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NỘI DUNG 

2. Quyết định số 739/QĐ-UBND ngày 22/03/2017 của UBND 
tỉnh về ban hành danh mục thông tin công khai minh bạch trên  
    Cổng/Trang TTĐT của CQNN tỉnh Hà Tĩnh 
 

3. Tiêu chí ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, điều hành 

 theo Quyết định số 20/QĐ-STTTT ngày 27/02/2017 của 

 Sở TT&TT về  hướng dẫn thực hiện và phương pháp đánh giá 

tiêu chí «Thông tin và Truyền thông» trong xây dựng nông 

thôn mới giai đoạn 2017-2020  
 4. Hướng dẫn cách thức vận hành, ứng dụng hiệu quả TrangTTĐT  
của các xã, phường, thị trấn. 

1. Đánh giá công tác UD và PT CNTT tại UBND huyện Kỳ Anh 

 5. Xây dựng đô thị thông minh và một số văn bản có liên quan 



Năm 2015: 9 

Năm 2016: 10 

Năm 2017: 9 

THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CNTT 
 TẠI UBND HUYỆN KỲ ANH 



PHÂN TÍCH CÁC CHỈ SỐ HATINH ICT INDEX 
CỦA UBND HUYỆN KỲ ANH 
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Giải pháp nâng cao chỉ số HaTinh ICT Index 

  Môi trường 
 Chính sách 

Ứng dụng 
CNTT 

Hạ tầng 
Kỹ thuật 
 

Nhân lực 

-  Nhân lực, hạ tầng là nền tảng 
- Ứng dụng và Môi trường chính sách 

CNTT  là mục tiêu và là động lực. 

SXKD 



 Quyết định số 739/QĐ-UBND ngày 22/03/2017 của 
UBND tỉnh về ban hành danh mục thông tin công 
khai minh bạch trên Cổng/Trang TTĐT của CQNN 

tỉnh Hà Tĩnh 
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Sơ đồ, cơ cấu tổ 
chức; chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn 

Lịch sử hình 
thành và phát 

triển 

Thông tin 
lãnh đạo 

Thông tin lãnh đạo tiếp 
nhận phản ánh về quy 

định hành chính 

Thông tin 
giao dịch 

chính thức  

Bản đồ địa 
giới hành 

chính 

Thông tin 
thống kê 

1.THÔNG TIN VỀ 
CƠ QUAN, ĐƠN 

VỊ 

23 DANH MỤC CÔNG KHAI MINH BẠCH (1)  



Tin tức, sự kiện liên quan thuộc phạm vi QLNN của đơn vị 

Thông tin chỉ đạo, điều hành của đơn vị 

VB tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện PL, chế độ, CS 

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch hàng năm, 5 năm 

23 DANH MỤC CÔNG KHAI MINH BẠCH (2)  

2 

3 

4 

5 

6 

Lịch làm việc hàng ngày, hàng tháng của lãnh đạo cơ quan 



TT về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu mua sắm công, XDCB 

Báo cáo 6 tháng, năm và kế hoạch công tác hàng năm 

Văn bản QPPL, văn bản quản lý hành chính có liên quan 

TT về dự toán NSNN, tình hình thực hiện NS, quyết toán NSNN 

TT về phân bổ, QL, SD nguồn hỗ trợ PT chính thức, nguồn phi CP 
, nguồn cứu trợ, trợ cấp XH, khoản đóng góp của ND, các loại Quỹ 

23 DANH MỤC CÔNG KHAI MINH BẠCH (3)  

7 

8 

9 

10 

11 



Các bản kiến nghị, yêu cầu và kết quả xử lý, phản hồi 

TT về đề tài KH có sử dụng NSNN 

TT về vấn đề trưng cầu ý kiến, tiếp nhận ý kiến; địa chỉ tiếp nhận 

Thông báo kết quả giải quyết các khiếu nại, tố cáo 

Thông tin khen thưởng, xử phạt đối với cá nhân, tập thể, DN 

23 DANH MỤC CÔNG KHAI MINH BẠCH (4)  

12 

13 

14 

15 

16 



TT về công tác tổ chức - CB (tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, 
bổ nhiệm, khen thưởng, miễn nhiệm, bãi nhiệm, kỷ luật, hưu trí, …) 

