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KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Kiến trúc Chính quyền điện tử
tỉnh Bình Thuận (giai đoạn 2018 -2022)
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 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;
Căn cứ Quyết định số 153/QĐ-TTg ngày 30/01/2018 của Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016 - 2020;
Căn cứ Quyết định số 3770/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của Ủy ban nhân
dân tỉnh phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bình Thuận, phiên bản 1.0;
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kiến trúc
Chính quyền điện tử tỉnh Bình Thuận (sau đây gọi chung là Kế hoạch), cụ thể như
sau:
I. MỤC TIÊU
Cụ thể hóa việc triển khai thực hiện Kiến trúc Chính quyền điện tử (CQĐT)
tỉnh Bình Thuận, phiên bản 1.0 đã được phê duyệt, góp phần tăng cường ứng dụng
công nghệ thông tin, phát triển về chiều rộng và chiều sâu trong các cơ quan nhà
nước trên địa bàn tỉnh nhằm đạt được những mục tiêu:
1. Tăng cường khả năng kết nối liên thông, tích hợp, chia sẻ, sử dụng lại hệ
thống thông tin, cơ sở dữ liệu, cơ sở hạ tầng thông tin đã được đầu tư, triển khai;
2. 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 thời gian và chi phí triển khai của
cơ quan nhà nước tại tỉnh;
3. Nâng cao tính linh hoạt khi xây dựng, triển khai các thành phần, hệ thống
thông tin theo điều kiện thực tế tại tỉnh;
4. Tạo cơ sở xác định các thành phần, hệ thống CNTT cần xây dựng và lộ
trình, trách nhiệm triển khai Chính quyền điện tử theo chủ trương của Chính phủ.
II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
1. Xây dựng nền tảng chia sẻ và tích hợp dùng chung cấp tỉnh (LGSP)
LGSP đóng vai trò là nền tảng CNTT, chứa các dịch vụ dùng chung để chia
sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin khác nhau của các Sở ngành, các huyện/thị

xã/thành phố và các cơ quan nhà nước trực thuộc tỉnh. Đồng thời LGSP là đầu mối
kết nối với hệ thống kết nối quốc gia (NGSP), liên thông các hệ thống thông tin
(HTTT) của Trung ương và địa phương khác để khai thác các HTTT, cơ sở dữ liệu
(CSDL) quốc gia.
2. Triển khai thực hiện các nội dung, thành phần chi tiết của Chính
quyền điện tử tỉnh Bình Thuận
2.1. Triển khai các Kênh truy cập
Ưu tiên triển khai, nâng cấp các Kênh truy cập, tạo thuận lợi để người dân và
doanh nghiệp truy cập thông tin, sử dụng dịch vụ do các cơ quan nhà nước cung
cấp, như: Cổng thông tin điện tử tỉnh, các trang thông tin điện tử, thư điện tử, điện
thoại, máy fax, kiosk và các Kênh trực tiếp tại trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn
vị thuộc tỉnh.
2.2. Cung cấp các dịch vụ Cổng thông tin điện tử
Cổng thông tin điện tử cung cấp chức năng liên quan trực tiếp đến việc quản
lý người sử dụng dịch vụ (cả bên trong và bên ngoài), quản lý nghiệp vụ tương tác
với người sử dụng. 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.
Thực hiện cung cấp các dịch vụ Cổng thông tin điện tử cơ bản, bao gồm:
quản lý nội dung; tìm kiếm, truy vấn; quản lý người sử dụng, đăng nhập một lần;
quản lý biểu mẫu điện tử; thông báo. Đảm bảo cho người sử dụng có thể truy cập
đến các thông tin trực tuyến và các dịch vụ của Chính quyền điện tử.
2.3. Cung cấp Dịch vụ công trực tuyến
Cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp trên địa
bàn tỉnh. Các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 được ưu tiên cung cấp,
khi triển khai phải phù hợp với Kế hoạch ứng dụng CNTT của quốc gia và nhu cầu
thực tế của tỉnh.
