
Kiến trúc CQĐT tỉnh Vĩnh Phúc 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC 

-----------o0o------------ 

  

 

 

 

 

 

KIẾN TRÚC CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ  

TỈNH VĨNH PHÚC 

 

 

 

 

ĐƠN VI ̣ TƯ VẤN 
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I. Mục đích và phạm vi áp dụng 

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 Vĩnh Phúc đã ban hành Kế hoạch số 

1136/KH-UBND ngày 03/3/2016 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 Vĩnh 

phúc, một trong những mục tiêu của Kế hoạch là “Đẩy mạnh việc xây dựng chính 

quyền điện tử tỉnh Vĩnh Phúc; 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 Vĩnh Phúc 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;  



 

 

- 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 Vĩnh Phúc 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. 

2. Phạm vi áp dụng 

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

Vĩnh Phúc 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 

Vĩnh Phúc như sau:  

1. Người 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/thị và 35% cán bộ công chức cấp xã/phường 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.  

Sử dụng hộp thư điện tử 

Trung tâm THDL đã cấp hơn 8000 tài khoản thư điện tử công vụ cho cán bộ công 

chức trong toàn tỉnh.  

Nguồn nhân lực 

Thực tế khảo sát tại 33 đơn vị hành chính thuộc tỉnh Vĩnh Phúc cho thấy 100% đơn 

vị đã có cán bộ làm về CNTT trong đó có 27/33 đơn vị có bộ phận chuyên trách CNTT 



 

 

của đơn vị. Biểu đồ sau mô tả tỷ lệ trình độ năng lực cán bộ CNTT tại 33 cơ quan Đảng, 

cơ quan nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc: 

 

Biểu đồ trình độ nhân lực CNTT tại các cơ quan Nhà nước  

Trong số 186 cán bộ chuyên trách về CNTT tại các đơn vị khảo sát, có 1% số cán 

bộ có trình độ trên đại học, 76% số cán bộ có trình độ đại học về CNTT, còn lại 23% số 

cán bộ có trình độ cao đẳng, trung cấp hoặc được đào tạo các chương trình chứng chỉ 

CNTT khác. Các cán bộ CNTT thực hiện các nhiệm vụ lập kế hoạch ứng dụng CNTT 

cho đơn vị, quản lý vận hành hệ thống CNTT hiện có của đơn vị và đào tạo, chia sẻ kỹ 

năng ứng dụng CNTT trong công việc cho các cán bộ nghiệp vụ của đơn vị.  

Đối với bộ phận một cửa 

Hiện nay, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông hoặc một cửa hiện đại các cấp của 

tỉnh (gọi chung là Bộ phận một cửa) là 813 người (không tính các cơ quan Trung ương 

đóng trên địa bàn tỉnh). Trong đó: 

167 người là CBCCVC phụ trách Bộ phận một cửa các cấp: 

Cấp tỉnh (21 sở, ban, ngành): 21 người. 

Cấp huyện (09 huyện, thành, thị): 09 người. 

Cấp xã (137 xã, phường, thị trấn): 137 người. 

53 người là CBCCVC hàng ngày làm việc tại Bộ phận một cửa các sở, ban, ngành: 

Mỗi cơ quan từ 01- 03 người, riêng Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh do đặc thù công 

việc đã được HĐND và UBND tỉnh cho Ban bố trí 11 người là viên chức, hàng ngày 

làm việc tại Bộ phận một cửa liên thông của Ban và được hưởng phụ cấp theo quy định. 

45 người là CBCCVC hàng ngày làm việc tại Bộ phận một cửa cấp huyện. Trong 

đó: 03 huyện, thành, thị (Bình Xuyên, Vĩnh Yên, Phúc Yên) đã thực hiện Một cửa hiện 

đại, mỗi đơn vị bố trí 07 người. Còn lại 6 đơn vị cấp huyện chưa thực  hiện Một cửa hiện 

đại, mỗi đơn vị bố trí 04 người.  

548 người là CBCC hàng ngày làm việc tại Bộ phận một cửa của 137 xã, phường, 

thị trấn. Trong đó, mỗi đơn vị bố trí 04 người làm việc tại Bộ phận một cửa 

Trình độ chuyên môn của đội ngũ CBCCVC phụ trách và hàng ngày làm việc 

tại Bộ phận một cửa các cấp như sau: 



 

 

Cấp tỉnh (các sở, ban, ngành): Tổng số: 74 người. Trong đó 04 thạc sỹ (chiếm 

5,4%), 70 ĐH (chiếm 94,6%). 

Cấp huyện: Tổng số: 54. Trong đó 51 ĐH (chiếm 94%), 3 CĐ (chiếm 6%). 

Cấp xã: Tổng số 685. Trong đó 154 ĐH (chiếm 22,5%), 15 CĐ (chiếm 2,2%), 467 

TC (chiếm 68,2%), 20 SC (chiếm 2,9%) và 29 (chiếm 4,2%) đang học TC hoặc ĐH, 

 

2. Kênh truy cập 

Hiện trên địa bàn tỉnh có 42 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 Hạ tầng thông tin, 

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 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, 

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. 

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 (@vinhphuc.gov.vn). 

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. 

3. Dịch vụ cổng 

Cổng TTGTĐT tỉnh Vĩnh Phúc (www.vinhphuc.gov.vn) đã được đưa vào hoạt động 

và đăng tải trên mạng Internet từ năm 2004. Từ đó đến nay cổng đã nhiều lần được nâng 

cấp. 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 Vĩnh Phúc, 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 Vĩnh Phúc 

qua các thời kỳ; giúp các nhà đầu tư tìm hiểu môi trường đầu tư vào tỉnh Vĩnh Phúc. Cổng 

được kết nối với Công báo Vĩnh Phúc; CSDL Văn bản QPPL của tỉnh; VB QPPL của 

TW; Niên giám Thống kê; Bản đồ GIS Vĩnh Phúc;....Một số dịch công bước đầu đã được 

triển khai trên Cổng như: 02 dịch vụ công mức độ 3 của Sở TT&TT, Hướng dẫn thủ tục 

hành chính. 

 

4. Dịch vụ công trực tuyến 

Dịch vụ công trực tuyến của Tỉnh được đăng tải tại:  

http://vinhphuc.gov.vn/Pages/tthc.aspx mục Bộ thủ tục hành chính. 

http://www.vinhphuc.gov.vn/
http://vinhphuc.gov.vn/Pages/tthc.aspx


 

 

 Trong đó đến năm 2015, đã đăng tải 1.614 thủ tục hành chính trên Cổng Thông 

tin - Giao tiếp điện tử tỉnh. Trong đó, có 1.179 thủ tục cấp tỉnh (mức độ 1: 395, mức 

độ 2: 784); 271 thủ tục cấp huyện (mức độ 1: 109, mức độ 2: 162);  thủ tục cấp xã 162 

(mức độ 1: 54, mức độ 2: 108. Có 02 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đã được cung 

cấp trên Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử tỉnh là Cấp phép xuất bản bản tin và Cấp 

phép hoạt động ngành in của Sở TT&TT; một số  Dịch vụ công mức độ 3 triển khai từ 

các Bộ: Đăng ký kinh doanh; Quản lý hộ tịch; Cấp, đổi giấy phép lái xe) 

 

5. Ứng dụng và Cơ sở dữ liệu 

Một số Sở/Ngành có nhiều ứng dụng, CSDL chuyên ngành: 

 Cục Thống kê: Điều tra DN hàng năm; Khảo sát mức sống; Điều tra cá thể hàng 

năm (01/10); Chỉ số giá; Thống kê ngành: Thương mại, Vận tải, Xây dựng, 

Niên giám thống kê,... 

 Sở Tài chính và các Phòng 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,... 

 Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Cục Thuế, Chi cục hải quan: Các 

ứng dụng và CSDL các chuyên ngành liên quan. 

 Sở Nội vụ: Phần mềm Quản lý cán bộ công chức. 

 Sở LĐTBXH: Phần mềm Quản lý hộ nghèo; Phần mềm Cấp thẻ khám chữa 

bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi. 

 Sở NNPTNT: Phần mềm Dự toán XDCB; Phần mềm xử lý khảo nghiệm thuốc 

BVTV; Phần mềm theo dõi diễn biến rừng.  

 Sở GTVT: Phần mềm Quản lý kỹ thuật tàu sông; Phần mềm Quản lý cầu đường; 

Phần mềm Quản lý & In GPLX. 

 Sở Xây dựng: Phần mềm  Kế toán chủ đầu tư Smart Books; Phần mềm  Cấp 

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

mềm tính toán kết cấu công trình; Phần mềm  Cấp GCN Quyền sở hữu Nhà ở 

và Công trình xây dựng. 

 Sở KHCN: Quản lý Sở hữu trí tuệ; Quản lý Công nghệ; Quản lý Tiêu chuẩn, Chất 

lượng; Quản lý Đo lường; Quản lý An toàn bức xạ; Tóm tắt 2000 luận văn TS trong 

và ngoài nước. 

 Sở TNMT: Phần mềm in Giấy chứng nhận QSD đất (GCN 2004), Phần mềm 

Quản lý CSDL địa chính (ViLis), Phần mềm tổng hợp dữ liệu thống kê (TK 05 

v 2.0), Phần mềm kiểm kê đất đai (CT-31), Phần mềm vẽ bản đồ 

(MiCroStation), Phần mềm đo đạc và thành lập bản đồ (Famits), Phần mềm 

Chuyển đổi tọa độ VN 2000 (Matrans 3.0). 



 

 

 Sở GDĐT: Phần mềm Quản lý thông tin trường học EMIS; Phần mềm Quản lý 

dữ liệu ngân hàng câu hỏi IBTMS, Phần mềm Quản lý thi tuyển sinh, tốt nghiệp, 

nghề,...  

 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh: Phần mềm Quản lý cán bộ; Phần mềm Quản lý sĩ 

quan dự bị; Phần mềm Quản lý dân quân tự vệ; Phần mềm Quản lý dự bị động 

viên. 

 Toàn án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh: Các Phần mềm thống kê 

ngành, Phần mềm thống kê các vụ án hình sự. 

(Chi tiết được thể hiện tại Phụ lục 1). 

 

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 Vĩnh Phúc đã 

xây dựng các ứng dụng phần mềm nhưngđến nay các dịch vụ về chia sẻ và tích hợp 

các ứng dụng của các đơn vị với nhau vẫn chưa được thực hiện.  

7. Nền tảng chia sẻ tích hợp cấp  

Hiện nay, tỉnh đã có kế hoạch xây dựng LGSP theo Kế hoạch số 4865/KH-UBND 

ngày 06/8/2015 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc Xây dựng kiến trúc Chính quyền điện tử 

tỉnh Vĩnh Phúc. 

8. Hạ tầng kỹ thuật 

Tỉnh Vĩnh Phúc đã xây dựng hệ thống Trung tâm hạ tầng thông tin tỉnh Vĩnh Phúc 

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 Vĩnh Phúc 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 (portal). Bên cạnh đó, TTHTTT 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, …).  

Hệ thống trung tâm hạ tầng thông tin tại Sở TT&TT được thiết kế và xây dựng 

đạt tiêu chuẩn quốc tế đáp ứng nhu cầu ứng dụng và phát triển, kinh doanh các dịch vụ 

CNTT của tỉnh Vĩnh phúc tối thiểu đến năm 2015, 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 Vĩnh Phúc hiện nay đang được triển khai tập trung tại 

Trung tâm Dữ liệu của Tỉnh.  



 

 

9. Quản lý chỉ đạo 

9.1. Chính sách, chiến lược và kế hoạch đầu tư ứng dụng CNTT  

Quá trình ứng dụng CNTT tại các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh 

Vĩnh Phúc cũng trải qua các giai đoạn: 

- Giai đoạn 1997-2000: thực hiện Chương trình quốc gia về CNTT; 

- Giai đoạn 2001-2006: thực hiện Đề án Tin học hoá quản lý hành chính Nhà nước 

(Đề án 112); 

- Giai đoạn từ 2007 đến nay. 

UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án tin học hoá quản lý hành chính Nhà nước giai 

đoạn 2001-2005 tỉnh Vĩnh Phúc (số 1889/QĐ-UB ngày 24/5/2002), Kế hoạch ứng dụng 

CNTT trong hoạt động  của cơ quan Nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2009-2010 

(số 3342/KH-UBND ngày 25/7/2008).  

Một số văn bản khác: 

- Kế hoạch số 1136/KH-UBND ngày 3/3/2016 của UBND tỉnh về việc thực hiện 

Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về chính phủ điện tử trên 

địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; 

- Kế hoạch số 4865/KH-UBND ngày 6/8/2015 của UBND tỉnh về việc xây dựng 

Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Vĩnh Phúc; 

- Quyết định số 3939/QĐ-UBND ngày 27/12/2010 của UBND tỉnh về việc phê 

duyệt Quy hoạch phát triển Công nghệ thông tin tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 và tầm 

nhìn đến năm 2030; 

- Quyết định số 3891/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh về Phê duyệt 

Quy hoạch phát triển ngành Báo chí, Phát thanh - Truyền hình và Thông tin điện tử 

tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; 

- Quyết định số 3487/QĐ-CT ngày 08/12/2015 của UBND tỉnh về phê duyệt Quy 

hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 và định 

hướng đến năm 2030; 

- Quyết định số 3953/QĐ-UBND Quy hoạch phát triển Bưu chính, Viễn thông 

tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; 

- Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 của HĐND tỉnh về hỗ trợ 

công chức, viên chức làm nhiệm vụ về CNTT. 

 

9.2. Danh mục các văn bản chỉ đạo và điều hành các hoạt động ứng dụng 

CNTT 

- Quyết định số 52/2014/QĐ-UBND ngày 05/11/2014 Quy chế quản lý, vận hành, 

sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn 

tỉnh; 



 

 

- Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT 

của các cơ quan nhà nước tỉnh; 

- Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND ngày 23/10/2014 Quy chế quản lý, vận hành, 

sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng trong các 

cơ quan nhà nước tỉnh; 

- Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 10/7/2014 của UBND tỉnh về việc ban 

hành quy chế tạm thời quản lý, vận hành, sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh 

Vĩnh Phúc 

10. Hiện trạng tin học hóa các quy trình, nghiệp vụ liên thông  

Các phần mềm Một cửa điện tử, Quản lý văn bản và điều hành bước đầu đã hỗ trợ 

được các cơ quan nhà nước trong việc quản lý và xử lý hồ sơ thủ tục hành chính công 

cũng như các loại hồ sơ công việc khác, nhưng mức độ liên thông chưa cao, vì những 

lý do sau:  

- Đối với phần mềm Một cửa điện tử các đơn vị đang sử dụng 1 hệ thống tập trung. 

Việc xỷ lý hồ sơ liên thông giữa cấp huyện và cấp sở ngành được thực hiện trong 1 hệ 

thống phần mềm. Tuy vậy chưa có chia sẻ, tích hợp giữa phần mềm Một cửa điện tử 

này với các hệ thống phần mềm chuyên ngành của các đơn vị trong việc xử lý thủ tục 

hành chính.  

- Đối với phần mềm quản lý văn bản điều hành, đang triển khai 01 phần mềm cho 

toàn Tỉnh.  

- Đối với các CSDL dùng chung (như đã phân tích ở trên là điều kiện cần cho việc 

tin học hóa các nghiệp vụ liên thông) hiện tại còn thiếu và hoàn toàn chưa được chia 

sẻ giữa các cơ quan. Định hướng của Tỉnh là sẽ sử dụng, tích hợp dữ liệu từ các CSDL 

quốc gia. 

11. Đánh giá 

11.1. Người sử dụng 

Về nguồn nhân lực: 

Lực lượng lao động dồi dào về số lượng để đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp 

và cung cấp cho các khu công nghiệp trong tương lai.  

Mặc dù chất lượng nguồn nhân lực được đánh giá là khá hơn so với nhiều địa 

phương trong cả nước nhưng chưa đáp ứng được sự phát triển của các ngành kinh tế, 

nhất là công nghiệp. 

Cán bộ chuyên trách về CNTT được chăm lo, phát triển nên các đơn vị đã có bước 

chuyển biến lớn về CNTT đây là điều đáng mừng. 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.. 

11.2. Kênh truy cập 

Tại Tỉnh Vĩnh Phúc 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 (3,4) 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. 

Và 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 2,3 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. 

 

11.3. 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 Vĩnh Phúc, 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 Vĩnh Phúc 

qua các thời kỳ; giúp các nhà đầu tư tìm hiểu môi trường đầu tư vào tỉnh Vĩnh Phúc. 

Theo đánh giá thì hiện trạng Cổng thông tin điện tử tỉnh Vĩnh phúc khá tốt, có đội 

ngũ biên tập, quản trị thường xuyên có trình độ về công nghệ thông tin tốt. 

11.4. Dịch vụ công trực tuyến 

T 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, đặc biệt khi Vĩnh Phúc là tỉnh có đặc thù nhiều 

khu công nghiệp Ứng dụng và cơ sở dữ liệu 

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, 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. 

 

11.5. Các dịch vụ chia sẻ tích hợp 

Do Tỉnh Vĩnh Phúc 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 manh 

mún, 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, Vĩnh Phúc 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. 

11.6. Nền tảng chia sẻ tích hợp cấp tỉnh 

Để thực hiện tốt các dịch vụ chia sẻ, tích hợp. Vĩnh Phúc 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. 

11.7. 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.  

Trung tâm hạ tầng thông tincơ bản sẽ đảm bảo là đầu mối kỹ thuật để triển khai, 

kết nối các hệ thống thông tin của tỉnh. 



 

 

11.8. Quản lý chỉ đạo 

Trong những năm qua, công tác quản lý, chỉ đạo thực hiện các chương trình, kế hoạch, 

dự án ứng dụng và phát triển CNTT của tỉnh có bước biến chuyển tích cực. Đã có sự chỉ 

đạo thường xuyên, đồng bộ, có hệ thống từ Tỉnh uỷ, HĐND và UBND tỉnh đến các 

sở/ngành, huyện/thị, các DN. Do có sự chuẩn bị tương đối đầy đủ các kế hoạch, dự án nên 

công tác ứng dụng và phát triển CNTT của tỉnh đã đạt được một số kết quả quan trọng, từng 

bước đổi mới phương thức hoạt động trong các cơ quan của Đảng; phương pháp quản lý, 

chỉ đạo, điều hành trong hệ thống hành chính Nhà nước cũng như các thành phần kinh tế, 

tạo nên động lực mới thúc đẩy phát triển KTXH của tỉnh. 

Sở TTTT là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, tham mưu, giúp UBND tỉnh 

thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: báo chí; xuất bản; bưu chính và chuyển phát; 

viễn thông và internet; truyền dẫn phát sóng; tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, 

điện tử; phát thanh và truyền hình; cơ sở hạ tầng thông tin truyền thông; quảng cáo trên 

các phương tiện báo chí, mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm. 

Từ khi Sở BCVT và sau đó là Sở TTTT được thành lập và đi vào hoạt động, công 

tác quản lý nhà nước về lĩnh vực CNTT, tổ chức chỉ đạo, quản lý các chương trình 

CNTT đã được Sở TTTT tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh. 

 

 

  



 

 

III. Định hướng xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử của Tỉnh 

1. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 

Căn cứ Quyết định số 113/QĐ-TTg ngày 20/1/2012 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 

2020 và tầm nhìn đến 2030, mục tiêu tổng quát về phát triển kinh tế xã hội của tỉnh 

Vĩnh Phúc như sau:  

“Đến năm 2015 xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc trở thành tỉnh có đủ các tiêu chí cơ bản 

của một tỉnh công nghiệp. Đến năm 2020 Vĩnh Phúc trở thành một tỉnh công nghiệp, 

là một trong những trung tâm công nghiệp, dịch vụ, du lịch của khu vực và cả nước; 

nâng cao rõ rệt mức sống nhân dân; môi trường được bảo vệ bền vững; bảo đảm vững 

chắc về quốc phòng, an ninh.” 

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 CNH,HĐH.. 

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 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 Vĩnh Phúc 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. 



 

 

 

2. Tầm nhìn, định hướng chiến lược phát triển Chính quyền điện tử trong phát 

triển kinh tế - xã hội của tỉnh 

Theo Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 

và tầm nhìn đến 2030, tại Quyết định số 113/QĐ-TTg ngày 20/1/2012 của Thủ tướng 

Chính phủ, cụ thể: 

(1) Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp, xây 

dựng và dịch vụ; đảm bảo phát triển bền vững và phù hợp với tiềm năng của 

Tỉnh. Ưu tiên phát triển các ngành có chất lượng hàng hóa cao, công nghệ hiện 

đại và năng suất lao động cao. Dự kiến đến năm 2015, tỷ lệ cơ cấu các ngành 

công nghiệp và xây dựng – dịch vụ – nông, lâm, ngư nghiệp là 61% – 32% – 

7%; đến năm 2020 là 58,5% – 38% – 3,5%. 

(2) Phát triển mạnh kinh tế đối ngoại, đẩy mạnh xuất khẩu, phấn đấu tốc độ tăng 

trưởng xuất khẩu bình quân giai đoạn 2011 – 2020 khoảng 30%/năm, đến năm 

2020 kim ngạch xuất khẩu đạt 13,5 tỷ USD 

(3) Phát triển một xã hội lành mạnh, ổn định trong đó con người là đối tượng quan 

tâm hàng đầu và cũng là chủ thể đảm bảo cho sự phát triển. Tạo sự chuyển 

biến cơ bản và toàn diện ngành giáo dục và đào tạo; chú trọng đào tạo nghề phù 

hợp với nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; nâng tỷ lệ lao động qua đào 

tạo đạt khoảng 66% vào năm 2015 và khoảng 75% vào năm 2020. 

 

3. Định hướng 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 đẫn 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 tương 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 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 chẩn 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 tang 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. 

Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh đảm bảo dòng chảy 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 1. 

 

 
Hình 1: Thành phần mô tả Kiến trúc chính quyền điện tử 

 

Hình 1 mô tả các thành phần mô tả Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh và được mô tả 

chi tiết sau đây: 

- Định hướng kiến trúc được mô tả và định nghĩa dựa trên Mô hình kiến trúc 

chính quyền điện tử tỉnh (Hình 10). Thông qua các mô hình kiến trúc Nghiệp 

vụ, Ứng dụng, Dữ liệu, Tích hợp liên thông, Hạ tầng, Bảo mật.... Mô hình kiến 

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 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 ”. 

- 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 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 bàn 

của tỉnh. Chi tiết mô hình kiến trúc Ứng dụng được mô tả trong phần “Kiến trúc 

Ứng dụng ”. 

- 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 ” 

- 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” (Hình 21). 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. 

4. Các nguyên tắc xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh 

Kiến trúc chính phủ 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 Vĩnh Phúc và của Quốc Gia 

- Nguyên tắc 3: Phù hợp với chiến lược, mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội 

của tỉnh Vĩnh Phúc 

- 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: 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 6: Phù hợp với quy trình nghiệp vụ của các đơn vị trong tỉnh 

Vĩnh Phúc, 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 8: Quản lý thông tin theo hướng tập trung, thống nhất, được liên 

thông, chia sẻ tối đa. 

- Nguyên tắc 9: 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 Vĩnh Phúc; 

ưu tiên triển khai trước các dịch vụ công có tính đơn giản, mức độ sử dụng 

cao. 

- Nguyên tắc 10: 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 

sẻ, sử dụng lại. 

- Nguyên tắc 11: Tương tích với các tiêu chuẩn công nghệ thông tin do bộ 

thông tin và truyền thông ban hành. 

- Nguyên tắc 12: 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 

 



 

 

IV. Mô hình liên thông nghiệp vụ, thông tin 

1. Phân tích chức năng, nhiệm vụ, định hướng phát triển các cơ quan nhà nước 

của tỉnh để xây dựng mô hình liên thông nghiệp vụ. 

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. 

 Mô hình phân cấp của Hội đồng nhân dân được thể hiện như sau: 

 

 

 

 

 

    

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. 

  UBND tỉnh Vĩnh Phúc 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 là cơ quan tham mưu, giúp UBND cùng 

cấp thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương và thực hiện một số nhiệm vụ, 

quyền hạn theo sự uỷ quyền của UBND cùng cấp và theo quy định của pháp luật; góp 

phần bảo đảm sự thống nhất quản lý của ngành hoặc lĩnh vực công tác từ Trung ương 

đến cơ sở.  

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 sau đây: 

        

     
Hình 2: Sơ đồ tổ chức các cơ quan nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc 

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 Vĩnh Phúc 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 

Vĩnh Phúc, gồm có các đơn vị:  



 

 

- VP UBND tỉnh  

- Sở Công Thương  

- Sở Giao thông vận tải  

- Sở Giáo dục và Đào tạo  

- Sở Khoa học và Công nghệ  

- Sở Kế hoạch và đầu tư  

- Sở Ngoại vụ  

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  

- Sở Nội vụ  

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội  

- Sở Tài chính  

- Sở Tài nguyên và Môi trường  

- Sở Thông tin và Truyền thông  

- Sở Tư pháp  

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  

- Sở Y tế  

- Sở Xây Dựng  

- Ban Dân tộc  

- Ban quản lý các khu công nghiệp 

- Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh 

- Thanh tra tỉnh  

- Ban Giải phóng mặt bằng và phát triển quỹ đất 

- Ban quản lý Đầu tư xây dựng công trình 

- Ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư 

-  

Chức năng, nhiệm vụ của các Sở như sau: 

i. Sở Nội vụ: 



 

 

Tham mưu, giúp 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. 

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; phổ biến, giáo dục pháp luật; pháp chế; 

công chứng, chứng thực; nuôi con nuôi; trọng tài thương mại; hộ tịch; quốc tịch; lý 

lịch tư pháp; bồi thường nhà nước; luật sư, tư vấn pháp luật; trợ giúp pháp lý; giám 

định tư pháp; hòa giải cơ sở; bán đấu giá tài sản; quản 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. 

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: 

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. Sở Ngoại vụ: 

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về: Công tác ngoại 

vụ và công tác biên giới lãnh thổ quốc gia (đối với những tỉnh có đường biên giới).  

xix.  Ban Dân tộc: 

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về: Công tác dân 

tộc. 

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 Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng 

Giáo dục và Đào tạo, Phòng Y tế, Thanh tra quận, 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 Vĩnh Phúc gồm có:  

- Thành phố Vĩnh Yên 

- Thị xã Phúc Yên 

- Huyện Bình Xuyên 

- Huyện Lập Thạch 

- Huyện Sông Lô 

- Huyện Tam Dương 

- Huyện Tam Đảo 

- Huyện Vĩnh Tường 



 

 

- Huyện Yên Lạc 

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, thị xã, 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 ương được 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 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 Vĩnh Phúc 

- Ngân hàng phát triển VN tỉnh 

Mô hình chức năng, nhiệm vụ của cơ quan nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc được mô tả trong 

Hình 3 như sau: 



 

 

 

Hình 3: Sơ đồ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc 

 

2. Mô hình liên thông nghiệp vụ giữa các cơ quan (ngang, dọc).  

2.1. Lựa chọn Danh sách các nghiệp vụ liên thông đưa vào xây dựng kiến trúc phiên 

bản 1.0 

 

UBND tỉnh Vĩnh Phúc 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 theo 

Quyết định số 1509/QĐ-UBND ngày 4/5/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc Phê 

duyệt Danh mục các TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các 

sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. 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 

Vĩnh Phúc 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 1. 

Mô hình liên thông quy trình nghiệp vụ giữa các cơ quan có thể khái quát hóa 

như hình sau: 

Chức Năng & Nhiệm Vụ
- Lanh 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
   - Giả 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

UBND 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
   - Giả 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

Sở, Ban, Ngành Tỉnh

Chức Năng & Nhiệm Vụ
- Lanh đạo công tác Phường, Xã, 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
   - Giả 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 Quận, Huyện

Chức Năng & Nhiệm Vụ
- Lanh đạo công tác Phường, Xã, 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
   - Giả 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

UBND Phường, Xã, Thị Trấn



 

 

  

Bộ phận TN&TKQ 
Thụ lý hồ sơ (Các phòng 

chuyên môn)
Lãnh đạo Văn phòng

Hồ sơ LT đã tiếp 

nhận

Lãnh đạo phòng 

ban phân công thụ 

lý

Đạt

Không 

đạt

Thụ lý hồ sơ LT

Lãnh đạo phòng xét 

duyệt

Chuyển phòng ban 

khác

Từ chối

YC Bổ sung hồ sơ 

LT

Hồ sơ LT bị từ chối

Thông báo bổ 

sung hồ sơ LT

Bổ sung HS LT

HS LT Bổ sung

Chuyển PCM

Đạt

Kiểm tra

Không 

đạt
Kiểm tra

Trình lãnh đạo 

phê duyệt

Không 

đạt

HS LT đã phê duyệt

Trả kết quả LT

Cấp số, đóng 

dấu, vào sổ
Gửi HS liên thông

Cơ quan xử lý HS liên thôngCơ quan gửi HS liên 

thông

(Bộ phận TN&TKQ)

Kiểm tra

 
Hình 4: Mô hình liên thông quy trình nghiệp vụ 

Thực hiện Quyết định 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 Vĩnh Phúc 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 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, có một số dịch vụ công đã được UBND tỉnh Vĩnh Phúc 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 Vĩnh Phúc 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, chúng tôi đề xuất danh mục các TTHC liên thông ưu 

tiên trong giai đoạn 2016-2020 như sau: 

STT Tên TTHC Lĩnh vực 
Cơ quan 

thực hiện 
Mức độ 

Đối tượng 

thông tin 

1 
Cấp Phiếu Lý 

lịch tư pháp 

Lý lịch tư 

pháp 
Sở Tư pháp 2 

- Công dân 

 

2 

Cấp Giấy phép 

kinh doanh bán 

buôn sản phẩm 

rượu  

Công nghiệp 

tiêu dùng 

Sở Công 

thương 
2 

 Doanh 

nghiệp 

3 

Cấp giấy phép 

kinh doanh bán 

buôn sản phẩm 

thuốc lá  

Lưu thông 

hàng hóa 

Sở Công 

thương 
2 

Doanh nghiệp 

4 

Cấp Giấy xác 

nhận đủ điều 

kiện làm đại lý 

bán lẻ xăng dầu 

Dầu khí 
Sở Công 

thương 
2 

Doanh nghiệp 

5 

Cấp Giấy phép 

kinh doanh dịch 

vụ bưu chính nội 

tỉnh  

Bưu chính Sở TTTT 2 

-Doanh 

nghiệp 

- Công dân 

(đại diện cho 

doanh 

nghiệp/tổ 

chức) 

6 

 

 

Xác nhận thông 

báo hoạt động 

bưu chính nội 

tỉnh  

Bưu chính Sở TTTT 2 Doanh nghiệp 

7 
Cấp chứng chỉ 

hành nghề dược  

Dược phẩm - 

Mỹ phẩm 
Sở Y tế 2 Công dân 



 

 

STT Tên TTHC Lĩnh vực 
Cơ quan 

thực hiện 
Mức độ 

Đối tượng 

thông tin 

8 

Cấp Giấy Chứng 

nhận đăng ký 

kinh doanh Hợp 

tác xã  

Đăng ký kinh 

doanh 

SỞ KẾ 

HOẠCH VÀ 

ĐẦU TƯ 

2 

Công dân 

9 

Cấp Giấy Chứng 

nhận đăng ký 

doanh nghiệp 

Công ty Cổ phần  

Đăng ký và 

thành lập 

doanh nghiệp 

SỞ KẾ 

HOẠCH VÀ 

ĐẦU TƯ 

2 

Công dân 

10 

Cấp Giấy Chứng 

nhận đăng ký 

doanh nghiệp 

Công ty Hợp 

danh  

Đăng ký và 

thành lập 

doanh nghiệp 

SỞ KẾ 

HOẠCH VÀ 

ĐẦU TƯ 

2 

Công dân 

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 KẾ 

HOẠCH VÀ 

ĐẦU TƯ 

2 

Công dân 

12 

Cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký 

doanh nghiệp 

Doanh nghiệp tư 

nhân 

Đăng ký và 

thành lập 

doanh nghiệp 

SỞ KẾ 

HOẠCH VÀ 

ĐẦU TƯ 

2 

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 KẾ 

HOẠCH VÀ 

ĐẦU TƯ 

2 

Công dân 

14 

Cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký 

doanh nghiệp 

cho các loại hình 

doanh nghiệp 

Đăng ký và 

thành lập 

doanh nghiệp 

SỞ KẾ 

HOẠCH VÀ 

ĐẦU TƯ 

2 

Công dân 



 

 

STT Tên TTHC Lĩnh vực 
Cơ quan 

thực hiện 
Mức độ 

Đối tượng 

thông tin 

thay đổi nội 

dung đăng ký 

kinh doanh  

15 

Cấp Giấy Chứng 

nhận đăng ký 

hoạt động Chi 

nhánh/ Văn 

phòng đại diện 

Đăng ký và 

thành lập 

doanh nghiệp 

SỞ KẾ 

HOẠCH VÀ 

ĐẦU TƯ 

2 

Công dân 

16 

Cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký 

doanh nghiệp 

các loại hình 

doanh nghiệp 

chuyển đổi  

Đăng ký và 

thành lập 

doanh nghiệp 

SỞ KẾ 

HOẠCH VÀ 

ĐẦU TƯ 

2 

Công dân 

17 

Cấp Giấy Chứng 

nhận đăng ký 

kinh doanh và 

Mã số thuế thay 

đổi của các loại 

hình Doanh 

nghiệp  

Đăng ký và 

thành lập 

doanh nghiệp 

SỞ KẾ 

HOẠCH VÀ 

ĐẦU TƯ 

2 

Công dân 

18 

Cấp Giấy Chứng 

nhận đăng ký 

doanh nghiệp 

các loại hình 

doanh nghiệp 

chia, tách, hợp 

nhất, sáp nhập  

Đăng ký và 

thành lập 

doanh nghiệp 

SỞ KẾ 

HOẠCH VÀ 

ĐẦU TƯ 

2 

Công dân 

19 

Cấp giấy chứng 

nhận đăng ký 

kinh doanh hộ 

kinh doanh  

Kế hoạch - 

Đầu tư 

Phòng TCKH 

thực hiện 

UBND huyện 

quyết định 

 

Công dân 

20 

Đăng ký khai 

sinh, cấp Thẻ 

bảo hiểm y tế 

cho trẻ em dưới 6 

tuổi (Mức độ 2) 

Tư pháp 

UBND xã, 

phường, thị 

trấn 

 

Công dân 



 

 

STT Tên TTHC Lĩnh vực 
Cơ quan 

thực hiện 
Mức độ 

Đối tượng 

thông tin 

21 

Đăng ký khai 

sinh, đăng ký 

thường trú, cấp 

thẻ bảo hiểm y tế 

cho trẻ em dưới 6 

tuổi  

Tư pháp 

'Ủy ban nhân 

dân cấp xã có 

thẩm quyền 

đăng ký khai 

sinh; cơ quan 

Công an có 

thẩm quyền 

đăng ký 

thường trú; 

Bảo hiểm xã 

hội cấp huyện 

có thẩm quyền 

cấp thẻ bảo 

hiểm y tế cho 

trẻ em.  

 

Công dân 

22 
Đăng ký kết hôn 

(Mức độ 2) 
Tư pháp 

UBND xã, 

phường, thị 

trấn 

 
Công dân 

23 

Đăng ký việc 

giám hộ (Mức độ 

2) 

Tư pháp 

UBND xã, 

phường, thị 

trấn 

 
Công dân 

 

 



 

 

2.2. Phân tích mô hình liên thông nghiệp vụ của TTHC: Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty cổ phần  

a) Quy trình hiện tại thực hiện Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty cổ phần 

* Mô tả chung 

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 phâṇ tiếp nhâṇ và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Sở Kế hoạch và 

Đầu tư Vĩnh Phúc. 

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 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. 

* Mô tả chi tiết 

Bảng: Mô tả các thông tin thực hiện Thủ tục Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần hiện tại  

  



Kiến trúc CQĐT tỉnh Vĩnh Phúc 

 

 

Thông tin Nội dung 

Cơ quan thực hiện 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KHĐT 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KHĐT 

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế 

Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh 

Mức độ cung cấp dịch 

vụ công 
2 

Cách thức thực hiện 
Trực tiếp nhận tại Bộ phâṇ tiếp nhâṇ và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Sở Kế hoạch và Đầu 

tư Vĩnh Phúc. 

Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân 

Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần 

Lệ phí 200.000 đồng/1 lần cấp 

Căn cứ pháp lý 

- Luật Doanh nghiệp năm 2005 

-Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp;  

- Thông tư số 01/2013/TT-BKH ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư  

- Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2010 của Bộ Tài chính  

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc Hội; 



Kiến trúc CQĐT tỉnh Vĩnh Phúc 

 

 

Thông tin Nội dung 

- Luật số 60/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Chứng khoán; 

- Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010; 

- Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật 

kinh doanh bất động sản; 

- Nghị định số 104/2007/NĐ-CP ngày 14/6/2007 về Kinh doanh dịch vụ đòi nợ; 

- Nghị định số 27/2001/NĐ-CP ngày 05/6/2001 của Chính phủ Quy định về kinh doanh lữ hành, 

hướng dẫn du lịch; 

- Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28/02/2005 của Chính phủ Quy định điều kiện thủ tục thành 

lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm. 

Thành phần hồ sơ 

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục I-4 - Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT); 

- Dự thảo Điều lệ công ty (có đầy đủ chữ ký của người đại diện theo pháp luật, của các cổ đông 

sáng lập hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập); 

- Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần lập (Phụ lục I-7 - Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT);  

Kèm theo: 

+ Bản sao hợp lệ (một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân đối với trường hợp cổ đông sáng lập 

là cá nhân; 

+ Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ 

chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với 

trường hợp cổ đông sáng lập là pháp nhân. 

http://motcua.phutho.gov.vn/tttl/TIEN_GIANG/giayto/2014_05/1401052034_Phu_luc_I4.doc
http://motcua.phutho.gov.vn/tttl/TIEN_GIANG/giayto/2014_05/1401052058_Phu_luc_I7.doc


Kiến trúc CQĐT tỉnh Vĩnh Phúc 

 

 

Thông tin Nội dung 

- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh 

ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định; 

- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân nếu công ty kinh doanh ngành, 

nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ  hành nghề. 

