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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử  
tỉnh Lạng Sơn, phiên bản 1.0 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006; 

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/5/2007 của Chính phủ về 
ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 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; 

Căn cứ Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về 
Chính phủ điện tử; 

Căn cứ Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ 
thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số  
656/TTr-STTTT ngày 19/6/2018, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kiến trúc Chính quyền điện tử 
tỉnh Lạng Sơn, phiên bản 1.0, với những nội dung chủ yếu sau: 

1. Các thành phần chính 

- Các kênh truy cập (Cổng/trang thông tin điện tử). 

- Các ứng dụng công nghệ thông tin (Hệ thống điều hành tác nghiệp của 
chính quyền, các ứng dụng chuyên ngành, dịch vụ công trực tuyến,…). 

- Nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung cấp tỉnh (LGSP) và các dịch vụ 
chia sẻ và tích hợp. 

- Hạ tầng kỹ thuật (Mạng chuyên dùng, máy tính, thiết bị,…). 

- Cơ sở dữ liệu và Trung tâm tích hợp dữ liệu. 
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2. Nhiệm vụ, lộ trình triển khai thực hiện 

Giai đoạn 1 
2018 - 2019  

1. Xây dựng các ứng dụng nghiệp vụ Chính quyền điện tử tỉnh. 
2. Nâng cấp Cổng thông tin điện tử của tỉnh. 
3. Xây dựng nền tảng tích hợp, chia sẻ cấp tỉnh (LGSP). 
4. Tư vấn và đào tạo kiến trúc. 

Giai đoạn 2 
2020 - 2021 
 

1. Xây dựng Trung tâm dữ liệu tỉnh. 
2. Xây dựng hệ thống an toàn thông tin toàn tỉnh. 
3. Xây dựng Hệ thống thông tin quản lý kiến trúc chính quyền 
điện tử tỉnh (EAMS).  

Giai đoạn 3 
Từ năm 
2022  

1. Tiếp tục tư vấn và đào tạo kiến trúc 
2. Nâng cấp hệ thống thư điện tử 
3. Trang bị cơ sở hạ tầng cho cơ quan nhà nước 

 

3. Nguồn vốn thực hiện: Ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh và các 
nguồn vốn khác. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Sở Thông tin và Truyền thông 

a) Tổ chức công bố Kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh để các cơ quan 
nhà nước trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện các nội dung của Kiến trúc thuộc 
ngành, lĩnh vực, địa bàn phụ trách; là đơn vị đầu mối, phối hợp với các đơn vị 
trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai các nhiệm vụ đề ra trong Kiến trúc Chính 
quyền điện tử của tỉnh. 

b) Chủ trì xây dựng nền tảng tích hợp chính quyền điện tử của tỉnh, triển 
khai tích hợp dịch vụ, ứng dụng đối với các hệ thống thông tin trong tỉnh. 

d) Chủ trì nâng cấp và xây dựng Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh. Xây 
dựng danh mục dùng chung và kho dữ liệu của tỉnh vận hành Chính quyền điện 
tử của tỉnh. 

đ) Chủ trì, tham mưu ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các văn 
bản hướng dẫn, các tiêu chuẩn kỹ thuật phục vụ thực hiện Kiến trúc Chính 
quyền điện tử của tỉnh. 

e) Thẩm định sự phù hợp của các kế hoạch, dự án ứng dụng công nghệ 
thông tin phù hợp với Kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh. 

g) Xây dựng, cập nhật và duy trì Kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh 
(mô hình dữ liệu mức lô gíc, mô hình dữ liệu mức vật lý, mô tả chi tiết ứng 
dụng/dịch vụ dùng chung, chia sẻ theo SOA (Kiến trúc hướng dịch vụ)...), trình 
UBND tỉnh điều chỉnh Kiến trúc nếu cần thiết. 

h) Đôn đốc việc triển khai các kế hoạch, dự án ứng dụng công nghệ thông 
tin phù hợp với Kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh. 
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2. Sở Nội vụ 

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, 
đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức để đáp ứng 
khả năng quản trị, vận hành và sử dụng có hiệu quả hệ thống; bảo đảm hình 
thành đội ngũ công chức chuyên trách công nghệ thông tin. 

b) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các sở, ngành, địa phương 
hoàn thiện bộ máy nhân sự, xây dựng các quy trình tác nghiệp có liên quan để thực 
hiện giải quyết các thủ tục hành chính đối với người dân và doanh nghiệp. 

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính 

a) Cân đối ngân sách và lồng ghép các nguồn vốn thực hiện các thành 
phần của Kiến trúc. 

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Thông 
tin và Truyền thông và các sở, ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh ban 
hành cơ chế, chính sách huy động các nguồn vốn trong và ngoài nước; các chính 
sách khuyến khích các doanh nghiệp tăng đầu tư cho phát triển công nghệ thông 
tin. 

4. Sở Khoa học và Công nghệ 

a) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện giám sát bảo đảm 
các nội dung đầu tư trong Kiến trúc đồng bộ, phù hợp với các quy chuẩn công 
nghệ hiện đại. 

b) Đề xuất nguồn ngân sách khoa học công nghệ của tỉnh hàng năm để 
triển khai một số nhiệm vụ trong Kiến trúc. 

5. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Tỉnh đoàn TNCS Hồ 
Chí Minh và các sở, ngành có liên quan thực hiện đưa các nội dung chuyên đề, 
phổ cập kiến thức chính quyền điện tử vào các trường trung học phổ thông, cao 
đẳng, dạy nghề trên địa bàn tỉnh. 

6. Các sở, ban, ngành và các tổ chức có liên quan: Theo chức năng, 
nhiệm vụ được giao, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai thực 
hiện các nội dung của Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Lạng Sơn phiên bản 
1.0 thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn phụ trách; định kỳ báo cáo về Sở Thông tin và 
Truyền thông để cập nhật vào Kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh. 

7. UBND các huyện, thành phố 

a) Đề xuất kế hoạch, dự án ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với 
Kiến trúc Chính quyền điện tử được duyệt. 

b) Tổ chức triển khai dự án đã được duyệt theo quy định. 

c) Định kỳ báo cáo về việc triển khai dự án về Sở Thông tin và Truyền 
thông để cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh. 
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8. Đề nghị Ủy ban MTTQVN tỉnh và các tổ chức thành viên tuyên 
truyền, vận động, tham gia, phối hợp với các sở, ngành, địa phương trong tỉnh 
thực hiện Kiến trúc Chính quyền điện tử. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ 
tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Bộ Thông tin và Truyền thông; 
- TT. Tỉnh ủy; 
- TT. HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
  Các Phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KGVX (LHH). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Nguyễn Long Hải 
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