1.1 trở lên Giao thức ngôn ngữ mô tả 

dịch vụ Web 

Thông tư số 

22/2013/TT-BTTTT 

4 SMTP/MI

ME 

 Giao thức truyền thư đơn 

giản 

Thông tư số 

22/2013/TT-BTTTT 

5 TCP/IP  Giao thức điều khiển truyền 

tin 

Thông tư số 

22/2013/TT-BTTTT 

6 LDAP 3.0 Giao thức truy cập dịch vụ 

thư mục đơn giản 

Thông tư số 

22/2013/TT-BTTTT 

7 FTP  Giao thức truyền tệp tin Thông tư số 
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22/2013/TT-BTTTT 

8 RSS 2.0 trở lên Định dạng tệp tin dựa trên 

ngôn ngữ đánh dấu mở rộng 

XML để chia sẻ nội dụng 

dựa trên web 

Thông tư số 

22/2013/TT-BTTTT 

9 HTML 4.01 Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn 

bản 

Thông tư số 

22/2013/TT-BTTTT 

10 HTML 1.1 Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn 

bản mở rộng 

Thông tư số 

22/2013/TT-BTTTT 

11 XML 1.0 trở lên Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng Thông tư số 

22/2013/TT-BTTTT 

12 XML 

schema 

1.0 trở lên Định nghĩa các lược đồ 

trong tài liệu XML 

Thông tư số 

22/2013/TT-BTTTT 

13 HTTPS  Giao thức truyền siêu văn 

bản an toàn 

Thông tư số 

22/2013/TT-BTTTT 

14 SSL 3.0 trở lên Giao thức an toàn tầng giao 

vận 

Thông tư số 

22/2013/TT-BTTTT 

15 FTPS  Giao thức truyền tệp tin an 

toàn 

Thông tư số 

22/2013/TT-BTTTT 

16 XML 

Encryption 

Syntax and 

Processing 

 Cú pháp và xử lý số XML Thông tư số 

22/2013/TT-BTTTT 

18 3DES Giải thuật 

mã hóa 

Thuật toán mã hóa khối 3 

lần 

Thông tư số 

22/2013/TT-BTTTT 

19 RSA  Giải thuật mã hóa công khai Thông tư số 

22/2013/TT-BTTTT 

20  WS-

Security 

1.1 Tiêu chuẩn an toàn dịch vụ 

Web 

Thông tư số 

22/2013/TT-BTTTT 

22 SNTP  Giao thức quản lý mạng đơn 

giản 

Chưa được quy định 

trong các văn bản 

hiện hành 

23 X.509 3.0 Tiêu chuẩn quản lý hạ tầng 

khóa công khai 

Chưa được quy định 

trong các văn bản 

hiện hành 

24 ASN.1  Tiêu chuẩn và ký hiệu biểu 

diễn, mã hóa, truyền và giải 

mã dữ liệu trong truyền 

thông và mạng máy tính 

Chưa được quy định 

trong các văn bản 

hiện hành 

25 DOM  Mô hình đối tượng tài liệu là 

giao diện lập trình ứng dụng 

cho các tài liệu HTML và 

Chưa được quy định 

trong các văn bản 

hiện hành 
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XML 

26 ISO SQL 1999 trở 

lên 

Tiêu chuẩn về ngôn ngữ 

truy vấn CSDL 

Chưa được quy định 

trong các văn bản 

hiện hành 

27 XSLT  Ngôn ngữ dựa trên XML 

dùng để biến đổi các tài liệu 

XML 

Công văn số 

2788BTTT-THH 

28 XLANG 

flow 

setting 

Format 

 Định dạng thiết lập luồng 

thông điệp 

Chưa được quy định 

trong các văn bản 

hiện hành 

29 DSML 2.0 trở lên Ngôn ngữ đánh dấu dịch vụ 

thư mục 

Chưa được quy định 

trong các văn bản 

hiện hành 

30 BPEL4WS  Ngôn ngữ thực thi quy trình 

nghiệp vụ 

Chưa được quy định 

trong các văn bản 

hiện hành 

31 Restful 

webservice 

 Dịch vụ web kiểu Restful Chưa được quy định 

trong các văn bản 

hiện hành 

V.8. Lựa chọn Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Hƣng Yên 

Dựa trên những phân tích ở trên, sự lựa chọn tối ưu cho kiến trúc chính 

quyền điện tử tỉnh Hưng Yên như sau: 