Ghi chú: Bản sao hợp lệ là bản sao đã được chứng thực hoặc được sao y bản chính bởi cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền. 

Trình tự thực hiện 

Bước 1 - Chuẩn bị hồ sơ bản giấy, nộp hồ sơ và nộp lệ phí  

Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp hồ sơ bản giấy, nộp lệ phí trực 

tiếp tại Bô ̣phâṇ tiếp nhâṇ và trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc (Địa chỉ số 

38-40 đường Nguyễn Trãi, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc). 

Bước 2 - Tiếp nhận và Kiểm tra hồ sơ ĐKDN 

Công chức của Sở KHĐT tiếp nhâṇ hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nôị dung hồ sơ: 

- Trường hơp̣ hồ sơ đã đầy đủ, hơp̣ lê ̣ thì viết giấy heṇ trao cho người nôp̣. 

- Trường hơp̣ hồ sơ thiếu hoăc̣ không hơp̣ lê ̣ thì công chức tiếp nhâṇ hồ sơ hướng dẫn một lần bằng 

văn bản để người nôp̣ hồ sơ làm laị cho đúng quy định. 

Bước 3 - Xử lý hồ sơ ĐKDN 

Công chức của Sở KHĐT xử lý hồ sơ ĐKDN của công dân trong thời hạn hai ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được hồ sơ đầy đủ. Sau 2 ngày, sở KHĐT gửi Cục thuế tỉnh hồ sơ ĐKMST cho doanh 

nghiệp bao gồm bản sao Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh và Bản kê khai thông tin đăng ký thuế 

để yêu cầu cấp mã số thuế/mã số doanh nghiệp. 

Bước 4 – Tiếp nhận và Kiểm tra hồ sơ ĐKMST 
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Thông tin Nội dung 

Công chức Cục thuế tỉnh nhận hồ sơ bản giấy về ĐK mã số thuế của doanh nghiệp từ Sở KHĐT 

thông qua Bộ phận một cửa liên thông, sau đó kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ ĐK mã số 

thuế của doanh nghiệp, nếu hồ sơ hợp lệ thì chuyển đến bộ phận xử lý cấp mã số thuế 

Bước 5 - Xử lý hồ sơ ĐKMST 

Công chức Cục Thuế tỉnh xử lý cấp mã số thuế cho doanh nghiệp theo hồ sơ ĐKMST mà Sở 

KHĐT đã gửi. 

Bước 6 – Lưu hồ sơ ĐKMST 

Sau khi cấp mã số thuế cho doanh nghiệp, Công chức Cục thuế tỉnh lưu lại hồ sơ ĐKMST của 

doanh nghiệp 

Bước 7 – Trả kết quả ĐKMST 

Trong thời hạn hai ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin về doanh nghiệp từ Sở KHĐT, 

Cục thuế tỉnh thông báo kết quả mã số thuế cho Sở KHĐT để ghi vào giấy chứng nhận đăng ký 

hoạt động và đăng ký thuế của doanh nghiệp. 

Bước 8 - Lưu hồ sơ ĐKDN 

Sau khi nhận được thông tin về mã số thuế của doanh nghiệp, Sở KHĐT hoàn thiện Hồ sơ ĐKDN, 

lưu lại kết quả 

Bước 9 – Trả kết quả ĐKDN 

Công chức sở KHĐT tiếp nhận trả kết quả ĐKDN 

Bước 10 - Ký tên và Nhận kết quả  

Theo giấy hẹn, người dân đến Bộ phâṇ tiếp nhâṇ và trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 

Vĩnh Phúc để ký tên và nhận kết quả.  

Trường hợp mất giấy hẹn thì phải có giấy cam kết của cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ. 
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Thông tin Nội dung 

Thời gian tiếp nhâṇ hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07h đến 11h 30, chiều từ 13h 30 đến 17h từ thứ 

hai đến thứ bảy hàng tuần, riêng ngày thứ bảy làm việc từ 07h đến 11h 30 (trừ ngày lê,̃ tết nghỉ). 
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Hình 5: Ví dụ Quy trình các bước thực hiện Thủ tục Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần 

hiện tại 
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b) Quy trình tương lai thực hiện Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần 

* Mô tả chung 

Thực hiện đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ, giảm thiểu hồ sơ giấy và tiến hành 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 trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh. 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, khi đó, người dân khi đi Đăng ký doanh nghiệp sẽ 

không phải nộp Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của những đối tượng này nữa mà chỉ cần điền 

mã định danh/số CMT/số hộ chiếu. Một số giấy tờ kèm theo trong hồ sơ có thể được scan và gửi trực tuyến, do vậy, giảm 

thiểu được hồ sơ giấy. Thông tin liên quan đến quá trình 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. Sau khi nhận được mã số doanh nghiệp từ cơ 

quan thuế, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp. Tất cả quá trình này đều được thực hiện trên môi trường mạng. 

* Mô tả chi tiết 

Bảng: Mô tả các thông tin thực hiện Thủ tục Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần mong muốn 

trong tương lai 

 



Kiến trúc CQĐT tỉnh Vĩnh Phúc 

 

 

Thông tin Nội dung 

Cơ quan thực hiện 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở KHĐT 

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở KHĐT 

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): 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) 

Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh 

Mức độ cung cấp dịch 

vụ công 
4 

Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ điện tử trên cổng thông tin điện tử của tỉnh 

Thời hạn giải quyết 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân 

Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần 

Lệ phí 
200.000 đồng/1 lần cấp 

Nộp trực tuyến tại thời điểm nộp hồ sơ 

Căn cứ pháp lý 

- Luật Doanh nghiệp năm 2005 

-Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp;  

- Thông tư số 01/2013/TT-BKH ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư  

- Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2010 của Bộ Tài chính  
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Thông tin Nội dung 

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc Hội; 

- Luật số 60/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Chứng khoán; 

- Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010; 

- Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật 

kinh doanh bất động sản; 

- Nghị định số 104/2007/NĐ-CP ngày 14/6/2007 về Kinh doanh dịch vụ đòi nợ; 

- Nghị định số 27/2001/NĐ-CP ngày 05/6/2001 của Chính phủ Quy định về kinh doanh lữ hành, 

hướng dẫn du lịch; 

- Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28/02/2005 của Chính phủ Quy định điều kiện thủ tục thành 

lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm. 

Thành phần hồ sơ 

- Biểu mẫu đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy định tại Phụ lục I-4 Thông tư số 

20/2015/TT-BKHĐT; 

- Bản scan Điều lệ công ty (có họ, tên và chữ ký của Cổ đông sáng lập là cá nhân và người đại 

diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập là tổ chức); 

- Bản scan Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài. Bản scan Danh sách 

người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông nước ngoài là tổ chức  

Bản scan Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần lập theo mẫu quy định tại Phụ lục I-7 

Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT. 

Bản scan Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài theo mẫu quy định tại Phụ lục I-8 Thông 

tư số 20/2015/TT-BKHĐT. 
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Thông tin Nội dung 

Bản scan Danh sách người đại diện theo ủy quyền (của cổ đông là tổ chức nước ngoài) theo mẫu 

quy định tại Phụ lục I-10 Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT. 

Mã định danh/số CMT/số hộ chiếu của các cá nhân liên quan. 

- Bản scan hợp lệ các giấy tờ sau đây:  

+ Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương 

khác, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-

CP của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người 

thành lập doanh nghiệp là tổ chức; 

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham 

gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy 

định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

Trình tự thực hiện 

Bước 1- Truy cập hệ thống, Điền thông tin, Nộp Lệ phí 

Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật, điền và nộp hồ sơ điện tử, lệ phí trực tuyến 

bằng cách truy cập vào cổng thông tin của tỉnhchọn Sở Kế hoạch và Đầu tưchọn Đăng ký 

doanh nghiệp 

Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng: 

+ Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử hợp lệ được quy định tại Điều 36 Nghị định số 

78/2015/NĐ-CP; 

+ Người đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký số vào hồ sơ đăng ký 

điện tử về đăng ký doanh nghiệp. 

+ Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người đại diện theo pháp luật sẽ nhận được Giấy 

biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 
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Thông tin Nội dung 

Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh: 

+ Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử hợp lệ được quy định tại Điều 36 Nghị định số 

78/2015/NĐ-CP 

+ Người đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử của các giấy tờ chứng thực 

cá nhân tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để được cấp Tài khoản đăng ký 

kinh doanh 

+ Người đại diện theo pháp luật sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê khai thông tin, tải 

văn bản điện tử và xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên 

Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

+ Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người thành lập doanh nghiệp sẽ nhận được Giấy 

biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

Bước 2- Tiếp nhận và Kiểm tra hồ sơ ĐKDN 

Công chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ điện tử của công dân Cấp Giấy Chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần, sau đó, Kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ 

điện tử, bao gồm cả việc thanh toán điện tử và thông tin công dân liên quan như sau: 

+ Hệ thống thông tin của Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ kết nối đến Hệ thống thanh toán của Ngân 

hàng để thực hiện quy trình thanh toán điện tử của công dân.  

+ Hệ thống thông tin của Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ kết nối đến CSDLQG về Dân cư để trích xuất 

thông tin của công dân Việt Nam có tên trong danh sách cổ đông sáng lập, người đại diện theo 

pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập. 

Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp 

để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, chuyển sang thực hiện 

bước 3 
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Thông tin Nội dung 

Bước 3- Xử lý hồ sơ ĐKDN 

Sau khi đã kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ điện tử Đăng ký doanh nghiệp, Hệ thống 

thông tin của Sở Kế hoạch và Đầu tư xử lý ĐKDN và sau đó gửi thông tin cần thiết sang Hệ thống 

thông tin của Cục thuế tỉnh để xin cấp mã số thuế/mã số doanh nghiệp. 

Bước 4 - Tiếp nhận và Kiểm tra hồ sơ ĐKMST  

Sau khi nhận thông tin yêu cầu cấp mã số thuế cho doanh nghiệp từ Hệ thống thông tin của Sở 

KHĐT, Hệ thống thông tin của Cục thuế tỉnh sẽ kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ ĐKMST.  

Bước 5 – Xử lý hồ sơ ĐKMST 

Nếu hồ sơ ĐKMST hợp lệ, HTTT của Cục thuế tỉnh sẽ tự động tạo mã số thuế/mã số doanh 

nghiệp và gửi thông tin về mã số thuế/mã số doanh nghiệp cho HTTT của Sở KHĐT.  

Bước 6 – Lưu hồ sơ ĐKMST 

Sau khi thực hiện cấp MST cho doanh nghiệp, HTTT của Cục thuế tỉnh sẽ lưu lại hồ sơ ĐKMS 

của doanh nghiệp vào CSDL 

Bước 7 – Trả kết quả ĐKMST 

HTTT của Cục thuế tỉnh sẽ gửi mã số thuế của doanh nghiệp cho HTTT của Sở KHĐT  

Bước 8 – Lưu hồ sơ ĐKDN 

HTTT của Sở KHĐT hoàn thiện Giấy chứng nhận ĐKDN có MST cho doanh nghiệp và lưu hồ 

sơ ĐKDN vào CSDL. 

Bước 9 – Trả kết quả ĐKDN 

HTTT Sở KHĐT thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp. 

Bước 10 - Nhận kết quả 
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Thông tin Nội dung 

Sau khi nhận được thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, người đại diện 

theo pháp luật nộp một bộ hồ sơ bằng bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ qua mạng điện tử 

đến Sở Kế hoạch và Đầu tư. Người đại diện theo pháp luật có thể nộp trực tiếp hồ sơ bằng bản 

giấy và Giấy biên nhận hồ sơ qua mạng điện tử tại Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc nộp qua đường 

bưu điện. 

Sau khi nhận được hồ sơ bằng bản giấy, Sở Kế hoạch và Đầu tư đối chiếu đầu mục hồ sơ với đầu 

mục hồ sơ doanh nghiệp đã gửi qua mạng điện tử và trao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

cho doanh nghiệp nếu nội dung đối chiếu thống nhất. 

Nếu quá thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp mà Sở Kế hoạch và Đầu tư không nhận được hồ sơ bằng bản giấy thì hồ sơ đăng ký điện 

tử của doanh nghiệp không còn hiệu lực. 

Người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và chính xác của bộ hồ sơ nộp 

bằng bản giấy so với bộ hồ sơ được gửi qua mạng điện tử. Trường hợp bộ hồ sơ nộp bằng bản 

giấy không chính xác so với bộ hồ sơ được gửi qua mạng điện tử mà người nộp hồ sơ không thông 

báo với Sở Kế hoạch và Đầu tư tại thời điểm nộp hồ sơ bằng bản giấy thì được coi là giả mạo hồ 

sơ và sẽ bị xử lý theo quy định tại Khoản 1 Điều 63 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP. 
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Hình 6: Ví dụ Quy trình các bước thực hiện Thủ tục Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần 

mong muốn trong tương lai 



 

 

Phân tích mô hình liên thông nghiệp vụ của các Thủ tục hành chính công 

còn lại trong Danh sách các nghiệp vụ liên thông đưa vào xây dựng kiến trúc 

phiên bản 1.0 được thể hiện trong Phụ lục 03. 

Từ những phân tích nêu trên, mô hình kết nối liên thông ngang dọc của tỉnh 

Vĩnh Phúc được thể hiện dưới hình sau: 

 

Hình 7: Mô hình kết nối liên thông (ngang, dọc) 

Trong đó: 

- Các yêu cầu thông tin thủ tục hành chính, công việc, văn bản được thực 

hiện liên thông hai chiều từ xã phường, quận huyện tới sở, ngành trên Tỉnh. 

- Các thông tin thống kê chỉ tiêu kinh tế - xã hội được thu thập từ tuyến xã, 

phường lên tuyến tỉnh. 

- Các thông tin dịch vụ công được liên thông giữa quận, huyện, sở ngành 

trong Tỉnh. 

- Tỉnh Vĩnh Phúc kết nối với các bộ, ngành, tỉnh, Tỉnh khác với các thông 

tin văn bản, điều hành tác nghiệp và hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia. 

- Kết nối với cơ quan thuế: Thuế là cơ quan tạo nguồn thu chính để phục vụ 

bộ máy công quyền. Có thu được nhiều thuế thì mới đảm bảo các hoạt động 

thường xuyên của bộ máy nhà nước. Ngân sách của Vĩnh Phúc dựa chủ yếu vào 



Kiến trúc CQĐT tỉnh Vĩnh Phúc 

 

 

nguồn thu nội địa. Các doanh nghiệp, đơn vị có hoạt động và đăng ký nộp thuế 

tại Vĩnh Phúc. 

- Kết nối với cơ quan Kho bạc: Kho bạc là nơi kiểm soát đầu ra của các hoạt 

động chính quyền (chi thường xuyên, đầu tư). Hiện tại việc kiểm soát, giám sát 

quá trình hoạt động của các cơ quan nhà nước đều thông qua hệ thống phần mềm 

TABMIS cụ thể: Mỗi cơ quan HCNN (Sở, ngành, quận, huyện...) đều phải có tài 

khoản NS tại Sở Tài chính và Kho bạc qua hệ thống phần mềm TABMIS. Kho 

bạc sẽ có trách nhiệm giám sát việc giải ngân kinh phí từ khi Sở Tài chính cấp dự 

toán cho đơn vị. 

- Kết nối với Hải Quan: Đây là mối quan hệ để Chính quyền nắm bắt được 

các hoạt động thu ngân sách trung ương trên địa bàn, hỗ trợ cơ quan Hải quan 

những khó khăn, vướng mắc đối với các hoạt động của doanh nghiệp liên quan 

đến hoạt động xuất, nhập khẩu. Đối với Hải quan cung cấp các thông tin liên quan 

đến thu thuế xuất nhập khẩu cho chính quyền địa phương để làm cơ sở cho Chính 

quyền có những kiến nghị với Chính phủ trích lại phần thu thế phục vụ cho việc 

đầu tư Cơ sở hạ tầng.. 

Mô hình nghiệp vụ tổng quát được mô tả như hình vẽ bên dưới: 

 

 

 

 

 

Hình 8: Mô hình nghiệp vụ tổng quát  
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Trong mô hình này xuyên suốt qua các cấp hành chính từ Phường/Xã, tới 

Quận/Huyện và tới Sở/Ngành là trục quản lý quy trình.  

Đây là trục quy trình liên thông tự nhiên giữa các cấp hành chính và dùng 

chung cho hồ sơ tiếp nhận trực tiếp tại bộ phận một cửa thông qua chức năng “một 

cửa điện tử” và hồ sơ tiếp nhận trực tuyến trên mạng thông qua chức năng “dịch 

vụ công trực tuyến”; đồng thời trục quy trình liên thông này cũng được gắn kết 

chặt chẽ với các khối hỗ trợ xử lý nghiệp vụ (hay còn được gọi là các phần mềm 

chuyên ngành) 

Mô hình nghiệp vụ tổng thể trên giúp hồ sơ được tiếp nhận trực tiếp hay trực 

tuyến được đối xử công bằng như nhau, trên cùng một quy trình; cán bộ tiếp nhận 

hồ sơ và cán bộ xử lý hồ sơ sử dụng một giao diện chung để xử lý hai loại hồ sơ 

này. Mô hình này cho phép gắn kết hồ sơ với các nghiệp vụ tại các khối hỗ trợ xử 

lý nghiệp vụ, giúp toàn bộ các thông tin xử lý nghiệp vụ được gắn kết với mã số 

hồ sơ. Trong quá trình luân chuyển xử lý hồ sơ theo quy trình, quy trình được kết 

nối với quy trình quản lý văn bản (thông thường được phần mềm quản lý văn bản 

và điều hành thực hiện). 

3. 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 Vĩnh 

Phúc 

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 Vĩnh Phúc. Từ các phân tích danh mục các 

TTHC liên thông ưu tiên trong giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Vĩnh phúc, các thông 

tin dùng chung đối các cấp trong tỉnh sẽ bao gồm các nhóm thông tin chủ yếu sau: 

- 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 
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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 Vĩnh Phúc 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 Vĩnh Phúc 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, quận, huyện của tỉnh Vĩnh Phúc 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. 

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;  
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- 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 Vĩnh Phúc, 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 Vĩnh Phúc. 

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  

4. Mô hình trao đổi thông tin, dữ liệu giữa các cơ quan 

Mô hình khái quát trao đổi thông tin, dữ liệu giữa các cơ quan hóa được thể hiện 

như sau: 
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Hình 9: Mô hình khái quát trao đổi thông tin, dữ liệu  

- 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 thể hiện trong bảng sau : 



 

 

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 

Mức 

độ 

Thông tin 

bắt buộc 

phải có để 

thực hiện 

TTHC 

Đối tượng 

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) 

4 

- 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) 

4   
- 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) 

4   
- Doanh 

nghiệp 
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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 

Mức 

độ 

Thông tin 

bắt buộc 

phải có để 

thực hiện 

TTHC 

Đối tượng 

thông tin 

trao đổi  

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) 

4   
- 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) 

4   
-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) 

4   
-Doanh 

nghiệp 



Kiến trúc CQĐT tỉnh Vĩnh Phúc 

 

 

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 

Mức 

độ 

Thông tin 

bắt buộc 

phải có để 

thực hiện 

TTHC 

Đối tượng 

thông tin 

trao đổi  

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) 

4   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) 

4  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 

4 
Thông tin 

mã số thuế 
Công dân 



Kiến trúc CQĐT tỉnh Vĩnh Phúc 

 

 

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 

Mức 

độ 

Thông tin 

bắt buộc 

phải có để 

thực hiện 

TTHC 

Đối tượng 

thông tin 

trao đổi  

hàng (thanh toán điện 

tử) 

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) 

4 
Thông tin 

mã số thuế 
Công dân 

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), Ngân 

4 
Thông tin 

mã số thuế 
Công dân 



Kiến trúc CQĐT tỉnh Vĩnh Phúc 

 

 

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 

Mức 

độ 

Thông tin 

bắt buộc 

phải có để 

thực hiện 

TTHC 

Đối tượng 

thông tin 

trao đổi  

hàng (thanh toán điện 

tử) 

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) 

4 
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 

4 
Thông tin 

mã số thuế 
Công dân 



Kiến trúc CQĐT tỉnh Vĩnh Phúc 

 

 

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 

Mức 

độ 

Thông tin 

bắt buộc 

phải có để 

thực hiện 

TTHC 

Đối tượng 

thông tin 

trao đổi  

hàng (thanh toán điện 

tử) 

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) 

4   
- Doanh 

nghiệp 

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) 

4   

- Công dân 

- Doanh 

nghiệp 



Kiến trúc CQĐT tỉnh Vĩnh Phúc 

 

 

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 

Mức 

độ 

Thông tin 

bắt buộc 

phải có để 

thực hiện 

TTHC 

Đối tượng 

thông tin 

trao đổi  

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) 

4 
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) 

4   
- Doanh 

nghiệp 



Kiến trúc CQĐT tỉnh Vĩnh Phúc 

 

 

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 

Mức 

độ 

Thông tin 

bắt buộc 

phải có để 

thực hiện 

TTHC 

Đối tượng 

thông tin 

trao đổi  

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) 

4   

-Công dân 

- Doanh 

nghiệp 

TTHC cấp huyện 

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) 

4 
Thông tin 

phê duyệt 

- Công dân 

(cá nhân) 

- Doanh 

nghiệp (pháp 

nhân) 



Kiến trúc CQĐT tỉnh Vĩnh Phúc 

 

 

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 

Mức 

độ 

Thông tin 

bắt buộc 

phải có để 

thực hiện 

TTHC 

Đối tượng 

thông tin 

trao đổi  

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) 

4  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) 

4  Công dân 



Kiến trúc CQĐT tỉnh Vĩnh Phúc 

 

 

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 

Mức 

độ 

Thông tin 

bắt buộc 

phải có để 

thực hiện 

TTHC 

Đối tượng 

thông tin 

trao đổi  

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) 

4  Công dân 

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) 

4  Công dân 

 



 

 

V. Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp Tỉnh 

1. Mô hình kiến trúc Chính quyền điện tử của Tỉnh 

Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh được mô hình hoá trong Hình 10 dựa trên thiết 

kế kiến trúc phân lớp với nguyên tắc lớp sau cung cấp dịch vụ cho lớp trước, nhằm 

phân dã khái niệm phức tạp của kiến trúc chính quyền điện tử thành các lớp với 

chức năng, nhiệm vụ xác định, từ đó đưa ra thông tin đơn giản và dễ hiểu hơn.  

 

Hình 10: Mô hình Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh 

 

L
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 C
h
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h

Dịch Vụ Cho Công Dân Quản Lý Chính Quyền 

Lĩnh vực 
Đăng ký 

kinh doanh

Lĩnh vực 
Xây dựng

Lĩnh vực 
Đất đai

Lĩnh vực Đăng 
ký và thành lập 
doanh nghiệp

Lĩnh vực 
Công nghiệp 

tiêu dùng

Lĩnh vực Quy 
hoạch, kiến 

trúc

Lĩnh vực 
Tư pháp

Lĩnh vực 
Dầu khí

Lĩnh vực 
Đấu thầu

Lĩnh vực 
Bưu chính

Lĩnh vực 
Điện

Lĩnh vực 
Giải quyết 

KNTC

Lĩnh vực  
Môi 

trường

Lĩnh vực Xây 
dựng trong các 

khu công nghiệp

Lĩnh vực 
Văn bằng 
chứng chỉ

Lĩnh vực 
Thi đua khen 

thưởng

Lĩnh vực Giao 
thông đường bộ

Lĩnh vực Hành 
chính tư pháp

Lĩnh vực 
Kế hoạch - 
Đầu tư

Lĩnh vực 
Lưu thông 
hàng hóa

Lĩnh vực Nghệ 
thuật biểu diễng

Lĩnh vực 
Tài nguyên - Môi 

trường 

Lĩnh vực 
Lý lịch tư pháp

 Hệ thống Quản 
lý văn bản và 
điều hành

  HTTT tổng hợp 
KTXH phục vụ 
điều hành 

Chữ Ký Số

Thư Điện Tử

Khác …

 CSDL Văn bản 
quy phạm pháp 

luật

Ứ
n

g
 D
ụ

n
g

Cổng công dân 
(Citizen Portal)

Dịch Vụ Cho 
Công Dân 

Cổng giao dịch 
TMDT

Hệ thống Quản 

lý Văn bản 

QPPL

Luồng Dịch Vụ 
Nghiệp Vụ

 Hệ thống Quản 
lý văn bản và 
điều hành

Dịch Vụ Hỗ Trợ Nghiệp Vụ

Cổng Thông tin 
- Giao tiếp điện 
tử (TT-GTDT)

Trang thông tin 
điện tử các cơ 
quan, đơn vị

Hệ thống thư 
điện tử

  HTTT tổng 
hợp KTXH phục 

vụ điều hành 

Dịch vụ CSDL 
dùng chung 

Phần mềm chuyên 
ngành phục vụ công 

tác quản lý nội bộ
Khác …

Dịch Vụ Hỗ Trợ 

Quản lý an toàn 
bảo mật thông 

tin

Quản lý hệ 
thống và mạng

Dịch Vụ Tích Hợp

Thanh Toán 
Điện Tử

Tích hợp quy 
trình

Tích hợp ứng 
dụng & dữ liệu

Tích hợp với hệ 
thống bên ngoài

Dịch Vụ BI 

Phân tích & BI 
(BI & Analytics)

Đánh giá năng suất
(Performance Mgmt)

Tìm kiếm, tạo báo 
cáo

Ứ
n

g
 D
ụ

n
g

 
N
ề
n

 T
ả

n
g

Ứng dụng nền tảng Quản Lý 
Văn Bản

Ứng dụng Nền tảng 
Cổng Thông Tin 
(Portal Platform)

Ứng dụng nền tảng Quản 
Lý Quy Trình Nghiệp Vụ 

Ứng dụng nền tảng 
Tích Hợp Hệ Thống

Ứng dụng nền 
tảng BI

Ứng dụng nền tảng Xác 
Thực và Phân Quyền  

(Auth & Authz Platform)

H
ạ

 T
ầ

n
g

Mạng Dữ liệu/
Tiếng nói

Quản lý Hệ 
thống/Mạng

Lưu trữ 
HĐH/CSDL

An toàn thông tin 
mức hạ tầng

Hạ Tầng Email Máy Chủ Máy Trạm
(Desktop/Laptop)

Khác …

C
ơ

 S
ở

 
V
ậ

t 
C

h
ấ
t

P

Trung Tâp Tích Hợp 
Dữ Liệu của Tỉnh

P

Văn phòng Sở/Ban/
Ngành

K
ê

n
h Mạng Trực Tuyến
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Mạng Nội Bộ

(Intranet)
Thư Điện Tử

(Email)
KIOSKS SMS Phone/Fax

Kênh Dữ Liệu
(Media)
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n

g
 

Công Dân Doanh Nghiệp Công Chức

H
ệ
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 N
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Cổng Thanh Toán 

Ngân Hàng

Hệ thống của 

Chính Phủ/Bộ

NGSP

 

D
ữ

 L
iệ

u Công Dân/

Doanh Nghiệp

Cán Bộ 

Công chức

CSDL Dùng Chung & Master Data

Dân Cư

Đất Đai

Đăng ký doanh 

nghiệp

Thống kê tổng 

hợp về dân số

Tài chính

 Bảo hiểm

CSDL Ứng Dụng

 Cổng Thông 

Tin Tỉnh

 Một cửa điện 

tử

Tài Liệu Văn Bản 

Điều Hành

Khác…

GIS

Văn bản QPPL

Danh mục dùng 

chung
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Bảng sau đây mô tả chi tiết các lớp trong mô hình Kiến trúc chính quyền điện tử 

tỉnh: 

 

Lớp Mô Tả 

Người 

Dùng/ Hệ 

Thống 

Ngoài 

Người dùng bao gồm các đối tượng sử dụng, và cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến thông qua hệ thống chính quyền điện tử:  

- Công dân/Doanh nghiệp: là người dùng cuối, sử dụng 

các dịch vụ công trức tuyến của sở/ban/ngành trong tỉnh. 

- Công chức: là cán bộ, công chức, và lãnh đạo của 

UBND, Sở, Ban, Ngành, Huyện, Xã trong tỉnh cùng 

tham gia vào cung cấp dịch vụ, và giải quyết yêu cầu 

dịch vụ của công dân và doanh nghiệp. 

Hệ thống ngoài bao gồm các tổ chức thuộc chính phủ, bộ, ngân 

hang, và các hệ thống khác cùng tham gia và hỗ trợ triển khải dịch 

vụ công trực tuyến. 

Kênh Có những kênh triển khai dịch vụ khác nhau, qua đó các đối tượng 

trong lớp Người Dùng và Hệ Thống Ngoài có thể tương tác, truy 

cập, và sử dụng các dịch vụ. 

Các kênh bao gồm: 

- Mạng trực tuyến (Internet): các ứng dụng dịch vụ công 

trực tuyến cung cấp cho công dân và doanh nghiệp thông 

qua kênh này. 

- Mạng nội bộ (Intranet/LAN/WAM/MAN): các ứng dụng 

dịch vụ nghiệp vụ phục vụ, tham gia, và hỗ trợ triển khai 

dịch vụ công, được sử dụng bởi các cán bộ của UBND, 

Sở, Ban, Ngành, Huyện, Thị, Xã trong tỉnh. 

- Thư điện tử (Email): một phương thức trao đổi thông tin 

trong công việc giữa các cơ quan Nhà nước, giữa các bộ 

phận và cá nhân. 

- KIOSKS 

- SMS 

- Phone/Fax 

- Kênh Dữ Liệu (Media): được sử dụng để tương tác với 

các hệ thống bên ngoài. 
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Lớp Mô Tả 

Luồng 

Nghiệp 

Vụ Chính 

Là những chức năng dịch vụ nghiệp vụ chính than gia vào cung cấp 

hỗ trợ triển khai các dịch vụ công trực tuyến. Luông nghiệp vụ 

chính này được chia làm hai: 

- Dịch vụ phục vụ công dân, và doanh nghiệp – chính là 

các TTHC có độ ưu tiên triển khai và được phân loại theo 

các lĩnh vực. 

- Quản lý chính quyền – chính là các quy trình nghiệp vụ 

nội bộ của tỉnh, Sở, Ban, Ngành phục vụ cho việc triên 

khai, quản lý và điều hành dịch vụ công trực tuyến. 

Chi tiết các thành phần trong lớp Luông Nghiệp Vụ Chính được mô 

tả trong “ Mô Hình Kiến Trúc Nghiệp Vụ ”  

Ứng 

Dụng 

Gồm các nhóm ứng dụng dịch vụ cần thiết để hỗ trợ cho việc triên 

khai, quản lý và điều hành dịch vụ công trực tuyến. Các nhóm ứng 

dụng dịch vụ chính này được chia theo các nhóm sau: 

- Nhóm ứng dụng dịch vụ phục vụ công dân và doanh 

nghiệp 

- Nhóm ứng dụng dịch vụ phục vụ Luồng dịch vụ nghiệp 

vụ 

- Nhóm ứng dụng dịch vụ phục vụ cho các nghiệp vụ nội 

bộ của sở, ban, ngành. 

- Nhóm ứng dụng dịch vụ hỗ trợ 

- Nhóm ứng dụng hỗ trợ phân tích và tổng hợp báo cáo 

- Nhóm ứng dụng hỗ trợ tích hợp nghiệp vụ, tích hợp ứng 

dụng dữ liệu, và tích hợp với hệ thống bên ngoài. 

Chi tiết các thành phần trong lớp Ứng Dụng được mô tả trong “ Mô 

Hình Kiến Trúc Ứng Dụng ” 

Dữ Liệu Gồm các dữ liệu có cấu trúc (các CSDL,..) và phi cấu trúc (Tài liệu, 

Nội dung văn bản) được lưu trữ, quản lý, và chia sẻ giữa các hệ 

thống ứng dụng trong các sở/ban/ngành của tỉnh, và các hệ thống 

thuộc chính phủ/bộ, ngân hàng… để cung cấp, triển khai dịch vụ 

công trực tuyến tốt hơn và hiệu quả hơn. 

Chi tiết các thành phần trong lớp Dữ Liệu được mô tả trong “ Mô 

Hình Kiến Trúc Thông Tin/Dữ Liệu ” 
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Lớp Mô Tả 

Hạ Tầng Bao gồm các công nghệ và tiêu chuẩn cho các phần mềm, phần 

mềm nền tảng, và phần cứng để hỗ trợ và cho phép cung cấp, phát 

triển các thành phần ứng dụng dịch vụ trong lớp Ứng Dụng. 

Chi tiết các thành phần trong lớp Hạ Tầng được mô tả trong “ Mô 

Hình Kiến Trúc Hạ Tầng ” 

Cở Sở Vật 

Chất 

Cơ sở hạ tang hỗ trợ cho việc triển khai các dịch vụ công trực tuyến.  

 

2. Nền tảng triển khai Chính quyền điện tử cấp Tỉnh (LGSP)  

Bao gồm mô tả các dịch vụ dùng chung, sự kết nối các hệ thống thông tin 

trong và ngoài Tỉnh, được mô tả chi tiết trong mục ” Kiến trúc Tích hợp, Liên 

thông (LGSP) ”. 

3. Mô tả chi tiết các thành phần còn lại trong sơ đồ tổng thể Kiến trúc Chính 

quyền điện tử cấp Tỉnh 

3.1. Kiến trúc Nghiệp vụ  

Kiến trúc nghiệp vụ xác định các chức năng nghiệp vụ, dịch vụ, quy trình, 

và luồng thông tin để triển khai và thực hiện các quy trình TTHCC trực tuyến của 

tỉnh, đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. 

Mục đích của kiến trúc nghiệp vụ bao gồm: 

- Xác định mô hình kiến trúc nghiệp vụ mục tiêu để xác định tỉnh cần 

làm gì để đạt được mục tiêu cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 

3 và mức độ 4, đồng thời đáp ứng được định hướng, chiến lược đã được 

đặt ra trong phần “ Định hướng của kiến trúc chính quyền điện tử ” 

- Mô tả các sản phẩm/dịch vụ chiến lược, tổ chức, chức năng, quy trình, 

thông tin... của chính quyền điện tử. 

Để đạt được mục tiêu của chính quyền điện tử, cũng như đạt được tích hợp 

liên thông nghiệp vụ, và tích hợp liên thông dữ liệu giữa các đơn vị 

Sở/Ban/Ngành. Kiến trúc chính quyền điện tử của tình cần phải thực hiện: 

- Xây dựng và triển khai trục tích hợp tỉnh (LGSP)  với phần mềm nền 

tảng, máy chủ, và an toàn an ninh cơ sở hạ tầng để cho phép trao đổi 

giữ liệu, nghiệp vụ giữa các Sở/Ban/Ngành trong tỉnh, cũng như với 

các hệ thống khác của Chính phủ/Bộ, trục tích hợp quốc gia (NGSP), 

và cổng thanh toán ngân hàng... 
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- Nâng cấp cổng thông tin một cửa điện tử để hỗ trợ cung cấp các dịch 

vụ công trực tuyến mức độ 3, và mức độ 4. Cũng như việc tích hợp với 

cổng thanh toán ngân hàng qua trục tích hợp tỉnh. 

- Nâng cấp cơ sở hạ tầng để hỗ trợ cho việc kết nối với cổng tích hợp 

quốc gia, cổng thanh toán ngân hàng, và các hệ thống của Chính 

phủ/Bộ. 

Cổng chính quyền điện tử tỉnh sẽ được triển khai và hoạt động như dịch vụ 

công trực tuyến để cung cấp dịch vụ TTHC trực tuyến đến công dân và doanh 

nghiệp. Mô hình triển khai của hoạt động Cổng chính quyền điện tử được mô tả 

trong Hình 11. 

 

Hình 11: Mô Hình Triển Khai Cổng Chính Quyền Điện Tử 

 

Với mô hình triển khai được mô tả trong Hình 11, cổng chính quyền điện tử 

triển khai và cung cấp dịch vụ thông qua nền tảng các dịch vụ của kênh giao tiếp: 

- Dịch vụ G2C, G2B: dịch kênh giao tiếp với công dân, doanh nghiệp 

thông qua mạng internet. 

- Dịch vụ G2E: dịch vụ kênh giao tiếp với cán bộ công chức thông qua 

mạng nội bộ (LAN/WAN/MAN). 

- Dịch vụ G2G: dịch vụ kênh giao tiếp với các hệ thống chính phủ/bộ, và 

trục tích hợp quốc gia thông qua mạng nội bộ (WAN). 

Các dịch vụ kênh giao tiếp này là cơ sở hạ tầng cốt lõi, và hoạt động như là 

nền tảng cung cấp dịch vụ tích hợp, phục vụ cho việc trao đổi thông tin điện tử 

giữa Cổng chính phủ điện tử với ngưới dùng, và các tổ chức tham gia hỗ trợ, và 

cung cấp dịch vụ công trực tuyến. 
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Nền tảng dịch vụ kênh giao tiếp giúp cho việc tối ưu hoá sử dụng các hệ 

thống sẵn có, hoặc tích hợp với các hệ thống sẵn có của tỉnh, và các hệ thống khác 

với yêu cầu thay đổi ít và chi phí phát triển thấp. 

Cổng chính quyền điện tử tỉnh là điểm cung cấp truy cập dịch vụ công trực 

tuyến tới công dân và doanh nghiệp, cũng như tích hợp với các hệ thống khác liên 

quan (Hình 11). Mô hình thiết kế kiến trúc hướng dịch vụ (SOA) được áp dụng 

để hỗ trợ cung cấp các dịch vụ liên thông tích hợp nghiệp vụ với các đặc điểm: 

- Các dịch vụ liên thông tích hợp nghiệp vụ được cung cấp thông qua 

việc sử dụng kỹ thuật Web Service thông qua nền tảng tích hợp (trục 

tích hợp – ESB). 

- Tương tác với các hệ thống của Chính phủ/Bộ, trục tích hợp quốc gia 

(NGSP), và các hệ thống khác (cổng thanh toán trực tuyến ngân hàng...) 

thông nền tảng tích hợp ứng dụng, dữ liệu, và tích hợp với các hệ thống 

khác. 

 

 

Hình 12: Mô Hình Triển Khai Tích Hợp Dịch Vụ Của Chính Quyền Điện Tử 
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3.1.1 Nguyên tắc xây dựng Kiến trúc nghiệp vụ 

Nguyên Tắc 1: Xác định và triển khai các dịch vụ công quan trọng, cần thiết, 

có độ ưu tiên cao, linh hoạt và có khả năng sử dụng lại cao. 