2.4. Ứng dụng công nghệ thông tin và cơ sở dữ liệu
Triển khai các ứng dụng cần thiết cho hoạt động nội bộ và cung cấp dịch vụ
công trực tuyến của tỉnh, bao gồm: Các ứng dụng nội bộ, ứng dụng của tỉnh, các
ứng dụng dùng chung cấp quốc gia và các ứng dụng phục vụ tổng hợp và báo cáo.
2.5. Các dịch vụ chia sẻ và tích hợp
Các dịch vụ hỗ trợ các ứng dụng và CSDL, là các dịch vụ có thể dùng chung,
chia sẻ giữa các ứng dụng trong quy mô tỉnh, giúp giảm đầu tư trùng lặp, lãng phí,
thiếu đồng bộ.
Các dịch vụ này còn dùng để kết nối, liên thông, tích hợp các ứng dụng, như:
Dịch vụ thư mục; dịch vụ quản lý định danh; dịch vụ xác thực; dịch vụ cấp quyền
truy cập; dịch vụ thanh toán điện tử; dịch vụ giá trị gia tăng; dịch vụ trao đổi thông
tin/dữ liệu; dịch vụ tích hợp.
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2.6. Hạ tầng kỹ thuật
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
như: Thiết bị phần cứng/phần mềm cho người dùng cuối (máy tính cá nhân, máy
tính xách tay và thiết bị hỗ trợ cá nhân,...); cơ sở hạ tầng mạng (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 (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; quản lý và giám sát dịch vụ.
2.7. Công tác quản lý, chỉ đạo
Tăng cường công tác chỉ đạo, tổ chức, xây dựng các chính sách, các tiêu
chuẩn, hướng dẫn, đào tạo, truyền thông để triển khai thực hiện Kiến trúc CQĐT
tỉnh Bình Thuận.
3. Đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật và nghiệp vụ đối với các thành phần
trong Kiến trúc CQĐT tỉnh Bình Thuận
Đảm bảo các yêu cầu cơ bản về nghiệp vụ, như: Thực hiện các chức năng
nghiệp vụ của các cơ quan đáp ứng mục tiêu chiến lược của các cơ quan trong tỉnh;
có giải pháp đảm bảo sự liên tục về nghiệp vụ khi tiến hành triển khai tin học hóa
các nghiệp vụ, nâng cấp, chỉnh sửa các ứng dụng đang triển khai; 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 CQĐT của tỉnh.
Đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật cơ bản, như: Yêu cầu về Kênh truy cập; dịch
vụ Cổng thông tin điện tử; dịch vụ công trực tuyến; ứng dụng và CSDL; các dịch
vụ chia sẻ, tích hợp (ngoài LGSP, có thể bảo gồm các dịch vụ khác, nếu có); hạ
tầng kỹ thuật; … Giúp cho việc triển khai các chương trình, đề án, dự án về ứng
dụng CNTT của tỉnh đảm bảo phù hợp với Kiến trúc CQĐT của tỉnh.
III. LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI KIẾN TRÚC CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ
TỈNH BÌNH THUẬN (GỒM 3 GIAI ĐOẠN)
1. Giai đoạn 1 (năm 2018 và năm 2019)
- Xây dựng nền tảng tích hợp, chia sẻ cấp tỉnh (LGSP).
- Nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật CNTT, bổ sung phần mềm sao lưu,
phục hồi dữ liệu đảm bảo an toàn thông tin tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu (THDT)
tỉnh và các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh, đảm bảo sẵn sàng kết nối phục vụ công
tác quản lý nhà nước.
- Nâng cấp Cổng thông tin điện tử của tỉnh và các Trang thông tin điện tử
của các cơ quan, đơn vị.
- Xây dựng các ứng dụng nghiệp vụ CQĐT tỉnh Bình Thuận, tiếp tục cung
cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, tập trung ưu tiên các lĩnh vực:
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Đầu tư, Đất đai, Y tế, Đăng ký kinh doanh, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tư
pháp…
- Xây dựng các dịch vụ nền tảng, các cơ sở dữ liệu (CSDL), Danh mục dùng
chung (tập trung vào các hệ thống phục vụ các ứng dụng nghiệp vụ của các lĩnh
vực); các phần mềm lõi dùng chung đảm bảo tính liên thông nghiệp vụ.