 Bộ TTHC, các DVCTT được công bố 

Chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư 

TT về quy hoạch, KH sử dụng đất, giá đất và thu hồi đất; phương 
án bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư 

23 DANH MỤC CÔNG KHAI MINH BẠCH (5)  

17 

18 

19 

20 



TT về SP, hàng hóa, DV có tác động tiêu cực đến SK, môi trường, 
kết luận thanh tra, KT giám sát có liên quan 

Thông tin về Thuế, phí và lệ phí  

TT về kế hoạch phát triển KTXH hàng năm và giai đoạn 

23 DANH MỤC CÔNG KHAI MINH BẠCH (6)  

21 

22 

23 



 

Tiêu chí ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, 
điều hành theo Quyết định số 20/QĐ-STTTT 
ngày 27/02/2017 của Sở TT&TT về  hướng dẫn 
thực hiện và phương pháp đánh giá tiêu chí 
«Thông tin và Truyền thông» trong xây dựng 
nông thôn mới giai đoạn 2017-2020  
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ỨNG DỤNG 

Xã có điểm phục vụ Bưu chính 

Xã có dịch vụ viễn thông, Internet 

Xã có Đài truyền thanh và hệ thống 
loa đến các thôn 

Xã có ứng dụng CNTT trong công tác 
quản lý, điều hành 

TIÊU CHÍ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 



Về cơ sở 
vật chất 

Ứng dụng 
CNTT 
trong 
quản lý, 
điều hành 

XÃ CÓ ỨNG DỤNG CNTT 
TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH 



 

VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT 

Tất cả các cơ quan: Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy 
ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức 
chính trị xã hội của xã có máy vi tính phục vụ công tác, 
đồng thời được kết nối mạng LAN, mạng Internet. 

 

Tối thiểu có 80% cán bộ, công chức xã được trang bị 
máy vi tính phục vụ hoạt động chuyên môn.  

XÃ CÓ ỨNG DỤNG CNTT 
TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH 



 

Trên 80% cán bộ, công chức xã biết sử dụng 
máy tính phục vụ hoạt động chuyên môn.  

 

Đảng ủy, HĐND, UBND xã sử dụng PM quản lý hồ 

sơ, văn bản và ĐHTN; thực hiện nhận/gửi văn 

bản chỉ đạo, điều hành qua mạng Internet. 

100% cán bộ, công chức được cấp tài khoản và 
được đào tạo để sử dụng PM ĐHTN 

2. VỀ ỨNG DỤNG CNTT 
TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH (1) 

  1 

  2 



UBND xã sử dụng ít nhất ba PM: Tài chính; Tư pháp hộ 

tịch; Địa chính; Đối tượng CS-người có công; BH y tế-

BHXH; Xây dựng; TT&TT, Văn hóa. 

 

Xã có trang thông tin điện tử 

 

Cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 trên 
trang TTĐT 

 

VỀ ỨNG DỤNG CNTT 
TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH (2) 

  3 

  4 

  5 
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DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN 

MỨC 1 
• Thông tin trực tuyến 

MỨC 2 
• Mẫu đơn trực tuyến 

MỨC 3 

• Nhận, xử lý hồ sơ trực 
tuyến 

MỨC 4 
• Trả lại kết quả trực tuyến 



 

Văn bản số 180/STTTT-CNTT ngày 
29/03/2017 của Sở TT&TT hướng dẫn 
chi tiết về xây dựng Trang TTĐT của các 
xã, phường, thị trấn. 