Cơ sở Hỗ trợ các mục tiêu cải thiện chất lượng và hiệu quả của dịch vụ 

công cho công dân, việc tái sử dụng giữa sở, ban, ngành hỗ trợ 

việc trùng lặp thông tin, dữ liệu. 

Hướng dẫn Đánh giá chi tiết các quy trình nghiệp vụ hành chính công, để có 

thể thiết kết các quy trình nghiệp vụ mới linh hoạt, và có khẳ 

năng sử dụng lại. 

Xác định các dịch vụ quan trọng, và cần thiết với người dân, và 

các dịch vụ có thể sử dụng cung giữa các sở, ban, ngành. 

Chuẩn hoá các loại thông tin, dữ liệu để hỗ trợ việc chia sẻ thông 

tin giữa các sở, ban, ngành trong tỉnh, và giữa tỉnh với trung 

ương. 

Nguyên Tắc 2: Tối ưu hoá, và đơn giản hoá hoạt động cung cấp dịch vụ công 

trực tuyến 

Cơ sở Quy trình nghiệp vụ phức tạp, và hệ thống cới những thành phần 

gắn kết chặt sẽ dẫn đến việc khó quản lý, dễ lỗi, không linh hoạt 

khi có yêu cầu thay đổi theo nghiệp vụ thực tế. 

Kiến trúc nghiệp vụ hỗ trợ thiết kế quy trình nghiệp vụ tối ưu và 

hiệu quả hơn, đơn giản hoá độ phức tạp của hệ thống. 

Hướng dẫn Chuẩn hoá quy trình nghiệp vụ và dịch vụ trước khi tin học hoá. 

Đảm bảo việc sử dụng các ứng dụng và công nghệ phù hợp với 

mô hình quy trình nghiệp vụ. 

Đảm bảo các thành phần xây dựng lên các quy trình nghiệp vụ 

phải được module hoá, linh hoạt, và liên kết lỏng. 

 

3.1.2 Mô hình Nghiệp vụ dịch vụ công (DVC) trực tuyến  

Kiến trúc nghiệp vụ được của chính quyền điện tử được mô tả dựa trên Mô 

hình nghiệp vụ Dịch vụ công trực tuyến (Hình 13). Mô hình nghiệp vụ Dịch vụ 

công trực tuyến cung cấp một cái nhìn đầy đủ về các tổ chức (UBND, Sở, Ban, 

Ngành), và các nhóm dịch vụ công trực tuyến. Thông qua việc phân tích các nhóm 

dịch vụ công trực tuyến ưu tiên có liên thông về nghiệp vụ và thông tin sẽ xác 

định được những thông tin, dữ liệu chung giữa các nhóm dịch vụ công trực tuyến 

trong quá trình cung cấp dịch vụ cho công dân, doanh nghiệp, và các hệ thống 

khác của Chính phủ/Bộ. Trên cơ sở đó, mô hình nghiệp vụ đưa ra yêu cầu tổng 
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quát cho việc xác định và thiết kế kiến trúc dữ liệu, ứng dụng, và công nghệ của 

kiến trúc chính phủ điện tử. 

  

 
Hình 13: Mô hình Nghiệp vụ dịch vụ công (DVC) trực tuyến 

 

Các TTHC liên thông của Dịch vụ công trực tuyến được ưu tiên phát triển 

trong giai đoạn 2016-2020 để cung cấp cho công dân, và doanh nghiệp được đề 

cập chi tiết trong phần “ Mô hình liên thông nghiệp vụ giữa các cơ quan (ngang, 

dọc).”. 

 

3.1.3 Mô hình tham khảo luồng dữ liệu với Công thanh toán trực tuyến 

Hình 14 mô tả mẫu luồng dữ liệu và thao tác tích hợp giữa Cổng chính quyền 

điện tử với Cổng thanh toán trực tuyến. 

 

3.1.4 Mô hình tham khảo triển khai dịch vụ 

Hình 15 mô tả mô hình tham chiếu triển khai dịch vụ tổng quan tập trung 

vào nhiều kênh triển khai dịch vụ (G2C, G2B, C2G và G2E) thông qua các giao 

diện triển khai dịch vụ, và thông qua các cổng kết nối dịch vụ nhằm hỗ trợ việc 

trao đổi thông tin giữa các hệ thống. 
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Hình 14: Ví dụ - Mô mình tham khảo Cổng thanh toán trực tuyến 

 

 

Công Dân

Cổng Chính Quyền 

Điện Tử

1

2

3

4

5

6

7

Nhà cung cấp dịch 

vụ Thanh Toán PSP

Ngân Hàng Phát Hành Thẻ

(Khách Hàng/Công Dân)

Trung Tâm 

Xử Lý

Dữ Liệu Thẻ

Ngân Hàng Phát Hành Thẻ
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Hình 15: Ví dụ - Mô mình tham khảo triển khai dịch vụ 

 

3.2. Kiến trúc Ứng dụng 

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, và không phụ thuộc vào các nhà 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. 

3.2.1 Mô hình kiến trúc ứng dụng 

Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh được thiết kế dựa trên kiến trúc hướng 

dịch vụ SOA (Hình 16), nhằm tận dụng tối đa các đặc điểm vượt trội 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. 



 

 

 

Hình 16: Mô hình kiến trúc hướng dịch vụ (SOA)
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Mô hình kiến trúc hướng dịch vụ (SOA) có 09 thành phần được tổ chức logic 

theo cấu trúc lớp khác nhau bao gồm: giao diện (ứng dụng), quy trình nghiệp vụ 

(BPM), dịch vụ (trục tích hợp dịch vụ ESB), ứng dụng dịch vụ được mô tả chi tiêt 

trong bảng sau: 

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 

- 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”. 
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Lớp Mô Tả 

Các quy trình liên thông nghiệp vụ được mô tả trong “ Mô hình 

liên thông nghiệp vụ giữa các cơ quan (ngang, dọc). ”. 

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 

- Dịnh vụ thông tin Thống Kê Dân Số (TKDS) 

- 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 
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Lớp Mô Tả 

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 (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, 

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, 
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Giám sát hệ 

thông 

theo dõi và giám sát trạng thái của quy trình (trong lớp BPM), 

trạngt 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 Warehourse 

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 

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 

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) - Hình 17- 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. 

 

Hình 17: Mô hình tham chiếu ứng dụng (ARM) 

Mô hình tham chiếu ứng dụng (ARM) gồm có 05 thành phần chính như sua: 

- (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. 

o 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 

o Đăng ký sử dụng dịch vụ: cung cấp chức năng đăng ký sử dụng dịch 

vụ, hoặc gửi hồ sơ. 

o Cổng thông tin điện tử 

o Các luồng nghiệp vụ 

- (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... 
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- (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 Chí phủ/Bộ. 

- (5) - Hệ thống, ứng dụng hỗ trợ: bao gồm hệ thống nền tảng (bao gồm phần 

mềm và phần cứng). 

 

3.2.2 Kiến trúc khung ứng dụng nền tảng cổng  

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 trong Hình 18.   

 

Hình 18: Mô hình kiến trúc nền tảng cổng 

 

3.2.3 Nguyên tắc xây dựng kiến trúc ứng dụng  

Các nguyên tắc được áp dụng trong quá trình thiết kế kiến trúc ứng dụng: 

Nguyên Tắc 1: Ứng dụng được thiết kế đựa trên cách tiếp cận module hoá, 

và phân chia thành các thành phần (components) độc lập. 

Áp dụng một giải pháp kiến trúc dựa trên module và các thành phần 

(components), phù hợp với quy trình nghiệp vụ, phù hợp với các tiêu chuẩn mở 
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với vai trò và trách nhiệm rõ ràng. Các thành phần (components) phải độc lập 

với mô hình vật lý của hệ thống. 

Cơ sở Giảm tổng chi phí sử hữu, và tránh sự phụ thuộc vào nhà cung 

cấp giải pháp. 

Hướng dẫn - Tránh được việc sử dụng các giải pháp và công nghệ độc quyền 

đến mức có thể. 

- Tôn trọng sử dụng tiêu chuẩn kỹ thuật W3C 

- Xem xét việc sử dụng các tiêu chuẩn cập nhật mới nhất của 

WebService, XML và tích hợp hệ thống. 

- Ưu tiên sử dụng các tiêu chuẩn và công nghệ web làm cơ sở 

phát triển các ứng dụng. 

Nguyên Tắc 2: Đảm bảo tính đơn giản, tái sử dụng, linh hoạt & mởi rộng của 

giải pháp/hệ thống. 

Cơ sở - Cung cấp giải pháp đơn giản và hiệu quả hơn. 

- Giảm thời gian phát triển, dễ hơn trong việc vận hành và đáp 

ứng yêu cầu thay đổi của quy trình nghiệp vụ. 

- Tạo ra một giải pháp linh hoạt, mạnh mẽ hơn. 

- Giảm thiểu trùng lặp thông qua việc sử dụng và chia sẻ các ứng 

dụng/dịch vụ. 

- Cải thiệt độ tin cây và khẳ năng mở rộng hệ thống. 

Hướng dẫn - Sử dụng tham số hoá cấu hình cho các ứng dụng thay vì định 

nghĩa cấu hình trong mã chương trình (code). 

- Các ứng dụng dịch vụ sẽ độc lập, và sử dụng giải pháp giao tiếp 

không đồng bộ giữa các ứng dụng dịch vụ. 

- Các thành phần dịch vụ dùng chung sẽ được triển khai một lần 

và được sử dụng lại khi cần thiết. 

- Các ứng dụng dịch vụ/giải pháp phải linh hoạt, dễ mở rộng để 

đáp ứng và thích ứng được với các yêu cầu thay đổi từ quy trình 

nghiệp vụ. 

- Hợp nhất và đơn giản hoá các ứng dụng công nghệ ở bất cứ nơi 

nào có thể để giảm thiểu độ phức tạp của hệ thống. 
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3.2.4 Hướng dẫn kỹ thuật Kiến trúc ứng dụng  

3.2.4.1 Hướng dẫn kỹ thuật cho khung ứng dụng nền tảng cổng  

Khung ứng dụng nền tảng cổng sẽ dùng công nghệ mới nhất của: Javascript, 

HTML5, CSS3, J2EE, .NET/C#, RESTFull, Web Service (SOAP) và Web2.0. 

- Tiêu chuẩn: tuân thủ các chuẩn công nghệ mở về nội dung (content), 

portlets, web-service và ứng dụng giao diện người dùng (front-end) để giảm 

chi phí phát triển và đám bảo tính linh động giữa các cổng, máy chủ ứng 

dụng, CSDL, và các hệ điều hành. Các đặc tả thông số kỹ thuật cần cân 

nhắc tuân thủ bao gồm: JSR-168/JSR-286, Web-Service for Remote Portlet 

(WSRP 2.0), JSR 170/JSR 283... 

- Khung ứng dụng nền tảng cổng phục vụ quản lý nhật dạng và tích hợp xác 

thực SSO cho người dung để sử dụng các ứng dụng dịch vụ trong hệ thống. 

- Kiểm soát truy nhập: Khung ứng dụng nền tảng cổng cung cấp phân 

quyền người dùng truy nhập vào các nội dung và dịch vụ dựa vào danh sách 

vai trò (Role-Based) của người dung trong hệ thống. Ví dụ, công dân không 

thể truy nhập và sử dụng các chức năng dành cho công chức và các cán bộ 

chuyên viên. 

- Tích hợp: Khung ứng dụng nền tảng cổng được thiết kế và triển khai dựa 

trên nền tảng hướng dịch vụ (SOA), do đó cho phép việc tương tác và tích 

hợp chức năng và dữ liệu giữa các thành phần, ứng dụng dịch vụ trong hệ 

thống. 

- Cá nhân hoá: cho phép người dùng có thể cá nhân hoá các trang trên cổng 

thông tin phù hợp với sở thích và mục đích riêng, bằng cách thêm, loại bỏ, 

và định vị lại các vùng hiển thị thông tin. 

- Tìm kiếm: cho phép tìm kiếm tất cả các nội dung được phép truy nhập 

thông qua cổng (bao gồm: nội dung trong cổng thông tin, các ứng dụng 

dịch vụ, các CSDL quốc gia...) 

- Quản trị nội dung và quản lý tài liệu: cung cấp kho lưu trữ tài liệu và nội 

dung để lưu trữ, quản lý, tích hợp và xuất bản tài liệu và nội dung đa phương 

tiện như là: âm thanh, hình ảnh, video và các kiểu dữ liệu khác. Và các nội 

dung và tài liệu này được sử dụng và chia sẻ giữa các người dung và nhóm 

người dùng trong hệ thống. 

- Quản lý quy trình/luật: cung cấp cơ chế quản lý và thiết lập các quy 

tình/luật phục vụ cho việc triển khai quy trình nghiệp vụ. 

- Lưu vết: cung cấp khả năng lưu vết và quản lý cac hoạt động của người 

dùng trong hệ thống. 

- Giám sát hiệu năng: cho phép giám sát hiệu năng của cổng, để tối ưu hoá 

việc sử dụng tài nguyên của hệ thống. 
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- Một số nền tảng cổng có thể sử dụng hiện nay: 

o Mã nguồn mở: Liferay Portal, Jetspeed-2, GateIn Portal (JBoss 

Portal). 

o Sản phẩm thương mại: Oracle WebCenter, Oracle Weblogic Portal, 

IBM Websphere Portal, Microsoft SharePoint. 

3.2.4.2 Hướng dẫn kỹ thuật cho kiến trúc và thiết kế các chức năng của ứng dụng 

dịch vụ: 

- Áp dụng kiến trúc module hoá (modular architecture), và kiến trúc phân 

tầng/lớp (tiered/layered architecture), phù hợp với quy trình nghiệp vụ, và 

phù hợp với các tiêu chuẩn mở với vai trò và trách nhiệu rõ rang. Xem xét 

việc phát triển các thành phần dịch vụ dùng chung và tái sử dụng khi cần 

thiết.  

- Các công nghệ và tiêu chuẩn ứng dụng web sẽ được lựa chọn cho tất cả giải 

pháp ứng dụng mới. 

- Tận dụng các chuẩn công nghiệp dựa trên các giải pháp phần mềm thương 

mại có sẵn (COST) về quản lý nội dung (content) và cổng (portals), chú ý 

việc sử dụng các giải pháp và công nghệ mã nguồn mở khi có thể. Việc sử 

dụng giải pháp COST giúp cho việc phát triển và triển khai nhanh hơn. 

- Hợp nhất và đơn giản hoá các ứng dụng công nghệ ở bất cứ nơi nào có thể 

để giảm thiểu độ phức tạp của hệ thống. 

- Lựa chọn các tiêu chuẩn mở dựa trên công nghệ, sản phẩm, công cụ, thiết 

kế, ứng dụng, và phương pháp phát triển. 

3.2.4.3 Hướng dẫn kỹ thuật cho việc lựa chọn đúng các khung phát triển ứng dụng 

cho việc phát triển các ứng dụng web 

- Các kiến trúc khung (framework architecture) nên áp dụng các kinh nghiệm 

thực tế trong quá trình phát triển ứng dụng, và các mẫu kiến trúc 

(architecture patterns) như là Model-View-Control (MVC) hỗ trợ việc tách 

bạch mô hình dữ liệu (Model) với các luật/quy tắc nghiệp vụ (Controller) 

từ giao diện người dung (View). Những mô hình kiến trúc như vậy sẽ hỗ 

trợ, và thúc đẩy việc tái sử các module. Trong ứng dụng web, mô hình kiến 

trúc MVC này cho phép sử dụng một logic chương trình để hỗ trợ các giao 

diện người dung khách nhau từ thiết bị di động (mobile), máy tính để bàn 

(desktop), máy tính cá nhận (laptop), KIOS... 

- Một số khung kiến trúc MVC hiện tại có thể sử dụng như là: Spring MVC, 

Struts1, Struts2, Ruby and Rails, ASP.NET MVC.... 

- Khung kiến trúc ứng dụng áp dụng mô hình N-tầng (n-tier), với kiến trúc 

tối thiếu 3-tầng (gồm: tầng trình diễn, tầng nghiệp vụ, và tầng CSDL). 
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- Khung kiến trúc cung cấp khẳ năng sử dụng lại các thành phần và dịch vụ 

có sẵn. 

- Khung kiến trúc sẽ bao gồm thành phần xác thực và phân quyền, tương 

thích với các chuẩn bảo mật. Khung kiến trúc bảo mật sẽ cho phép may chủ 

web xác định người dùng của ứng dụng, và hạn chế truy cập vào các chức 

năng dựa trên một số tiêu chí xác định trước - Kiến trúc Bảo mật. 

- Khung kiến trúc cung cấp khả năng kết nối với CSDL thông qua API, sử 

dụng cấu hình cho kết nối CSDL. 

- Khung kiến trúc hỗ trợ khả năng quản lý giao dịch (transaction 

management) với CSDL. 

- Khung kiến trúc hỗ trợ khẳ năng tạo các web-service và tương tích với các 

chuẩn áp dụng cho web-service. 

- Khung kiến trúc hỗ trợ bộ nhớ đệm (cache) để tăng hiệu suất cho ứng dụng 

web. 

- Một số khung kiến trúc phổ biến: 

a) Java - JEE, Spring, Stripes, Struts, Sling, Tapestry, Wicket, JBoss 

Seam, Oracle ADF, Google Web Toolkit, OpenXava... 

b) Ruby - Ruby On Rails... 

c) ASP - ASP.NET MVC framework, CSL... 

d) PHP - Symfony, Yii, Opendelight, Melt, Codeigniter... 

- Lựa chọn các tiêu chuẩn mở dựa trên công nghệ, sản phẩm, công cụ, thiết 

kế, ứng dụng, và phương pháp phát triển. Các tiêu chẩn mở tạo ra một nền 

tảng độc lập không phụ thuộc vào các nhà cung cấp giải pháp, cho phép 

việc sử dụng nhiều nhà phát triển khác nhau, và hỗ trợ việc trao đổi thông 

tin, liên thông, tính linh hoạt, duy trì dữ liệu, cũng như tự do hơn trong việc 

lựa chọn công nghệ và giải pháp từ các nhà cung cấp. 

 

3.3. Danh sách các ứng dụng 

 

  



Kiến trúc CQĐT tỉnh Vĩnh Phúc 

 

91 

 

Tên Ứng Dụng 

Độ ưu tiên  

(1-5) 

Mô Hình 

SOA Mô Tả 

Ứng dụng Dịch Vụ       

  

Dịch vụ cho Công dân, 

Doanh nghiệp       

    Cổng công dân 1 Lớp (01) 

Hiện đang tích hợp với hệ 

thống 1 cửa điện tử. 

 Đơn giản, cập nhật 

    Cổng giao dịch TMDT 1 Lớp (01) Hiện đang có, Cập nhập 

    

Cổng Thông tin - Giao 

tiếp điện tử (TT-

GTDT) 1 Lớp (01) Hiện đang có, Cập nhập 

    

Trang thông tin điện tử 

các cơ quan, đơn vị 1 Lớp (01) Hiện đang có, Cập nhập 

    Thanh toán điện tử 1 Lớp (01) Chưa có 

    

Xác Thực Đăng Nhập 

Một Lần (SSO) 1 Lớp (01) Chưa có 

  Luồng dịch vụ nghiệp vụ       

    Lĩnh Vực Y tế 1 or 2 Lớp (01) Phát triển hệ thống phần 

mềm hỗ trợ nghiệp vụ, và 

liên thông tích hợp nghiệp 

vụ, dữ liệu. 

    Lĩnh Vực Công thương 1 or 2 Lớp (01) 

    

Lĩnh Vực Kế hoạch đầu 

tư 
1 or 2 

Lớp (01) 

    

Lĩnh Vực Tài nguyên - 

Môi trường 
1 or 2 

Lớp (01) 

    Lĩnh Vực Xây dựng 1 or 2 Lớp (01) 

    Lĩnh Vực Y tế 1 or 2 Lớp (01) 

    

Lĩnh Vực Giao dục đào 

tạo 
1 or 2 

Lớp (01) 

    Lĩnh Vực Tư pháp 1 or 2 Lớp (01) 

    Lĩnh Vực Xây dựng 1 or 2 Lớp (01) 

    Lĩnh Vực Đất đai  1 or 2 Lớp (01) 

    

Lĩnh Vực Xây dựng cơ 

bản 
1 or 2 

Lớp (01) 

    Lĩnh Vực Bưu Chính 1 or 2 Lớp (01) 

    

Lĩnh Vực Bảo vệ thực 

vật 
1 or 2 

Lớp (01) 

    Lĩnh Vực Thủy Sản 1 or 2 Lớp (01) 

    Lĩnh Vực Trồng trọt 1 or 2 Lớp (01) 

    

Lĩnh Vực Hoạt động 

khoa học công nghệ 
1 or 2 

Lớp (01) 

    

Lĩnh Vực Cấp giấy 

chứng nhận đầu tư 
1 or 2 

Lớp (01) 

    

Lĩnh Vực Đăng kí kinh 

doanh 
1 or 2 

Lớp (01) 
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Tên Ứng Dụng 

Độ ưu tiên  

(1-5) 

Mô Hình 

SOA Mô Tả 

    

Lĩnh Vực Giao thông 

đường bộ 
1 or 2 

Lớp (01) 

    

Lĩnh Vực Hoạt động 

xây dựng 
1 or 2 

Lớp (01) 

    

Lĩnh Vực Kinh doanh 

Bất động sản 
1 or 2 

Lớp (01) 

    

Lĩnh Vực Quy hoạch 

kiến trúc 
1 or 2 

Lớp (01) 

    

Lĩnh Vực Dược phẩm - 

Mỹ phẩm 
1 or 2 

Lớp (01) 

    

Lĩnh Vực Nghệ thuật 

biểu diễn 
1 or 2 

Lớp (01) 

    Lĩnh Vực Quảng cáo 1 or 2 Lớp (01) 

    

Lĩnh Vực Bổ trợ tư 

pháp 
1 or 2 

Lớp (01) 

    

Lĩnh Vực Hành chính 

tư pháp 
1 or 2 

Lớp (01) 

    Lĩnh Vực Luật sư 1 or 2 Lớp (01) 

    

Lĩnh Vực Lý lịch tư 

pháp  
1 or 2 

Lớp (01) 

    Lĩnh Vực Đất đai 1 or 2 Lớp (01) 

    

Lĩnh Vực Địa chất 

khoáng sản 
1 or 2 

Lớp (01) 

    
Lĩnh Vực Tài nguyên 
nước 

1 or 2 
Lớp (01) 

    

Lĩnh Vực Lao động 

việc làm 
1 or 2 

Lớp (01) 

    

Lĩnh Vực Công nghiệp 

tiêu dùng 
1 or 2 

Lớp (01) 

    Lĩnh Vực Dầu khí 1 or 2 Lớp (01) 

    

Lĩnh Vực Hội nhập 

Thương mại quốc tế 
1 or 2 

Lớp (01) 

    

Lĩnh Vực Lưu thông 

hàng hóa 
1 or 2 

Lớp (01) 

Ứng dụng hỗ trợ nghiệp vụ       

  Ứng dụng cấp tỉnh       

    

Hệ thống một cửa điện 

tử 
1 

Lớp (01) 

Đã triển khai, đơn giản 

cần cập nhật 

    

Quản lý văn bản điều 

hành 
1 

Lớp (01) Đã triển khai 

    Quản lý công việc 1 Lớp (01) Đã triển khai 

    Chữ ký số 
1 

Lớp (01) 

Đã triển khai, cần cập 

nhật 
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Tên Ứng Dụng 

Độ ưu tiên  

(1-5) 

Mô Hình 

SOA Mô Tả 

  

Ứng dụng tích hợp với 

CSDL Quốc Gia 
  

    

    CSDL Dân Cư 
1 

Lớp (03, 

04, 05) 

Chưa có, Xây dựng tổng 

hợp cho tỉnh trước 

    CSDL Đất Đai 
1 

Lớp (03, 

04, 05) 

Chưa có, Xây dựng tổng 

hợp cho tỉnh trước 

    

CSDL Đăng Ký Kinh 

Doanh 
1 

Lớp (03, 

04, 05) 

Chưa có, Xây dựng tổng 

hợp cho tỉnh trước 

    CSDL Tài Chính 
5 

Lớp (03, 

04, 05) 

Chưa có, Xây dựng tổng 

hợp cho tỉnh trước 

    CSDL Bảo Hiểm 
5 

Lớp (03, 

04, 05) 

Chưa có, Xây dựng tổng 

hợp cho tỉnh trước 

    

CSDL Thống kê tổng 

hợp về dân số 
5 

Lớp (03, 

04, 05) 

Chưa có, Xây dựng tổng 

hợp cho tỉnh trước 

Tích hợp ứng dụng, dịch vụ 

(LGSP)       

  

Nền tảng tích hợp quy 

trình  (BPM)       

    

Quản lý & theo dõi quy 

trình nghiệp vụ (BAM) 2 Lớp (07) 

Chưa có, hỗ trợ liên thông 

quy trình nghiệp vụ 

    
Quản lý luồng công 
việc (BPM) 2 Lớp (07) 

Chưa có, hỗ trợ liên thông 
quy trình nghiệp vụ 

  

Nền tảng Tich hợp ứng 

dụng  (ESB)       

    

Trục tích hợp - Kiến 

trúc hướng dịch vụ 
SOA (ESB) 1 Lớp (03) 

Chưa có, triển khai nền 

tảng tích hợp ESB 

    

Tích hợp (ESB - 

Adapters) 1 Lớp (06) 

  Tích hợp dữ liệu       

    

Khả năng tương tác dữ 

liệu (ESB Adapter) 2 Lớp (06)   

    

Xử lý dữ liệu hàng loạt 

(Batch Process) 4 Lớp (06)   

    

Trích xuất, chuyển đổi 

(ETL) 5 Lớp (08)   

  Tích hợp hệ thống ngoài        

    

Cổng thanh toán ngân 

hàng 1 

Lớp (05), 

Lớp (06)   

    Hệ thống chữ ký số 1 Lớp (06)   

    

Hệ thống thông tin của 

Chính phủ/Bộ. 2 Lớp (06)   

    

Trục tích hợp quốc gia 

(NGSP) 1 Lớp (06)   
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Tên Ứng Dụng 

Độ ưu tiên  

(1-5) 

Mô Hình 

SOA Mô Tả 

Hệ thống, Ứng dụng, Nền tảng 

hỗ trợ       

  Quản lý thông tin       

    

Hệ thống nền tảng quản 

lý nội dung - Portal 2 Lớp (01)   

    

Hệ thống nền tảng quản 

lý và tích hợp văn bản - 

DMS 2 Lớp (01)   

  Hợp tác & Trao đổi        

    

Hội nghị truyền hình 

trực tuyến   Lớp (01) Đã có 

    Thư điện tử   Lớp (01) Đã có 

  

Quản lý Bảo mật (ứng 

dụng)       

    Quản Lý Tài Khoản 1 Lớp (07)   

    Xác thực và cấp quyền  1 Lớp (07)   

    Danh Mục Thư Mục  1 Lớp (07)   

  Quản lý Hệ thống & Mạng       

    Theo dõi vấn đề 2 Lớp (07)   

    Tài nguyên hệ thống 2 Lớp (07)   

    

Quản lý & Theo dõi tài 

nguyên Mạng 2 Lớp (07)   

Hệ thống hỗ trợ ra quyết định 

(BI) & DW       

  Phân tích BI       

    Dự báo nhu cầu 5 Lớp (08)   

    

Hỗ trợ ra quyết định, và 

lập kế hoạch 5 Lớp (08)   

  Tìm kiếm & Báo cáo       

    Tìm kiếm 5 Lớp (08)   

    

Tìm kiếm nội dung 

web. 5 Lớp (08)   

    Báo cáo 5 Lớp (08)   

    

Xử lý phân tích số liệu 

trực tuyến (OLAP)  5 Lớp (08)   
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3.4. Kiến trúc Dữ liệu 

Kiến trúc dữ liệu được thiết kế tuân theo các nguyên tắc kiến trúc thông tin 

(ví dụ: tạo dữ liệu, khẳ năng truy cập, tính sẵn sang, an toàn dữ liệu, tính bảo mật, 

tính toàn vẹn, quyền sở hữu, và các tiêu chuẩn dịnh nghĩa dữ liệu...) được mô tả 

trong Nguyên tắc xây dựng kiến trúc dữ liệu, và trong Mô hình kiến trúc tham 

chiếu dữ liệu (DRM) Hình 19. 

Mô hình tham chiếu dữ liệu (DRM) cung cấp một cấu trúc mẫu tạo điều kiện 

cho việc phát triển dữ liệu có thể chia sẻ hiệu quả giữa các ứng dụng nghiệp vụ 

(Sở, Ban, Ngành), để cung cấp dịch vụ công tốt hơn, hiệu quả hơn, cải thiện việc 

ra quyết định và năng suất thực hiện dịch vụ. DRM là một mô hình hướng dịch 

vụ, và cung cấp định đướng cho việc cung cấp dịch vụ cho công dân.  

 

 
Hình 19: Mô hình kiến trúc tham chiếu dữ liệu(DRM) 

Mô hình kiến trúc tham chiếu dữ liệu (DRM) bao gồm các thành phần: 

Thành phần Mô tả 

Ngữ cảnh, Định 

nghĩa, và Quản lý 

vòng đời dữ liệu 

Phần này xác định ngữ cảnh của dữ liệu bằng cách phân 

loại dữ liệu theo chủ đề của các lĩnh vực, và xác định các 

tiêu chuẩn dữ liệu và metadata để đảm bảo khẳ năng tương 

tác liền mạch gữa các ứng dụng dịch vụ (Sở, Ban, Ngành) 

thông qua việc loại bỏ các thông tin mơ hồ, không rõ ràng 

trong việc sử dụng dữ liệu giữa các ứng dụng dịch vụ. 
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Thành phần Mô tả 

Vòng đời dữ liệu, 

Quản lý chất lượng 

dữ liệu, và quản trị 

dữ liệu 

Quản lý vòng đời dữ liệu là quản lý các cấu trúc dữ liệu 

thông qua vòng đời của dữ liệu, từ khi tạo và chuyển đổi 

đến khi lưu trữu và xoá bỏ. 

Quản lý chất lượng dữ liệu là định nghĩa, giám sát, và nâng 

cáo chất lượng dữ liệu. 

Quản trị dữ liệu là quy hoạch, giám sát và kiểm soát quá 

trình quản lý dữ liệu và sử dụng dữ liệu. 

Mô hình dữ liệu 

doanh nghiệp 

Phần này hướng tới việc phân tích và thiết kế các cấu trúc 

dữ liệu cơ bản. 

Tích hợp dữ liệu Phần này quản lý chuyển đổi dữ liệu và trao đổi dữ liệu 

giữa các ứng dụng và lưu trữ dữ liệu, xác định khả năng 

tích hợp từ chạy ngầm theo thời gian đến thời gian thực 

(bao gồm: ETL, ELT, hướng sự kiện, hướng thông báo,..) 

BI, Tìm kiếm, Kho 

dữ liệu (DW) và 

Quản lý dữ liệu tập 

trung 

Phần này hỗ trợ quan lý xử lý và phân tích dữ liệu, cho 

phép truy cập vào dữ liệu hỗ trợ ra quyết định (báo cáo, 

phân tích), cung cấp tìm kiếm và báo cáo và quản lý dữ 

liệu master. 

Quản lý nội dung 

và tri thức 

Phần này hỗ trợ quản lý lưu trữ, bảo vệ, lập chỉ mục, và 

cho phép truy cập vào dữ liệu tìm thấy trong các nguồn phi 

cấu trúc (các tệp tin điện tử, hồ sơ bao gồm văn bản, đồ 

hoạ, hình ảnh, âm thanh...) 

Quản lý cơ sở hạ 

tầng dữ liệu 

Phần này quản lý nền tảng cơ sở hạ tầng dữ liệu, đây là 

một phần quan trọng trong kiên trúc thông tin, vì nó tập 

trung vào khả năng của hệ thông cơ sở dữ liệu, hệ thống 

lưu trữ dữ liệu có cấu trúc và phi cấu trúc của thông tin và 

dữ liệu. 

 

3.4.1 Nguyên tắc xây dựng kiến trúc dữ liệu 

Các nguyên tắc được áp dụng trong quá trình thiết kế kiến trúc dữ liệu: 

Nguyên Tắc 1: Dữ liệu là tài sản 

Cơ sở - Thông tin/dữ liệu là tài sản có giá trị cao của quốc gia và Tỉnh, 

dữ liệu là nền tảng của các quyết định trong quản lý và điều hành.  
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- Quản lý dữ liệu hiệu quả và cẩn thận là rất quan trọng và được 

ưu tiên cao, nhằm đảm bảo việc toàn vẹn, chính xác toàn vẹn của 

dữ liệu, và khả năng sử dụng/có được khi cần. 

Hướng dẫn Thiết lập việc quản lý và khai thác dữ liệu hiệu quả phục vụ cho 

việc ra quyết định và cải thiện năn suất làm việc. 

Nguyên Tắc 2: Tạo, Truy cập, và Tính sẵn sàng của dữ liệu 

Hướng dẫn - Người sử dụng (công dân, công chức) có quyền truy cập vào 

các dữ liệu chính xác, phù hợp, và kịp thời để sử dụng hiệu quả 

các dịch vụ công. 

- Tạo dữ liệu: tất cả các thông tin/dữ liệu sẽ được lưu lại tại các 

điểm tạo/hoặc nguồn dữ liệu. 

- Cập nhập: dữ liệu mới/cập nhật nên được giới hạn tại các hệ 

thống tạo ra nó, và quản lý bởi những người sở hữu tương ứng. 

- Truy cập: người dùng có thể truy cập dữ liệu để thực hiện các 

chức năng nghiệp vụ. 

- Tính sẵn sàng: dữ liệu phải được sử dụng dễ dàng trong quá 

trình thực hiện nghiệp vụ, và có thể chia sẻ giữa các ứng dụng 

nghiệp vụ (Sở, Ban, Ngành) trong hệ thống. 

Hướng dẫn - Tỉnh xây dựng từ điển các thuật ngữ, các danh mục dữ liệu và 

chia sẻ cho các hệ thống thông tin trong tỉnh. 

- Sử duṇg mô hình tham chiếu dữ liêụ để xác điṇh muc̣ luc̣ dữ 

liêụ (lươc̣ đồ chứa các thưc̣ thể dữ liêụ và điṇh nghiã chúng), 

mô hình dữ liêụ mô tả (lươc̣ đồ điṇh nghiã mối quan hê ̣giữa các 

thưc̣ thể) và lưu trữ dữ liêụ mô tả (kho điêṇ tử lưu trữ nó). 

- Sơ đồ điṇh nghiã dữ liêụ phải phù hơp̣ với tiêu chuẩn điṇh nghiã 

dữ liêụ thông duṇg như quy điṇh bởi tiêu chuẩn về đô ̣tương tác 

- Các điṇh nghiã dữ liêụ và từ điển các thuâṭ ngữ phải sẵn sàng 

để sẵn sàng sử dụng, tích hơp̣ và hiểu biết chung. 

- Phải thiết lâp̣ quy tắc quản lý dữ liêụ mô tả mức tỉnh và bước 

đầu chuẩn hóa dữ liêụ phải đươc̣ phối hơp̣ trong toàn tỉnh. 

- Muc̣ luc̣ dữ liêụ mở rôṇg mức tỉnh phải đươc̣ xây dưṇg và sử 

duṇg để xác điṇh các nguồn thông tin chất lươṇg cao mà có thể 

cho phép công chức và người dân sẵn sàng truy câp̣. 

- Thiết lập điều khiển truy câp̣ măc̣ điṇh tới dữ liêụ là “mở cho 

tất cả” và luôn sẵn sàng cho tất cả các phương thức, ngoaị trừ 

các chính sách bảo mâṭ yêu cầu các giới haṇ truy câp̣. 
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- Chức năng “tim̀ kiếm” có cho tất cả người dùng của ứng duṇg 

hoăc̣ cổng web để cải thiêṇ viêc̣ truy câp̣ tới các nguồn dữ liêụ 

- Viêc̣ truy câp̣ dữ liêụ sẵn sàng qua tất cả các giao diêṇ, kênh 

khác nhau, vi ́du ̣ thiết bi ̣ di đôṇg, cổng, v..v để tăng thêm sư ̣

thuâṇ tiêṇ cho người dùng 

- Các sở ban ngành se ̃chỉ dẫn thông tin môṭ lần và sử duṇg laị nó 

qua các tổ chức. Viêc̣ này se ̃ làm giảm chi phí, làm tăng hiêụ 

quả, đô ̣chính xác và đồng nhất dữ liêụ và đảm bảo chất lươṇg. 

Sư ̣sẵn sàng của dữ liêụ doanh nghiêp̣ làm thuâṇ lơị cho viêc̣  

truy câp̣ dữ liêụ đúng thời điểm ở tất cả các mức của tổ chức và 

cung cấp đáp ứng nhanh cho các yêu cầu thông tin và phân phối 

dic̣h vu ̣hiêụ quả. 

Nguyên Tắc 3: Dữ liệu có thể chia sẻ 

Cơ sở Dữ liệu dùng chung của tỉnh phải được chia sẻ giữa các sở ban 

ngành dựa trên nguyên tắc và bảo mật dữ liệu. 

Hướng dẫn - Các sở ban ngành chia sẻ dữ liêụ theo kiểu điêṇ tử. Điều này 

se ̃làm tăng hiêụ năng vì các thưc̣ thể dữ liêụ đang tồn taị đươc̣ 

sử duṇg, không cần phải chỉ dẫn laị hoăc̣ taọ laị các thưc̣ thể 

mới 

- Các sở ban ngành se ̃dưạ trên các nguồn dữ liêụ xác thưc̣ đươc̣ 

quản lý đúng thời điểm và có đô ̣chính xác cao hơn. Điều này 

se ̃giúp viêc̣ ra quyết điṇh tốt hơn 

- Các sở ban ngành tới dữ liêụ chia sẻ cần thiết đươc̣ yêu cầu cho 

các chức năng nghiêp̣ vu ̣tương ứng. Dữ liêụ chia sẻ nên đươc̣ 

điều khiển và quản lý tâp̣ trung ở mức ban ngành thích hơp̣ 

Nguyên Tắc 4: Sở hữu và nguồn dữ liệu 

Cơ sở Mỗi muc̣/ thưc̣ thể dữ liêụ se ̃đươc̣ sở hữu bởi môṭ sở ban ngành. 