- Nâng cấp Cổng dịch vụ công trực tuyến, hệ thống Một cửa điện tử đảm bảo
theo quy định, đảm bảo liên thông các cấp, hướng đến mô hình tổ chức, hoạt động
của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tập trung, hiện đại.
- Đầu tư nâng cấp, bổ sung triển khai các giải pháp bảo mật, đảm bảo an
toàn, an ninh thông. tin đồng bộ, thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh.
- Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao nhận thức và kỹ năng ứng dụng
CNTT cho cán bộ, công chức các cấp; đào tạo đôi ngũ cán bộ chuyên trách CNTT
cho các cơ quan; xây dựng và phát triển đội ngũ lãnh đạo CNTT các cấp.
- Đào tạo công dân điện tử thí điểm tại một số huyện, thị xã, thành phố trên
địa bàn tỉnh.
2. Giai đoạn 2 (năm 2020)
- Tiếp tục hoàn thiện các CSDL dùng chung, CSDL chuyên ngành ứng dụng
hệ thống thông tin địa lý (GIS) phục vụ quản lý nhà nước tỉnh Bình Thuận.
- Tiếp tục cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với
các lĩnh vực thường xuyên có giao dịch.
- Nâng cấp, duy trì hệ thống/nền tảng kết nối quy mô địa phương (LGSP).
- Tiếp tục đầu tư, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật CNTT các cơ quan, đơn vị,
Trung tâm THDL tỉnh đảm bảo sẵn sàng đáp ứng nhu cầu triển khai các ứng dụng,
CSDL mới.
- Xây dựng các ứng dụng chuyên ngành ở mọi lĩnh vực cho các Sở, ban
ngành và các cơ quan hành chính cấp Huyện, cấp xã; xây dựng phần mềm báo cáo
thống kê tổng hợp cho chính quyền các cấp.
- Duy trì, mở rộng ứng dụng chữ ký số; tiếp tục nâng cấp, sửa chữa duy trì,
vận hành các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh.
- Tiếp tục đào tạo công dân điện tử cho các huyên, thị xã, thành phố khác
trên địa bàn tỉnh.
3. Giai đoạn 3 (Từ năm 2021)
- Xây dựng, hoàn thiện các hệ thống ứng dụng báo cáo, tổng hợp động, hệ
thống hỗ trợ ra quyết định.
- Tiếp tục hoàn thiện Hệ thống, nền tảng kết nối quy mô địa phương (LGSP)
đảm bảo các ứng dụng của tỉnh được triển khai hoàn toàn tuân thủ theo Kiến trúc
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SOA; đảm bảo khả năng chia sẻ tích hợp dữ liệu trọn vẹn với các ứng dụng chuyên
ngành cùa tỉnh và các ứng dụng của ngành dọc.
- Xây dựng các hệ thống quản lý quy trình nghiệp vụ, hệ thống quản lý, giám
sát hạ tầng CNTT, đặc biệt là các hệ thống giám sát an ninh, đảm bảo an toàn thông
tin trên môi trường mạng.
- Xây dựng Trung tâm hỗ trợ dịch vụ của tỉnh, các hệ thống hỗ trợ truy nhập
của người dân vào hệ thống dịch vụ của cơ quan chính quyền.
- Kiểm tra, đánh giá, nâng cấp Kiến trúc CQĐT tỉnh.
- Triển khai rà soát, đánh giá các hoạt động đã thực hiện, tiếp tục xây dựng
kế hoạch cho các năm tiếp theo.
IV. GIẢI PHÁP
1. Giải pháp về môi trường chính sách
- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về CNTT, tham mưu, đề xuất,
hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện triển khai CQĐT theo đúng Kiến
trúc và lộ trình thực hiện.
- Xây dựng các quy chế, quy định liên quan đến bảo đảm an toàn, an ninh
thông tin, quy trình giải quyết công việc, 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.