1. Sử dụng Khung giải pháp Chính quyền điện tử của Microsoft đã triển 

khai tại Hưng Yên từ năm 2009 đến nay; 

2. Đánh giá một số thay thế như trục tích hợp, triển khai SSO để đáp 

ứng được tính mở của hệ thống; 

3. Hệ thống này đáp ứng cho cả những ứng dụng viết trên các nền tảng  

không phải của Microsoft; 

V.9. Lộ trình/kế hoạch/nguồn kinh phí và trách nhiệm triển khai các thành 

phần trong Kiến trúc 

V.9.1. Lộ trình triển khai  

Từ hiện trạng, định hướng xây dựng và kiến trúc CQĐT Hưng Yên như đã 

phân tích ở trên lộ trình xây dựng CQĐT Hưng Yên được phân kỳ theo thứ tự 

ưu tiên như sau:   

a) Giai đoạn 1: 2016 - 2017   

Mục tiêu: xây dựng nền tảng CQĐT Hưng Yên. Cụ thể:   
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Triển khai nền tảng tích hợp và phát triển các ứng dụng nhằm xây dựng hệ 

thống CQĐT Tỉnh theo kiến trúc đã đưa ra.   

Xây dựng các dịch vụ nền tảng dùng chung.   

Xây dựng các CSDL dùng chung, ưu tiên các CSDL nền tảng.   

Rà soát, nâng cấp các DVCTT hiện có, xây dựng mới các DVCTT và ứng 

dụng chuyên ngành ưu tiên, tích hợp cho công dân, doanh nghiệp, tổ chức.   

Nâng cấp cơ sở hạ tầng, bao gồm trung tâm tích hợp dữ liệu và đường 

truyền mạng.   

Triển khai thí điểm CQĐT để làm cơ sở nhân rộng trong giai đoạn sau.   

b) Giai đoạn 2: 2018 – 2019   

Mục tiêu: xây dựng CQĐT Hưng Yên. Cụ thể:   

Nâng cấp, phát triển các phần mềm lõi dùng chung đảm bảo tính liên thông 

nghiệp vụ theo Kiến trúc, tích hợp cho cán bộ CB CCVC.   

Tiếp tục hoàn thiện các CSDL dùng chung, CSDL chuyên ngành.   

Hoàn thiện cổng dịch vụ công trực tuyến, phát triển các DVCTT từ mức 3 

lên mức 4 cho các lĩnh vực thường xuyên có giao dịch.   

Xây dựng các ứng dụng chuyên ngành ở mọi lĩnh vực.   

Xây dựng phần mềm báo cáo thống kê tổng hợp, hỗ trợ ra quyết định của 

chính quyền các cấp.   

Xây dựng các hệ thống tương tác với người dân.   

Đào tạo công dân điện tử cho các huyện còn lại trên địa bàn tỉnh.  

c) Giai đoạn 3: 2019 - 2020   

Mục tiêu là đến hết năm 2020 xây dựng hoàn thành hệ thống CQĐT. Triển 

khai các ứng dụng hỗ trợ chính quyền và cung cấp thông tin cho người dân. Đào 

tạo người sử dụng. 

 

Triển khai các dự án theo lộ trình như sau: 

Bảng 35. Lộ trình triển khai các dự án đề xuất 

Giai đoạn 1: 2016-2017 Giai đoạn 2: 2018-2019 Giai đoạn 3: 2019 – 2020 
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1. Cải tiến quy trình 

nghiệp vụ 

2. Xây dựng trung tâm 

dữ liệu 

3. Đầu tư xây dựng, 

hoàn thiện nền tảng 

CQĐT tỉnh Hưng Yên. 

4. Nâng cấp, mở rộng hệ 

thống một cửa liên 

thông. 

5. Xây mới danh mục 

điện tử dùng chung. 