Sở ban ngành se ̃ chiụ trách nhiêṃ về các điṇh nghiã dữ liêụ, 

miền, các giá tri ̣, đô ̣toàn veṇ và bảo mâṭ. Người sở hữu se ̃đươc̣ 

điṇh rõ cho mỗi thưc̣ thể dữ liêụ và các dic̣h vu ̣dữ liêụ liên quan. 

Nguồn sữ liêụ chính: các sở, ban, ngành sở hữu các thưc̣ thể dữ 

liêụ quan troṇg, chính thống, có căn cứ xác thưc̣ – là nơi thưc̣ 

hiêṇ các thao tác taọ, câp̣ nhâṭ, xóa. Tất cả các bản sao của dữ 

liêụ đươc̣ coi là bản sao và không đươc̣ câp̣ nhâṭ như môṭ phần 

của các giao dic̣h nghiêp̣ vu.̣ 

Hướng đẫn - Để quản lý hiêụ quả dữ liêụ các sở ban ngành, se ̃chỉ có môṭ 

nguồn chính cho mỗi thưc̣ thể dữ liêụ để thưc̣ thể dữ liêụ có thể 
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theo dõi ngươc̣ trở laị hê ̣ thống nguồn. Nếu không, có thể làm 

cho dữ liêụ không nhất quán, sai sót, và quá thời haṇ (lỗi thời). 

Do đó, sở ban ngành se ̃xác điṇh rõ quyền sở hữu của các thưc̣ 

thể dữ liêụ tương ứng để tránh sư ̣nhâp̣ nhằng và taọ trách nhiêṃ 

rõ ràng đối với dữ liêụ của ho ̣

- Sở ban ngành se ̃xác điṇh người sở hữu dữ liêụ và nơi liên hê ̣se ̃

chiụ trách nhiêṃ và giải thích cho tất cả các thay đổi về thưc̣ thể 

và dic̣h vu ̣ dữ liêụ. Tính toàn veṇ dữ liêụ là mức cao nhất khi 

viêc̣ quản lý các thay đổi tới dữ liêụ tâp̣ trung đươc̣ thưc̣ hiêṇ 

bởi môṭ nguồn hồ sơ tin câỵ   

Nguyên Tắc 5: Bảo mật và quyền truy cập dữ liệu 

Cơ sở Dữ liêụ chỉ sẵn sàng cho các người dùng mà cần thông tin là môṭ 

phần vai trò của ho.̣ Trách nhiêṃ bảo vê ̣ và bảo mâṭ thông tin 

nhaỵ cảm phải đươc̣ cân bằng với trách nhiêṃ chia sẻ và công bố 

thông tin công khai 

Hướng dẫn - Các sở ban ngành tuân thủ viêc̣ mở thông tin chia sẻ và công 

bố thông tin theo các luâṭ phù hơp̣ mà phải cân bằng với nhu 

cầu haṇ chế tińh sẵn sàng của các thông tin đươc̣ phân loaị, đôc̣ 

quyền và nhaỵ cảm. 

- Sở ban ngành se ̃ xem xét kiến trúc bảo mâṭ như môṭ phần 

nguyên veṇ của các kiến trúc nghiêp̣ vu,̣ dữ liêụ, ứng duṇg và 

công nghê.̣ 

- Các sở ban ngành se ̃đảm bảo thích hơp̣ với các luâṭ pháp và 

các chính sách bảo mâṭ và dữ liêụ của tỉnh. 

- Các sở ban ngành cấp phép theo vai trò, nhờ vâỵ mức quyền 

thông tin đươc̣ chia sẻ cho người dùng 

Nguyên Tắc 6: Tiêu chuẩn, các điṇh nghiã dữ liêụ/ dữ liêụ mô tả và từ vưṇg 

thông duṇg 

Cơ sở - Các tiêu chuẩn dữ liêụ và dữ liêụ mô tả của các ban ngành đươc̣ 

xác điṇh để đảm bảo khả năng tương tác liền mac̣h trong quá 

trình trao đổi dữ liêụ, ví du ̣điṇh nghiã về ebXML và các tiêu 

chuẩn dữ liêụ mô tả 

- Tất cả các dữ liêụ quan troṇg cho viêc̣ trao đổi dữ liêụ qua tỉnh 

se ̃có dữ liêụ mô tả 

- Cần có nguồn dữ liêụ mô tả tâp̣ trung trên máy chủ 

Hướng dẫn - Sở ban ngành se ̃có điṇh nghiã chung về dữ liêụ đươc̣ trao đổi 

qua trục tích hợp của tỉnh, điṇh daṇg thống nhất và ý nghiã của 
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các muc̣ dữ liêụ. Từ vưṇg thông duṇg se ̃làm thuâṇ tiêṇ viêc̣  

truyền thông đươc̣ hiêụ quả và cho phép chia sẻ dữ liêụ. Thêm 

đó, cần có các môi trường giao diêṇ và dữ liêụ trao đổi 

- Sở ban ngành se ̃duy trì dữ liêụ mô tả tâp̣ trung cung cấp điểm 

duy nhất để duy trì dữ liêụ mô tả. Viêc̣ này cung cấp mô hình 

hóa dữ liêụ mô tả chất lươṇg và đồng nhất 

 

3.4.2 Hướng dẫn kỹ thuâṭ kiến trúc dữ liêụ chính phủ điêṇ tử 

Các sở ban ngành biểu diêñ cấu trúc và ngữ nghiã dữ liêụ theo các khái 

niêṃ sau: 

Khái niêṃ Mô tả 

Lươc̣ đồ dữ 

liêụ (data 

schema) 

Mô tả môṭ tâp̣ dữ liêụ đươc̣ cấu trúc hóa và biểu diêñ dữ liêụ 

mô tả của nó. Các mô hình dữ liêụ cho lươc̣ đồ dữ liêụ có thể 

là các mô hình dữ liêụ khái niêṃ và logic 

Thưc̣ thể dữ 

liêụ (data 

entity) 

Sư ̣trừu tươṇg hóa cho người, vâṭ, điạ điểm, sư ̣kiêṇ hoăc̣ khái 

niêṃ đươc̣ mô tả (hoăc̣ đăc̣ tính hóa) thông qua các thuôc̣ tính/ 

phần tử thông duṇg. Ví du ̣“Người” và “công ty” là các thưc̣ 

thể dữ liêụ. Môṭ phiên bản của thưc̣ thể thể hiêṇ môṭ biểu diêñ 

của thưc̣ thể dữ liêụ, ví du ̣công dân, người đóng thuế, vv… 

Các phần tử/ 

thuôc̣ tính dữ 

liêụ (data 

elements/ 

attributes) 

Các thuôc̣ tińh của môṭ thưc̣ thể dữ liêụ mà chứa đưṇg các 

thông tin về traṇg thái của nó 

Kiểu dữ liêụ 

(data type) 

Ràng buôc̣ về kiểu biêũ diêñ vâṭ lý mà môṭ phiên bản của đối 

tươṇg/ thuôc̣ tính dữ liêụ có thể giữ (ví du ̣ “string” hay 

“integer”) 

Các quan hê ̣

dữ liêụ (data 

relationships) 

Mô tả mối quan hê ̣ giữa 2 thưc̣ thể dữ liêụ. Ví du ̣ thưc̣ thể 

“Person” liên quan tới thưc̣ thể “Person name” bởi mối quan 

hê ̣“đươc̣ biết bởi” 

 

Có hai kiểu dữ liêụ mô tả đươc̣ đề xuất: 

- Các mô hình dữ liêụ logic để mô tả các tài nguyên dữ liêụ đươc̣ cấu trúc 

- Dữ liêụ mô tả nguồn tài nguyên số (ví du ̣các phần tử tiêu chuẩn dữ liêụ mô 

tả Dublin) để mô tả các nguồn dữ liêụ bán cấu trúc và phi cấu trúc 
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Viêc̣ cài đăṭ nhóm khái niêṃ lươc̣ đồ dữ liêụ có thể dưới daṇg các sơ đồ quan 

hê ̣– thưc̣ thể, sơ đồ lớp, .. Viêc̣ cài đăṭ tài nguyên dữ liêụ số có thể dưới daṇg các 

bản ghi trong hê ̣ thống quản lý nôị dung hoăc̣ muc̣ luc̣ dữ liêụ mô tả. 

Ngữ cảnh của dữ liêụ đươc̣ thu thâp̣ theo các khái niêṃ sau: 

Khái niêṃ Mô tả 

Nguyên tắc 

phân loaị 

(taxonomy) 

Nguyên tắc phân loaị cung cấp cách thức phân lớp và phân 

loaị thông tin trong môṭ cấu trúc phân cấp kết hơp̣ đươc̣ điṇh 

nghiã rõ ràng hơp̣ lý mà có thể đươc̣ dùng để mô tả các thưc̣ 

thể dữ liêụ. Ví du,̣ phân loaị dữ liêụ dưạ trên khu vưc̣ đối tươṇg 

như “dic̣h vu ̣quản lý giao thông”, “các dic̣h vu ̣quản lý thuế”, 

“các dic̣h vu ̣đăng ký xây dưṇg”, v..v. Nguyên tắc phân loaị 

có thể đươc̣ phân loaị rôṇg hơn tới đề tài (topic)  

Chủ đề/ đề tài 

(topic) 

Chủ đề là môṭ loaị trong nguyên tắc phân loaị. Chủ đề là khái 

niêṃ chính để áp duṇg ngữ cảnh vào dữ liêụ. Môṭ chủ đề phân 

loaị môṭ tài sản dữ liêụ, nghiã là môṭ phân nhóm nhỏ dữ liêụ 

dưạ trên các phần dữ liêụ logic trong miền đề tài (subject 

area). Ví du,̣ “đăng ký VAT” là môṭ chủ đề trong miền đề tài 

“Dic̣h vu ̣quản lý thuế” 

Tài sản dữ liêụ 

(data asset) 

Nơi chứa dữ liêụ đươc̣ quản lý. Trong nhiều trường hơp̣, nó là 

cơ sở dữ liêụ. Tuy nhiên, môṭ tài sản dữ liêụ có thể là website, 

kho văn bản,  dic̣h vu ̣dữ liêụ và thư muc̣, vv.. 

 

Cài đăṭ các quy tắc phân loaị thưc̣ hiêṇ dưới daṇg sơ đồ chủ đề XML (XML 

Topic Maps), hê ̣ thống phân cấp OWL (web ontology language) hoăc̣ lươc̣ đồ 

phân loaị ISO 11179. Viêc̣ cài đăṭ bảng kiểm kê tài sản dữ liêụ có thể dưới daṇg 

các bản ghi trong sổ dữ liêụ mô tả. 

Mô hình trừu tươṇg chia sẻ dữ liêụ đươc̣ biểu diêñ bởi: 

Khái niêṃ Mô tả 

Gói trao đổi 

(exchange 

package) 

Mô tả viêc̣ trao đổi dữ liêụ điṇh kỳ cu ̣thể giữa nhà cung cấp 

và sử duṇg dic̣h vu.̣ Môṭ gói trao đổi gồm thông tin, (dữ liêụ 

mô tả) liên quan tới viêc̣ trao đổi (ví du ̣ID nhà cung cấp dic̣h 

vu,̣ ID người sử duṇg dic̣h vu,̣ thời haṇ có hiêụ lưc̣ đối với dữ 

liêụ, vv..), cũng như tham chiếu tới nôị dung bản tin (payload) 

cho viêc̣ trao đổi. Ví du,̣ mô tả trao đổi dữ liêụ giữa phòng ban 

cung cấp dic̣h vu ̣và sử duṇg dic̣h vu ̣để có đươc̣ thông tin 
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Khái niêṃ Mô tả 

Troṇg tải 

(payload) 

Môṭ điṇh nghiã kiểu điêṇ tử se ̃ xác điṇh rõ các yêu cầu về 

troṇg tải dữ liêụ đươc̣ trao đổi giữa bên cung cấp và sử duṇg 

dic̣h vu.̣ Ví du,̣ môṭ tâp̣ tin cu ̣thể biểu diêñ dưới daṇg XML 

chứa thông tin về môṭ thưc̣ thể 

Nhà cung cấp 

dic̣h vu ̣

(Service 

Producer) 

Môṭ thưc̣ thể (người hoăc̣ tổ chức) mà cung cấp dữ liêụ cho 

người sử duṇg 

 

Người sử duṇg 

dic̣h vu ̣(service 

consumer) 

Môṭ thưc̣ thể (người hoăc̣ tổ chức) sử duṇg dữ liêụ đươc̣ cung 

cấp bởi môṭ nhà cung cấp 

Điểm truy vấn 

(query point) 

Môṭ điểm cuối mà cung cấp giao diêṇ để truy câp̣ và truy vấn 

tới môṭ tài sản dữ liêụ. Môṭ biểu diêñ cu ̣thể của điểm truy vấn 

có thể là URL cu ̣thể mà taị đó môṭ truy vấn dic̣h vu ̣web có 

thể đươc̣ kích hoaṭ 

 

Tiêu chuẩn hóa chia sẻ dữ liêụ đươc̣ hỗ trơ ̣bởi các miền tiêu chuẩn hóa ngữ 

cảnh dữ liêụ và mô tả dữ liêụ theo các cách sau: 

- Mô tả dữ liêụ (data description): điṇh nghiã thống nhất các gói trao 

đổi và các điểm truy vấn giúp khả năng chia sẻ hiêụ quả bên trong 

hệ thống và giữa các sở, ban, ngành 

- Ngữ cảnh dữ liêụ (data context): viêc̣ phân loaị các gói trao đổi và 

các điểm truy vấn hỗ trơ ̣viêc̣ phát hiêṇ ra chúng và sử duṇg tiếp theo 

của chúng trong viêc̣ truy câp̣ và trao đổi dữ liêụ 

Cài đăṭ/ thưc̣ hiêṇ các gói trao đổi là các bản tin XML chuẩn hoăc̣ tâp̣ giao 

dic̣h EDI. Cài đăṭ các điểm truy câp̣ có thể là các mô tả trong môṭ mô tả toàn bô ̣

(Universal description), phát hiêṇ và tích hơp̣ (UDDI), hoăc̣ đăng ký XML của 

môṭ dic̣h vu ̣web truy câp̣ dữ liêụ. 

Các sở ban ngành xác điṇh cac thành phần của kiến trúc dữ liêụ như sau: 

- Thiết lâp̣ các nguyên tắc về kiến trúc dữ liêụ mà hoaṭ đôṇg như đầu 

vào kiến trúc quan troṇg hoăc̣ bô ̣điều khiển (drivers) đối với các sở 

ban ngành để thiết kế kiến trúc dữ liêụ tương lai 

- Thiết lâp̣ trục tích hợp (ESB) dưạ trên cơ sở ha ̣tầng tích hơp̣, se ̃cung 

cấp nền tảng cho viêc̣ trao đổi dữ liêụ giữa các ban ngành. Viêc̣ này 

se ̃loaị bỏ các hầm chứa thông tin và cho phép truy câp̣ và chia sẻ dữ 

liêụ không giới haṇ/ ngăn cách giữa các sở ban ngành 
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- Xác điṇh các thưc̣ thể dữ liêụ chung cốt lõi và mô hình dữ liêụ mà 

biểu diêñ các thưc̣ thể dữ liêụ chung quan troṇg đươc̣ sử duṇg trong 

các sở ban ngành để chia sẻ và trao đổi dữ liêụ 

- Thiết lâp̣ các tiêu chuẩn dữ liêụ mô tả cho các thưc̣ thể dữ liêụ cốt 

lõi thông duṇg để sử duṇg trong suốt các sở ban ngành se ̃cho phép 

trao đổi và xử lý dữ liêụ dê ̃hơn, hiêụ quả hơn. Nó cũng xóa bỏ sư ̣

nhâp̣ nhằng và không đồng nhất trong viêc̣ sử duṇg dữ liêụ giữa các 

ban ngành. Các tiêu chuẩn này áp duṇg cho tất cả các hê ̣thống và có 

thể áp duṇg để sử duṇg trong các giao tiếp/ giao diêṇ với các khu vưc̣ 

công khai 

- Hoàn thành mô hình dữ liêụ đích dưạ trên các tiêu chuẩn và các 

hướng dẫn bên trên để hơp̣ nhất các thưc̣ thể dữ liêụ thêm mà có thể 

đươc̣ yêu cầu quá hoăc̣ trên các thưc̣ thể dữ liêụ cơ sở để hỗ trơ ̣cho 

các quá trình thưc̣ hiêṇ 

- Điṇh nghiã lươc̣ đồ dữ liêụ dưới daṇg XML để chia sẻ và trao đổi dữ 

liêụ thông qua khung có khả năng tương tác dưạ trên các đăc̣ tả dữ 

liêụ thông duṇg phía trên. Tất cả các sở ban ngành phải đưa ra các 

dic̣h vu ̣nghiêp̣ vu ̣của mình dưới daṇg các dic̣h vu ̣điêṇ tử, và tuân 

theo mô tả trao đổi dữ liêụ thông duṇg đã khuyến nghi ̣ để cho phép 

luồng thông tin không bi ̣ tách rời. 

- Chính thức hóa mô hình quản trị và quản lý dữ liêụ để điều khiển các 

tiêu chuẩn về dữ liêụ và dữ liêụ mô tả 

- Đưa ra giải pháp quản lý dữ liệu chía sẻ tập trung (Master Data 

Management Hub) để cố gắng tâp̣ trung hóa và tiêu chuẩn hóa tâp̣ 

dữ liêụ chính của tỉnh, bằng cách hơp̣ nhất chính xác, doṇ sac̣h, xóa 

các bản sao và điều hòa dữ liêụ chính đang được lưu tại các nơi lưu 

trữ tách biệt. Viêc̣ này se ̃giúp duy trì các bản ghi/ hồ sơ công dân và 

công viêc̣/ doanh nghiêp̣ (business) duy nhất, tin tưởng, chính xác, 

troṇ veṇ và đồng bô ̣suốt các ban ngành, nhờ đó cho phép điṇh danh 

các công dân nhanh chóng và dê ̃dàng taị bất kỳ nơi nào. 

 

Thiết lâp̣ các khả năng về chia sẻ thông tin và tích hơp̣ dữ liêụ như sau: 

- Xác điṇh môṭ chiến lươc̣ tích hơp̣ dữ liêụ hiêụ quả dưạ trên ETL mà 

hỗ trơ ̣cả quá trình phân tích, thưc̣ hiêṇ và dữ liêụ 

- Nên sử duṇg môṭ giải pháp tích hơp̣ dữ liêụ toàn thể mà hỗ trơ ̣các 

vấn đề kiến trúc sau: 

o Tách, biến đổi và tải (ETL: Extract, Transform and Load): 

ETL đươc̣ dùng trong tất cả các chương trình tích hơp̣ dữ liêụ 

để truy câp̣ dữ liêụ từ môṭ hê ̣ thống, biến đổi và tải nó vào hê ̣
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thống đích. Công nghê ̣ ETL nhóm/gôp̣ tất cả các dic̣h vu ̣cơ 

sở laị, thường qua môṭ giao diêṇ thiết kế, để xây dưṇg các dic̣h 

vu ̣có thể dùng laị đươc̣ và hỗ trơ ̣cho các bước đầu của tích 

hơp̣ dữ liêụ 

o Chất lươṇg dữ liêụ (data quality): kiểm tra chất lươṇg dữ liêụ 

rất cần thiết khi dữ liêụ đươc̣ tải từ nguồn tới đích. Đảm bảo 

giải pháp tích hơp̣ dữ liêụ cung cấp môi trường đồ hoạ (có hình 

ve,̃ sơ đồ) cho quản lý dữ liêụ để cho phép chúng gôp̣ nhóm 

các dic̣h vu ̣cơ sở để làm mẫu (profile), phân tích, làm phong 

phú (enrich), làm goṇ (cleanse) và làm khớp (match) dữ liêụ 

để taọ các luâṭ nghiêp̣ vu ̣ (business rules) áp duṇg theo thời 

gian thưc̣ hoăc̣ theo đơṭ như môṭ phần của quá trình tích hơp̣/ 

dic̣h chuyển/ đồng bô ̣hóa dữ liêụ 

o Đồng bô ̣hóa dữ liêụ (data synchronization): đảm bảo quá trình 

đồng bô ̣hóa dữ liêụ cho phép dữ liêụ đươc̣ giữ nguyên vi ̣ tri,́ 

và đươc̣ tích hơp̣, truy câp̣ khi cần. Vì tính chất đôṇg của nó, 

kỹ thuâṭ này thích hơp̣ để giải quyết các vấn đề tiềm tàng nơi 

mà cần truy câp̣ lươṇg dữ liêụ lớn hoăc̣ dữ liêụ từ nhiều hê ̣

thống cơ sở. 

o Ánh xa ̣dữ liêụ mô tả (metadata mapping): đảm bảo khả năng 

ánh xa ̣dữ liêụ mô tả cho phép nhâp̣ dữ liêụ mô tả từ nhiều hê ̣

thống khác nhau và trao đổi dữ liêụ mô tả với các hê ̣ thống 

khác 

o Kết nối doanh nghiêp̣ (enterprise connectivity): môṭ phần của 

bước đầu viêc̣ kết nối dữ liêụ đảm bảo tính kết nối với các hê ̣

thống giao diêṇ là cần thiết để cho phép truyền dữ liêụ giữa 

các hê ̣ thống. Đảm bảo giải pháp tích hơp̣ dữ liêụ hỗ trơ ̣môṭ 

loaṭ các kỹ thuâṭ kết nối khác nhau như truy câp̣ tư ̣nhiên bằng 

cách sử duṇg các tiêṇ ích chuẩn và truy câp̣ chuẩn mở rôṇg 

(như ODBC) tới tất cả các nguồn dữ liêụ cấu trúc hóa lớn, gồm 

cơ sở dữ liêụ quan hê,̣ các file, hê ̣ thống ERP, ngôn ngữ đánh 

dấu như XML để đoc̣ và viết. Hỗ trơ ̣cho viêc̣ kết nối tới, và 

đoc̣ viết dữ liêụ từ các hàng đơị tin. Giải pháp cũng hỗ trơ ̣khả 

năng nhâṇ và gửi dữ liêụ từ và tới các dic̣h vu ̣web để cung 

cấp khả năng kết nối troṇ veṇ. 

BI (Business Intelligence) nói tới tâp̣ các khả năng giúp viêc̣ tách, kết hơp̣ 

và biểu diêñ dữ liêụ để làm thuâṇ lơị quá trình phân tích quyết điṇh. Nó cung cấp 

thông tin liên quan tới quá khứ, traṇg thái hiêṇ taị, và dư ̣thảo tương lai của chính 

phủ để giúp phân tích dữ liêụ cho muc̣ đích đánh giá rủi ro và các truy vấn đăc̣ 

biêṭ. BI bao gồm các khả năng rôṇg sau: 
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- Nhu cầu và dư ̣báo (demand and forecasting): làm thuâṇ lơị cho viêc̣  

dư ̣đoán các sản phẩm hữu ích đáp ứng đươc̣ nhu cầu của sở ban 

ngành về dic̣h vu ̣  

- Phiếu ghi điểm cân bằng (balanced scorecard): hỗ trơ ̣ khung hiêụ 

năng chiến lươc̣ hòa hơp̣ với dữ liêụ tài chính và phi tài chính 

- Hỗ trơ ̣và lâp̣ quyết điṇh (decision support and planning): hỗ trơ ̣viêc̣  

phân tích thông tin và dư ̣đoán sư ̣ảnh hưởng của các quyết điṇh trước 

khi nó đươc̣ taọ ra 

- Khai thác dữ liêụ (data mining):  cung cấp sư ̣khám phá hiêụ quả các 

mẫu không rõ ràng, có giá tri ̣ và các mối quan hê ̣ trong tâp̣ dữ liêụ 

khổng lồ 

Tìm kiếm cung cấp khả năng xác điṇh các nguồn dữ liêụ cu ̣ thể (nghiã là, 

có cấu trúc, thường trong các hê ̣thống đang vâṇ hành), hoăc̣ thông tin (không cấu 

trúc, có trong các kho nôị dung hoăc̣ các nơi lưu trữ trên maṇg internet/ intranet). 

Các sở ban ngành tuân theo các hướng dẫn kỹ thuâṭ sau cho khả năng tìm kiếm: 

- Web search: khả năng xác điṇh và lấy đươc̣ nôị dung trên internet/ 

intranet 

- Enterprise search: khả năng taọ danh sách hơp̣ nhất đươc̣ xếp haṇg 

bởi nhiều kiểu nôị dung trên nhiều nguồn khác nhau 

- Federated search: khả năng tìm kiếm trên nhiều ứng duṇg hoăc̣ sử 

duṇg nhiều chương trình tìm kiếm 

- Tìm kiếm ứng duṇg cu ̣thể: khả năng tìm kiếm trong môṭ ứng duṇg 

cu ̣thể 

Viêc̣ báo cáo cung cấp khả năng báo cáo và truy vấn dữ liêụ có trong BI. 

Nó cũng có thể đươc̣ sử duṇg để chỉ đaọ viêc̣ báo cáo hoaṭ đôṇg trên các hê ̣thống 

nguồn nơi viêc̣ sử duṇg dic̣h vu ̣đươc̣ coi là thích hơp̣. Sở ban ngành tuân theo các 

hướng dẫn kỹ thuâṭ sau cho vấn đề báo cáo: 

- Báo cáo đươc̣ điṇh nghiã trước (pre – defined reporting): các báo cáo 

điṇh nghiã trước đươc̣ taọ để người dùng đaṭ đươc̣ các yêu cầu 

thường xuyên 

- Báo cáo đăc̣ biêṭ (ad hoc reporting): taọ báo cáo cho các yêu cầu 

không thường xuyên và hỗ trơ ̣sử duṇg các báo cáo thay đổi trên cơ 

sở theo nhu cầu 

- Truy vấn và phân tích (query and analysis): cho phép người dùng 

truy vấn và phân tích dữ liêụ  

- Báo cáo cu ̣thể từng ứng duṇg (application specific reporting): haṇ 

chế tới hoăc̣ trong môṭ ứng duṇg 

Các sở ban ngành se ̃tuân theo các hướng dẫn sau trong quá trình lưạ choṇ 

công cu ̣báo cáo: 
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Công cu ̣có ki ̃thuâṭ biểu diêñ toàn diêṇ, ví du ̣biểu đồ, đồ thi ̣, truy vấn, text, 

v..v, để cho phép người dùng goị các báo cáo điṇh nghiã trước hoăc̣ taọ các báo 

cáo đăc̣ biêṭ. Công cu ̣cũng nên có khả năng tùy biến để cho phép người dùng tùy 

đổi và thiết lâp̣ trước cách biểu diêñ báo cáo để đảm bảo tuân theo các tiêu chuẩn 

của ban ngành 

- Công cu ̣có các kỹ thuâṭ chuyển đổi, hỗ trơ ̣logic nghiêp̣ vu ̣để chuyển 

đổi từ dữ liêụ thô thành thông tin hữu duṇg 

- Công cu ̣hỗ trơ ̣viêc̣ taọ các báo cáo theo nhiều điṇh daṇg khác nhau 

như rtf, CSV, XML, v..v 

- Công cu ̣báo cáo có khả năng kết nối nguồn dữ liêụ  và hỗ trơ ̣ kỹ 

thuâṭ truy câp̣ chuẩn. Công cu ̣cũng nên có tính linh hoaṭ để giúp viêc̣  

tích hơp̣ dữ liêụ từ nhiều cơ sở dữ liêụ, các dic̣h vu ̣web, các file, đối 

tươṇg, v…v 

- Công cu ̣có đăc̣ tính bảo mâṭ cần thiết để ngăn cản truy câp̣ trái phép. 

Công cu ̣cũng nên có khả năng tích hơp̣ không haṇ chế với xác thưc̣ 

người dùng bên ngoài và các khung sign on duy nhất 

- Công cu ̣có khả năng kết xuất linh hoaṭ các điṇh daṇg như excel, file, 

pdf 

- Công cu ̣đôc̣ lâp̣ với nền tảng phần cứng 

- Cần có các đăc̣ tính giám sát phiên bản và giám sát thay đổi 

- Khả năng lâp̣ lic̣h và phân phối của công cu ̣báo cáo là các tính năng 

tăng thêm giá tri ̣ 

- Lâp̣ kế hoac̣h để báo cáo đươc̣ chaỵ hàng ngày, hàng tuần và phân 

phát báo cáo đươc̣ taọ ra tới người nhâṇ hoăc̣ bằng email hoăc̣ các 

phương thức trên web  

Các sở ban ngành sử duṇg các tài liêụ điêṇ tử để làm thuâṇ tiêṇ quá trình 

trao đổi thông tin và nâng cao khả năng côṇg tác giữa các ban ngành trong tỉnh. 

Chuyển các kho văn bản giấy sang daṇg điêṇ tử se ̃giúp viêc̣ truy câp̣ và đaṭ đươc̣ 

thông tin dê ̃dàng đối với công chức và người dân, giúp cải thiêṇ hiêụ năng công 

viêc̣ và giảm chi phí vâṇ hành. Sở ban ngành xem xét các khả năng quản lý tài 

liêụ, nôị dung, tri thức sau: 

- Cân nhắc viêc̣ chuyển các daṇg văn bản trên giấy sang daṇg điêṇ tử 

se ̃cho phép người dân điền dữ liêụ online se ̃giảm lỗi và giảm công 

sức thao tác với dữ liêụ 

- Đối với các tài liêụ daṇg giấy đang tồn taị, tiến hành quét và nhâṇ 

daṇg OCR/ICR nôị dung là cách nhanh để lấy nôị dung với hiêụ quả 

tốt hơn làm thủ công và ít lỗi hơn 

- Sử duṇg giải pháp quản lý tài liêụ điêṇ tử (DMS) cho phép tỉnh chia 

sẻ thông tin cho các ban ngành 
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- Xem xét viêc̣ sử duṇg môṭ kho tài liêụ tâp̣ trung mức tỉnh để hơp̣ 

nhất tài liêụ giữa các ban ngành để làm thuâṇ lơị cho viêc̣ tìm kiếm 

tài liêụ dưạ trên nôị dung môṭ cách nhanh chóng. Phải thưc̣ hiêṇ các 

giám sát về bảo mâṭ để ngăn cản các truy câp̣ trái phép tới các tài liêụ 

mâṭ. Trong trường hơp̣ nhiều DMS đưa ra trong các sở ban ngành 

khác nhau, môṭ cổng tài liêụ hơp̣ nhất duy nhất có thể đươc̣ khái niêṃ 

hóa, thống nhất tất cả DMS các ban ngành 

- Sử duṇg các tiêu chuẩn công nghiêp̣ dưạ trên các giải pháp quản lý 

tài liêụ (tốt nhất là mã nguồn mở, tránh các giải pháp và công nghê ̣

bản quyền bất cứ khi nào có thể) se ̃làm cho viêc̣ triển khai các giải 

pháp nhanh hơn với thời gian quay vòng tối thiểu và ít công sức phát 

triển hơn 

- Cùng với viêc̣ xem xét công nghê,̣ cần thay đổi về văn hóa với môṭ 

thay đổi hình mẫu trong tri thức của người sử duṇg nó (nghiã là các 

công dân, công chức chính phủ, …). Viêc̣ tâp̣ huấn thích hơp̣ nên 

đươc̣ tiến hành cho tất cả các mức công chức của chính phủ 

- Môṭ vài xu hướng quản lý tri thức nổi trôị: 

o Triển khai cổng tri thức cho nôị bô ̣công chức chính phủ để 

chia sẻ thông tin và các cổng quốc gia cho người dân truy câp̣ 

để truyền bá thông tin cũng như sử duṇg dic̣h vu ̣

o Sử duṇg công nghê ̣ 2.0, ví du ̣các khảo sát, thăm dò, diêñ đàn 

thảo luâṇ 

o Sử duṇg các phương tiêṇ và maṇg xã hôị để tương tác sâu sắc 

hơn giữa chính phủ với người dân bằng viêc̣ dic̣h chuyển mô 

hình quảng bá truyền thống sang cam kết tích cưc̣ trên các vấn 

đề, chương trình và taọ quyết điṇh 

o Tích hơp̣ các thiết bi ̣ di đôṇg vào kế hoac̣h truyền thông (ví du ̣

gửi tin nhắn văn bản cho các thông báo và giao dic̣h) 

 

3.4.3 Mô hình quan hệ thực thể chính 

Mô hình quan hệ thực thể giữa các đối tượng chính trong hệ thống được 

xác định thông qua quá trình phân tích ” Mô hình liên thông nghiệp vụ, thông 

tin”, và mối quan hệ giữa các thực thể được mô tả trong Hình 20: 



 

 

 
Hình 20: Mô hình quan hệ thực thể chính 

analysis DVCLTTT

Phiếu Lý lịch tư pháp

CMT/Hộ chiếu

Sở Tư pháp

Sổ Hộ khẩu

Giấy chứng nhận 

ĐKDN/ĐKKD/Đầu tư/MST

Giấy phép kinh doanh

Sở Công thương

Giấy xác nhận

Giấy phép bưu chính

Sở TTTT

Sở Y tế

Chứng chỉ hành nghề

Sở KHĐT

Giấy chứng nhận ĐKDNGiấy chứng nhận

Phòng Tài chính kế 

hoạch huyện

Giấy chứng nhận kết hôn

UBND cấp xã

Quyết định công nhận v iệc 

giám hộ

Giấy chứng nhận ĐKKD

Giấy ĐKKS, Hộ khẩu đã 

ĐKTT, Thẻ BHYT

Cơ quan Công an

Bảo hiểm xã hội cấp 

huyện
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Danh sách mối quan hệ giữa các TTHCC đưa vào tin học hóa theo theo Quyết định 1819, với các thực thể và các thành phần của 

thực thể, cũng như cơ quan/đơn vị thực hiện được thể hiện trong bảng sau: 

 

STT Tên TTHC Kết quả tạo ra 
Cơ quan/Đơn vị 

thực hiện 

CMT/Hộ 

chiếu 

Sổ Hộ 

khẩu 

Giấy chứng 

nhận 

ĐKDN/ĐKKD/Đ

ầu tư/MST 

1 Cấp Phiếu Lý lịch tư pháp Phiếu Lý lịch tư pháp Sở Tư pháp x x  

2 
Cấp Giấy phép kinh doanh bán 

buôn sản phẩm rượu  
Giấy phép kinh doanh Sở Công thương   x 

3 
Cấp giấy phép kinh doanh bán 

buôn sản phẩm thuốc lá  
Giấy phép kinh doanh Sở Công thương   x 

4 
Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện 

làm đại lý bán lẻ xăng dầu 
Giấy xác nhận Sở Công thương   x 

5 
Cấp Giấy phép kinh doanh dịch 

vụ bưu chính nội tỉnh  
Giấy phép bưu chính Sở TTTT   x 

6 
Xác nhận thông báo hoạt động 

bưu chính nội tỉnh  
Giấy xác nhận Sở TTTT   x 

7 
Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký 

kinh doanh Hợp tác xã  
Giấy chứng nhận Sở KHĐT x   

8 Cấp chứng chỉ hành nghề dược  Chứng chỉ hành nghề Sở Y tế x   

9 
Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp Công ty Cổ phần  

Giấy chứng nhận 

ĐKDN 
Sở KHĐT x   

10 
Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp Công ty Hợp danh  

Giấy chứng nhận 

ĐKDN 
Sở KHĐT x   
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STT Tên TTHC Kết quả tạo ra 
Cơ quan/Đơn vị 

thực hiện 

CMT/Hộ 

chiếu 

Sổ Hộ 

khẩu 

Giấy chứng 

nhận 

ĐKDN/ĐKKD/Đ

ầu tư/MST 

11 

Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp Công ty Trách 

nhiệm hữu hạn 1 thành viên 

Giấy chứng nhận 

ĐKDN 
Sở KHĐT x   

12 

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp Doanh nghiệp tư 

nhân 

Giấy chứng nhận 

ĐKDN 
Sở KHĐT x   

13 

Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp Công ty Trách 

nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở 

lên 

Giấy chứng nhận 

ĐKDN 
Sở KHĐT x   

14 

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp cho các loại hình 

doanh nghiệp thay đổi nội dung 

đăng ký kinh doanh  

Giấy chứng nhận Sở KHĐT x  x 

15 

Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký 

hoạt động Chi nhánh/ Văn phòng 

đại diện 

Giấy chứng nhận Sở KHĐT x  x 

16 

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp các loại hình 

doanh nghiệp chuyển đổi  

Giấy chứng nhận Sở KHĐT x  x 

17 
Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký 

kinh doanh và Mã số thuế thay 
Giấy chứng nhận Sở KHĐT x  x 
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STT Tên TTHC Kết quả tạo ra 
Cơ quan/Đơn vị 

thực hiện 

CMT/Hộ 

chiếu 

Sổ Hộ 

khẩu 

Giấy chứng 

nhận 

ĐKDN/ĐKKD/Đ

ầu tư/MST 

đổi của các loại hình Doanh 

nghiệp  

18 

Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp các loại hình 

doanh nghiệp chia, tách, hợp 

nhất, sáp nhập  

Giấy chứng nhận Sở KHĐT x  x 

19 
Cấp mới Giấy chứng nhận đăng 

ký hộ kinh doanh 

Giấy chứng nhận 

ĐKKD 

Phòng Tài chính kế 

hoạch huyện 
x x  

20 

Đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo 

hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi 

(Mức độ 2) 

Giấy ĐKKS, Thẻ 

BHYT 

Ủy ban nhân dân 

cấp xã có thẩm 

quyền đăng ký khai 

sinh; Bảo hiểm xã 

hội cấp huyện có 

thẩm quyền cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ 

em. 

x x  

21 

Đăng ký khai sinh, đăng ký 

thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế 

cho trẻ em dưới 6 tuổi  

Giấy ĐKKS, Hộ khẩu 

đã ĐKTT, Thẻ BHYT 

'Ủy ban nhân dân 

cấp xã có thẩm 

quyền đăng ký khai 

sinh; cơ quan Công 

an có thẩm quyền 

đăng ký thường trú; 

Bảo hiểm xã hội cấp 

x x  
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STT Tên TTHC Kết quả tạo ra 
Cơ quan/Đơn vị 

thực hiện 

CMT/Hộ 

chiếu 

Sổ Hộ 

khẩu 

Giấy chứng 

nhận 

ĐKDN/ĐKKD/Đ

ầu tư/MST 

huyện có thẩm 

quyền cấp thẻ bảo 

hiểm y tế cho trẻ 

em. 