- Xây dựng quy chế, quy định gắn chặt phát triển ứng dụng CNTT với cải
cách hành chính, ISO điện tử và cải cách thể chế.
- Tăng cường công tác đánh giá chỉ số ứng dụng CNTT xây dựng CQĐT,
đưa chỉ số này thành một trong các tiêu chí để xét thi đua, khen thưởng các cơ quan
nhà nước trên địa bàn tỉnh.
- Xây dựng và ban hành các cơ chế, chính sách về biên chế, thu hút, chế độ
đãi ngộ đối với cán bộ CNTT, đội ngũ giám sát, cảnh báo, ứng cứu sự cố, phòng
chống tấn công, đảm bảo an toàn mạng của cơ quan nhà nước;
- Xây dựng cơ chế, chính sách thúc đẩy người dân và doanh nghiệp sử dụng
hiệu quả dịch vụ công trực tuyến.
- Tăng cường hợp tác quốc tế và liên doanh liên kết, kết hợp công tư, thuê
dịch vụ để phát triển CNTT.
2. Giải pháp về tài chính
- 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; Thực hiện đầu tư có trọng tâm,
trọng điểm, đảm bảo khả thi về nguồn lực triển khai; ưu tiên tập trung đầu tư các
chương trình, dự án quan trọng, cấp thiết phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh;
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- Huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, khai thác các nguồn vốn
từ các chương trình, dự án hỗ trợ từ các bộ, ngành trung ương để thực hiện kế
hoạch; khuyến khích các doanh nghiệp viễn thông trong tỉnh đầu tư phát triển hạ
tầng, các dịch vụ CNTT.
3. Giải pháp tổ chức triển khai
- Tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị
trong việc triển khai các dự án dùng chung của tỉnh, các quy trình để tổ chức triển
khai Kiến trúc CQĐT của tỉnh;
- Tập trung hoàn thành sớm các nhiệm vụ, dự án ứng dụng CNTT nhằm đảm
bảo hạ tầng kỹ thuật ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước, các hệ thống
thông tin dùng chung của tỉnh, các CSDL chuyên ngành.
- Tích cực triển khai công tác 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 CQĐT tỉnh, đối tượng thụ hưởng của các dịch vụ, ứng dụng CQĐT của
tỉnh Bình Thuận.
4. Giải pháp về tổ chức chỉ đạo thực hiện
- Ban chỉ đạo CNTT tỉnh tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện ứng dụng và
phát triển CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, đảm bảo
các điều kiện triển khai xây dựng CQĐT tỉnh Bình Thuận;
- Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố nâng cao vai trò, trách
nhiệm của lãnh đạo về ứng dụng và phát triển CNTT;
- Tiếp tục kiện toàn và phát huy vai trò bộ máy quản lý nhà nước về an toàn
thông tin, chú trọng công tác xây dựng và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ chuyên
trách về đảm bảo an toàn thông tin, phòng chống tấn công mạng, giám sát, cảnh
báo, ứng cứu sự cố tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.
5. Giải pháp nguồn nhân lực
- Bổ sung, hoàn thiện, 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 CQĐT 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, đơn vị.
- 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. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Thông tin và Truyền thông
- Là đơn vị đầu mối phối hợp với các đơn vị tổ chức triển khai áp dụng Kiến
trúc CQĐT trong việc tổ chức triển khai các hoạt động CQĐT của tỉnh.
- Chủ trì tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này, định kỳ 6 tháng, hàng
năm báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.
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- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh 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
CQĐT của tỉnh, các yêu cầu kỹ thuật đối với các ứng dụng triển khai trên nền tảng
CQĐT tỉnh.
- Chủ trì triển khai xây dựng nền tảng tích hợp CQĐT của tỉnh (LGSP); triển
khai tích hợp dịch vụ, ứng dụng đối với các hệ thống thông tin trên địa bàn tỉnh.
- Đầu tư, nâng cấp Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh.
- Thẩm định các kế hoạch, dự án ứng dụng CNTT… bảo đảm phù hợp với
Kiến trúc CQĐT tỉnh.