6. Nâng cấp ứng dụng 
quản lý cán bộ 

1. Tư vấn quản trị kiến 
trúc 

2. Xây dựng hệ thống an 
toàn thông tin toàn tỉnh 

3. Nâng cấp các ứng 

dụng hỗ trợ chính quyền 

nhóm 1. 

4. Nâng cấp các ứng 

dụng hỗ trợ chính quyền 

nhóm 2. 

5. Nâng cấp các ứng 

dụng kỹ thuật dùng 

chung 

1. Xây mới các ứng 

dụng hỗ trợ chính quyền. 

2. Xây mới hệ thống 

thông tin kinh tế xã hội 

3. Đào tạo cho cán bộ, 
CNVC 

V.9.2. Nguồn kinh phí  

− Tăng cường chính sách ưu tiên đầu tư, hỗ trợ cho ứng dụng và phát 

triển CNTT tại các cơ quan trong hệ thống chính trị. Quan tâm đầu tư 

kinh phí cho việc hoàn thiện hệ thống pháp lý, chuẩn hoá thông tin, 

chuẩn hoá các chỉ số báo cáo, thống kê, các chế độ đảm bảo dữ liệu 

đầy đủ và chính xác phục vụ các hoạt động ứng dụng và phát triển 

CNTT. Tập trung đầu tư cho một số dự án trọng điểm có tính đột phá 

và tạo nền móng cho hạ tầng kỹ thuật, ứng dụng và phát triển CNTT.   

− Ngân sách tỉnh là chủ yếu, kêu gọi thêm các nguồn đầu tư, hỗ trợ từ 

các doanh nghiệp, nguồn các chương trình mục tiêu của chính phủ và 

nguồn ODA.  

V.9.3. Về tổ chức triển khai  

− Việc tổ chức thực hiện triển khai kiến trúc chính quyền điện tử được 

thực hiện đồng bộ từ tỉnh tới các ngành, các địa phương. Xây dựng 

một quyết tâm chính trị cao trong hệ thống chính trị, thể chế hoá quyết 

tâm đó bằng các hành động cụ thể; coi công nghệ thông tin là lĩnh vực 

ưu tiên của tỉnh. Các cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh 

đạo cần gương mẫu, đi đầu trong việc ứng dụng CNTT, vào cuộc 

quyết liệt thì ứng dụng CNTT mới thành công, mới có Chính quyền 

điện tử.  

− Tỉnh, ngành, địa phương đưa mục tiêu, nhiệm vụ CNTT là nội dung 

quan trọng trong các chương trình, kế hoạch phát triển KTXH....  

− Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử cấp tỉnh, cấp 

huyện tương ứng.  
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V.9.4. Nguồn nhân lực  

− Hình thành đội ngũ lãnh đạo CNTT; bổ sung, kiện toàn, nâng cao trình 

độ đội ngũ cán bộ chuyên trách CNTT tại các cơ quan, đơn vị.  

− Bố trí biên chế để có hệ thống Chính quyền điện tử đủ mạnh và đội 

ngũ vận hành CQĐT; có chế độ đãi ngộ, thu hút nhân tài đối với đội 

ngũ cán bộ CNTT làm việc tại các cơ quan trong hệ thống chính trị của 

tỉnh.  

− Đào tạo, nâng cao trình độ cán bộ, công chức về CNTT. Tăng cường 

liên kết hợp tác nội ngoại tỉnh trong đào tạo CNTT, đặc biệt chú trọng 

đến việc đào tạo đội ngũ kỹ sư chuyên gia về CNTT.  

V.9.5. Cơ chế chính sách  

− Tăng cường Hợp tác quốc tế và liên doanh liên kết, hợp tác công tư, 

thuê dịch vụ để phát triển CNTT.  

− Xây dựng các cơ chế chính sách thu hút, khuyến khích tạo điều kiện, 

ưu đãi cho các doanh nghiệp tham gia đầu tư, triển khai xây dựng 

Chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh.  