22 Đăng ký kết hôn (Mức độ 2) 
Giấy chứng nhận kết 

hôn 
UBND cấp xã x x  

23 
Đăng ký việc giám hộ (Mức độ 

2) 

Quyết định công nhận 

việc giám hộ 
UBND cấp xã x   

  Số cơ quan/đơn vị sử dụng 
18 

CQ/ĐV 
5 CQ/ĐV 10 CQ/ĐV 



 

 

3.5. Kiến trúc Tích hợp, Liên thông (LGSP) 

Theo mô hình Khung Kiến trúc CQĐT cấp tỉnh theo công văn số 

1178/BTTTT-THH  ngày 21/4/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông, dịch vụ 

chia sẻ và tích hợp 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. 

Kiến trúc tích hợp xác định cách thức tương tác và trao đổi thông tin giữa 

các ứng dụng nghiệp vụ trong hệ thống, nhằm hỗ trợ các hoạt động cung cấp và 

triển khai dịch vụ công trực tuyến. Sự kết hợp giữa Kiến trúc hướng dịch vụ 

(SOA) và Mô hình tham chiếu kỹ thuật (TRM) được coi là bước đầu để xác định 

các thành phần của kiến trúc, và các thành phần trung gian hỗ trợ việc tích hợp 

giữa các ứng dụng dịch vụ trong hệ thống. 

Mô hình tham chiếu kỹ thuật (TRM) – Hình 21 – hỗ trợ và cho phép triển 

khai các thành phần dịch vụ trong Mô hình tham chiếu ứng dụng (ARM), và cung 

cấp các chức năng nền tảng để thúc đẩy việc tái sửu dụng và chuẩn hoá các thành 

phần công nghệ và dịch vụ. 

Mô hình tham chiếu kỹ thuật (TRM) có cấu trúc như sau: 

- Phạm vi dịch vụ: Mỗi khuc vực/phạm vi của dịch vụ tập hợp các tiêu chuẩn 

và công nghệ vào trong vùng chức năng. Mỗi phạm vi dịch vụ gồm nhiều 

loại dịch vụ và các tiêu chuẩn dịch vụ khác nhau. 

- Loại dịch vụ: Mỗi loại dịch vụ sẽ phân loại các tiêu chuẩn và công nghệ 

liên quan đến các chức năng công nghệ và nghiệp vụ. Mỗi loại dịch vụ bao 

gồm một hoặc nhiều các tiêu chuẩn dịch vụ. 

- Các tiêu chuẩn dịch vụ: xác định các tiêu chuẩn và công nghệ hỗ trợ các 

loại dịch vụ. 

 

Mô hình tham chiếu kỹ thuật áp dụng cho chính quyền điện tử tỉnh được mô 

tả trong Hình 21:  
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Hình 21: Mô hình tham chiếu kỹ thuật (TRM) 

 

Mô hình tham chiếu kỹ thuật (TRM) bao gồm 04 phạm vi dịch vụ : 

- Phân phối và Truy cập Dịch vụ: tập hợp các tiêu chuẩn và thông số kỹ 

thuật để hỗ trợ truy cập từ bên ngoài, và bên trong, trao đổi và triển khai 

các thành phần dịch vụ. 

- Tích hợp dịch vụ: tập hợp các công nghệ, tiêu chẩn, và thông số kỹ thuật, 

hỗ trợ các thành phần dịch vụ có khả năng tương tác với các thành phần 

bên trong và bên ngoài dịch vụ. Các cách thức tương tác với các hệ 

thống/ứng dụng nghiệp vụ hiện tại.  

- Khung thành phần dịch vụ: gồm các lớp nền tảng cơ bản, công nghệ, các 

tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật, mà các thành phần ứng dụng được xây 

dựng, trao đổi, và triển khai theo kiến trúc phân tán (distributed) hoặc kiến 

trúc hướng dịch vụ (SOA). 

- Dịch vụ nền tảng, Lưu trữ, và Hạ tầng: gồm các nền tảng hỗ trợ và triển 

khai, khả năng cơ sở hạ tầng, và các yêu cầu của phần cứng để hỗ trợ xây 

dựng, bảo trì, và đảm bảo tính sẵn sàng của các thành phần dịch vụ. 

 

Mô hình tích hợp (hay còn gọi là nền tảng chia sẻ và tích hợp LGSP) được 

mô tả trong Hình 22, là sự kết hợp giữa Mô hình tham chiếu kỹ thuật (TRM) và 

Kiến trúc hướng dịch vụ (SOA).  



 

 

 

Hình 22: Nền Tảng Chia Sẻ, Tích Hợp (LGSP)
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Nền tảng chia sẻ và tích hợp LGSP gồm có các thành phần sau: 

 

Thành phần Mô tả 

Trục tích hợp 

ESB 

+ Khái niệm 

Trục tích hợp là một mô hình kiến trúc phần mềm được sử 

dụng để thiết kế và cài đặt giao tiếp giữa các ứng dụng tương 

tác trong kiến trúc phần mềm hướng dịch vụ (SOA). Trục tích 

hợp là một mô hình kiến trúc phần mềm cho hệ thống phân 

tán, là một biến thể của mô hình client-server tổng quát hơn 

và thúc đẩy sự giao tiếp linh hoạt đối với các thông tin liên 

lạc giữa các ứng dụng. 

+ Chức năng cơ bản của trục tích hợp: 

 Giám sát và điều khiển, định tuyến sự trao đổi thông 

điệp giữa các dịch vụ 

 Giải quyết tranh chấp giữa các thành phần dịch vụ 

 Kiểm soát triển khai và phiên bản của dịch vụ 

 Thống nhất trật tự các ứng dụng rời rạc 

 Cung cấp dịch vụ dùng chung như xử lý sự kiện, ánh 

xạ và chuyển đổi dữ liệu, xử lý hàng đợi cho các sự 

kiện và thông điệp, xử lý ngoại lệ và bảo mật, chuyển 

đổi giao thức và đảm bảo kết nối dịch vụ 

Quản lý và 

giám sát Trục 

tích hợp 

+ Khái niệm 

Quản lý và giám sát Trục tích hợp cung cấp khả năng giám 

sát chất lượng dịch vụ, giảm thiểu thời gian đầu tư, đơn giản 

hóa quản lý hệ thống phức tạp và tối ưu nguồn lực. 

+ Chức năng chính của quản lý nền tảng 

• Giám sát hệ thống dịch vụ: 

 Lấy thông tin về ứng dụng trong của nền tảng 

như nhật ký giao dịch, trạng thái của giao dịch 

 Lấy thông tin về trạng thái hoạt động của dịch 

vụ, thành phần trong nền tảng. 

• Báo cáo nhật ký : 

 Để phân tích nhật ký giám sát của dịch vụ và 

cung cấp báo cáo về giám sát 

• Quản lý truy cập 

 Để có thể sử dụng quản lý điều khiển từ xa cho 

ứng dụng dịch vụ của các thành phần nền tảng. 
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Thành phần Mô tả 

+ Khuyến nghị tiêu chuẩn kỹ thuật 

 Kết nối 

 HTTPS, HTTP 1.1 hoặc cao hơn, SOAP 1.2 hoặc 

cao hơn 

 Web Services Security 1.0 

 XSLT 1.0 hoặc cao hơn, WSDL1.1 hoặc cao hơn 

 Dữ liệu 

 XML 1.0 hoặc cao hơn, XML-Encryption và 

XML-Digital Signature 

Quản lý tài 

khoản 

+ Khái niệm 

Quản lý tài khoản là sự quản trị liên quan đến quản lý của các 

tài khoản và cung cấp: 

 Cung cấp công cụ quản trị tài khoản 

 Hoạt động sử dụng tài khoản cần phải được ghi 

lại và cung cấp cơ chế truy vấn dữ liệu này. 

 Các tài khoản không phù hợp sẽ bị dừng và ngay 

lập tức có hiệu lực tới quyền truy cập của tài 

khoản đó 

 Cung cấp số liệu phân tích thống kê của tài 

khoản người dùng, cung cấp khả năng dự báo 

mất an toàn tiềm tàng. 

+Phạm vi của dịch vụ quản lý tài khoản: 

 Lưu trữ bản ghi cho hoạt động của tài khoản 

 Phân loại các bản ghi cho hoạt động của tài 

khoản để dễ dàng truy vấn 

 Tự động đưa tài khoản vào danh sách đen 

 Quản lý tài khoản hướng tập trung 

 Quản lý tài khoản theo cơ chế an toàn 

 Dự phòng khả năng lưu trữ các bản ghi hoạt động 

của tài khoản 

+ Khuyến nghị tiêu chuẩn kỹ thuật 

- Kết nối: HTTPS, HTTP 1.1 hoặc cao hơn, SSL 3.0 hoặc 

cao hơn, SOAP 1.2 hoặc cao hơn 
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Thành phần Mô tả 

Dịch vụ xác 

thực (Xác thực 

và cấp quyền) 

+ Khái niệm 

Xác thực là một hành động nhằm thiết lập hoặc chứng thực 

một cái gì đó (hoặc một người nào đó) đáng tin cậy, nghĩa là, 

những lời khai báo do người đó đưa ra hoặc về vật đó là sự 

thật. Trong an ninh máy tính, xác thực là một quy trình nhằm 

cố gắng xác minh nhận dạng số của phần truyền gửi thông tin 

trong giao thông liên lạc chẳng hạn như một yêu cầu đăng 

nhập. Phần gửi cần phải xác thực có thể là một người dùng sử 

dụng máy tính, máy tính hay một chương trình ứng dụng. 

+ Yêu cầu dịch vụ xác thực sử dụng tài khoản/mật khẩu: 

 Cần định nghĩa để đảm bảo sự cấp phát tuần tự của 

tài khoản/mật khẩu người sử dụng 

 Mật khẩu được cấp phát cần phải được xác định rõ 

về tính đúng đắn 

 Cần thiết lập chính sách cho mật khẩu. Ví dụ: độ dài 

của mật khẩu 

 Mật khẩu không được lưu trữ dưới dạng văn bản có 

thể đọc được 

+ Khuyến nghị tiêu chuẩn kỹ thuật 

 Chuẩn SAML 2.0 

 Chuẩn OAuth 2.0 

 Chuẩn OpenID  

 Giao thức RADIUS 

 Giao thức Kerberos 

 Access Control Service (ACS) 

Dịch vụ cấp 

quyền (Xác 

thực và cấp 

quyền) 

+ Khái niệm 

Cấp quyền truy cập là chức năng xác định quyền truy cập vào 

các tài nguyên liên quan đến an ninh thông tin và bảo mật máy 

tính nói chung và kiểm soát truy cập, hay định nghĩa một 

chính sách truy cập. Tài nguyên bao gồm các tập tin cá nhân 

hoặc dữ liệu của một mục, chương trình máy tính, các thiết bị 

máy tính và chức năng được cung cấp bởi các ứng dụng máy 

tính. Người sử dụng tài nguyên có thể là người dùng máy tính, 

phần mềm ứng dụng hoặc các thiết bị khác. 

+ Yêu cầu quản lý cấp quyền cần đạt các yếu tố sau: 

 Cần phải có cơ chế quản lý tài nguyên 
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Thành phần Mô tả 

 Cần phải cung cấp cơ chế xác thức theo cây phân cấp 

 Cần xây dựng quy tắc đặt tên cho tài nguyên 

 Cần cung cấp cơ chế quản lý điều khiển đặc quyền và 

kiểm tra quyền 

 Cần thiết lập cơ chế lưu trữ thông tin truy cập và thẩm 

tra (nhật ký/kiểm tra) 

+ Khuyến nghị tiêu chuẩn kỹ thuật 

 Chuẩn SAML 2.0 

 Chuẩn OAuth 2.0 

 Chuẩn OpenID  

 Giao thức RADIUS 

 Giao thức Kerberos 

 Access Control Service (ACS) 

Dịch vụ thư 

mục (Danh 

mục thưc mục) 

+ Khái niệm 

Dịch vụ thư mục là phần mềm hệ thống mà lưu trữ, tổ chức 

và cung cấp quyền truy cập vào thông tin trong một thư mục. 

Một dịch vụ thư mục xác định tên cho mạng, đồng thời là một 

hệ thống thông tin chia sẻ về cơ sở hạ tầng cho định vị, quản 

lý, điều hành, tổ chức và phổ biến sản phẩm và các tài nguyên 

mạng, bao gồm các khối tin, thư mục, tập tin, máy in, người 

dùng, các nhóm, các thiết bị, số điện thoại và các đối tượng 

khác. 

+ Khuyến nghị tiêu chuẩn kỹ thuật 

- LDAP v3: là chuẩn dịch vụ thư mục, dựa trên X.500 nhưng 

chỉ sử dụng TCP/IP và lược đồ mã hoá chuỗi DAP (Directory 

Access Protocol), giúp tương thích hơn cho Internet. 

Lớp quản lý 

quy trình liên 

thông (BPM) 

+ Khái niệm 

Dịch vụ này nhằm điều phối các ứng dụng hay các dịch vụ để 

cung cấp các loại dịch vụ mới. Với tích hợp, việc đăng kí và 

tiếp nhận dịch vụ là cần thiết cùng với dịch vụ thư mục, xác 

thực/cấp quyền và quản lý tài khoản. 

+ Yêu cầu dịch vụ tích hợp 

Tích hợp dịch vụ cung cấp cơ chế hỗ trợ nhà cung cấp dịch 

vụ xây dựng nền tảng dịch vụ cung các dịch vụ một dừng 

(one-stop services): 
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 Cài đặt quy trình nghiệp vụ: Cung cấp cài đặt quy trình 

nghiệp vụ nghiệp vụ các chức năng cho việc thiết kế và 

triển khai tích hợp dịch vụ 

 Thông tin cho khai báo quy trình nghiệp vụ: Các dịch 

vụ cần phải được đăng kí qua dịch vụ đăng kí. Các 

thông tin khai báo quy trình nghiệp vụ cần phải được 

lưu trữ trong module tích hợp dịch vụ. Thông tin về 

khai báo quy trình nghiệp vụ bao gồm: Tên của quy 

trình nghiệp vụ, biến của của quy trình nghiệp vụ và địa 

chỉ IP 

 Cung cấp cơ chế ghi nhật ký cho quy trình nghiệp vụ 

 Cung cấp cơ chế giám sát cho quy trình nghiệp vụ 

 Thực thi quy trình nghiệp vụ: Điều khiển và thực thi 

từng quy trình nghiệp vụ 

+ Khuyến nghị tiêu chuẩn kỹ thuật 

- Chuẩn BPMN 2.0: mô tả quy trình nghiệp vụ  

- Chuẩn WS-BPEL 2.0: sử dụng cho các hoạt động thực 

thi quy trình nghiệp vụ sử dụng Web Service (Dịch vụ 

Web).  

Dịch vụ thanh 

toán điện tử 

(Cổng thanh 

toán điện tử 

ngân hàng) 

+Mô tả dịch vụ 

Dịch vụ thanh toán điện tử là một trong những dịch vụ được 

triển khai khi cấp độ ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ 

quan nhà nước phát triển ở mức độ cao nhất. Khi đó việc thanh 

toán các dịch vụ công của người dân, doanh nghiệp và các 

giao dịch giữa các cơ quan nhà nước với nhau hoặc giữa công 

chức, viên chức với các dịch vụ liên quan đến bảo hiểm, 

thuế…Dịch vụ thanh toán điện tử có thể kết nối đến: hệ thống 

thanh toán điện tử của ngân hàng, hệ thống trung gian thanh 

toán (e-payment service providers). 

+Yêu cầu dịch vụ 

 Xây dựng quy trình xử lý và quy trình thanh toán end-

to-end để kết nối từ dịch vụ đến cổng thanh toán. 

 Xây dựng các quy trình tương ứng để khởi tạo thanh 

toán điện tử 

 Xây dựng đặc tả chi tiết để kết nối với các nhà cung cấp 

dịch vụ thanh toán. 
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 Đảm bảo an toàn bảo mật cho hệ thống thanh toán điện 

tử. 

+Khuyến nghị tiêu chuẩn kỹ thuật: 

 Kết nối 

 Truyền dữ liệu đồng bộ: HTTPS hoặc SFTP 

 Truyền dữ liệu không đồng bộ: SMTPS 

 Web Services Security 1.0 hoặc cao hơn 

 Dữ liệu 

 XML 1.0 hoặc cao hơn, XML-Encryption và 

XML-Digital Signature 

Tích hợp hệ 

thống 

+ Khái niệm 

Dịch vụ trao đổi thông tin/dữ liệu thực hiện giống như bộ giao 

tiếp kết nối đường ống giữa các nền tảng.Các hệ thống phần 

mềm cũ hoặc các nền tảng tích hợp và chia sẻ khác có thể 

được kết nối với nhau thông qua thành phần này.  

+ Yêu cầu về dịch vụ trao đổi thông tin/dữ liệu 

Dịch vụ trao đổi thông tin cung cấp 1 giao tiếp hoặc môi 

trường trao đổi dữ liệu giữa các yêu cầu dịch vụ đã được đăng 

kí bên trong hay bên ngoài nền tảng: 

- Thiết lập thoả thuận dịch vụ 

- Chuyển đổi định dạng dữ liệu dịch vụ 

- Cung cấp dịch vụ tới module kết nối 

- Cơ chế bảo mật dịch vụ 

- Giám sát 

- Tham chiếu và lưu trữ thực thi thông điệp 

- Kết nối tới hệ thống bên ngoài 

- Cơ chế xử lý lỗi 

+ Khuyến nghị tiêu chuẩn kỹ thuật 

 Kết nối 

 Truyền dữ liệu đồng bộ: HTTPS hoặc 

SFTP 

 Truyền dữ liệu không đồng bộ: 

SMTPS 
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 Web Services Security 1.0 hoặc cao 

hơn 

 Dữ liệu 

 XML 1.0 hoặc cao hơn, XML-

Encryption và XML-Digital Signature 

Dịnh vụ giá trị 

gia tăng (Dịnh 

vụ triển khai 

trên trục tích 

hợp ESB) 

+ Mô tả dịch vụ 

 Dịch vụ giá trị gia tăng là thành phần được xây dựng dùng 

chung nhằm khai thác tối đa tiềm năng của hệ thống thông tin, 

dữ liệu của tỉnh một cách an toàn, tin cậy. Dịch vụ giá trị gia 

tăng được xây dựng khi dữ liệu của hệ thống khá hoàn thiện, 

các quy định, quy trình đã được xây dựng cơ bản hoàn thiện. 

Ví dụ:  

Dịch vụ quản lý quan hệ khách hàng cung cấp dịch vụ cho 

bên thứ 3 hoặc các đại lý để tra cứu, xác minh thông tin trong 

giao dịch điện tử như: thông tin đất đai, thông tin địa điểm… 

phục vụ phát triển kinh tế xã hội. 

+ Yêu cầu dịch vụ 

 Xây dựng, định nghĩa Khuyến nghị tiêu chuẩn kỹ thuật 

và đặc tả kết nối từng loại dịch vụ giá trị gia tăng. 

 Sử dụng chung các dịch vụ chia sẻ như: quản lý định 

danh và dịch vụ thư mục, dịch vụ xác thực… 

 Xây dựng các kết nối tích hợp, chia sẻ thông tin với hệ 

thống thông tin KT-XH trên địa bàn tỉnh/thành phố 

 Xây dựng các kết nối tích hợp với đăng ký đất đai, đăng 

ký kinh doanh, CSDL dân cư, thuế... 

+ Khuyến nghị tiêu chuẩn kỹ thuật: 

 Kết nối 

 Truyền dữ liệu đồng bộ: HTTPS hoặc SFTP 

 Truyền dữ liệu không đồng bộ: SMTPS 

 Web Services Security 1.0 hoặc cao hơn 

 Dữ liệu 

 XML 1.0 hoặc cao hơn, XML-Encryption và 

XML-Digital Signature 
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Trục tích hợp hệ thống (ESB) là thành phần cốt lõi của Nền tảng chia sẻ và 

tích hợp (LGSP), chi tiết các thành phần của trục tích hợp (ESB) được mô tả trong 

Hình 23. 

 

Hình 23: Tích hợp qua ESB 

Các thành phần chính của ESB gồm: 

Thành phần Mô tả 

Đăng ký dịch 

vụ 

+ Khái niệm 

Đăng kí dịch vụ với mục đích để đăng kí và lưu trữ thông tin 

các hàm, dịch vụ bên trong nền tảng tích hợp và chia sẻ. Để 

hoàn thành triển khai một dịch vụ trong môi trường nền tảng 

tích hợp và chia sẻ, thì dịch vụ đó cần phải được đăng kí vào 

trục tích hợp thông qua dịch vụ đăng kí.  

+ Chức năng của dịch vụ đăng kí 

 Cung cấp mã định danh cơ bản để định danh đối tượng 

duy nhất OID (unique object identification) cho ứng 

dụng, dịch vụ. 

  Quản lý và cung cấp đăng kí OID  

Trục Tích Hợp - ESB

Quản Lý Dịch Vụ

Bảng điều khiển

(Dashboard)

Giám sát

(Monitoring)

Thoả thuận cấp độ 

dịch vụ (SLAs)

Báo cáo

(Reporting)

Bảo Mật

Chính sách

(Policy)

Giao diện điều khiển an ninh 

(Console Security)

Bảo mất WS

(WS-Security)

Báo cáo

(Transport Security)

Đầu vào dịch vụ & vận chuyển  thông điệp  

(Inbound Service Transport & Message Broker)

Truyền tải thông điệp

(Message Transportation) 

Phân phối /  Kiểm  tra sự hợp lệ của dữ liệu

(Delivery / Data Validation)

Đầu ra dịch vụ & vận chuyển  thông điệp

(Outbound Service Transport & Mesage Broker)

Proxy Service Queue/Topic

L
ớ

p
 Ứ

n
g

 D
ụ

n
g

Cổng công dân 
(Citizen Portal)

Hệ thống một 
cửa điện tử

Hệ thống quản 
lý văn bản và 
điều hành

Phần mềm chuyên ngành phục 
vụ công tác quản lý nội bộ

Khác …
Thanh toán trực 

tuyến

Đăng ký dịch vụ

(Service Registry)

Cổng Thanh Toán 

Ngân HàngHệ thống của 

Chính Phủ/Bộ

NGSP

 

CSDL Quốc Gia
(Dân Cư, Đất Đai, 

ĐKDN, TKTH về DS, 
Tài Chính, Bảo HIểm)

Lớp Ứng Dụng DV 
(Services Components)
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Thành phần Mô tả 

  Quản lý và cung cấp dịch vụ đăng kí ứng dụng dịch 

vụ 

  Cung cấp người dùng, tổ chức (tùy chọn), quản lý và 

đang kí nhóm (tùy chọn). 

+ Khuyến nghị tiêu chuẩn kỹ thuật 

 Kết nối 

 HTTPS, HTTP 1.1 hoặc cao hơn, SOAP 

1.2 hoặc cao hơn 

 Web Services Security 1.0 hoặc cao hơn 

 UDDI 2.0 hoặc cao hơn 

 Dữ liệu 

 XML 1.0 hoặc cao hơn, XML-Encryption 

và XML-Digital Signature 

Cổng vào nền 

tảng (Service 

Proxy, 

Queue/Topic) 

+ Khái niệm 

Cổng vào nền tảng là đường vào cho các dịch vụ, bộ kết nối 

từ Portal hoặc ứng dụng dịch vụ truy cập vào nền tảng dịch 

vụ cần phải kết nối qua Cổng vào nền tảng để kiểm tra bảo 

mật và tiếp nhận kết quả hồi đáp từ Cổng vào nền để xử lý và 

kết nối đến ứng dụng khác trong nền tảng tích hợp và chia sẻ. 

+Yêu cầu xây dựng cổng vào nền tảng 

 Cần phải xây dựng chuẩn định dạng thông điệp và trao 

đổi thông điệp cần phải tuân theo XML 

 Cung cấp cơ chế bảo mật cho thông tin riêng tư và 

thông tin mật 

 Cung cấp cơ chế gửi thông báo để nhắn tin tới nơi 

nhận 

+ Chức năng của cổng vào nền tảng 

Với tất cả dịch vụ nằm trong nền tảng tích hợp và chia sẻ, cần 

phải được triệu gọi thông qua Cổng vào nền tảng 

 Triệu gọi dịch vụ quản lý tài khoản để kiểm tra 

 Định nghĩa định dạng chuẩn cho truyền dữ liệu cho 

yêu cầu dịch vụ và tự sinh ra thông tin để hồi đáp lại 

yêu cầu.  
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 Đối với các hệ thống tích hợp và mở rộng, giao thức 

truyền dữ liệu cần tuân theo chuẩn quốc tế như chuẩn 

cho HTTP và giao thức dịch vụ Web 

 Cung cấp cơ chế baỏ vệ dữ liệu 

+ Khuyến nghị tiêu chuẩn kỹ thuật 

 Kết nối 

 HTTPS, HTTP 1.1 hoặc cao hơn, SOAP 1.2 hoặc 

cao hơn 

 Web Services Security 1.0 

 XSLT 1.0 hoặc cao hơn, WSDL1.1 hoặc cao hơn 

 FTP, HTTP(s), multiple JMS providers 

(SOAP/JMS), RMI, MQ, CORBA, DCOM, and 

e-mail (POP, SMTP, IMAP). 

 Dữ liệu 

 XML 1.0 hoặc cao hơn, XML-Encryption và 

XML-Digital Signature 



 

 

3.5.1 Nguyên tắc xây dựng kiến trúc tích hợp, liên thông (LGSP)  

Các nguyên tắc được áp dụng trong quá trình thiết kế kiến trúc tích hợp, 

liên thông: 

Nguyên Tắc 1: Tính tương tác (Interoperability) 

Tối ưng hoá các tương tác giữa các ứng dụng dịch vụ bằng việc sử dụng các 

tiêu cuẩn (standard) hoặc cơ chế chung cho việc cung cấp và sử dụng ứng dụng 

dịch vụ. 

Cơ sở - Mô hình tham chiếu SOA loaị bỏ viêc̣ chắp vá các giải pháp 

khác nhau triển khai trong các ban ngành, để các hê ̣ thống này 

có khả năng “nói” hoăc̣ trao đổi dữ liêụ 

- Khả năng tương tác cho phép trao đổi thông tin liền mac̣h trơn 

tru, sử duṇg laị các mô hình dữ liêụ và hoán đổi dữ liêụ qua các 

hê ̣thống. 

- Đem tới khả năng nối kết, côṇg tác, truy câp̣ hiêụ quả và dê ̃

dàng tích hơp̣ dữ liêụ để giao tiếp liên lac̣ giữa G2G, G2C, G2E 

và G2B 

Hướng dẫn - Các chính sách đưa ra nên tăng cường và các tiêu chuẩn lưạ 

choṇ nên làm thuâṇ lơị cho tính tương tác 

- Xác điṇh các phần chung (gồm các chính sách đang dùng của 

Tỉnh, các tiêu chuẩn, ứng duṇg, công nghê,̣ .. bất cứ gì liên 

quan) thông qua liên thông nghiệp vụ và điṇh nghiã các chính 

sách, các tiêu chuẩn, các thủ tuc̣ để đảm bảo khả năng sử duṇg 

laị đươc̣ các thành phần. Ví du:̣ điṇh nghiã các cấu trúc dữ liêụ, 

các tâp̣ dữ liêụ ở mức quốc gia, v.v 

- Các ban ngành se ̃choṇ các tiêu chuẩn mà cho phép nhiều lưạ 

choṇ và giảm gánh năṇg hành chính. 

Nguyên Tắc 2: Tính bảo mật (Confidentiality)  

Cơ sở - Thông tin và dữ liêụ bảo mâṭ đươc̣ phân loaị chính xác và bảo 

mâṭ tương xứng. Sư ̣bí mâṭ không thể đươc̣ đảm bảo chỉ bởi các 

tiêu chuẩn kỹ thuâṭ. Nó phải có quá trình, thỏa thuâṇ giữa các 

tổ chức, các luâṭ, v.v đúng nơi đúng chỗ để đảm bảo hiêụ lưc̣. 

Hướng dẫn - Các ban ngành đảm bảo tính bí mâṭ của thông tin đối với người 

dân (ví du ̣ hồ sơ), kinh doanh (thông tin thống kê của ban 

ngành), và chińh phủ (hiêp̣ điṇh bảo mâṭ); và đảm bảo thưc̣ hiêṇ 

các giới haṇ truy câp̣ và truyền bá thông tin đúng luâṭ 

Nguyên Tắc 3: Dựa trên các tiêu chuẩn mở 

Cơ sở - Bám chăṭ các tiêu chuẩn mở đươc̣ khuyến khích/ đẩy maṇh  
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Hướng dẫn - Các thuôc̣ tính của các tiêu chuẩn mở như đôc̣ lâp̣ nền tảng, 

không phụ thuộc vào nhà cung cấp, khả năng sử duṇg nhiều 

phương án triển khai hệ thống, và thiết lập các mô hình tiêu 

chuẩn mở cho phép trao đổi, tương tác thông tin môṭ cách bền 

vững, mềm dẻo, bảo vệ dữ liêụ và sư ̣tư ̣chủ lựa chọn công nghệ 

không phụ thuộc vào nhà cung cấp. 

- Áp dụng các tiêu chuẩn mở với các định dạng dữ liệu/file mở 

se ̃ thuâṇ lơi cho viêc̣ lưu trữ các hồ sơ và dữ liêụ điêṇ tử của 

tỉnh. 

Nguyên Tắc 4: Cung cấp dịch vụ dựa trên nền tảng ESB 

Cơ sở - Viêc̣ sử duṇg ESB đẩy maṇh sư ̣liên kết lỏng, hỗ trơ ̣ tích hơp̣ 

các hê ̣ thống không đồng nhất, hỗ trơ ̣ gắn kết các tiêu chuẩn 

mở. 

- ESB cho phép phát triển, tích hơp̣ và triển khai các dic̣h vu ̣môṭ 

cách nhanh chóng, dê ̃dàng bảo trì và nâng cao hiệu quả công 

việc. 

Hướng dẫn - ESB se ̃công khai giao diêṇ lâp̣ trình ứng duṇg (API) chung cho 

các hê ̣thống thưc̣ thi bên dưới của cổng chính quyền điện tử. 

- ESB se ̃ luôn sẵn sàng để dùng như môṭ tài nguyên cho bất kì 

thành phần dic̣h vu ̣nào của sở, ban, ngành. Nên có sư ̣liên kết, 

móc nối lỏng giữa tầng dic̣h vu ̣và các tầng bên dưới của nó với 

viêc̣ tầng dic̣h vu ̣hoaṭ đôṇg như giao diện kết nối (façade) chính 

tầng bên dưới. 

Nguyên Tắc 5: Sử dụng WebService cho trao đổi thông tin dữ liệu 

Cơ sở - WebSerice đươc̣ sử duṇg giữa các tầng dic̣h vu.̣ Đô ̣chi tiết của 

các dic̣h vu ̣ taọ trong ESB không nên chi tiết và nhiều logic 

nghiệp vụ, dẫn tới việc khó kiểm soát, và ảnh hưởng khi có sự 

thay đổi về nghiệp vụ. 

Hướng dẫn - Tuân theo các tiêu chuẩn cho các đăc̣ tả web service về bảo mâṭ, 

tương tác, tin câỵ, v.v 

 

Các nguyên tắc được áp dụng trong quá trình thiết kế các dịch vụ trong mô 

hình SOA: 

Nguyên Tắc 1: Chuẩn hoá giao ước (giao diện kết nối) dịch vụ (Standardized 

Service Contract) 
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Cơ sở - Các dịch vụ (Service) được thiết kế và triển khai tuân theo cùng 

tiêu chuẩn thiết kế giao ước dịch vụ (service contracts).  

Hướng dẫn - Đam bảo các giao ước dic̣h vu ̣ (service contracts) cả về tối ưu 

hóa, đô ̣chi tiết thích hơp̣ và chuẩn hóa để đảm bảo rằng các 

điểm đầu nút thiết lâp̣ bởi các dic̣h vu ̣ là nhất quán, tin câỵ và 

có thể quản lý. Nguyên tắc thiết kế này đăc̣ biêṭ ủng hô ̣thiết kế 

“giao ước trước nhất – contract first” cho các dic̣h vu.̣ 

Nguyên Tắc 2: Liên kết lỏng giữa các dịch vụ (Service Loose Coupling) 

Cơ sở - Nguyên tắc này chủ trương taọ ra môṭ kiểu cu ̣thể mối quan hê ̣

trong và ngoài các ranh giới dic̣h vu,̣ với viêc̣ nhấn maṇh không 

thay đổi về viêc̣ giảm sư ̣phu ̣thuôc̣ giữa các giao ước dic̣h vu,̣ 

các cài đăṭ, và các nhà sử duṇg dic̣h vu ̣đó 

Hướng dẫn - Khuyến khích, thúc đẩy thiết kế đôc̣ lâp̣, phát triển logic và cài 

đăṭ thưc̣ thi của dic̣h vu ̣ trong khi vẫn đảm bảo sư ̣tương tác, 

trao đổi cơ bản với những lớp, ứng dụng, hệ thống sử dụng dịch 

vụ. 

Nguyên Tắc 3: Trừu tượng hoá dịch vụ (Service Abstraction) 

Cơ sở - Nguyên tắc này chỉ ra rằng các giao ước dic̣h vu ̣chỉ chứa thông 

tin thiết yếu, và thông tin về dic̣h vu ̣là bi ̣ haṇ chế với những gì 

đã đượ đươc̣ đưa ra trong các giao ước dic̣h vu ̣

Hướng dẫn - Nguyên tắc nhấn maṇh nhu cầu che giấu các chi tiết bên dưới 

của dic̣h vu ̣ càng nhiều càng tốt. Điều này cho phép bảo toàn 

đươc̣ mối liên kết lỏng. 

Nguyên Tắc 4: Tính dùng lại của dịch vụ (Service Reusability) 

Cơ sở - Nguyên tắc này chỉ ra rằng các dic̣h vu ̣chứa và thể hiêṇ logic 

không thể biết và có thể đươc̣ bố trí như các tài nguyên có thể 

sử duṇg laị. 

Hướng dẫn - Nguyên tắc tâp̣ trung đảm bảo rằng logic dic̣h vu ̣đươc̣ thiết kế 

chung và maṇh; và nhấn maṇh vi ̣ trí của các dic̣h vu ̣ là các tài 

nguyên hệ thống được sử dụng thông qua các giao diện tích hợp 

dịch vụ mà không cần biết rõ cài đặt chi tiết của dịch vụ.  

Nguyên Tắc 5: Tính tự chủ của dịch vụ (Service Autonomy) 

Cơ sở - Nguyên tắc này chỉ ra rằng các dic̣h vu ̣  thưc̣ hiêṇ mức điều 

khiển cao trên môi trường chaỵ thưc̣ tế. 
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Hướng dẫn - Đối với các dic̣h vu ̣mà thưc̣ hiêṇ khả năng của chúng nhất quán 

và tin câỵ, logic giải pháp phía dưới chúng cần có mức đô ̣điều 

khiển quan troṇg trên môi trường và tài nguyên của nó. 

Nguyên Tắc 6: Tính sẵn sàng của dịch vụ (Service Availability) 

Cơ sở - Nguyên tắc này chỉ ra rằng các dic̣h vu ̣ tối thiểu hóa viêc̣ sử 

duṇg tài nguyên bằng viêc̣ trì hoãn việc quản lý các thông tin 

traṇg thái khi cần thiết 

Hướng dẫn - Viêc̣ quản lý quá nhiều các thông tin traṇg tháI có thể làm ảnh 

hưởng tới tính sẵn sàng của dic̣h vu ̣ và làm suy yếu khả năng 

mở rộng (scalability) của dịch vụ. Vì thế, các dic̣h vu ̣nên đươc̣ 

thiết kế lý tưởng để giữ nguyên traṇg thái khi đươc̣ yêu cầu 

Nguyên Tắc 7: Khả năng khám phá/tìm thấy dịch vụ (Service Discoverability) 

Cơ sở - Nguyên tắc này chỉ ra rằng các dic̣h vu ̣đươc̣ bổ sung bằng dữ 

liệu mô tả giao tiếp (communitive metadata) nhờ đó chúng có 

thể đươc̣ phát hiêṇ và giải thích hiêụ quả 

Hướng dẫn - Các dịch vụ và ứng dụng dịch vụ được xem như là các tài sản 

của tỉnh, do đó cung cần được dễ dàng phát hiện, tìm thấy bởi 

các dịch vụ khác, để nâng cao cơ hội tái sử dụng.   

Nguyên Tắc 8: Sự hợp thành dịch vụ (Service Composition) 

Cơ sở - Nguyên tắc này chỉ ra rằng dic̣h vu ̣là các thành phần tham gia 

hơp̣ thành dịch vụ mới hiêụ quả, không quan tâm tới kích thước 

và đô ̣phức tap̣ của cấu thành đó 

Hướng dẫn - Các thành phần cấu thành phức tap̣ đưa vào phu ̣thuôc̣ vào thiết 

kế dic̣h vu ̣mà cần phải biết trước để tránh các bổ sung quá lớn. 