 



WEBSITE 

THIẾT KẾ 
WEBSITE 

THẨM 
ĐỊNH 

HOSTING,
CẤP TÊN 

MIỀN 

DUY TRÌ 
HOẠT 
ĐỘNG 

NÂNG CẤP, 
…. 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẤP XÃ 



Giới thiệu 

Tin tức, sự 
kiện 

Chỉ đạo, điều 
hành 

Tuyên truyền 
Quy hoạch, 

Kế hoạch 

VB QPPL 

Góp ý và Hỏi 
đáp 

Thông tin 
liên hệ 

Ngân sách 

Giao dịch 
chính thức 

DVC 

Xây dựng 
NTM 

CÁC CHUYÊN MỤC 
TRÊN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẤP XÃ 
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Quy chế quản lý, vân hành, sử dụng và cung cấp 
thông tin Trang TTĐT xã 

Thành lập BBT Trang TTĐT 

Thông báo phân công nhiệm vụ thành viên BBT 
Trang TTĐT 

Ban hành quy định mức chi nhuận bút, thù lao 

Tenxa.hatinh.gov.vn 

DUY TRÌ, VẬN HÀNH 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CẤP XÃ 

VB WEB XA/QD 511- ban hanh quy che quan ly van hanh trang dien tu0001.pdf
VB WEB XA/QD 511- ban hanh quy che quan ly van hanh trang dien tu0001.pdf
VB WEB XA/QD 511- ban hanh quy che quan ly van hanh trang dien tu0001.pdf
VB WEB XA/QD 511- ban hanh quy che quan ly van hanh trang dien tu0001.pdf
VB WEB XA/QD 511- ban hanh quy che quan ly van hanh trang dien tu0001.pdf
VB WEB XA/QD 511- ban hanh quy che quan ly van hanh trang dien tu0001.pdf
VB WEB XA/QD 511- ban hanh quy che quan ly van hanh trang dien tu0001.pdf
VB WEB XA/QD 511- ban hanh quy che quan ly van hanh trang dien tu0001.pdf
VB WEB XA/QD 511- ban hanh quy che quan ly van hanh trang dien tu0001.pdf
VB WEB XA/QD 511- ban hanh quy che quan ly van hanh trang dien tu0001.pdf
VB WEB XA/QD 511- ban hanh quy che quan ly van hanh trang dien tu0001.pdf
VB WEB XA/QD 511- ban hanh quy che quan ly van hanh trang dien tu0001.pdf
VB WEB XA/QD 511- ban hanh quy che quan ly van hanh trang dien tu0001.pdf
VB WEB XA/QD 511- ban hanh quy che quan ly van hanh trang dien tu0001.pdf
VB WEB XA/QD 511- ban hanh quy che quan ly van hanh trang dien tu0001.pdf
VB WEB XA/QD 511- ban hanh quy che quan ly van hanh trang dien tu0001.pdf
VB WEB XA/QD 511- ban hanh quy che quan ly van hanh trang dien tu0001.pdf
VB WEB XA/QD 511- ban hanh quy che quan ly van hanh trang dien tu0001.pdf
VB WEB XA/QD 511- ban hanh quy che quan ly van hanh trang dien tu0001.pdf
VB WEB XA/QD 511- ban hanh quy che quan ly van hanh trang dien tu0001.pdf
VB WEB XA/QD 511- ban hanh quy che quan ly van hanh trang dien tu0001.pdf
VB WEB XA/QD 511- ban hanh quy che quan ly van hanh trang dien tu0001.pdf
VB WEB XA/QD 511- ban hanh quy che quan ly van hanh trang dien tu0001.pdf
VB WEB XA/QD 511- ban hanh quy che quan ly van hanh trang dien tu0001.pdf
VB WEB XA/QD 511- ban hanh quy che quan ly van hanh trang dien tu0001.pdf
VB WEB XA/QD 511- ban hanh quy che quan ly van hanh trang dien tu0001.pdf
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VB WEB XA/QD 511- ban hanh quy che quan ly van hanh trang dien tu0001.pdf
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VB WEB XA/Quyet_dinh_thanh_lap_Ban_Bien_tap_trang_web_2014.doc
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XÂY DỰNG ĐÔ THỊ THÔNG MINH 