− Xây dựng các quy chế, qui định liên quan đến bảo đảm an toàn an ninh 

thông tin, Quy trình giải quyết. xử lý các thủ tục hành chính liên thông 

điện tử giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tạo cơ sở 

pháp lý cho việc triển khai các hệ thống thông tin liên thông các cấp 

trên địa bàn tỉnh.  

− Tăng cường công tác đánh giá chỉ số ứng dụng CNTT xây dựng chính 

quyền điện tử, đưa chỉ số này thành một trong các tiêu chí để xét duyệt 

thi đua, khen thưởng các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.  

− Tăng cường công tác quản lý nhà nước về CNTT, tham mưu, đề xuất, 

hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiên triển khai Chính 

quyền điện tử theo đúng Kiến trúc và lộ trình thực hiện.  

V.10. Sơ bộ hiệu quả việc triển khai chính phủ điện tử dựa trên kiến trúc 

Chính quyền điện tử của Hưng Yên là một hệ thống CNTT phức tạp cả về 

quy mô và phạm vi ứng dụng. Kinh nghiệm thế giới đã cho thấy rằng với hệ 

thống thông tin phức tạp như vậy thì việc xây dựng một kiến trúc tổng thể và 

triển khai theo kiến trúc đó sẽ đem lại hiệu quả lâu dài và bền vững.  

Kiến trúc CQĐT Hưng Yên đã đưa ra một cái nhìn tổng quát về xây dựng 

CQĐT của Hưng Yên trong một giai đoạn dài, đưa ra một bức tranh tổng thể 

cho tương lai CQĐT và lộ trình đi đến đó. Do bám sát vào yêu cầu nghiệp vụ và 

phục vụ mục tiêu chiến lược của Tỉnh nên kiến trúc CQĐT là một giải pháp tổng 

thể đảm bảo năng lực ứng dụng CNTT đáp ứng được yêu cầu của tổ chức. Các 
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đề xuất đều xuất phát từ phương pháp tổng thể nên mọi rào cản trước đây như 

phát triển manh múm, mạnh ai nấy làm, không chia sẻ và không thể tích hợp 

được sẽ được khắc phục.  

Trên cơ sở kiến trúc CQĐT, Hưng Yên có cơ sở khoa học để xây dựng kế 

hoạch ứng dụng CNTT trên phạm vi toàn tỉnh. Cách làm kế hoạch không chỉ từ 

cơ sở đi lên, mà Kiến trúc là công cụ cho phép rà soát xây dựng kế hoạch đảm 

bảo được các vấn đề kỹ thuật như chia sẻ, liên thông, không bị trùng lặp trên 

phạm vi toàn tỉnh.  

Kiến trúc CQĐT xác định được các thành phần dùng chung, hạ tầng dùng 

chung, CSDL chia sẻ, ứng dụng dùng chung v.v. điều này tiết kiệm nguồn lực 

đầu tư. Nhưng quan trọng hơn, thông tin được chia sẻ, không bị cát cứ thì thông 

tin sẽ trở thành tài sản của Tỉnh hỗ trợ cho công tác phục vụ người dân, doanh 

nghiệp và chỉ đạo điều hành một các hiệu quả, và thống suốt.  

Thông qua việc xây dựng kiến trúc, Lãnh đạo biết được nội dung cần đầu 

tư và mục tiêu đạt được được. Kiến trúc cũng chỉ rõ vai trò trách nhiệm của các 

đơn vị liên quan để cho việc triển khai được đồng bộ, trách nhiệm rõ ràng. Kiến 

trúc tổng thể là một quá trình liên tục. Bản thiết kế kiến trúc tổng thể là một sự 

bắt đầu của một quy hoạch chiến lược ứng dụng CNTT trong toàn Tỉnh. Vấn đề 

quan trọng là sau khi được phê duyệt phải kiên trì tuân thủ kiến trúc và từng giai 

đoạn phải có đầu tư để đánh giá và tiếp tục hoàn thiện. 