Các dic̣h vu ̣có khả năng tham gia như các thành phần cấu thành 

hiêụ quả, không quan tâm tới viêc̣ đươc̣ đưa vào cấu thành ngay 

hay không 

Nguyên Tắc 9: Hướng dịch vụ và khả năng tương tác (Service- Orientation and 

Interoperability) 

Cơ sở - Muc̣ tiêu chính của viêc̣ áp duṇg hướng dic̣h vu ̣ là mức tương 

tác bên trong đươc̣ thiết lâp̣ như môṭ đăc̣ điểm thiết kế dic̣h vu ̣

thông thường đươc̣ mong đơị 

Hướng dẫn Mỗi môṭ trong 9 nguyên tắc vừa nêu trên hỗ trơ ̣hoăc̣ xây dưṇg 

khả năng tương tác theo môṭ số cách. Dưới đây là môṭ số ví du:̣ 
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- Khi các giao ước dic̣h vu ̣đươc̣ chuẩn hóa, chúng se ̃đảm bảo 

môṭ thước đo cơ sở về mức đô ̣tương tác kết hơp̣ với sư ̣hài hòa 

của các mô hiǹh dữ liêụ 

- Giảm mức đô ̣liên kết các dic̣h vu ̣se ̃làm tăng mức đô ̣tương tác 

bằng viêc̣ làm cho các dic̣h vu ̣ít phu ̣thuôc̣ vào nhau và do đó 

se ̃mở hơn đối với các nhà tiêu dùng dic̣h vu ̣khác 

- Trừu tươṇg hóa các chi tiết về dic̣h vu ̣ se ̃haṇ chế tất cả các 

tương tác với giao ước dic̣h vu,̣ tăng tính nhất quán dài lâu của 

sư ̣tương tác bằng viêc̣ cho phép logic các dic̣h vu ̣ phía dưới 

phát triển đôc̣ lâp̣ hơn 

- Thiết kế các dic̣h vu ̣có tính sử duṇg laị ngu ̣ý yêu cầu sư ̣tương 

tác ở mức cao giữa dic̣h vu ̣với số lươṇg khách hàng tiềm ẩn 

khổng lồ 

- Bằng viêc̣ tăng tính tư ̣chủ của dic̣h vu,̣ các hành vi của nó có 

thể dê ̃dư ̣đoán hơn, tăng khả năng sử duṇg laị và nhờ đó có thể 

đaṭ đươc̣ mức đô ̣tương tác 

- Thông qua viêc̣ nhấn maṇh thiết kế không traṇg thái (stateless 

design), tính sẵn sàng và khả chuyển tăng, se ̃cho phép chúng 

hoaṭ đôṇg thường xuyên và tin câỵ hơn  

- Khả năng tìm thấy dic̣h vu ̣đơn giản se ̃cho phép các dic̣h vu ̣dê ̃

dàng xác điṇh vi ̣ trí hơn bởi những người muốn làm viêc̣ với 

chúng 

Cuối cùng, với các dic̣h vu ̣đươc̣ cấu thành hiêụ quả, chúng phải 

hoaṭ đôṇg. Thành công của viêc̣ đaṭ đươc̣ các yêu cầu hơp̣ thành 

se ̃đươc̣ kết nối trưc̣ tiếp tới viêc̣ mở rôṇg tới các dic̣h vu ̣đã chuẩn 

hóa và trao đổi dữ liêụ giữa các dic̣h vu ̣đươc̣ tối ưu 



 

 

3.5.2 Kiến trúc tham khảo triển khai TTHC trực tuyến 

 

 

Hình 24: Ví dụ: Thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp CTCP thông qua LGSP  
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Hình 25: Ví dụ: Mô hình tích hợp 06 CSDL quốc gia 

 

3.6. Kiến trúc Bảo mật 

3.6.1 Mô hình tham chiếu bảo mật 

 

Hình 26: Mô hình tham chiếu Bảo mật (SRA) 
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Các thành phần trong mô hình tham chiếu bảo mật (SRA) gồm: 

 

Lớp bảo mật Mô tả 

Bảo mật lớp mạng Bảo mâṭ lớp maṇg giải quyết với các kỹ thuâṭ bảo mâṭ 

thông qua: điều khiển truy câp̣ từ xa/ cuc̣ bô,̣ xác thưc̣, 

bảo vê ̣firewall, phát hiêṇ xâm nhâp̣ maṇg và quản lý viêc̣  

bảo mâṭ đươc̣ sử duṇg bởi các sở ban ngành và người 

dùng 

Bảo mật lớp ứng 

dụng 

Bảo mâṭ lớp ứng duṇg là viêc̣ sử duṇg phần cứng, phần 

mềm, và các biêṇ pháp thủ tuc̣ để bảo vê ̣các ứng duṇg 

khỏi các đe doạ từ bên ngoài.  

Các biêṇ pháp bảo mâṭ đươc̣ đưa vào các ứng duṇg và 

trình bảo mâṭ ứng duṇg đúng đắn se ̃làm giảm tối thiểu 

khả năng mà các hacker có thể điều khiển các ứng duṇg, 

và truy câp̣, lấy cắp, sửa đổi, hoăc̣ xóa các dữ liêụ nhaỵ 

cảm. 

Bả mật lớp dữ liệu Bảo mâṭ lớp dữ liêụ liên quan tới các kỹ thuâṭ bảo mâṭ để 

bảo vê ̣dữ liêụ khỏi nguy cơ bi ̣ sai hỏng và truy câp̣ trái 

phép, để đảm bảo sư ̣riêng biêṭ của dữ liêụ trong khi vẫn 

duy trì tính bảo mâṭ. 

Dữ liêụ đươc̣ coi như tài sản quan troṇg và vì vâỵ se ̃đươc̣ 

bảo vê ̣theo cách tương xứng với giá tri ̣ của nó. 

Bảo vê ̣và bảo mâṭ se ̃tâp̣ trung vào viêc̣ điều khiển các 

truy câp̣ trái phép tới dữ liêụ. 

Bảo mật lớp nền 

tảng 

Bảo mâṭ lớp nền tảng liên quan tới các kỹ thuâṭ bảo mâṭ 

trên các máy chủ, máy traṃ và hê ̣điều hành. 

Nó bao gồm điều khiển viêc̣ truy câp̣ máy chủ, phát hiêṇ 

các tấn công tới các host, sử duṇg các chương trình quét 

virut và phát hiêṇ phần mềm gián điêp̣ trên server và 

desktop, quản lý sửa chữa phần mềm, bảo mâṭ lưu trữ, 

bảo mâṭ IP, bảo mâṭ các điểm nút truyền thông, … 

Bảo mật phần cứng Bảo mâṭ phần cứng nhằm tới các đăc̣ tính bảo mâṭ liên 

quan tới viêc̣ haṇ chế các truy câp̣ vâṭ lý bởi nhân viên 

không đươc̣ phép tới các thiết bi ̣/ cơ sở vâṭ chất đươc̣ điều 

khiển (tòa nhà, phòng máy tính, trung tâm dữ liêụ …), 

cùng với các hê ̣ thống truy câp̣ và các kiểu điều khiển 
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Lớp bảo mật Mô tả 

truy câp̣ đươc̣ sử duṇg trong cùng các thiết bi ̣ hoăc̣ các 

nơi đó. 

 

3.6.2 Nguyên tắc xây dựng kiến trúc bảo mật 

Các nguyên tắc được áp dụng trong quá trình thiết kế kiến trúc bảo mật: 

Nguyên Tắc 1: Tuân thủ kiểm soát, lựa chọn, và tiêu chuẩn (Security Control 

Compliance, Selection & Standardization) 

Cơ sở - Có môṭ môi trường chuẩn hóa se ̃giảm các chi phí vâṇ hành, cải 

thiêṇ tính tương tác và hỗ trơ ̣

- Đảm bảo các giải pháp bảo mâṭ là phù hơp̣ cho tất cả muc̣ đích 

- Tránh các vi phaṃ về bảo mâṭ 

Hướng dẫn - Xây dưṇg các chính sách bảo mâṭ thông tin tương ứng bao gồm 

bảo mâṭ dữ liêụ, bảo mâṭ ứng duṇg, và các thành phần khác 

trong hệ thống tương tác với chúng. 

- Các kiểm soát bảo mâṭ đươc̣ đưa ra phải phù hơp̣ với các chính 

sách của chính phủ 

- Viêc̣ lưạ choṇ các kiểm soát bảo mâṭ dưạ trên quyết điṇh về 

phân tích và quản lý rủi ro. Quá trình lưạ choṇ các kiểm soát 

bảo mâṭ mới se ̃xem xét cả mức đô ̣giảm bớt rủi ro đaṭ đươc̣ do 

kiểm soát và tổng chi phí để có đươc̣, cài đăṭ và bảo trì viêc̣ 

kiểm soát 

- Viêc̣ lưạ choṇ các kiểm soát đươc̣ điṇh hướng bởi khả năng viêc̣  

kiểm soát đươc̣ áp duṇg đồng bô ̣trong các ban ngành và giảm 

thiểu ngoaị lê.̣ 

Nguyên Tắc 2: Áp dụng các mức độ an toàn, an ninh hệ thống khác nhau 

(Levels of Security) 

Cơ sở Các kiểm soát bảo mâṭ đươc̣ áp duṇg để giảm thiểu rủi ro tới mức 

đô ̣chấp nhâṇ đươc̣. 

Hướng dẫn - Các hê ̣ thống thông tin (bao gồm các ứng duṇg, các nền tảng 

tính toán, dữ liêụ và maṇg) duy trì môṭ mức đô ̣an toàn bảo mâṭ 

mà tương xứng với rủi ro và mức đô ̣nguy haị có thể phát sinh 

từ viêc̣ mất, sử duṇg sai, để lô ̣hoăc̣ sửa đổi thông tin. 

- Thành lâp̣ các nhóm tâp̣ trung riêng biêṭ cho bảo mâṭ, ứng duṇg 

và dữ liêụ. 
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Nguyên Tắc 3: Thực hiện đo lường, thống kê an toà, an ninh hệ thống (Security 

Measurement) 

Cơ sở Cho phép sửa đổi các lỗi và giảm thiểu viêc̣ sử duṇg sai hê ̣thống 

Hướng dẫn - Các kiểm soát đô ̣bảo mâṭ đươc̣ xem xét và kiểm nghiêṃ bằng 

các biêṇ pháp về số lươṇg và chất lươṇg để truy tìm vết tích và 

đảm bảo rủi ro đang đươc̣ duy trì ở mức đô ̣chấp nhâṇ đươc̣. 

- Sử dụng bảng điều khiển an toàn bảo mâṭ bao gồm các KPIs 

bảo mâṭ thông tin thích hơp̣ để quản lý. 

Nguyên Tắc 4: Sử dụng chung cơ chế xác thực người dùng (Use of Common 

User Authentication) 

Cơ sở - Cho phép dê ̃dàng truy câp̣ với người dùng đươc̣ xác thưc̣ 

- Phương pháp này tránh viêc̣ lãng phí công sức và đaṭ hiêụ quả 

kinh tế 

Hướng dẫn - Xây dưṇg kỹ thuâṭ xác thưc̣ tâp̣ trung. 

- Ứng duṇg hiêṇ taị se ̃đươc̣ thay đổi để chúng có thể sử duṇg mô 

hình tâp̣ trung cho cơ chế xác thưc̣ người dùng. 

- Sử duṇg môṭ khung xác thưc̣ người dùng chung. Nó bao gồm 

viêc̣ sử duṇg laị cùng khung xác thưc̣ cho login cổng chính 

quyền điêṇ tử và các dic̣h vu ̣đăng nhâp̣ trên ESB, cho cả công 

dân, và công chức. 

 

3.6.3 Hướng dẫn kỹ thuật kiến trúc bảo mật 

Hướng dâñ khung kiến trúc bảo mâṭ, bảo mâṭ maṇg 

1. Giám sát truy cập maṇg: người dùng đươc̣ cung cấp quyền truy câp̣ tới 

maṇg và các dic̣h vu ̣maṇg mà đươc̣ xác thưc̣ môṭ cách cu ̣thể viêc̣ sử duṇg 

thông qua các kỹ thuâṭ giám sát truy câp̣ maṇg thích hơp̣ 

2. Truy câp̣ từ xa (VPN):   thưc̣ thi các chính sách và tiêu chuẩn bảo mâṭ hỗ 

trơ ̣để bảo vê ̣viêc̣ truy câp̣ thông tin qua các kết nối từ xa  

3. Maṇg IPS/IDS: bảo vê ̣kiến trúc maṇg thông qua viêc̣ sử duṇg IPS/IDS tuân 

thủ những điều sau: 

a. Các hê ̣ thống IDS/IPS phải đươc̣ đăṭ taị các ranh giới maṇg các ban 

ngành 

b. Thưc̣ hiêṇ câp̣ nhâṭ các chữ ký và mẫu IDS/IPS đúng lúc để phát hiêṇ 

các hành đôṇg có haị dưạ trên các mẫu và chữ ký 

c. Phân chia vai trò và trách nhiêṃ rõ ràng cho các thao tác vâṇ hành 

liên quan tới viêc̣ quản lý hê ̣thống IDS/IPS 
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4. Các ban ngành se ̃cài đăṭ tường lửa để tách biêṭ các hệ thống, ứng dụng dịch 

vụ mà các dic̣h vu ̣bên ngoài hoăc̣ người dùng nôị bô ̣có thể truy câp̣ 

5. Quét và giám sát WLAN: sử duṇg mã hóa kiên cố và giám sát viêc̣ xác thưc̣ 

trên các maṇg truy câp̣ cuc̣ bô ̣không dây (WLAN) để ngăn chăṇ các truy 

câp̣ trái phép tới maṇg 

 

Xác thưc̣ ứng duṇg: tuân thủ theo các tiêu chuẩn liên quan tới điṇh danh, xác 

thưc̣ và quyền haṇ 

1. Xây dưṇg và duy trì môṭ tâp̣ các chính sách và thủ tuc̣ nhất quán bao gồm 

các vấn đề điṇh danh, xác thưc̣ và phân quyền cho các người dùng hê ̣thống 

2. Duy trì để tất cả người dùng hê ̣thống là: 

a. Điṇh danh duy nhất để đảm bảo trách nhiêṃ 

b. Đươc̣ xác thưc̣ mỗi lần truy câp̣ vào hê ̣thống 

c. Biết các chính sách và thủ tuc̣ giám sát truy câp̣ 

3. Sở ban ngành phân tích các kỹ thuâṭ xác thưc̣ khác nhau và xác điṇh cái 

nào có khả năng thưc̣ tế để sử duṇg trong viêc̣ cấp phát dic̣h vu ̣điêṇ tử. 

Trong dic̣h vu ̣điêṇ tử, kỹ thuâṭ xác thưc̣ đươc̣ sử duṇg dưạ trên mức đô ̣rủi 

ro của dic̣h vu.̣ Trước khi xác điṇh môṭ kỹ thuâṭ xác thưc̣ cu ̣thể, ban ngành 

se ̃đánh giá kiểu xác thưc̣ cho mỗi dic̣h vu ̣cu ̣ thể. Thêm đó, các mức xác 

thưc̣ khác nhau cũng đươc̣ xác điṇh dưạ trên nhu cầu. 

a. Xác thưc̣ mức 0: ở mức này, không cần xác thưc̣ người dùng. Dữ liêụ 

đươc̣ coi như sử duṇg công côṇg và chúng thường là các tài liêụ có 

thông tin (informational material). Bất kỳ người dùng hoăc̣ thưc̣ thể 

nào đều có thể truy câp̣ thông tin này. Taị mức này, không yêu cầu 

xác nhâṇ điṇh danh của người dùng. Tuy nhiên, cho các muc̣ đićh 

theo dõi, các sở ban ngành có thể log điạ chỉ IP 

b. Xác thưc̣ mức 1: ở mức này, xác thưc̣ yêu cầu có đô ̣phức tap̣ vừa 

phải. Các điṇh danh của người dùng đươc̣ lâp̣ bởi ban ngành nhằm 

đảm bảo các dic̣h vu ̣đươc̣ truy câp̣ bởi người dùng hoăc̣ các thưc̣ thể 

đươc̣ phép. Kỹ thuâṭ xác thưc̣ đưa ra ở mức này là khóa xác thưc̣ môṭ 

hê ̣số (one factor) dưới daṇg mâṭ khẩu. Thưc̣ hiêṇ các chính sách về 

đô ̣phức tap̣ mâṭ khẩu chắc chắn để đảm bảo đô ̣tin câỵ và toàn veṇ 

của dữ liêụ 

c. Xác thưc̣ mức 2: kỹ thuâṭ xác thưc̣ mức này yêu cầu đô ̣chắc chắn 

cao về tính chính xác của điṇh danh người dùng hoăc̣ thưc̣ thể. Nó là 

yếu tố cốt yếu cho các sở ban ngành quyết điṇh , chỉ những người 

đươc̣ xác thưc̣ đươc̣ truy câp̣ vào dic̣h vu ̣đề nghi ̣. Điều này bao gồm 

cả dic̣h vu ̣online  mà xử lý các dữ liêụ cá nhân nhaỵ cảm  hay thưc̣ 

hiêṇ các giao dic̣h tài chính. Kỹ thuâṭ xác thưc̣ đưa ra cho mức này 
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là xác thưc̣ 2 hê ̣số (two factor authentication), nghiã là, mâṭ khẩu cu ̣

thể cho người dùng  và mâṭ khẩu mỗi lần cho mỗi phiên  để tránh 

viêc̣ bi ̣ lơị duṇg,  bi ̣ chăṇ hoăc̣ các tấn công khác 

 

Xây dưṇg mô hiǹh xác thưc̣ của tỉnh phù hơp̣ và an toàn. Nói chung, mô 

hình xác thưc̣ quản lý điṇh danh là môṭ trong  3  kiểu như yêu cầu 

1.  Mô hình hầm chứa (Silo Model): trong mô hình này,  nhà cung cấp điṇh 

danh và cung cấp dic̣h vu ̣là môṭ. 

2.  Mô hình tâp̣ trung (Centralised model): trong mô hình này, môṭ ứng duṇg 

riêng biêṭ hoăc̣ hê ̣ thống hoaṭ đôṇg như môṭ nhà cung cấp ủy nhiêṃ người 

dùng chuyên biêṭ cho tất cả các nhà cung cấp dic̣h vu ̣

3. Mô hình liên đoàn (Federated model): cung cấp dic̣h vu ̣logon duy nhất cho 

nhiều ứng duṇg với môṭ điṇh danh duy nhất 

 

Giao diêṇ và bảo mâṭ SOA (Interface and SOA security): xem xét các vấn 

đề bảo mâṭ  dưới đây khi sử duṇg các dic̣h vu ̣web 

1. SSL/TSL 

2. Bảo mâṭ dữ liêụ XML 

3. Ngôn ngữ đánh dấu xác nhâṇ bảo mâṭ (Security Assertion Mark-up 

language) 

4. Bảo mâṭ thông điêp̣ SOAP 

 

Giám sát truy câp̣ ứng duṇg: tuân thủ chăṭ che ̃các chính sách giát sát viêc̣ 

truy câp̣ ứng duṇg sau 

1. Viêc̣ truy câp̣ tới các chức năng của hê ̣thống ứng duṇg đươc̣ giới haṇ phù 

hơp̣ với các chính sách giám sát truy câp̣ của các sở ban ngành 

2. Viêc̣ truy câp̣ ứng duṇg dưạ trên nhu cầu để biết truy câp̣ cơ bản và hình 

thức từ chủ ứng duṇg (owner) 

3. Các haṇ chế truy câp̣ phải dưạ trên các yêu cầu về nghiêp̣ vu ̣cu ̣thể của ứng 

duṇg 

4. Xem xét các vấn đề sau để hỗ trơ ̣các yêu cầu về haṇ chế truy câp̣: 

a. Cung cấp giao diện người dùng để giám sát viêc̣ truy câp̣ các chức 

năng hê ̣thống ứng duṇg 

b. Giám sát viêc̣ dữ liêụ đươc̣ truy câp̣ bởi 1 người dùng cu ̣thể 

c. Giám sát các quyền truy câp̣ của người dùng, ví du ̣đoc̣, viết, xóa, 

chaỵ 

d. Giám sát quyền truy câp̣ của các ứng duṇg khác 

e. Haṇ chế thông tin đầu ra 
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f. Quy điṇh các giám sát truy câp̣ vâṭ lý và logic cho viêc̣ cô lâp̣ các 

ứng duṇg, dữ liêụ các ứng duṇg hoăc̣ các hê ̣ thống nhaỵ cảm 

 

Tường lửa các ứng duṇg web (Web Application Firewalls - WAF):   tuân thủ 

các tiêu chuẩn sau khi cài đăṭ tường lửa cho các ứng duṇg web 

1. Hầu hết các WAF có môṭ tâp̣ các chính sách xây dưṇg sẵn (pre –built) để 

đảm bảo các thiết bi ̣  đươc̣ bảo vê ̣an toàn khỏi các  rủi ro về bảo mâṭ ứng 

duṇg thông thường đã đươc̣ xác điṇh .  Tỉnh se ̃cấu hình  các thiết bi ̣ ở “chế 

đô ̣hoc̣”, nhờ đó các thiết bi ̣ se ̃hoc̣ các lời goị ứng duṇg  đươc̣ xác thưc̣ 

trong suốt các quá trình thiết lập/cài đặt và kiểm thử. 

2. WAF se ̃đươc̣ cấu hình để phân tích các dữ liêụ đến và đi và taọ quyết điṇh 

khóa hay cho phép các phần tử cu ̣thể 

 

Truyền file (file transfer): xác điṇh các phương thức truyền file, cân nhắc tới 

các vấn đề: 

1. Để bảo vê ̣thông tin đươc̣ truyền khỏi viêc̣ bi ̣ chăṇ, sao chép, thay đổi, điṇh 

tuyến sai và phá hủy 

2. Sử duṇg kỹ thuâṭ mã hóa để đảm bảo tính bảo mâṭ, toàn veṇ và chính xác 

của thông tin 

3. Các thỏa thuâṇ giữa sở ban ngành và các bên liên quan phải nhằm tới vấn 

đề bảo mâṭ viêc̣ truyền dẫn thông tin nghiêp̣ vu ̣

 

Loc̣ nôị dung web (web content filtering): cấu hình tường lửa để đảm bảo 

rằng lưu lươṇg maṇg đến và đi đươc̣ an toàn 

 

Mã hóa (encryption): taọ thủ tuc̣ chuẩn hóa để mã hóa thông tin bao gồm 

những công viêc̣ sau: 

 

1. Phân tích các rủi ro của viêc̣ không sử duṇg các chiến lươc̣ mã hóa và băm 

hiêụ quả thích hơp̣ để bảo vê ̣thông tin giữa ứng duṇg khác 

2. Xác điṇh mã hóa tối thiểu và đô ̣dài/thuâṭ toán/ hàm khóa băm đươc̣ sử 

duṇg 

3. Tham khảo các kiến nghi ̣ đươc̣ đưa ra bởi viêṇ tiêu chuẩn và công nghê ̣

quốc gia. 

4. Phân tích yêu cầu sử duṇg chữ ký điêṇ tử trên ứng duṇg khác nhau 

5. Sửa đổi các ứng duṇg để sử duṇg các tiêu chuẩn mã hóa mới 
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Quét ứng duṇg (application scanning): sử duṇg các công cu ̣ tư ̣đôṇg xác 

thưc̣ để quét và báo cáo. Viêc̣ quét ứng duṇg lý tưởng có thể đươc̣ thưc̣ hiêṇ ở 

mức code (code based level - phân tích code cơ bản) và taị mức sản phẩm cuối 

(end product level - kiểm thử sư ̣xâm nhâp̣) nên đươc̣ thưc̣ hiêṇ trên tất cả các ứng 

duṇg và sản phẩm trước và sau khi triển khai trên môi trường sản phẩm thưc̣ tế. 

Viêc̣ quét các ứng duṇg web là cần thiết và quan troṇg để phát hiêṇ các vấn đề về 

bảo mâṭ có thể xảy ra. 

 

Các chính sách về viêc̣ sử duṇg maṇg internet (Internet Usage Policies): 

Đưa ra các chính sách sử duṇg chấp nhâṇ đươc̣ để giúp người dùng hiểu đươc̣ cái 

gì đươc̣ chấp nhâṇ và không đươc̣ chấp nhâṇ trong viêc̣ sử duṇg tài nguyên của 

các sở ban ngành. Nó se ̃đưa ra các hành đôṇg và cách xử lý theo yêu cầu khi sử 

duṇg thiết bi ̣ sở ban ngành, tài sản có tính trí tuê,̣ hoăc̣ phần mềm như viêc̣ sử 

duṇg có tính chất cá nhân ngẫu nhiên các hê ̣thống, điạ chỉ email và internet. 

 

Sinh trắc hoc̣ (Biometrics):  sử duṇg các kỹ thuâṭ sinh trắc hoc̣ phù hơp̣ với 

yêu cầu về luâṭ pháp  liên quan tới vấn đề bảo mâṭ thông tin cá nhân. 

 

Ha ̣tầng mã hóa công khai  (Public Key Infrastructure):  sử duṇg các chức 

năng  của ha ̣ tầng PKI. 

 

Phân loaị dữ liêụ (data classification): xác điṇh môṭ mức phân loaị dữ liêụ 

dưạ trên viêc̣ điều chỉnh mỗi yêu cầu. Dữ liêụ có thể đươc̣ phân loaị theo các điều 

kiêṇ về yêu cầu theo luâṭ điṇh, giá tri ̣, mức đô ̣rủi ro, mức đô ̣bi ̣ lô ̣và sửa đổi trái 

phép 

 

Truyền dâñ, lưu trữ và loaị bỏ dữ liêụ (data transmission, storage, 

disposal): tuân thủ các chính sách xử lý dữ liêụ dưạ trên mức phân loai dữ liêụ 

dưạ trên các yếu tố quan troṇg sau: 

1. Lưu trữ dữ liêụ: tất cả các dữ liêụ đang “nghỉ ngơi” đâu đó trên máy traṃ 

cuc̣ bô,̣ trên máy chủ hoăc̣ có đươc̣ ở bất cứ daṇg nào se ̃đươc̣ mã hóa môṭ 

cách vâṭ lý 

2. Tâp̣ hơp̣ và truyền dẫn dữ liêụ (data collection and transmission): tất cả viêc̣  

truyền dẫn dữ liêụ phải đươc̣ thưc̣ hiêṇ trên các kênh đã mã hóa 

3. Loaị bỏ dữ liêụ (data disposal): dữ liêụ đươc̣ loaị bỏ môṭ cách nhất quán 

với phân loaị và vòng đời của nó, tuân theo các chính sách và thủ tuc̣ của 

sở ban ngành. Các kỹ thuâṭ giám sát truy câp̣ cũng đươc̣ sử duṇg để đảm 
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bảo chỉ những người dùng đươc̣ phép mới có thể truy câp̣ dữ liêụ mà ho ̣

đươc̣ cấp quyền truy câp̣ tường minh trong suốt quá trình sắp xếp này 

 

Bảo mâṭ cơ sở dữ liêụ (database security):  tiến hành xem xét các giám sát 

bảo mâṭ khóa  cài đăṭ trong cơ sở dữ liêụ. Viêc̣ đánh giá  bao gồm xem xét các 

thông số cấu hình máy chủ cơ sở dữ liêụ, các thao tác và các thủ tuc̣ liên quan tới: 

1. Giám sát viêc̣ truy câp̣ và  cấp phát quyền 

2. Sử duṇg các tài khoản theo phân quyền 

3. kiểm tra, ghi nhâṭ ký và giám sát 

4. Cấu hình hê ̣quản tri ̣ cơ sở dữ liêụ (DBMS) 

5. Quản lý người dùng và truy câp̣ hê ̣điều hành (OS) 

6. Cấp phát các vai trò (roles) 

7. Sao lưu và khôi phuc̣ 

8. Quản lý mâṭ khẩu 

9. Quản lý viêc̣ vá lỗi bảo mâṭ cơ sở dữ liêụ 

10. Vai trò và cấp quyền 

11. Phương pháp và thưc̣ thi viêc̣ theo dõi người dùng 

12. Cấu trúc tên người dùng và mâṭ khẩu 

13. Các tiêu chuẩn cho views và roles 

 

Diêṭ virut, xóa spam (antivirus, anti-spam): thưc̣ hiêṇ viêc̣ phát hiêṇ, ngăn 

chăṇ thích đáng và các giám sát viêc̣ phuc̣ hồi để chống laị các phần mềm xâm 

nhâp̣ kết hơp̣ với viêc̣ nhâṇ biết người dùng thích hơp̣. 

Quản lý viêc̣ vá/ sửa lôĩ (patch managemet): đưa ra tiến trình quản lý viêc̣ 

sửa lỗi cần nhiều tài nguyên và lăp̣ laị mà sư ̣thành công có nó đươc̣ đánh giá 

trong suốt các lần kiểm duyêṭ và không có thời gian chết ngoài ý muốn. 

Thẻ truy câp̣, thẻ ID (Access card, ID card): viêc̣ truy câp̣ tới cơ sở/ văn 

phòng của sở ban ngành cần đươc̣ điều khiển thông qua các kỹ thuâṭ xác thưc̣ và 

giám sát truy câp̣ thích hơp̣. Tất cả các nhân viên phải đươc̣ taọ thẻ điṇh danh 

nhân viên/ thẻ truy câp̣ và phải đeo moị lúc. 

Khóa và bảo vê ̣(Locks and safes): tất cả các phương tiêṇ thiết bi ̣ chứa thông 

tin mâṭ phải đươc̣ giữ ở những nơi an toàn với viêc̣ giám sát chăṭ che ̃viêc̣ truy 

câp̣. 

Hê ̣thống giám sát và báo đôṇg: cơ sở văn phòng của sở ban ngành cần trang 

bi ̣ các hê ̣thống giám sát báo đôṇg phù hơp̣ mà hoaṭ đôṇg 24/7 

Bảo vê ̣cơ sở vâṭ chất: thiết kế và áp duṇg các bảo mâṭ vâṭ lý cho cơ quan, các 

phòng, và moị cơ sở vâṭ chất 



Kiến trúc CQĐT tỉnh Vĩnh Phúc 

 

141 

 

 

Thông báo vi phaṃ an toàn và xử lý: điṇh rõ tiến trình để đảm bảo rằng phát 

hiêṇ ra tất cả các vi phaṃ về an toàn bảo mâṭ đúng lúc và có hành đôṇg kip̣ thời 

thích đáng ngay theo đó 

Xử lý sư ̣cố: tuân theo các hướng dẫn, chính sách và thủ tuc̣ quản lý sư ̣cố 

thích hơp̣ theo tiêu chuẩn chính quyền điêṇ tử. 

Quản lý lô ̃hổng và đe hoạ (threat and vulnerability management): thưc̣ 

hiêṇ đánh giá các lỗ hổng và mối đe doạ thường xuyên để phát hiêṇ và có biêṇ 

pháp sửa chữa các lỗ hổng bảo mâṭ trên các thiết bi ̣ và ứng duṇg dịch vụ, để chủ 

đôṇg ngăn chăṇ sư ̣lan truyền của bất kì yếu tố đe doạ nào. 

Quản lý cấu hiǹh và tài sản (asset and configuration management): nhâṇ 

daṇg rõ ràng tất cả các tài sản và muc̣ đích của từng loaị. Thông tin này se ̃đươc̣ 

ghi laị vào sổ sách và thường xuyên đươc̣ câp̣ nhâṭ. 

Đo lường đánh giá và báo cáo (mesuarement and reporting): chỉ ra các chỉ 

báo về hiêụ năng bảo mâṭ quan troṇg mà se ̃đươc̣ soaṇ và báo cáo lên nhóm quản 

lý thường xuyên. Nên xác điṇh rõ ràng cấu trúc báo cáo này, nêu rõ vai trò và 

trách nhiêṃ tương ứng 

Tuân theo hướng dẫn, tiêu chuẩn bảo mâṭ để xây dưṇg chiến lươc̣ và 

chương trình bảo mâṭ cu ̣thể của mỗi ban ngành mà cần theo đúng các tiêu chuẩn 

công nghiêp̣ và khung bảo mâṭ an toàn như ISO 27001 và ISO 27002, NIST 800 

và ITIL. Nên kết hơp̣ chăṭ che ̃vấn đề bảo mâṭ qua các giai đoaṇ của quản lý danh 

muc̣ và dư ̣án. 

Thưc̣ hiêṇ đánh giá các rủi ro dưạ trên các tiêu chuẩn nôị bô ̣như ISO 31000 

mà se ̃bao gồm (không bi ̣ haṇ chế) lâp̣ kế hoac̣h bảo mâṭ, xác điṇh yêu cầu bảo 

mâṭ, các tiêu chuẩn đánh giá bảo mâṭ, nâng cấp và hỗ trơ ̣liên tuc̣.  

Làm theo mâũ các chính sách bảo mâṭ thông tin. 

Tất cả các muc̣ thiết bi ̣ đang bi ̣ loaị bỏ (being disposed of) bao gồm phương 

tiêṇ lưu trữ phải đươc̣ thẩm tra để đảm bảo rằng bất kỳ dữ liêụ nhaỵ cảm và phần 

mềm có bản quyền bi ̣ xóa hoăc̣ ghi đè môṭ cách an toàn trước khi loaị bỏ hoăc̣ 

dùng laị. Nên sử duṇg chữ ký điêṇ tử để xác nhâṇ tính xác thưc̣ và đô ̣toàn veṇ 

của thông báo hoăc̣ văn bản số. 

Cần cân nhắc xem xét triển khai ky ̃thuâṭ ngăn chăṇ viêc̣ mất dữ liêụ để 

ngăn cản viêc̣ truy câp̣ và phân tán thông tin trái phép. 

Cần duy tri ̀ viêc̣ kiểm tra các vết và nhâṭ ký (trails and logs). Thông tin 

nhâṭ ký có tính chất quyết điṇh trong viêc̣ xác điṇh và theo dõi các đe doạ và tổn 

haị tới môi trường. Có môṭ số thiết bi ̣ và phần mềm se ̃đươc̣ ghi nhâṭ ký bao gồm 

các phần cứng và phần mềm: tường lửa, máy chủ web, máy chủ ứng duṇg, máy 

chủ cổng điêṇ tử, máy chủ xác thưc̣, bô ̣điều khiển trung tâm/ miền, máy chủ cơ 

sở dữ liêụ, máy chủ mail, máy chủ file, router, máy chủ DHCP, v..v 
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Thiết lâp̣ thủ tuc̣ để quản lý viêc̣ ghi nhâṭ ký. Trong quá trình xác điṇh thủ 

tuc̣ này, chủ yếu quyết điṇh hành đôṇg, sư ̣kiêṇ nào nên đươc̣ ghi nhâṭ ký. Các sư ̣

kiêṇ lý tưởng cần phải lưu giữ laị bao gồm: 

1. Taọ, đoc̣, câp̣ nhâṭ và xóa các bản ghi mâṭ 

2. Các hành đôṇg xác thưc̣ và cấp phép người dùng, ví du ̣người dùng login, 

logout 

3. Cấp, sửa đổi, thu hồi các quyền truy câp̣ của người dùng, bao gồm thêm 

môṭ người dùng hoăc̣ nhóm, thay đổi mức đăc̣ quyền người dùng, thay đổi 

các quyền haṇ liên quan tới file,  thay đổi các quyền tới đối tươṇg cơ sở dữ 

liêụ, thay đổi các chính sách tường lửa, mâṭ khẩu người dùng, v…v 

4. Thay đổi cấu hình dic̣h vu,̣ maṇg, hê ̣thống, bao gồm cài đăṭ các vá lỗi hoăc̣ 

câp̣ nhâṭ phần mềm, hoăc̣ các thay đổi phần mềm đã cài đăṭ khác 

5. Bâṭ, tắt, khởi đôṇg laị các chương trình ứng duṇg, hủy bỏ, làm hỏng hoăc̣ 

các kết thúc bất thường tiến trình, các thất baị dic̣h vu ̣maṇg 

6. Phát hiêṇ các hành đôṇg nghi ngờ ví du ̣từ các hê ̣thống ngăn chăṇ và phát 

hiêṇ tấn công, các chương trình diêṭ virut, phát hiêṇ phần mềm xâm nhâp̣, 

v…v 

 

Thiết lâp̣ môṭ danh sách các thành phần/thông tin đươc̣ chuẩn hóa mà nên 

đươc̣ lưu giữ như môṭ phần thông tin kiểm tra nhâṭ ký. Các phần tử tiêu biểu đươc̣ 

lưu giữ gồm: 

1. Kiểu hành đôṇg: ví du ̣taọ, đoc̣, xóa, v…v 

2. Hê ̣thống con thưc̣ hiêṇ hành đôṇg: ví du ̣tên giao dic̣h hoăc̣ tiến trình, điṇh 

danh giao dic̣h hoăc̣ tiến trình 

3. Các điṇh danh của các đối tươṇg yêu cầu hành đôṇg: ví du ̣tên người dùng, 

tên máy tính, điạ chỉ IP và điạ chỉ MAC 

4. Điṇh danh của các đối tươṇg mà hành đôṇg đươc̣ thưc̣ hiêṇ trên nó: ví du ̣

tên file bi ̣ truy câp̣, các điṇh danh duy nhất của các bản ghi bi ̣ truy câp̣ trong 

cơ sở dữ liêụ, các tham số truy vấn đươc̣ sử duṇg để xác điṇh bản ghi bi ̣ 

truy câp̣ trong cơ sở dữ liêụ, tên máy tính, điạ chỉ IP, điạ chỉ MAC 

5. Các giá tri ̣ trước và sau khi hành đôṇg liên quan tới  viêc̣ câp̣ nhâṭ môṭ phần 

tử dữ liêụ, nếu có thể thưc̣ hiêṇ đươc̣. Thời gian, ngày tháng hành đôṇg xảy 

ra.  

6. Các traṇg thái hành đôṇg, ví du ̣như hành đôṇg đó đươc̣ phép hay bi ̣ từ chối 

bởi các kỹ thuâṭ giám sát truy câp̣ 

7. Các dòng mã mô tả hoăc̣/ và giải thích taị sao hành đôṇg laị bi ̣ từ chối bởi 

kỹ thuâṭ giám sát truy câp̣, nếu có thể áp duṇg đươc̣ 
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Cần đưa ra cân nhắc về viêc̣ thiết lâp̣ môṭ kế hoac̣h để chuẩn hóa điṇh daṇg 

lưu trữ các nhâṭ ký đã lưu laị để đảm bảo tính toàn veṇ của nhâṭ ký  và hỗ trơ ̣

cho viêc̣ phân tích, báo cáo mức doanh nghiêp̣. Các kỹ thuâṭ đươc̣ biết để hỗ trơ ̣

các muc̣ tiêu trên bao gồm nhưng không bi ̣ giới haṇ các muc̣ sau: 

1. Các nhâṭ ký sư ̣kiêṇ đươc̣ tâp̣ hơp̣ bởi môṭ hê ̣ thống quản lý nhâṭ ký tâp̣ 

trung. Nhâṭ ký đươc̣ lưu theo điṇh daṇg văn bản rõ ràng (well-documented) 

2. Nhâṭ ký đươc̣ lưu trong cơ sở dữ liêụ tâp̣ ký tư ̣ANSI mà tư ̣taọ các nhâṭ ký 

kiểm tra phù hơp̣ với các yêu cầu của tài liêụ này 

 

Chi ̉ cung cấp viêc̣ truy câp̣ tới maṇg và dic̣h vu ̣maṇg cho những người 

dùng mà đươc̣ xác thưc̣ cu ̣thể để sử duṇg 

Cần xem xét tới vấn đề phân tầng/chia tách cơ sở ha ̣tầng maṇg ban ngành 

thành các phân đoaṇ VLANs riêng biêṭ dưạ trên mức đô ̣giới haṇ của các hê ̣thống. 