- Xây dựng, cập nhật và duy trì Kiến trúc CQĐT 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 ...), trình Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh Kiến trúc CQĐT tỉnh
nếu cần thiết.
- Đôn đốc việc triển khai các kế hoạch, dự án ứng dụng CNTT phù hợp với
Kiến trúc CQĐT tỉnh Bình Thuận.
- Tổ chức công tác thông tin tuyên truyền, đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao
nhận thức, kỹ năng của cán bộ, công chức, viên chức trong việc triển khai CQĐT
tỉnh Bình Thuận.
- Chịu trách nhiệm tổ chức hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc và hỗ trợ các cơ
quan, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện, đảm bảo thiết kế kỹ thuật của các
hệ thống của các đơn vị đáp ứng các yêu cầu của kiến trúc CQĐT tỉnh.
- Duy trì, cập nhật kiến trúc CQĐT khi có các yêu cầu mới về nghiệp vụ,
công nghệ phát sinh.
- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu chính sách thu hút, khuyến
khích, ưu đãi đối với các doanh nghiệp tham gia đầu tư, triển khai xây dựng CQĐT
trên địa bàn tỉnh.
- Xây dựng dự toán, làm việc với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư để
thống nhất và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối kinh phí triển khai các hạng
mục, dự án CNTT trong khuôn khổ Kiến trúc CQĐT đã được phê duyệt trong dự
toán ngân sách hàng năm.
2. Sở Nội vụ
- 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.
- Bố trí biên chế, đảm bảo hình thành đội ngũ công chức chuyên trách CNTT
ở các cấp.
3. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính
- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối kinh phí, đảm bảo đủ nguồn lực
để triển khai các hạng mục, dự án đã phê duyệt trong Kiến trúc CQĐT theo từng
giai đoạn.
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- Là đầu mối phối hợp với các ngành và địa phương xây dựng các 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.
4. Sở Khoa học và Công nghệ
- Đề xuất nguồn vốn từ nguồn ngân sách khoa học công nghệ của tỉnh hàng
năm để triển khai một số nhiệm vụ trong Kiến trúc.
- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong việc triển khai thực hiện
Kiến trúc, đảm bảo các nội dung đầu tư trong Kiến trúc đồng bộ, phù hợp với các
quy chuẩn công nghệ hiện đại.
5. Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
- Căn cứ nội dung Kế hoạch, chủ động tổ chức triển khai thực hiện các dự án
đã được duyệt theo quy định; phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông
trong quá trình triển khai thực hiện.
- Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi tài liệu Kiến trúc Chính
quyền điện tử tỉnh đến tất cả công chức, viên chức nhận thức một cách đầy đủ về
Chính quyền điện tử.
- Rà soát các chương trình ứng dụng trong hệ thống thông tin khác nhau như
giáo dục, y tế, tài chính, công nghiệp, du lịch, hộ tịch; các hệ thống thông tin địa lý
(GIS) trong các lĩnh vực tài nguyên môi trường, đất đai, nông lâm thủy sản, hạ tầng
giao thông, thủy lợi, xây dựng… để tích hợp tại Trung tâm THDL tỉnh, trên cơ sở
đó kết nối, chia sẻ, liên thông để khai thác đồng bộ trong khuôn khổ Kiến trúc
CQĐT tỉnh, không để trùng lắp, gây lãng phí.
- Chủ động triển khai các nhiệm vụ của ngành theo chỉ đạo của Trung ương
trên cơ sở tích hợp với hệ thống CQĐT của tỉnh.
- Đề xuất, xây dựng các kế hoạch, dự án ứng dụng CNTT phù hợp với Kiến
trúc Chính quyền điện tử của tỉnh được duyệt;
- Định kỳ hàng quý, năm hoặc đột xuất báo cáo kết quả việc triển khai dự án
về Sở Thông tin và Truyền thông để cập nhật Kiến trúc CQĐT của tỉnh Bình
Thuận.
6. Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các
huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này. Trong quá
trình triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị báo cáo
kịp thời cho Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân
dân tỉnh xem xét, chỉ đạo./.
Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các thành viên BCĐ CNTT tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, TTTT, Cang.
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