VI. Tổ chức triển khai Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh  

VI.1. Danh mục các văn bản do UBND tỉnh ban hành để triển khai Chính 

quyền điện tử cấp tỉnh  

− Quy trình quản lý đầu tư các bước phải phù hợp Khung Kiến trúc Chính 

phủ điện tử Việt Nam; Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp Tỉnh (bao 

gồm nội dung, tiêu chí thẩm định thiết kế sơ bộ, thiết kế thi công; đánh 

giá hiệu quả đầu tư so sánh phương án triển khai ứng dụng Chính phủ 

điện tử độc lập và phương án triển khai trên nền tảng Chính quyền điện 

tử).  

− Các yêu cầu kỹ thuật đối với các ứng dụng CNTT (mua sắm, xây dựng, 

nâng cấp) triển khai trên nền tảng Chính quyền điện tử cấp Tỉnh do Tỉnh 

ban hành.  

− Ban hành danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung của Tỉnh.  

− Xây dựng cơ chế gắn chặt phát triển ứng dụng công nghệ thông tin với 

cải cách hành chính, ISO điện tử và cải cách thể chế;  

− Xây dựng chính sách ưu đãi đối với cán bộ kỹ thuật công nghệ thông tin 

trong tỉnh Hưng Yên;  
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− Xây dựng quy chế về các thông tin, số liệu bắt buộc phải tích hợp, công 

bố trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Hưng Yên;  

− Đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào tiêu chí thi đua, khen thưởng 

của Tỉnh.  

VI.2. Trách nhiệm Sở Thông tin và Truyền thông  

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh tổ chức triển khai 

Kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh Hưng Yên; Tổ chức tuyên truyền, phổ 

biến Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh. 

- Chủ trì xây dựng nền tảng tích hợp của Chính quyền điện tử tỉnh Hưng 

Yên và triển khai tích hợp dịch vụ, ứng dụng đối với các hệ thống ứng dụng 

công nghệ thông tin dùng chung của tỉnh; nâng cấp, hoàn thiện Trung tâm Tích 

hợp dữ liệu của tỉnh; xây dựng cơ sở dữ liệu, các ứng dụng công nghệ thông tin 

dùng chung của tỉnh; đào tạo nâng cao nhận thức để quản lý, khai thác, vận hành 

Chính quyền điện tử tỉnh Hưng Yên; 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng ban hành các văn bản 

quy phạm pháp luật, các văn bản hướng dẫn, các tiêu chuẩn kỹ thuật phục vụ 

cho kiến trúc chính quyền điện tử;  

- Thẩm định, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai các dự án công nghệ thông 

tin tuân thủ Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh. 

- Hàng năm, tổ chức rà soát, cập nhật kiến trúc chính quyền điện tử của tỉnh 

đảm bảo phù hợp khi có các yêu cầu mới về nghiệp vụ và công nghệ phát sinh.  

- Tổng hợp báo cáo kết quả, những vướng mắc trong quá trình triển khai 

thực hiện Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh, trình UBND tỉnh điều chỉnh Kiến 

trúc cho phù hợp. 

VI.3. Trách nhiệm các Sở, Ban, Ngành và UBND các huyện, thành phố:  

1. Sở Tài chính 

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cân đối ngân sách và các 

nguồn vốn; xác định tỷ lệ chi ngân sách hàng năm cho công nghệ thông tin, đảm 

bảo đủ kinh phí thực hiện các Dự án đã đề ra theo đúng tiến độ. 

- Hướng dẫn các sở, ngành, UBND cấp huyện, xã các quy định về quản lý 

tài chính; thanh tra, kiểm tra việc sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn huy 

động trong thực hiện các Đề án, Dự án khác liên quan đến Kiến trúc chính 

quyền điện tử. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tƣ 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông tham 

mưu, đề xuất với UBND tỉnh về cân đối, phân bổ nguồn vốn đầu tư đảm bảo đủ 

kinh phí để triển khai thực hiện các dự án, đê án thuộc Kiến trúc. 
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- Xây dựng chính sách huy động các nguồn vốn trong và ngoài nước; 

chính sách khuyến khích các doanh nghiệp tăng đầu tư cho phát triển công 

nghệ thông tin. 

3) Các sở, ban, ngành khác 

Phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên 

quan trong quá trình tổ chức thực hiện.   