Viêc̣ liên lac̣ truyền thông giữa mỗi đoaṇ maṇg này có thể đươc̣ điều khiển bởi 

tường lửa 

Tiến hành xem xét thường xuyên để đảm bảo làm đúng theo  các chính sách 

điều hành đã phê chuẩn, và các yêu cầu đúng luâṭ pháp (nếu có). Bất cứ khi nào 

cần, nên thưc̣ hiêṇ kiểm tra viêc̣ tuân thủ bởi các nhà kiểm duyêṭ đôc̣ lâp̣ 

Chi ̉điṇh/ lưạ choṇ các nhà cung cấp bên ngoài để thưc̣ hiêṇ các kiểm tra 

viêc̣ thâm nhâp̣ trên tất cả các ứng duṇg internet 

Giám sát truy câp̣ maṇg: 

1. Điṇh rõ các maṇg, dic̣h vu ̣maṇg đươc̣ phép truy câp̣ 

2. Xác điṇh các thủ tuc̣ cấp phép để xác điṇh ai đươc̣ phép truy câp̣ maṇg và 

dic̣h vu ̣maṇg nào  

3. Điṇh rõ các thủ tuc̣ và giám sát viêc̣ quản lý để bảo vê ̣viêc̣ truy câp̣ tới các 

kết nối và dic̣h vu ̣maṇg, bao gồm: 

a. Các phương tiêṇ đươc̣ sử duṇg để truy câp̣ maṇg và dic̣h vu ̣maṇg 

(ví du ̣sử duṇg maṇg ảo riêng hay maṇg không dây) 

b. Các yêu cầu xác thưc̣ người dùng cho viêc̣ truy câp̣ các dic̣h vu ̣maṇg 

khác nhau 

c. Giám sát viêc̣ sử duṇg các dic̣h vu ̣maṇg 

 

Truy câp̣ từ xa (VPN) 

1. Điṇh rõ các yêu cầu bảo mâṭ truyền thông, xem xét tới nhu cầu truy câp̣ từ 

xa tới các hê ̣thống nôị bô,̣ mức đô ̣nhaỵ cảm của thông tin se ̃đươc̣ truy câp̣ 

và truyền qua các kết nối truyền thông và mức đô ̣nhaỵ cảm của hê ̣ thống 

nôị bô ̣
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2. Cung cấp môṭ điṇh nghiã công viêc̣ đươc̣ phép, thời gian làm viêc̣, viêc̣  

phân loaị thông tin có thể đươc̣ nắm giữ, các hê ̣thống và dic̣h vu ̣nôị bô ̣mà 

các bên liên quan đươc̣ cấp phép truy câp̣ 

 

Cấu hiǹh tường lửa tỉnh, sở, ban, ngành cần thưc̣ hiêṇ như sau: 

1. Loc̣ gói (package filtering): tường lửa loc̣ gói kiểm tra mỗi gói truyền qua 

nó lên trên tầng maṇg. Điều này có nghiã là, 4 tầng cao hơn (ứng duṇg, 

biểu diêñ, phiên, và vâṇ chuyển) đươc̣ phép vào maṇg nôị bô.̣ Tường lửa 

loc̣ gói xem xét mỗi gói và xác điṇh se ̃ làm gì với nó dưạ trên môṭ chính 

sách mà ban ngành đã đề ra 

2. Proxy cổng ứng duṇg (application gateway proxy): gateway tầng ứng duṇg, 

hay thường goị là proxy, hoaṭ đôṇg trên tầng ứng duṇg. Các tường lửa của 

proxy đối măṭ với thách thức là các maṇg bên ngoài phát triển không ngừng 

và đưa ra các giao thức, dic̣h vu,̣ ứng duṇg mới liên tuc̣. Khi điều này xảy 

ra, proxy se ̃khó khăn để xử lý lươṇg truyền thông cưc̣ đô ̣trên các maṇg 

3. Kiểm soát tình traṇg (stateful inspection): kiểm soát tình traṇg se ̃thu thâp̣, 

lưu trữ và điều khiển thông tin liên quan tới các tầng truyền thông và từ các 

ứng duṇg khác. Điều này có nghiã là, các tường lửa traṇg thái có thể xác 

điṇh giai đoaṇ nào môṭ kết nối TCP đang ở (mở, đã gửi kết nối, đồng bô,̣ 

xác nhâṇ, hay thiết lâp̣), các gói tin có bi ̣ phân mảnh hay không, v…v 

 

Quét và giám sát WLAN 

1. Duy trì viêc̣ bảo mâṭ vâṭ lý các điểm truy câp̣ không dây để bảo vê ̣ khỏi 

viêc̣ bi ̣ trôṃ và truy câp̣ tới các cổng dữ liêụ. Tất cả các điểm truy câp̣ phải 

đươc̣ giữ taị môṭ nơi an toàn về măṭ vâṭ lý và chỉ có thể đươc̣ truy câp̣ bởi 

các cá nhân đươc̣ cấp phép 

2. Đảm bảo rằng tất cả các bảng điều khiển quản lý đươc̣ giữ ở môṭ nơi an 

toàn về vâṭ lý 

3. Điṇh danh tâp̣ dic̣h vu ̣(service set identifier) của mỗi điểm truy câp̣ đươc̣ 

thay đổi từ cấu hình măc̣ điṇh sang môṭ điṇh danh khó đoán và khó liên kết 

với các ban ngành 

4. Cấu hình cơ sở ha ̣tầng không dây đối với xác thưc̣ maṇh bằng viêc̣ sử duṇg 

EAP (giao thức xác thưc̣ mở rôṇg) 

 

Ky ̃thuâṭ xác thưc̣: cần xem xét viêc̣ sử duṇg các kỹ thuâṭ xác thưc̣ sau: 

1. Sử duṇg tối thiểu hai nhân tố xác thưc̣ đươc̣ coi là xác thưc̣ maṇh như mâṭ 

khẩu, PIN, v…v 
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2. Sử duṇg thẻ thông minh, token bảo mâṭ phần cứng, điêṇ thoaị cầm tay, 

v…v 

3. Sử duṇg vân tay, quét võng mac̣ hoăc̣ các phương pháp sinh trắc khác 

 

Xác thưc̣ ứng duṇg: các hê ̣ thống xác thưc̣ tuân theo các ban ngành có thể 

đươc̣ phân loaị là môṭ, hai hoăc̣ đa chiều, phu ̣thuôc̣ vào số lươṇg yếu tố đươc̣ áp 

duṇg để đảm bảo mức đô ̣chắc chắn theo mong muốn về viêc̣ xác điṇh môṭ thưc̣ 

thể điêṇ tử   

1. Mâṭ khẩu: là cách thức xác thưc̣ đươc̣ chấp nhâṇ rôṇg rãi nhất khi người 

dùng chứng thưc̣ đô ̣chính xác của điṇh danh bằng cách sử duṇg bí mâṭ chỉ 

ho ̣biết. Thông thường, các mâṭ khẩu đươc̣ lưu dưới điṇh daṇg mã hóa taị 

thiết bi ̣ người dùng 

2. Mâṭ khẩu dùng môṭ lần (disposable passwỏd): mâṭ khẩu mỗi lần dùng là 

khác biêṭ là các thiết bi ̣ vâṭ lý mà có thể dùng để taọ các mâṭ khẩu chỉ đươc̣ 

dùng 1 lần. Các mâṭ khẩu này đươc̣ taọ dưạ trên các mâṭ mã cu ̣thể. Trong 

phương pháp này, viêc̣ sử duṇg mã hoăc̣ mâṭ khẩu đối với viêc̣ xác thưc̣ 

người dùng trong tương lai là không thể 

3. Token mềm (soft tokens): chúng là các khóa bí mâṭ đươc̣ lưu môṭ cách điêṇ 

tử trên các thiết bi ̣ như ổ điã cứng, CD, thẻ USB, v….v. Các khóa này đươc̣ 

lưu trữ dưới daṇg mã hóa và viêc̣ chỉ đươc̣ truy câp̣ thông với khóa này 

4. Token cứng (hardware tokens): token cứng là thiết bi ̣ vâṭ lý mà người dùng 

phải sử duṇg trong quá trình xác thưc̣. Token hoaṭ đôṇg như môṭ khóa điêṇ 

tử để truy câp̣ thông tin. 

5. Sinh trắc: nói tới các kỹ thuâṭ xác thưc̣ dưạ trên các đăc̣ điểm vâṭ lý có thể 

đo lường đươc̣ và có thể đươc̣ kiểm tra. Xác thưc̣ dưạ trên sinh trắc hoc̣ 

hiêṇ đươc̣ quan tâm rôṇg rãi như môṭ phương pháp khó bắt chước và giả 

maọ nhất. Có môṭ số phương pháp sinh trắc hoc̣ như: nhâṇ daṇg vân tay, 

quét mắt, chữ ký tư ̣đôṇg, mẫu chữ,  hình dáng vân lòng bàn tay, nhâṇ daṇg 

gioṇg nói, nhâṇ daṇg măṭ,…v.v… 

 

Các chính sách quản lý mâṭ khẩu: tuân thủ các chính sách mâṭ khẩu maṇh 

như sau: 

1. Quy điṇh bắt buôc̣ các chính sách về mức đô ̣phức tap̣ của mâṭ khẩu maṇh 

me,̃ khóa tài khoản,  các đăc̣ điểm hết haṇ và đăṭ laị mâṭ khẩu. Người dùng 

cuối nên có khả năng để đăṭ laị mâṭ khẩu của ho ̣

2. Quy điṇh bắt buôc̣ các chính sách mâṭ khẩu maṇh với đô ̣dài mâṭ khẩu tối 

thiểu 8 kí tư,̣ bao gồm cả chữ in hoa, in thường, chữ số và các kí tư ̣đăc̣ biêṭ 
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3. Mâṭ khẩu se ̃đươc̣ taọ bởi người dùng ngoaị trừ trường hơp̣ mâṭ khẩu ban 

đầu và đăṭ laị 

4. Mâṭ khẩu ban đầu se ̃đươc̣ hê ̣thống sinh ra bằng cách sử thuâṭ toán sinh mã 

tư ̣đôṇg 

5. Sau quá trình xác thưc̣ với mâṭ khẩu đầu tiên, người dùng đươc̣ yêu cầu 

thay đổi mâṭ khẩu của ho ̣

6. Cài đăṭ “Các dic̣h vu ̣quên mâṭ khẩu” để cho phép người dùng đăṭ laị mâṭ 

khẩu của ho ̣bằng cách trả lời các câu hỏi xác thưc̣ 

7. Không hiển thi ̣ mâṭ khẩu lên màn hình 

8. Người dùng có thể thay đổi mâṭ khẩu bất cứ thời điểm nào. Trong khi thay 

đổi, người dùng se ̃nhâp̣ mâṭ khẩu mới tối thiểu 2 lần. Nếu người dùng thay 

đổi mâṭ khẩu, phải gửi thông báo hoăc̣ email tới điạ chỉ mail đã đăng kí 

hoăc̣ SMS để chỉ báo có thay đổi vừa xảy ra trong hồ sơ người dùng 

9. Đảm bảo tối đa 90 ngày mâṭ khẩu phải đươc̣ thay đổi môṭ lần và cho phép 

sử duṇg laị mâṭ khẩu sau 8 lần thay đổi 

10. Phải thưc̣ hiêṇ các chính sách kết thúc phiên để tư ̣đôṇg logout khỏi hê ̣

thống sau môṭ khoảng thời gian không làm gì xác điṇh. Người dùng nên bi ̣ 

từ chối khả năng làm mất hiêụ lưc̣ kỹ thuâṭ timeout/ khóa hê ̣thống 

11. Khóa tài khoản người dùng sau 5 lần cố gắng logon thất baị và chỉ cho phép 

người quản tri ̣ xác lâp̣ laị tài khoản người dùng đã bi ̣ khóa 

12. Tài khoản người dùng bi ̣ treo ngay khi người dùng không còn nhu cầu truy 

câp̣ vào hê ̣ thống nữa (hoăc̣ rời cơ quan, hoăc̣ đổi vai trò) 

13. Bảo vê ̣và lưu trữ dữ liêụ xác thưc̣ nhaỵ cảm dưới daṇg đươc̣ mã hóa trong 

các phương tiêṇ lưu trữ 

 

Đối với vấn đề bảo mâṭ SOA, tuân theo các hướng dẫn sau: 

1. Xác thưc̣: điṇh danh người dùng đươc̣ xác minh dưạ trên các chứng nhâṇ 

mà người dùng đưa ra, ví du ̣tên truy câp̣/ mâṭ khẩu, chữ ký điêṇ tử, toke 

ngôn ngữ đánh dấu bảo mâṭ chuẩn (SAML), token Kerberos. Đối với dic̣h 

vu ̣web, các chứng nhâṇ đươc̣ ứng duṇg client đưa ra thay măṭ cho người 

dùng cuối 

2. Đô ̣toàn veṇ và không từ chối(integrity and non-repudiation) 

a. Tâp̣ trung tới viêc̣ làm thế nào để các tin (message) se ̃đươc̣ giữ 

nguyên veṇ trong quá trình truyền dẫn trên các kiểu dic̣h vu ̣phương 

tiêṇ trung gian khác nhau 

b.  Đảm bảo chữ ký số đăc̣ quyền cho tin đó, cũng có môṭ chữ ký điêṇ 

tử xác điṇh tính hơp̣ lê ̣ của người gửi và cung cấp dấu thời gian để 

đảm bảo viêc̣ truyền dẫn không thể bi ̣ từ chối sau đó bởi hoăc̣ người 

gửi hoăc̣ người nhâṇ  



Kiến trúc CQĐT tỉnh Vĩnh Phúc 

 

147 

 

 

c. Các tin XML đươc̣ kí bằng cách sử duṇg các chuẩn chữ ký XML 

3. Mức đô ̣bảo mâṭ: đề  câp̣ , tâp̣ trung tới viêc̣ làm thế nào để bảo vê ̣các dữ 

liêụ trong tin để nó không bi ̣ lô ̣cho phía nhâṇ không đươc̣ điṇh hướng tới 

trong quá trình truyền dẫn. Cần mã hóa nôị dung tin môṭ cách đôc̣ lâp̣ với 

quá trình vâṇ chuyển. Điều này đảm bảo rằng chỉ những người nhâṇ đươc̣ 

nhắm tới mới có thể truy câp̣ vào dữ liêụ đươc̣ bảo vê.̣ Nên sử duṇg mã hóa 

đối xứng hoăc̣ không đối xứng, và thuâṭ toán giải mã đươc̣ nêu ra trong tiêu 

chuẩn bảo mâṭ WS mã hóa XML taị mức tin 

4. Đô ̣sẵn sàng: tâp̣ trung vào viêc̣ làm thế nào để bản tin đươc̣ phân phát ngay 

lâp̣ tức tới phía nhâṇ mà người dùng chính đáng nhâṇ dic̣h vu ̣ho ̣đã đươc̣ 

quyền 

 

Cần xem xét vấn đề thiết kế bảo mâṭ dic̣h vu ̣web để bao phủ các khía caṇh 

bảo mâṭ cốt lõi sau: 

1. SSL/TSL: SSL/TSL là giao thức cung cấp bảo mâṭ cho viêc̣ truyền thông 

trên maṇg. SSL/TSL cho phép các phiên bảo mâṭ điểm tới điểm bằng cách 

cung cấp viêc̣ xác thưc̣ máy chủ cho các máy khách, xác thưc̣ máy khách 

tùy choṇ cho máy chủ, xác thưc̣ tin dữ liêụ, đô ̣tin câỵ và toàn veṇ dữ liêụ 

2. Liên quan tới SSL, TSL kết hơp̣ kế hoac̣h lưu đêṃ môṭ phiên tùy choṇ để 

giảm số lươṇg kết nối cần để thiết lâp̣ từ ban đầu. Viêc̣ tối ưu như vâỵ nhằm 

giảm tải tính toán do các thao tác mã hóa 

3. Đối với dic̣h vu ̣web, môṭ tin đươc̣ phát bởi môṭ máy khách, ví du ̣như trình 

duyêṭ hoăc̣ ứng duṇg, có thể đươc̣ điṇh tuyến và xử lý bởi môṭ số các ứng 

duṇg và dic̣h vu ̣trung gian trước khi tới đích nhâṇ cuối cùng. SSL/TSL bảo 

vê ̣chỉ bảo vê ̣nôị dung tin trong khi chúng đang đươc̣ truyền giữa căp̣ đầu 

cuối biết nhau. Bản tin, khi đươc̣ xử lý bởi SSL/TSL taị điểm cuối nhâṇ, 

đươc̣ cung cấp giải mã cho tầng ứng duṇg 

4. Bảo mâṭ dữ liêụ XML: XML là ngôn ngữ trao đổi dữ liêụ giữa các dic̣h vu ̣

web. Bảo mâṭ dữ liêụ XML bằng cách bảo vê ̣tính toàn veṇ và tin mâṭ cũng 

như tính xác thưc̣ của chúng, là yêu cầu quan troṇg cho bảo mâṭ dic̣h vu ̣

web. Có thể đaṭ đươc̣ đô ̣toàn veṇ và bảo mâṭ bằng cách sử duṇg các kỹ 

thuâṭ mã hóa, trong khi đaṭ đươc̣ đươc̣ tính xác thưc̣ bằng cách sử duṇg các 

chữ ký điêṇ tử. Mã hóa và chữ ký XML là hai cách để xác điṇh làm thế nào 

để mã hóa dữ liêụ và làm thế nào để đảm bảo tính xác thưc̣ của bản tin bằng 

cách dùng chữ ký điêṇ tử trong tài liêụ XML 

5. Mã hóa XML: cung cấp bảo mâṭ điểm cuối tới cuối (end to end) cho các 

ứng duṇg yêu cầu trao đổi dữ liêụ có cấu trúc bảo mâṭ. Nó xác điṇh môṭ mô 

hình chuẩn cho 2 phaṃ vi sau: 

a. Mã hóa phần dữ liêụ đang đươc̣ trao đổi 
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b. Bảo mâṭ phiên giữa hai hoăc̣ nhiều bên 

6. Với mã hóa XML cả dữ liêụ bảo mâṭ và không bảo mâṭ có thể đươc̣ trao 

đổi trong cùng tài liêụ. Nó có thể xử lý cả dữ liêụ kiểu XML và không 

XML. Trong khi SSL/TSl cung cấp chỉ cung cấp sư ̣ tin cẩn taị lớp truyền 

dẫn, thì mã hóa XML cung cấp đô ̣bảo mâṭ taị mức ứng duṇg và do đó đảm 

bảo đô ̣bảo mâṭ các bản tin từ đầu cuối tới đầu cuối đi qua nhiều dic̣h vu ̣

web 

7. Đăc̣ tả mã hóa XML mô tả làm thế nào sử duṇg XML để biểu diêñ các tài 

nguyên web đươc̣ mã hóa bằng số (bao gồm dữ liêụ XML). Thông tin mã 

hóa đươc̣ lưu trữ tách biêṭ khỏi dữ liêụ mã hóa. Thông tin mã hóa lưu trữ 

dữ liêụ về khóa mã hóavà thuâṭ toán mã hóa. Mã hóa XML có thể dùng 

PKI để mã hóa dữ liêụ 

8. Chữ ký XML: xác điṇh cú pháp XML cho các chữ ký điêṇ tử. Như mã hóa 

XML, nó áp duṇg với cả dữ liêụ XML và không XML. Các muc̣ dữ liêụ 

đươc̣ ký có thể là các tài liêụ toàn bô ̣XML, các phần tử XML, hoăc̣ các file 

chứa bất kỳ muc̣ dữ liêụ số nào. Chữ ký XML cho phép ký nhiều dữ liêụ 

với môṭ chữ ký. Chữ ký XML thêm viêc̣ xác thưc̣, đô ̣toàn veṇ dữ liêụ, và 

hỗ trơ ̣viêc̣ không từ chối dữ liêụ mà nó ký. Chữ ký XML cho phép các cấu 

trúc khác nhau, như chữ ký bao (enveloping), chữ ký đươc̣ bao (enveloped) 

và chữ ký tách biêṭ (detached) 

9. Ngôn ngữ đánh dấu xác nhâṇ bảo mâṭ (security assertion markup 

language): SAML là môṭ tiêu chuẩn dưạ trên XML cho viêc̣ trao đổi dữ 

liêụ đươc̣ xác thưc̣ và cấp phép giữa các miền (domain) bảo mâṭ. Trong 

SAML, thông tin bảo mâṭ đươc̣ biểu diêñ như các xác nhâṇ về các đối tươṇg 

(subject), taị đó mỗi đối tươṇg là môṭ thưc̣ thể (hoăc̣ con người hoăc̣ máy 

tính) mà có môṭ điṇh danh trong môṭ miền bảo mâṭ. Các xác nhâṇ có thể 

mang thông tin về thuôc̣ tính của các đối tươṇg, về các xác thưc̣ đươc̣ đối 

tươṇg thưc̣ hiêṇ trước đó, và có thể là các quyết điṇh về viêc̣ cấp phép xem 

đối tươṇg đó có đươc̣ phép truy câp̣ vào tài nguyên nào đó hay không 

10.  SMAL hỗ trơ ̣ 3 kiểu xác nhâṇ: thuôc̣ tính, xác thưc̣, và quyết điṇh cấp 

phép. Môṭ xác nhâṇ SAML  có thể gồm vài câu lêṇh xác nhâṇ về tính xác 

thưc̣, sư ̣cấp phép và các thuôc̣ tính. SAML cũng có thể đươc̣ sử duṇg để 

taọ xác nhâṇ về các ủy quyền 

11.  Nhà cung cấp cũng có thể cần thông tin chi tiết về kiểu và đô ̣maṇh của 

viêc̣ xác thưc̣ bởi nhà cung cấp điṇh danh khi nó đươc̣ xác thưc̣ bởi người 

dùng; để mang thông tin này, SAML cung cấp ngữ cảnh xác thưc̣, mà đươc̣ 

truyền đaṭ (hoăc̣ tham chiếu) trong câu lêṇh xác thưc̣ của xác nhâṇ 

12.  SAML có thể hỗ trơ ̣cho các trường hơp̣ sử duṇg sau: 



Kiến trúc CQĐT tỉnh Vĩnh Phúc 

 

149 

 

 

a. Đăng nhâp̣ duy nhất (sign –on): sử duṇg môṭ SAML có thể xác thưc̣ 

môṭ người dùng với ứng duṇg mà người đó đã đươc̣ xác thưc̣ bởi môṭ 

ứng duṇg khác. SAML se ̃mang thông tin xác thưc̣ cho người dùng 

từ ứng duṇg thứ nhất sang cái thứ hai 

b. Viêc̣ cấp phép: cùng với viêc̣ xác thưc̣, SAML có thể đươc̣ dùng để 

quyết điṇh viêc̣ cấp phép cho môṭ thưc̣ thể. Dưạ trên vai trò của thưc̣ 

thể, nó có thể quyết điṇh xem môṭ người dùng có thể truy câp̣ vào tài 

nguyên cu ̣thể hay không 

c. Bảo mâṭ các tin SOAP: có thể sử duṇg các xác nhâṇ SAML trong 

các tin SOAP để mang thông tin bảo mâṭ và điṇh danh giữa các thưc̣ 

thể trong các giao dic̣h của dic̣h vu ̣web 

13.  Bảo mâṭ tin SOAP: SOAP là giao thức đăc̣ tả cho viêc̣ trao đổi thông tin 

có cấu trúc trong thưc̣ thi các dic̣h vu ̣web. Khi môṭ tin SOAP đươc̣ truyền 

qua môṭ tâp̣ dic̣h vu ̣hoăc̣ ứng duṇg web, nó có thể có những lỗ hổng bảo 

mâṭ (loopholes) nếu viêc̣ đo lường kiểm tra thích hơp̣ không đươc̣ thưc̣ 

hiêṇ. Ví du,̣ môṭ tin có thể bi ̣ kẻ tấn công đoc̣, có thể làm giả môṭ yêu cầu, 

vv… Do đó, cần cung cấp viêc̣ bảo mâṭ từ đầu cuối tới đầu cuối qua nhiều 

bước nhảy để đảm bảo tińh toàn veṇ và tin câỵ của các tin SOAP, cũng như 

để xác minh điṇh danh của các yêu cầu 

14.  Sử duṇg mã hóa và chữ ký XML để đaṭ đươc̣ các muc̣ đích này 

15.  Cần chuẩn hóa viêc̣ biểu diêñ các thông tin bảo mâṭ thêm trong chính các 

tin SOAP, để các thành phần phần mềm xử lý chúng, nghiã là, các bô ̣xử lý 

SOAP có thể quản lý thông tin bảo mâṭ môṭ cách đúng đắn 

16.  Xem xét viêc̣ tuân thủ các tiêu chuẩn sau: 

a. Bảo mâṭ WS 

b. Chuyển đổi bảo mâṭ WS (ws security conversions) 

c. Đô ̣tin câỵ WS 

 

Tuân theo các hướng dâñ về tường lửa ứng duṇg sau: 

1. WAF đươc̣ xem xét trên góc đô ̣phân phối ứng duṇg, dic̣h vu ̣web và bảo 

mâṭ maṇg 

2. Các giải pháp WAF có thể là môṭ phần hoăc̣ cung cấp cả bô ̣đầy đủ các 

chức năng để cung cấp viêc̣ bảo vê.̣ Nó quan troṇg cho tỉnh xác nhâṇ yêu 

cầu và thưc̣ hiêṇ đánh giá rủi ro chi tiết phù hơp̣ khi cân nhắc giải pháp 

WAF thích hơp̣ 

 

Nhâṇ thức và tâp̣ huấn vấn đề bảo mâṭ (awareness and training): thành 

lâp̣ môṭ chương trình nhâṇ biết/ daỵ vấn đề bảo mâṭ thông tin tuân theo các chính 

sách bảo mâṭ thông tin của các sở ban ngành và các thủ tuc̣ phù hơp̣, xem xét tới 
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viêc̣ thông tin của các ban ngành đươc̣ bảo vê ̣và giám sát để thưc̣ hiêṇ viêc̣ bảo 

vê ̣thông tin 

1. Chương trình nhâṇ thức bao gồm môṭ số các hoaṭ đôṇg nâng cao viêc̣ nhâṇ 

biết như các chiến dic̣h  (ví du ̣“ngày bảo mâṭ thông tin”), phát hành các sổ 

tay hoăc̣ thư tin 

2. Đào taọ và huấn luyêṇ bảo mâṭ thông tin đươc̣ thưc̣ hiêṇ điṇh kỳ 

 

Phân loaị bảo mâṭ dữ liêụ: tuân theo khung phân loaị dữ liêụ: 

1. Cung cấp tiến trình phân loaị bảo mâṭ dữ liêụ chuẩn mà cho phép các sở 

ban ngành đánh giá các tài sản dữ liêụ của ho ̣và xác điṇh mức phân loaị 

bảo mâṭ thích hơp̣ áp duṇg cho các tài sản dữ liêụ đó, nhờ đó làm tăng khả 

năng tương tác. Xem xét viêc̣ sử duṇg các tiếp câṇ sau: 

a. Điṇh danh các tài sản thông tin 

b. Điṇh danh người sở hữu tài sản thông tin 

c. Thực hiêṇ đánh giá viêc̣ mức đô ̣ảnh hưởng của tài sản thông tin 

d. Xác điṇh lươc̣ đô ̣phân loaị bảo mâṭ cho các tài sản thông tin 

e. Áp duṇg các giám sát về bảo mâṭ dưạ trên viêc̣ phân loaị bảo mâṭ 

f. Lưu trữ tài liêụ thông tin đươc̣ phân loaị bảo mâṭ trong hồ sơ 

2. Cung cấp lươc̣ đồ phân loaị dữ liêụ đươc̣ điṇh nghiã rõ ràng mà biểu diêñ 

tất cả các kiểu dữ liêụ tồn taị hoăc̣ có thể tồn taị trong môi trường. Bao 

gồm: 

a. Xây dưṇg tâp̣ tiêu chuẩn đơn giản và môṭ lươc̣ đồ phân loaị để đánh 

giá giá tri ̣ thông tin 

b. Khi phân loaị thông tin, mỗi chủ sở hữu thông tin nên xem xét các 

yêu cầu về đô ̣tin cẩn, nhaỵ cảm, bí mâṭ, đúng luâṭ, có thể kiểm soát, 

viêc̣ truy câp̣ của thông tin 

 

Tuân theo các hướng dâñ về các mức phân loaị dữ liêụ sau thêm vào các 

yêu cầu kiểm soát đang có: 

1. Bí mâṭ cao nhất: đây là mức phân loaị tài sản dữ liêụ cao nhất ở mức quốc 

gia. Các thông tin như vâỵ có thể gây ra “thiêṭ haị đăc̣ biêṭ nghiêm troṇg” 

tới vấn đề an ninh quốc gia nếu đươc̣ công bố công khai 

2. Bí mâṭ:  các thông tin này có thể gây ra “thiêṭ haị nghiêm troṇg” nếu đươc̣ 

công bố công khai 

3. Kín: các thông tin này có thể gây ra “thiêṭ haị” nếu đươc̣ công bố công khai 

4. Haṇ chế: các thông tin này có thể gây ra “hâụ quả không mong muốn” nếu 

đươc̣ công bố công khai 

5. Không phân loaị: thông tin hoăc̣ văn bản này không có trong mức phân loaị 

đưa ra có thể đươc̣ đăṭ ở mức “không phân loaị”. Các tài liêụ như vâỵ có 
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thể đươc̣ sử duṇg công khai côṇg đồng và không cần yêu cầu giám sát bảo 

mâṭ để haṇ chế truy câp̣ 

 

Tuân theo các hướng dâñ về chống virut và spam sau: 

1. Lâp̣ các chính sách chính thức để ngăn chăṇ viêc̣ sử duṇg các phần mềm 

trái phép 

2. Thưc̣ hiêṇ các giám sát để ngăn cản hoăc̣ phát hiêṇ viêc̣ sử duṇg phần mềm 

trái phép (ví du ̣danh sách trắng các ứng duṇg) 

3. Thưc̣ hiêṇ các giám sát để ngăn cản hoăc̣ phát hiêṇ viêc̣ sử duṇg các website 

nghi ngờ hoăc̣ biết là có haị  

4. Lâp̣ các chính sách chính thức để bảo vê ̣ laị các rủi ro kết hơp̣ với viêc̣ có 

đươc̣ file và phần mềm hoăc̣ từ/ qua các maṇg ngoài hoăc̣ trên bất kỳ môṭ 

thiết bi ̣ khác, chỉ ra phương pháp đánh giá khả năng bảo vê ̣nào nên thưc̣ 

hiêṇ 

5. Giảm các lỗ hổng mà các phần mềm xâm nhâp̣ có thể khai thác, ví du ̣thông 

qua viêc̣ quản lý lỗ hổng kỹ thuâṭ 

6. Tiến hành xem xét thường xuyên phần mềm và nôị dung dữ liêụ của các hê ̣

thống hỗ trơ ̣các tiến trình công viêc̣ nghiêp̣ vu ̣quan troṇg. Viêc̣ xuất hiêṇ 

của bất kỳ các file không đươc̣ chấp thuâṇ hoăc̣ các hiêụ chỉnh trái phép 

phải đươc̣ điều tra chính thức 

7. Cài đăṭ và câp̣ nhâṭ thường xuyên các phần mềm phát hiêṇ xâm nhâp̣ và 

phuc̣ hồi để quét các máy tính và thiết bi ̣ như môṭ sư ̣giám sát để phòng 

ngừa hoăc̣ trên cơ sở hàng ngày. Viêc̣ thưc̣ hiêṇ quét nên bao gồm: 

a. Quét bất kỳ file nào nhâṇ trên maṇg về hoăc̣ qua bất kỳ thiết bi ̣ lưu 

trữ nào để phát hiêṇ phần mềm xâm nhâp̣ trước khi sử duṇg 

b. Quét các đính kèm và tải về trên mail điêṇ tử trước khi dùng. Viêc̣  

này có thể đươc̣ thưc̣ hiêṇ ở các nơi khác nhau, ví du ̣máy chủ mail, 

các máy tính để bàn và khi vào maṇg của sở ban ngành 

c. Quét các trang web để phát hiêṇ sư ̣xâm nhâp̣ 

 

Quản lý lô ̃hổng và mối đe doạ: các sở ban ngành cần thưc̣ hiêṇ các công viêc̣ 

sau: 

1. Xác điṇh rõ các lỗ hổng và mối đe doạ tiềm ẩn trong môi trường hệ thống 

thông tin tỉnh và xây dưṇg môṭ tiến trình sửa chữa khắc phuc̣ cơ bản để 

giám sát tích cưc̣ và quản lý các hê ̣ thống nôị bô ̣quan troṇg và bảo mâṭ 

đường bao 

2. Triển khai các phần mềm chống virut trên tất cả các máy chủ và máy traṃ 

để giảm khả năng tấn công sư ̣an toàn 
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3. Triển khai các thiết bi ̣ bảo mâṭ nôị bô ̣và đường bao (permeter), ví du ̣các 

tường lửa enterprise để giảm nguy cơ tấn công 

4. Triển khai các giải pháp loc̣ nôị dung web  để ngăn chăṇ đe doạ từ các 

website làm haị để giúp xác điṇh và khóa các trang web có nguy cơ rủi ro 

5. Giảm lỗ hổng cho các chương trình giả maọ và email rác, cài đăṭ phần mềm 

bảo mâṭ email mức doanh nghiêp̣ mà kiểm tra các tin đến và đi để đảm bảo 

các tin rác không đươc̣ truyền đi nếu hê ̣ thống trở nên bi ̣ haị 

6. Để giảm các rủi ro về bảo mâṭ do viêc̣ dùng các ổ điã/ phương tiêṇ có thể 

tháo rời, thưc̣ hiêṇ các bước sửa chữa đơn giản, như hủy đăc̣ tính “tư ̣chaỵ” 

của hê ̣điều hành trên máy để bàn/ xách tay và huấn luyêṇ người dùng quét 

virut các điã có thể tháo rời trước khi mở file 

7. Quét điṇh kỳ maṇg để xác điṇh các lỗ hổng mức hê ̣ thống 

8. Thông tin nhâṭ ký rất quan troṇg để xác điṇh và theo dõi các đe doạ và làm 

haị tới môi trường. Đô ̣chi tiết và các mức nhâṭ ký đươc̣ thiết lâp̣ để đáp 

ứng đươc̣ các yêu cầu về quản lý bảo mâṭ. Thiết lâp̣ các tiến trình cho viêc̣  

xem nhâṭ ký và cảnh báo 

9. Triển khai các thiết bi ̣ để giám sát chủ đôṇg và quản lý an toàn thông tin 

nôị bô ̣và bao quanh. Thiết lâp̣ các tiến trình quản lý và sửa chữa các tấn 

công về bảo mâṭ để quản lý các mối đe doạ. 

10. Triển khai hê ̣ thống phát hiêṇ xâm nhâp̣ maṇg (IDS) trên các điểm quan 

troṇg và bao quanh của maṇg và tổ chức IDS trên các  maṇg nghiêm troṇg 

11. Triển khai tiến trình tâp̣ trung hóa để ràng buôc̣ thông tin về đe doạ từ các 

nguồn khác biêṭ 

 

Quét và kiểm thử ứng duṇg: tuân theo các hướng dẫn sau  

1. Điṇh nghiã môṭ ma trâṇ mức đô ̣ rủi ro dưạ trên OWASP (Open Web 

Application Security Project) để xác điṇh các vấn đề thường xuyên nhất và 

nguy kic̣h nhất 

a. A1: phép nôị xa ̣(injection) 

b. A2: Cross-site Scripting (XSS) 

c. A3: Quản lý phiên và xác thưc̣ lỗi (broken authentication and session 

management) 

d. A4: tham chiếu đối tươṇg trưc̣ tiếp không an toàn (insecure direct 

object references) 

e. A5: Cross-site Request Forgery (CSRF) 

f. A6: cấu hình sai bảo mâṭ (security misconfigurations) 

g. A7: kho lưu trữ mã không bảo mâṭ (insecure cryptographic storage) 

h. A8: thất baị khi truy câp̣ URL haṇ chế 
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i. A9: bảo vê ̣ tầng vâṇ chuyển thiếu (Insufficient Transport Layer 

protection) 

j. A10: đổi hướng và gửi chuyển tiếp mất hiêụ lưc̣ (invalidated 

redirects and forwards) 

2. Xây dưṇg kế hoac̣h taọ môṭ cơ sở ha ̣tầng tâp̣ trung hóa để hỗ trơ ̣viêc̣ quét 

ứng duṇg. Quét ứng duṇg là môṭ quá trình lăp̣ laị. Vì vâỵ rất quan troṇg để 

lưu giữ metrics như các vấn đề đươc̣ nhâṇ biết bởi phiên bản ứng duṇg và 

giải pháp taị mức ứng duṇg cũng như mức doanh nghiêp̣  

3. Taọ môṭ nguồn tin tưởng để chỉ báo các lâp̣ trình viên những viêc̣ làm và 

không đươc̣ làm và các thủ tuc̣ tăng cường trong vòng đời phát triển phần 

mềm (SDLC) 

4. Tiêu chuẩn xác nhâṇ/ kiểm tra an toàn ứng duṇg: tuân theo các tiêu chuẩn 

xác nhâṇ an toàn mức ứng duṇg (ASVS) từ OWASP. Muc̣ tiêu chính của 

tiêu chuẩn xác nhâṇ an toàn ứng duṇg OWASP là để cung cấp môṭ cơ sở 

cho viêc̣ kiểm thử các kỹ thuâṭ giám sát bảo mâṭ ứng duṇg, cũng như bất 

kỳ giám sát bảo mâṭ kỹ thuâṭ nào trong môi trường, mà dưạ trên viêc̣ chống 

laị các lỗ hổng như XSS và SQL injection. Có 3 phần chính với OWASP 

ASVS. Các yêu cầu trong ASVS: 

a. Các mức đô ̣xác nhâṇ/ kiểm tra đô ̣an toàn mức ứng duṇg tăng theo 

chiều rôṇg và sâu khi tăng lên mức cao hơn 

b. Các yêu cầu xác nhâṇ quy điṇh môṭ giải pháp danh sách trắng (white 

– list) duy nhất để giám sát an toàn 

c. Các yêu cầu về báo cáo đảm bảo rằng các báo cáo đủ chi tiết để có 

thể thưc̣ hiêṇ xác nhâṇ laị, và để xác điṇh xem viêc̣ kiểm tra đó có 

chính xác và đầy đủ không 

 

3.7. Các dịch vụ công trực tuyến 

Tỉnh Vĩnh Phúc đề xuất triển khai các dịch vụ công trực tuyến theo 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 trên cơ sở đối chiếu với Công văn số 

2779/VPCP-KGVX ngày 22/4/2016 của Văn phòng Chính phủ về việc ban hành 

Danh mục các dịch vụ công trực tuyến thực hiện năm 2016. 