Khái niệm đô thị thông minh: Là đô thị hoặc khu vực dân cư ứng 
dụng CNTT-TT phù hợp, tin cậy, có tính đổi mới sáng tạo và các 
phương thức khác nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác 
phân tích, dự báo, cung cấp các dịch vụ, quản lý các nguồn lực 
của đô thị có sự tham gia của người dân; nâng cao chất lượng 
cuộc sống và làm việc của cộng đồng, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo 
phát triển kinh tế; đồng thời bảo vệ môi trường trên cơ sở tăng 
cường liên thông, chia sẻ dữ liệu, an toàn, an ninh thông tin 
giữa các hệ thống và dịch vụ 

(VB số 58/BTTTT-KHCN  ngày 11/01/2018 của Bộ TT&TT về việc hướng dẫn các nguyên tắc định 
hướng về CNTT-TT trong xây dựng đô thị thông minh ở Việt Nam) 

 



Ứng dụng CNTT trong giao thông, y tế, giáo dục, an toàn thực phẩm,  

Hệ thống giám sát, cảnh báo trực tuyến về 

môi trường; hệ thống thu thập, phân tích DL  

 

Tăng cường đảm 

bảo an ninh, ATXH 

chống tội phạm 

Trật tự an toàn xã hội 

Dịch vụ công 

5 

6 

Mục tiêu xây dựng đô thị thông minh 

      Chất lượng CS 
nâng cao 

    Quản lý đô thị 
Tinh gọn 

Nâng cao năng lực 

cạnh tranh 

1 

2 

Bảo vệ môi trường 

3 

4 

Hạ tầng kỹ thuật-dịch vụ số hóa, liên thông, chia sẻ dữ liệu 

Hạ tầng thông tin số an toàn, dữ liệu mở=> 

khởi nghiệp, giảm chi phí DN, hợp tác 
 

Sử dụng DVC nhanh chóng, 

Thuận tiện, HTTT rộng khắp 



STT Tên văn bản Cơ quan  
ban hành 

 
1 

Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 về tăng cường sử 
dụng văn bản điện tử trong hoạt động của CQNN 

Thủ tướng CP 

2 QĐ số  34/2013/QĐ-UBND ngày 09/8/2013 Ban hành quy 

định về tiêu chuẩn nghiệp vụ đối với cán bộ thực hiện 

nhiệm vụ chuyên trách về CNTT trong CQNN trên địa bàn 

tỉnh 

UBND tỉnh 

3 QĐ số 2859 /QĐ-UBND ngày 16/9/2013 Ban hành Quy 

chế đảm bảo ATTT trong quản lý, vận hành và khai thác 

các hệ thống thông tin của CQNN trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

UBND tỉnh 

4 Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014  quy định 
thí điểm về thuê dịch vụ CNTT trong CQNN 

Thủ tướng CP 

MỘT SỐ VĂN BẢN CÓ LIÊN QUAN 



STT Tên văn bản Cơ quan  
ban hành 

5 Quyết định số 4143/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 về việc ban 

hành Quy chế quản lý, vận hành Chuyên mục “DN hỏi - CQNN 

trả lời” trên Cổng TTĐT tỉnh 

UBND tỉnh 
 

6 Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 28/04/2016 về quy chế 
quản lý và sử dụng hệ thống DVCTT mức độ 3 trên địa bàn tỉnh 
Hà Tĩnh 

UBND tỉnh 

7 Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND ngày 24/09/2016 “Quy định 
một số chính sách đẩy mạnh ứng dụng CNTT nhằm cải thiện 
chỉ số tính minh bạch và tiếp cận thông tin, góp phần nâng cao 
năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2017-2020”; 

HĐND tỉnh 

8 Thông tư số 47/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 quy định chi 
tiết về ưu tiên đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ CNTT sản 
xuất trong nước sử dụng nguồn vốn NSNN 

Bộ TTT&TT 



THÔNG TIN TRAO ĐỔI XIN LIÊN HỆ: 
 

PHÒNG QL CNTT – SỞ TT&TT 
ĐT: 02393. 890.150 
Email: ntthao.stttt@hatinh.gov.vn 
Hoặc liên hệ qua chuyên mục hỏi đáp 
tại website Sở TT&TT:ww.ict.hatinh.gov.vn   

http://www.ict-hatinh.gov.vn/