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin theo định hướng của Tỉnh trong 

công tác quản lý hành chính, xây dựng và triển khai ứng dụng chuyên ngành, 

CSDL chuyên ngành nhằm nâng cao hiệu quả công tác, cung cấp các dịch vụ 

công trực tuyến thuộc phạm vi quản lý ở các cấp độ phù hợp, bố trí cán bộ 

chuyên trách hoặc phụ trách công nghệ thông tin theo chỉ đạo của Tỉnh.  

4) Ủy ban nhân dân cấp huyện:  

Có trách nhiệm triển khai các nhiệm vụ ở cấp Huyện và chủ động cân đối 

ngân sách hàng năm, báo cáo Hội đồng nhân dân bố trí kinh phí ứng dụng công 

nghệ thông tin cho các dự án thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương theo 

quy định.  

VII. Danh mục tài liệu tham chiếu  

1. Văn bản số 1178/BTTTT-THH ngày 21/4/2015 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông về việc ban hành Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt 

Nam, Phiên bản 1.0 

2. Luật Công nghệ thông tin (Luật số 67/2006/QH11 của Quốc hội nước 

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua 

ngày 29/6/2006);  

3. Luật Giao dịch điện tử (Luật số 51/2005/QH11 của Quốc hội nước Công 

hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 

29/11/2005); 

4. Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và 

dịch vụ chứng thực chữ ký số;   

5. Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính Phủ về việc ứng 

dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước;   

6. Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ về việc sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 

07/09/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng 

thể phát triển kinh tế - xã hội;   

7. Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/06/2011 quy định về việc cung cấp 

thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng 

thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;   
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8. Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23/11/2011 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP của Chính phủ 

ngày 15/2/2007 quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký 

số và dịch vụ chứng thực chữ ký số;   

9. Quyết định số 698/QĐ-TTg ngày 01/06/2009 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển nguồn nhân lực công nghệ 

thông tin đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020; 

10. Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg ngày 13/01/2010 của Thủ tướng Chính 

phủ v/v phê duyệt Quy hoạch phát triển an toàn thông tin số quốc gia đến 

2020; 

11. Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 22/09/2010 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc phê duyệt Đề án “Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về 

công nghệ thông tin và truyền thông”; 

12. Chỉ thị số 07/CT-BBCVT ngày 07/7/2007 của Bộ Bưu chính, Viễn thông 

về Định hướng Chiến lược phát triển Công nghệ thông tin và Truyền 

thông Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 (gọi tắt là “Chiến lược Cất cánh”). 

13. Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về 

đẩy mạnh ứng dụng phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát 

triển bền vững và hội nhập quốc tế. 

14. Quyết định số 392/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ban hành ngày 

27/3/2015 về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển ngành công 

nghiệp CNTT đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025. 

15. Báo cáo chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT Việt Nam 

năm 2015 (Vietnam ICT Index 2015) của Hội tin học Việt Nam và Bộ 

Thông tin và Truyền thông. 

16. Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/04/2014 quy định tổ chức các cơ 

quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương. 

17. Thông tư số 22/2013/TT-BTTTT ngày 23/12/2013 của Bộ trưởng Bộ 

Thông tin và Truyền thông ban hành “Danh mục các tiêu chuẩn kỹ thuật 

về ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước”. 

18. Chương trình hành động số 111-CTr/TU ngày 30/10/2014 của Tỉnh Ủy về 

việc thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW về đấy mạnh ứng dụng, phát 

triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. 

19. Kế hoạch số 312/KH-UBND ngày 30/12/2015 của UBND tỉnh ban hành 

Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 

14/10/2015 của Chính phủ về chính phủ điện tử trên địa bàn tỉnh Hưng 

Yên. 
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20. Quyết định số 2286/QĐ-UBND ngày 06/11/2009 của UBND tỉnh về việc 

phê duyệt Quy hoạch phát triển Công nghệ thông tin tỉnh Hưng Yên đến 

năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020. 

      21.Căn cứ Kế hoạch số 265/KH-UBND ngày 19/11/2015 của UBND tỉnh 

Hưng Yên về việc phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt 

động các cơ quan nhà nước tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2020. 