 

STT 

Dịch vụ công trực tuyến mức 

4 theo Quyết định số 

1819/QĐ-TTg* 

Dịch vụ công trực tuyến 

mức 3, 4 theo Công văn 

số 2779/VPCP-KGVX 

Tên lĩnh vực 

nghiệp vụ 

Đơn vị  

cung cấp 

I Cấp tỉnh 
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STT 

Dịch vụ công trực tuyến mức 

4 theo Quyết định số 

1819/QĐ-TTg* 

Dịch vụ công trực tuyến 

mức 3, 4 theo Công văn 

số 2779/VPCP-KGVX 

Tên lĩnh vực 

nghiệp vụ 

Đơn vị  

cung cấp 

1 Cấp giấy phép thành lập chi 

nhánh, văn phòng đại diện của 

thương nhân nước ngoài tại 

Việt Nam 

Cấp giấy phép thành lập 

chi nhánh, văn phòng đại 

diện của thương nhân 

nước ngoài tại Việt Nam 

Hội nhập - 

Thương mại 

quốc tế 

Sở Công 

thương 

2 Cấp phép văn phòng đại diện Cấp phép văn phòng đại 

diện 

 Sở VHTTDL 

3 Đăng ký giấy chứng nhận đủ 

điều kiện kinh doanh xăng dầu 

Đăng ký giấy chứng nhận 

đủ điều kiện kinh doanh 

xăng dầu. 

Dầu khí Sở Công 

thương 

4 Đăng ký giấy phép kinh doanh 

buôn bán các sản phẩm rượu 

Đăng ký giấy phép kinh 

doanh buôn bán các sản 

phẩm rượu. 

Công nghiệp 

tiêu dùng 

Sở Công 

thương 

5 Cấp phép kinh doanh bán buôn 

sản phẩm thuốc lá 

Cấp phép kinh doanh bán 

buôn sản phẩm thuốc lá. 

Lưu thông 

hàng hóa 

Sở Công 

thương 

6 Cấp chứng chỉ hành nghề cho 

kỹ sư, kiến trúc sư 

Cấp chứng chỉ hành nghề 

cho kỹ sư, kiến trúc sư. 

Hoạt động 

xây dựng 

Sở Xây dựng 

7 Cấp chứng chỉ hành nghề giám 

sát thi công xây dựng công trình 

Cấp chứng chỉ hành nghề 

giám sát thi công xây dựng 

công trình. 

Hoạt động 

xây dựng 

Sở Xây dựng 

8 Định giá, môi giới bất động sản 
 

Kinh doanh 

Bất động sản 

Sở Xây dựng 

9 Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá 

xây dựng 

Cấp chứng chỉ kỹ sư định 

giá xây dựng. 

Hoạt động 

xây dựng 

Sở Xây dựng 

10 Cấp giấy phép xây dựng Cấp giấy phép xây dựng. Quy hoạch 

kiến trúc 

Sở Xây dựng 

11 Cấp phép quy hoạch xây dựng Cấp phép quy hoạch xây 

dựng. 

Xây dựng cơ 

bản 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

12 Cấp phép bưu chính Cấp phép bưu chính. Bưu Chính Sở Thông tin 

và Truyền 

thông 

13 Cấp chứng chỉ nghề buôn bán 

thuốc bảo vệ thực vật 

Cấp chứng chỉ nghề buôn 

bán thuốc bảo vệ thực vật. 

Bảo vệ thực 

vật 

Sở 

NN&PTNN 

14 Cấp chứng nhận hành nghề 

kinh doanh thuốc thú y 

Cấp chứng nhận hành 

nghề kinh doanh thuốc thú 

y. 

Thủy Sản Sở 

NN&PTNN 

15 Cấp chứng nhận hoạt động tàu 

cá 

Cấp chứng nhận hoạt động 

tàu cá. 

Tỉnh VĨnh 

Phúc ko có 

 

16 Giấy phép khai thác thủy sản Giấy phép khai thác thủy 

sản. 

Tỉnh VĨnh 

Phúc ko có 
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STT 

Dịch vụ công trực tuyến mức 

4 theo Quyết định số 

1819/QĐ-TTg* 

Dịch vụ công trực tuyến 

mức 3, 4 theo Công văn 

số 2779/VPCP-KGVX 

Tên lĩnh vực 

nghiệp vụ 

Đơn vị  

cung cấp 

17 Cấp giấy chứng nhận đủ điều 

kiện sản xuất, sơ chế rau quả, an 

toàn 

Cấp giấy chứng nhận đủ 

điều kiện sản xuất, sơ chế 

rau quả, an toàn. 

Trồng trọt Sở 

NN&PTNN 

18 Cấp phiếu lý lịch tư pháp Cấp phiếu lý lịch tư pháp. Lý lịch tư 

pháp 

Sở Tư Pháp 

19 Đăng ký văn phòng giao dịch tổ 

chức hành nghề luật sư 

 
Bổ trợ tư 

pháp 

Sở Tư Pháp 

20 Đăng ký hành nghề luật sư Đăng ký hành nghề luật 

sư. 

Luật sư Sở Tư Pháp 

21 Khai sinh có yếu tố nước ngoài Khai sinh có yếu tố nước 

ngoài. 

Hành chính 

tư pháp 

Sở Tư Pháp 

22 Giám hộ có yếu tố nước ngoài Giám hộ có yếu tố nước 

ngoài. 

Hành chính 

tư pháp 

Sở Tư Pháp 

23 Cấp, đổi giấy phép lái xe Cấp, đổi giấy phép lái xe. Giao thông 

đường bộ 

Sở Giao 

thông - vận 

tải 

24 Cấp phù hiệu xe tuyến cố định 

và sổ nhật trình chạy xe 

 
Giao thông 

đường bộ 

Sở Giao 

thông - vận 

tải 

25 Cấp, đổi giấy phép kinh doanh 

vận tải 

Cấp, đổi giấy phép kinh 

doanh vận tải 

Giao thông 

đường bộ 

Sở Giao 

thông - vận 

tải 

26 Thành lập và hoạt động của 

doanh nghiệp 

Thành lập và hoạt động 

của doanh nghiệp 

Đăng kí kinh 

doanh 

Sở Kế hoạch 

- Đầu tư 

27 Cấp giấy chứng nhận đầu tư Cấp giấy chứng nhận đầu 

tư 

Cấp giấy 

chứng nhận 

đầu tư 

Sở Kế hoạch 

- Đầu tư 

28 Cấp phép lao động cho người 

nước ngoài 

Cấp phép lao động cho 

người nước ngoài. 

Lao động 

việc làm 

Sở 

LĐTB&XH 

29 Cấp giấy chứng nhận hoạt động 

Tổ chức khoa học và công nghệ 

 
Hoạt động 

khoa học 

công nghệ 

Sở Khoa học 

- Công nghệ 

30 Cấp chứng chỉ hành nghề dược Cấp giấy chứng nhận, 

chứng chỉ hành nghề y tế 

tư nhân 

Dược phẩm - 

Mỹ phẩm 

Sở Y tế 

31 Cấp giấy chứng nhận kinh 

doanh thuốc 

Cấp giấy chứng nhận kinh 

doanh thuốc 

Dược phẩm - 

Mỹ phẩm 

Sở Y tế 

32 Cấp hộ chiếu công vụ, ngoại 

giao 

Cấp hộ chiếu công vụ, 

ngoại giao 

Hành chính 

tư pháp 

Sở Tư Pháp 
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STT 

Dịch vụ công trực tuyến mức 

4 theo Quyết định số 

1819/QĐ-TTg* 

Dịch vụ công trực tuyến 

mức 3, 4 theo Công văn 

số 2779/VPCP-KGVX 

Tên lĩnh vực 

nghiệp vụ 

Đơn vị  

cung cấp 

33 Cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất 

Cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất. 

Đất đai Sở TNMT 

34 Chuyển đổi mục đích sử dụng 

đất 

Chuyển đổi mục đích sử 

dụng đất. 

Đất đai Văn phòng 

UBND 

35 Tặng, thừa kế, thế chấp, giao, 

cho thuê quyền sử dụng đất 

Tặng, thừa kế, thế chấp, 

giao, cho thuê quyền sử 

dụng đất. 

Đất đai Sở TNMT 

36 Cấp phép lĩnh vực tài nguyên 

nước 

Cấp phép lĩnh vực tài 

nguyên nước. 

Tài nguyên 

nước 

Sở TNMT 

37 Cấp phép khoáng sản Cấp phép khoáng sản. Địa chất 

khoáng sản 

Sở TNMT 

38 Cấp giấy phép biểu diễn nghệ 

thuật chuyên nghiệp 

Cấp giấy phép biểu diễn 

nghệ thuật chuyên nghiệp. 

Nghệ thuật 

biểu diễn 

Sở VHTTDL 

39 Cấp giấy phép thực hiện quảng 

cáo 

Cấp giấy phép thực hiện 

quảng cáo. 

Quảng cáo Sở VHTTDL 

II Cấp huyện     

1 Đăng ký kinh doanh hộ kinh 

doanh 

 
Kế hoạch 

đầu tư 

UBND 

Huyện 

2 Đăng ký kinh doanh hợp tác xã 
 

Kế hoạch 

đầu tư 

UBND 

Huyện 

3 Đăng ký kinh doanh bia rượu 

thuốc lá 

 
Công thương UBND 

Huyện 

4 Cấp phép vệ sinh an toàn thực 

phẩm 

 
Y tế UBND 

Huyện 

5 Cấp phép xây dựng nhà ở riêng 

lẻ 

Cấp phép xây dựng nhà ở 

riêng lẻ. 

Xây dựng UBND 

Huyện 

6 Đăng ký góp vốn bằng quyền 

sử dụng đất 

Đăng ký góp vốn bằng 

quyền sử dụng đất. 

Tài nguyên - 

Môi trường 

UBND 

Huyện 

7 Cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất 

Cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất. 

Tài nguyên - 

Môi trường 

UBND 

Huyện 

8 Cấp giấy phép các hoạt động sử 

dụng vỉa hè, lề đường 

Cấp giấy phép các hoạt 

động sử dụng vỉa hè, lề 

đường. 

Tài nguyên - 

Môi trường 

UBND 

Huyện 

9 Cấp giấy chứng nhận, chứng 

chỉ hành nghề y tế tư nhân 

 
Y tế UBND cấp 

huyện 

III Cấp xã 
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STT 

Dịch vụ công trực tuyến mức 

4 theo Quyết định số 

1819/QĐ-TTg* 

Dịch vụ công trực tuyến 

mức 3, 4 theo Công văn 

số 2779/VPCP-KGVX 

Tên lĩnh vực 

nghiệp vụ 

Đơn vị  

cung cấp 

1 Khai sinh Khai sinh. Tư pháp UBND xã, 

phường, thị 

trấn 

2 Kết hôn Kết hôn. Tư pháp UBND xã, 

phường, thị 

trấn 

3 Đăng ký việc giám hộ Đăng ký việc giám hộ. Tư pháp UBND xã, 

phường, thị 

trấn 

4 Giấy phép xây dựng nhà ở riêng 

lẻ 

Cấp phép xây dựng nhà ở 

riêng lẻ. 

Xây dựng UBND xã, 

phường, thị 

trấn 

5 Đăng ký thành lập nhóm trẻ, 

lớp mẫu giáo độc lập 

 
Giao dục đào 

tạo 

UBND xã, 

phường, thị 

trấn 

3.8. Hạ tầng kỹ thuật 

Chi tiết tại Phụ lục 4. 

4. Các yêu cầu đối với các thành phần Kiến trúc 

Các thành phần của kiến trúc chính quyền điện tử được được triển khai dựa 

trên sự kết hợp giữa các thành phần sau: 

- Mô hình kiến trúc 

- Nguyên tắc xây dựng kiến trúc 

- Mô hình tham chiếu 

- Hướng dẫn kỹ thuật 

Thông tin liên hệ giữa các các thành phần phần kiến trúc và các mô hình 

được thể hiện trong bảng sau: 

Tên thành 

phần 

Mô hình kiến trúc Mô hình tham chiếu 

Thành phần kiến 

trúc Nghiệp vụ 

- Mô hình triển khai tích hợp 

của chính quyền điện tử 

- Mô hình kiến trúc DVC 

trực tuyến 

- Nguyên tắc xây dựng kiến 

trúc nghiệp vụ 

- Mô hình tham chiếu triển khai 

dịch vụ 
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Tên thành 

phần 

Mô hình kiến trúc Mô hình tham chiếu 

Thành phần kiến 

trúc  ứng dụng 

- Mô hình kiến trúc hướng 

dịch vụ (SOA) 

- Mô hình kiến trúc nền tảng 

cổng 

- Nguyên tắc xây dựng kiến 

trúc ứng dụng 

- Hướng dẫn kỹ thuật cho 

kiến trúc và thiết kế các chức 

năng của ứng duṇg dic̣h vu ̣

- Mô hình tham chiếu ứng dụng 

(ARM) 

Thành phần kiến 

trúc dữ liệu 

- Nguyên tắc xây dựng kiến 

trúc dữ liệu 

- Hướng dẫn kỹ thuật kiến 

trúc dữ liệu  

- Mô hình quan hệ thực thể 

chính 

- Mô hình tham chiếu dữ liệu 

(DRM) 

Thành phần 

Kiến trúc tích 

hợp và liên 

thông (LGSP) 

- Nền tảng chia sẻ, Tích hợp 

LGSP 

- Tích hợp qua ESB 

- Nguyên tắc xây dụng kiến 

trúc tích hợp, liên thông. 

- Kiến trúc tham khảo triển 

khai TTHC trực tuyến 

- Mô hình tham chiếu kỹ thuật 

(TRM) 

 

Thần phần kiến 

trúc bảo mật 

- Nguyên tắc xây dựng kiến 

trúc bảo mật 

- Hướng dẫn kỹ thuận kiến 

trúc bảo mật 

- Mô hình tham chiếu bảo mật 

(SRA) 

 

5. Nguyên tắc và minh họa triển khai các ứng dụng Chính quyền điện tử trên 

nền tảng Chính quyền điện tử cấp Tỉnh 

Chi tiết tại phụ lục 4. 

 

6. Các tiêu chuẩn CNTT áp dụng cho Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp 

Tỉnh 



Kiến trúc CQĐT tỉnh Vĩnh Phúc 
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Để có thể triển khai thành công các ứng dụng trong Kiến trúc Chính quyền 

điện tử tỉnh Vĩnh Phúc cần tuân thủ các nguyên tắc chung sau:  

- Tuân thủ các nguyên tắc cụ thể được nêu trong tài liệu kiến trúc và phụ 

lục đính kèm báo cáo này. 

- Các ứng dụng được phát triển phải đảm bảo đáp ứng đầy đủ yêu cầu 

nghiệp vụ và yêu cầu kỹ thuật và nghiệp vụ của ứng dụng của người sử dụng. 

- Chuẩn hóa công tác quản lý, lưu trữ, trao đổi dữ liệu theo các tiêu chuẩn 

được quy định trong kiến trúc chính quyền điện tử. 

- Các ứng dụng cung cấp dịch vụ công, các hệ thống thông tin chuyên 

ngành, hệ thống quản lý văn bản điều hành… phải được xây dựng, phát triển hoặc 

nâng cấp trên cơ sở đảm bảo có khả năng chia sẻ, tích hợp với nhau hoặc với các 

hệ thống thông tin khác bên ngoài thông qua giao thức và tiêu chuẩn được định 

nghĩa trong nền tảng tích hợp chính quyền điện tử của Tỉnh. 

- Sử dụng danh mục dùng chung trong việc triển khai các ứng dụng chính 

quyền điện tử. Cơ sở dữ liệu dùng chung đóng một vai trò quan trọng nhằm đảm 

bảo tính tương hợp dữ liệu giữa các hệ thống thành phần. Danh mục dữ liệu được 

sử dụng như một từ điển thống nhất về các loại dữ liệu dùng chung và ý nghĩa 

thông tin được sử dụng trên toàn bộ các hệ thống thông tin của tỉnh. 

- Cơ sở dữ liệu và các tập dữ liệu tách biệt tại các cơ quan đơn vị sẽ dần bị 

loại bỏ và dữ liệu sẽ được dần chuyển đổi, lưu trữ tập trung qua mạng nội bộ. Các 

ứng dụng hiện có đang phân tán cũng sẽ dần dần bị xóa và được thay thế bằng các 

ứng dụng mới được triển khai theo mô hình tập trung, kiểm soát trong vùng ứng 

dụng làm việc của tỉnh. 

- Đảm bảo phù hợp, sử dụng hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin của tỉnh. 

(Chi tiết tại phụ lục 4). 

7. Kế hoạch và trách nhiệm triển khai các thành phần trong Kiến trúc  

7.1. Kế hoạch triển khai tổng thể 
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STT Loại chương 

trình/Đề án 

Mã chương 

trình/Nhiệm 

vụ 

Tên hạng mục/Nhiệm vụ Mô tả các công việc chính 

I Chính sách    

  CS01 Thành lập cơ cấu tổ chức Tiểu ban kỹ thuật về 

CNTT-TT và chương trình kiến trúc tổng thể 

CPÐT 

 Chi tiết hóa vai trò và trách nhiệm của 

các đơn vị kiến trúc tổng thể CQÐT 

 Hoàn thành việc xây dựng các chính 

sách và kế hoạch triển khai kiến trúc 

tổng thể CQÐT tỉnh Vĩnh Phúc  

  CS02 Xây dựng và hoàn chỉnh chính sách Xây dựng và hoàn chỉnh các chính sách 

sau đây: 

 Bảo mật CNTT  

 Tiêu chuẩn dữ liệu mô tả 

 Bảo vệ thông tin cá nhân 

 Kế hoạch khắc phục thảm hoạ và tiếp 

tục hoạt động sau thảm hoạ  

 Kiến trúc phần mềm 

 Đào tạo 

 Quản lý thay đổi 

 Quảng bá và nâng cao nhận thức 

 Cam kết chất lượng dịch vụ, hiến ước 

công dân 

 Cam kết chất lượng dịch vụ điện tử 

 Triển khai mô hình công tư hợp danh 
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STT Loại chương 

trình/Đề án 

Mã chương 

trình/Nhiệm 

vụ 

Tên hạng mục/Nhiệm vụ Mô tả các công việc chính 

  CS03 Môi trường phát triển hỗ trợ triển khai kiến 

trúc 

Các chính sách và cơ chế sau đây cần 

phải được thực hiện: 

 Hoàn chỉnh kế hoạch quản lý thay 

đổi 

 Quảng bá và nâng cao nhận thức 

 Kế hoạch xây dựng năng lực và đào 

tạo 

 Đánh giá kiểm soát chiến lược 

 Khung giám sát và đánh giá 

II Hạ tầng kỹ 

thuật và cơ sở 

vật chất 

   

  HT01 Xây dựng, hoàn thiện Trung tâm dữ liệu Xây dựng các yêu cầu về nâng cấp Trung 

tâm dữ liệu, xây dựng TTDL dự phòng  

  HT02 Đầu tư, nâng cấp Hạ tầng kỹ thuật CNTT của 

các cơ quan, đơn vị hành chính trên địa bàn 

tỉnh 

 Đầu tư, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật 

CNTT (hệ thống máy tính, hệ thống 

đảm bảo an toàn an ninh thông tin…) 

 Đầu tư hạ tầng mạng, truyền thông, 

hệ thống hội nghị truyền hình trực 

tuyến đảm bảo sẵn sàng kết nối 

  HT03 Triển khai mạng truyền thông (mạng trục diện 

rộng, mạng LAN) 

 Xây dựng các yêu cầu về mạng diện 

rộng cấp tỉnh 
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STT Loại chương 

trình/Đề án 

Mã chương 

trình/Nhiệm 

vụ 

Tên hạng mục/Nhiệm vụ Mô tả các công việc chính 

 Xây dựng điểm một số mạng LAN 

xã, phường  

  HT04 Xây dựng Hệ thống/nền tảng kết nối quy mô 

địa phương (viết tắt là LGSP)  

Đầu tư xây dựng hệ thống/nền tảng nhằm 

kết nối, chia sẻ giữa các hệ thống thông 

tin trong nội bộ tỉnh và là đầu mối kết nối 

ra bên ngoài 

  HT05 Xây dựng Trung tâm hỗ trợ dịch vụ (Call 

Center) của tỉnh 

Đầu tư xây dựng Trung tâm hỗ trợ, giải 

đáp thắc mắc, hướng dẫn sử dụng cho 

công dân, doanh nghiệp.  

  HT06 Xây dựng các hệ thống hỗ trợ truy nhập của 

người dân vào hệ thống dịch vụ của cơ quan 

chính quyền 

Đầu tư xây dựng các kênh thông tin, giao 

tiếp phục vụ người dân truy cập vào hệ 

thống dịch vụ của cơ quan chính quyền. 

III Phát triển ứng 

dụng  dịch vụ 

   

  ƯDDV01 Xây dựng dịch vụ cho công dân, doanh nghiệp  Đầu tư xây dựng cổng công dân, nâng 

cấp cổng thông tin điện tử tỉnh, trang 

thông tin điện tử các cơ quan đơn vị  

 Bổ sung chức năng/tính năng Thanh 

toán điện tử, đăng nhập 01 lần (SSO) 

 Xây dựng các hoạt động khuyến 

khích chuyển kênh giao dịch (ví dụ 

như giảm giá các khoản thanh toán 



 

163 

 

 

STT Loại chương 

trình/Đề án 

Mã chương 

trình/Nhiệm 

vụ 

Tên hạng mục/Nhiệm vụ Mô tả các công việc chính 

trực tuyến; chỉ cung cấp dịch vụ thông 

qua các kênh đó, v.v.) 

  ƯDDV02 Ứng dụng luồng dịch vụ nghiệp vụ Đầu tư Xây các thành phần phần mềm 

ứng dụng dịch vụ thực hiện logic nghiệp 

vụ thực tế của các dịch vụ tại các Sở Ban 

Ngành, cơ quan hành chính 

 

IV Phát triển ứng 

dụng nội bộ, hỗ 

trợ nghiệp vụ 

và CSDL 

   

  ƯDNB Đầu tư, nâng cấp Ứng dụng nội bộ, hỗ trợ 

nghiệp vụ 

Đầu tư xây dựng 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... 

  CSDL Đầu tư xây dựng CSDL dùng chung cấp tỉnh Đầu tư xây dựng các CSDL dùng chung 

phục vụ nghiệp vụ giữa hai hay nhiều cơ 

quan trên địa bàn tỉnh. 

V Phát triển hệ 

thống, ứng 

dụng, nền tảng  

hỗ trợ 

ƯDHT  Đầu tư hệ thống nền tảng (bao gồm phần 

mềm và phần cứng) hỗ trợ hoạt động, vận 

hành như Quản lý thông tin, hợp tác và 
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STT Loại chương 

trình/Đề án 

Mã chương 

trình/Nhiệm 

vụ 

Tên hạng mục/Nhiệm vụ Mô tả các công việc chính 

trao đổi, Quản lý an toàn bảo mật thông 

tin, Quản lý hệ thống & mạng. 

VI Phát triển hệ 

thống hỗ trợ ra 

quyết định (BI) 

BI  Đầu tư hệ thống có khả năng phân tích dữ 

liệu, tổng hợp báo cáo, hỗ trợ cho quản lý 

điều hành, và ra quyết định 

7.2. Kế hoạch và trách nhiệm triển khai các thành phần trong Kiến trúc 

Tên hạng mục đầu tư Đơn vị chủ trì  
Thời gian thực 

hiện 

Thuộc chương 

trình/nhiệm vụ 

Ứng dụng dịch Vụ    

  Dịch vụ cho công dân, doanh nghiệp   ƯDDV01 

    Cổng thông tin công dân Công an tỉnh Từ 2017  

    Cổng giao dịch TMDT Sở Công thương Từ 2018  

  

Nâng cấp Cổng Thông tin - Giao tiếp điện 

tử (TT-GTDT)- Cổng thông tin điện tử 

thành phần các cơ quan nhà nước trên địa 
bàn tỉnh 

Sở TT&TT và các cơ 

quan  đơn vị 
Từ 2019 

 

  
Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 + Thanh 

toán điện tử 
Sở Nội vụ Từ 2017 

 

  

Hệ thống Đăng nhập 01 lần (SSO) 

 

 

Sở TT&TT Từ 2018 
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Tên hạng mục đầu tư Đơn vị chủ trì  
Thời gian thực 

hiện 

Thuộc chương 

trình/nhiệm vụ 

  Luồng dịch vụ nghiệp vụ   ƯDDV01 

  
Hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo điều 

hành của UBND tỉnh 

Văn phòng UBND 

tỉnh 
Từ năm 2018 

 

  Hệ thống thông tin ngành Y tế Sở Y tế Từ năm 2018  

  Hệ thống thông tin ngành Công thương Sở Công thương Từ năm 2018  

  Hệ thống thông tin ngành Kế hoạch đầu tư Sở Kế hoạch đầu tư Từ năm 2018  

  
Hệ thống thông tin ngành Tài nguyên - Môi 

trường 

Sở Tài nguyên - Môi 

trường 

Từ năm 2018  

  Hệ thống thông tin ngành Xây dựng Sở Xây dựng Từ năm 2018  

  
Hệ thống thông tin ngành Giáo dục và đào 

tạo 

Sở Giáo dục và đào 

tạo 

Từ năm 2018  

  Hệ thống thông tin ngành Tư pháp Sở Tư pháp Từ năm 2018  

   
Hệ thống thông tin ngành Nông nghiệp, 

phát triển nông thôn 

Sở Nông nghiệp, 

phát triển nông thôn 

Từ năm 2018  

  
Hệ thống thông tin ngành Khoa học công 

nghệ 

Sở Khoa học công 

nghệ 

Từ năm 2018  

  
Hệ thống thông tin ngành Giao thông vận 

tải 

Sở Giao thông vận 

tải 

Từ năm 2018  

    
Hệ thống thông tin ngành Văn hóa, thể thao 

và du lịch 

Sở Văn hóa, thể thao 

và du lịch 

Từ năm 2018  
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Tên hạng mục đầu tư Đơn vị chủ trì  
Thời gian thực 

hiện 

Thuộc chương 

trình/nhiệm vụ 

  
Hệ thống thông tin ngành Lao động, 

thương binh và xã hội 

Sở Lao động, thương 

binh và xã hội  

Từ năm 2018  

  Hệ thống thông tin ngành Nội vụ Sở Nội vụ Từ năm 2018  

  Hệ thống thông tin ngành Tài chính Sở Tài chính Từ năm 2018  

  
Hệ thống thông tin Quản lý các khu công 

nghiệp 

Ban Quản lý các khu 

công nghiệp 

Từ năm 2018  

  
Hệ thống thông tin phục vụ xúc tiến và thu 

hút đầu tư 

Văn phòng UBND 

tỉnh (Ban xúc tiến) 

Từ năm 2018  

  
Hệ thống thông tin phục vụ công tác ngoại 

vụ 
Sở Ngoại vụ 

Từ năm 2018  

  Hệ thống thông tin Bảo hiểm Bảo hiểm xã hội tỉnh Từ năm 2018  

  
Hệ thống thông tin phục vụ công tác Thanh 

tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 
Thanh tra tỉnh 

Từ năm 2018  

  
Hệ thống thông tin quản lý cơ sở dữ liệu 

dân tộc 
Ban dân tộc 

Từ năm 2018  

  
Hệ thống thông tin quản lý phòng cháy, 
chữa cháy 

Sở Cảnh sát phòng 
cháy và chữa cháy 

Từ năm 2018  

  
Hệ thống thông tin quản lý bảo đảm an 

ninh. 
Công an tỉnh 

Từ năm 2018  

  
Hệ thống thông tin ngành thông tin và 

truyền thông 
Sở TT&TT 

Từ năm 2018  
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Tên hạng mục đầu tư Đơn vị chủ trì  
Thời gian thực 

hiện 

Thuộc chương 

trình/nhiệm vụ 

Ứng dụng nội bộ, hỗ trợ nghiệp vụ và CSDL    

  Ứng dụng nội bộ, hỗ trợ nghiệp vụ   Từ năm 2018 

    
Nâng cấp Hệ thống thông tin tại bộ phận 

một cửa điện tử 
Sở Nội vụ 

Từ 2018  

    Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành Sở TT&TT Từ 2018  

    
Hệ thống thông tin quản lý, tích hợp Chữ 

ký số 
Sở TT&TT 

Từ 2018  

  CSDL dùng chung cấp Tỉnh   CSDL 

    CSDL về Dân Cư Công an tỉnh Từ năm 2018  

    CSDL về Đất Đai 
Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

Từ năm 2018  

    CSDL về Tài chính Sở Tài chính Từ năm 2018  

    CSDL về Bảo hiểm Bảo hiểm xã hội Từ năm 2018  

  CSDL về Công chức  2015-2017  

Tích hợp ứng dụng, dịch vụ (LGSP) Sở TT&TT 2017-2019 HT04 

 Nền tảng tích hợp quy trình  (BPM)    

  
Quản lý & theo dõi quy trình nghiệp vụ 

(BAM) 
  

 

  Quản lý luồng công việc (BPM)    
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Tên hạng mục đầu tư Đơn vị chủ trì  
Thời gian thực 

hiện 

Thuộc chương 

trình/nhiệm vụ 

 Nền tảng Tich hợp ứng dụng  (ESB)    

  
Trục tích hợp - Kiến trúc hướng dịch vụ 

SOA (ESB) 
  

 

  Tích hợp (ESB - Adapters)    

 Tích hợp hệ thống ngoài     

  Cổng thanh toán ngân hàng    

  Hệ thống chữ ký số    

  Hệ thống thông tin của Chính phủ/Bộ    

  Trục tích hợp quốc gia (NGSP) 

 

 

 

 

 

 

 

Hệ thống, Ứng dụng, Nền tảng hỗ trợ Sở TT&TT  ƯDHT 

  Quản lý thông tin    

    
Hệ thống nền tảng quản lý nội dung - 

Portal 
 Từ 2018 

 

    
Hệ thống nền tảng quản lý và tích hợp văn 

bản - DMS 
 Từ 2018 

 

  Hợp tác & Trao đổi  Sở TT&TT   
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Tên hạng mục đầu tư Đơn vị chủ trì  
Thời gian thực 

hiện 

Thuộc chương 

trình/nhiệm vụ 

    Thư điện tử  Từ 2017  

  Quản lý an toàn, bảo mật thông tin Sở TT&TT   

    Bảo mật ứng dụng    

  Quản Lý Tài Khoản    

  Xác thực và cấp quyền    

  Danh Mục Thư Mục    

    Bảo mật dữ liệu    

    Bảo mật mạng    

    Bảo mật hạ tầng    

  Quản lý hệ thống & Mạng  Từ 2017  

    Theo dõi vấn đề    

    Tài nguyên hệ thống    

    

Quản lý và theo dõi tài nguyên Mạng 

 

 

 

 

  

Hạ tầng kỹ thuật và cơ sở vật chất    

  
Xây dựng, hoàn thiện hạ tầng mạng cho các 

cơ quan Đảng, đoàn thể, tổ chức chính trị-xã 

hội và các cơ quan hành chính nhà nước trên 

Sở TT&TT và các 

cơ quan, đơn vị  

Từ năm 2016 HT03 
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Tên hạng mục đầu tư Đơn vị chủ trì  
Thời gian thực 

hiện 

Thuộc chương 

trình/nhiệm vụ 

địa bàn Tỉnh, đảm bảo kết nối thông suốt tại 

tất cả các đơn vị trên toàn tỉnh 

  
Nâng cấp, hoàn thiện Trung tâm dữ liệu của 

tỉnh đảm bảo chuẩn Tier 3 
Sở TT&TT 

Từ năm 2018 HT01 

  Xây dựng TTDL dự phòng của Tỉnh Sở TT&TT Từ năm 2018 HT01 

  
Xây dựng Trung tâm hỗ trợ dịch vụ (Call 

Center) của tỉnh 

Văn phòng UBND 

tỉnh (Ban xúc tiến) 

Từ năm 2018 HT05 

  

Xây dựng các hệ thống hỗ trợ truy nhập của 

người dân vào hệ thống dịch vụ của cơ quan 

chính quyền 

Sở TT&TT 

Từ năm 2018 HT06 

 

 

 



 

 

VI. Tổ chức triển khai Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh 

1. Lộ trình triển khai 

Từ hiện trạng, định hướng xây dựng và kiến trúc CQĐT Vĩnh Phúc như đã 

phân tích ở trên lộ trình xây dựng CQĐT Vĩnh Phúc được phân kỳ theo thứ tự ưu 

tiên như sau:  

a) Giai đoạn 1: 2016 - 2017  

Mục tiêu: xây dựng nền tảng CQĐT Vĩnh Phúc. Cụ thể:  

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.  

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.  

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.  

Đào tạo công dân điện tử cho một số thành phố/thị xã/huyện trên địa bàn 

tỉnh. 

b) Giai đoạn 2: 2018 – 2020  

Mục tiêu: xây dựng CQĐT Vĩnh Phúc. Cụ thể:  

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: sau năm 2020  

Mục tiêu là đến hết năm 2020 xây dựng hoàn thành hệ thống CQĐT. 

2. Các giải pháp tổ chức thực hiện 

Để triển khai thành công CQĐT tỉnh Vĩnh Phúc theo Kiến trúc, cần thực hiện 

các giải pháp triển khai sau: 

2.1. Giải pháp về tài chính 



 

172 

 

 

- 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. 

2.2. 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. 

2.3. 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 
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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. 

2.4. 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. 

3. 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; 
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- Xây dựng chính sách ưu đãi đối với cán bộ kỹ thuật công nghệ thông tin 

trong tỉnh Vĩnh Phúc; 

- Xây dựng quy chế về các thông tin, số liệu bắt buộc phải tích hợp, công bố 

trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Phúc; 

- Đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào tiêu chí thi đua, khen thưởng của 

Tỉnh. 

4. Trách nhiệm Sở Thông tin và Truyền thông 

a) Là đơn vị đầu mối phối hợp với các đơn vị khác thuộc Tỉnh tổ chức triển 

khai áp dụng kiến trúc chính quyền điện tử của Tỉnh trong việc tổ chức triển khai 

các hoạt động chính quyền điện tử của Tỉnh. Tuyên truyền, phổ biến Kiến trúc 

Chính quyền điện tử cấp Tỉnh. 

b) Chủ trì, xây dưng kế hoạch triển khai chi tiết các hoạt động chỉnh phủ điện 

tử của Tỉnh dựa trên kiến trúc chính quyền điện tử 1.0. 

c) Chủ trì, 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.  

d) Chủ trì xây dựng nền tảng chia sẻ, tích hợp chính quyền điện tử của Tỉnh. 

Chủ trì việc triển khai tích hợp dịch vụ, ứng dụng đối với các hệ thống thông tin 

trong Tỉnh.  

h) Phối hợp, hỗ trợ, hướng dẫn các đơn vị trong Tỉnh trong việc đảm bảo 

thiết kế kỹ thuật của các hệ thống thông tin của các đơn vị đáp ứng các yêu cầu 

của kiến trúc chính quyền điện tử. Thẩm định, kiểm tra, đôn đốc tuân thủ Kiến 

trúc Chính quyền điện tử cấp Tỉnh. 

i) Duy trì, cập nhật kiến trúc chính quyền điện tử khi có các yêu cầu mới về 

nghiệp vụ, công nghệ phát sinh 

5. Trách nhiệm các cơ quan khác 

Các Sở Ban Ngành: 

Phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin & 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. 

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. 
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Ủy ban nhân dân cấp xã 

Có trách nhiệm triển khai các nhiệm vụ trong đề án ở cấp Xã, tỉnh 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. Các Phụ lục  

1. Phụ lục 1: Số liệu khảo sát hiện trạng ƯDCNTT trên địa bàn tỉnh Vĩnh 

Phúc 

2. Phụ lục 2: Số liệu DVCTT 

3. Phụ lục 3: Phân tích mô hình liên thông nghiệp vụ các thủ tục hành chính 

công ưu tiên tin học hóa giai đoạn 2016-2020 

4. Phụ lục 4: Các yêu cầu cho Hạ tầng kỹ thuật,  tiêu chuẩn CNTT áp dụng 

và nguyên tắc triển khai 
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VIII. 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;  

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”;  
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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 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. Kế hoạch số 1136/KH-UBND ngày 3/3/2016 của UBND tỉnh về việc thực 

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

điện tử trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. 

19. Kế hoạch số 4865/KH-UBND ngày 6/8/2015 của UBND tỉnh về việc xây 

dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Vĩnh Phúc. 

20. Quyết định số 3939/QĐ-UBND ngày 27/12/2010 của UBND tỉnh về việc  

phê duyệt Quy hoạch phát triển Công nghệ thông tin tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 

2020 và tầm nhìn đến năm 2030. 

21. Quyết định số 3891/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh về Phê 

duyệt Quy hoạch phát triển ngành Báo chí, Phát thanh - Truyền hình và Thông 

tin điện tử tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. 

---------------------------------------  

 

 




