
 

 

Kính gửi: 

 

 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số 

nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, 

định hướng đến 2025;  

Căn cứ Quyết định số 153/QĐ-TTg ngày 30/01/2018 của Thủ tướng  

Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn  

2016-2020; 

Căn cứ Nghị quyết số 121/NQ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về  

Nghị quyết Hội nghị Chính phủ với địa phương và phiên họp thường kỳ tháng 12 

năm 2019; 

Tiếp theo văn bản số 1718/BTTTT-THH ngày 11/5/2020 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông về việc triển khai Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ 

tại Hội nghị trực tuyến UBQG về CPĐT ngày 12/02/2020, 

Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TTTT) đề nghị các cơ quan phối hợp, 

triển khai cụ thể một số nội dung quan trọng sau: 

1. Về triển khai Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp bộ/tỉnh (LGSP) 

a) Theo Nghị quyết số 121/NQ-CP, Quyết định số 153/QĐ-TTg, chỉ đạo của 

Thủ tướng Chính phủ, đến hết năm 2020, 100% các bộ, địa phương phải có Nền 

tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu dùng chung cấp Bộ/cấp tỉnh (LGSP) và kết nối với 

Hệ thống kết nối, liên thông các hệ thống thông tin ở Trung ương và địa phương 

(NGSP) để khai thác các cơ sở dữ liệu quốc gia, hệ thống thông tin có quy mô, 

phạm vi từ Trung ương đến địa phương. Đây là một mục tiêu quan trọng nhằm 

tạo lập nền tảng kết nối, chia sẻ dữ liệu thông suốt từ Trung ương đến địa phương 

giai đoạn tới.  

b) Đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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dịch vụ công trực tuyến 
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- Có 14 cơ quan chưa triển khai LGSP bao gồm: Bộ Công Thương, Bộ Giáo 

dục và Đào tạo, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ 

Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài nguyên 

và Môi trường, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Xây dựng, Bộ Y tế, Thanh 

tra Chính phủ, Ủy ban dân tộc. Đề nghị Quý Cơ quan khẩn trương triển khai LGSP 

và thực hiện kết nối với hệ thống để hoàn thành nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ giao. Thời gian hoàn thành: tháng 9/2020. 

- Có 09 cơ quan đã triển khai LGSP, tuy nhiên chưa thực hiện kết nối với 

NGSP bao gồm: Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư, Bộ Khoa học và Công nghệ, Ngân hàng nhà nước, Đài truyền hình Việt Nam. 

Đề nghị Quý Cơ quan khẩn trương kết nối với hệ thống NGSP để kết nối, chia sẻ 

dữ liệu (Danh mục các dịch vụ dữ liệu tại Phụ lục kèm theo). Thời gian hoàn 

thành: tháng 9/2020. 

c) Đối với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

- Có 29 địa phương chưa triển khai LGSP bao gồm: Bắc Giang, Bạc Liêu, 

Bến Tre, Cà Mau, Cần Thơ, Cao Bằng, Đắk Nông, Gia Lai, Hà Giang, Hà Nam, 

Hà Nội, Hà Tĩnh, Hậu Giang, Khánh Hòa, Kiên Giang, Kon Tum, Lai Châu, Lâm 

Đồng, Nghệ An, Ninh Bình, Phú Thọ, Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng 

Trị, Sơn La, Tây Ninh, Thái Nguyên, Trà Vinh. Đề nghị Quý Cơ quan khẩn trương 

triển khai LGSP và thực hiện kết nối NGSP để hoàn thành nhiệm vụ Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ giao. Thời gian hoàn thành: tháng 9/2020. 

- Có 06 địa phương đã triển khai LGSP, tuy nhiên chưa tiến hành kết nối 

NGSP bao gồm: Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Định, Điện Biên, Đồng Nai, Đồng Tháp, 

Quảng Trị. Đề nghị Quý Cơ quan khẩn trương thực hiện kết nối với Hệ thống 

NGSP để kết nối chia sẻ dữ liệu (Danh mục các dịch vụ dữ liệu tại Phụ lục kèm 

theo). Thời gian hoàn thành: tháng 9/2020. 

d) Trong thời gian Quý Cơ quan chưa có điều kiện triển khai LGSP, đề nghị 

giao đơn vị chuyên trách về CNTT của mình khẩn trương liên hệ, phối hợp với 

Cục Tin học hóa để được hỗ trợ LGSP trong tháng 6/2020, nhằm hoàn thành 

nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.  

2. Về việc kết nối với hệ thống thu thập, đánh giá việc sử dụng thông tin và 

dịch vụ công trực tuyến 

Đề nghị Quý Cơ quan giao đơn vị chuyên trách về CNTT làm đầu mối kỹ 

thuật, liên hệ với Cục Tin học hóa để kết nối Cổng thông tin điện tử, Cổng dịch 

vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh với Hệ thống thu 
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thập, đánh giá việc sử dụng thông tin và dịch vụ công trực tuyến của Bộ Thông 

tin và Truyền thông theo quy định tại Thông tư số 22/2019/TT-BTTTT. Số liệu 

thu thập được sẽ được Bộ TTTT sử dụng để tham chiếu, đánh giá về việc triển 

khai, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, phục vụ công tác xếp hạng, báo cáo về ứng 

dụng công nghệ thông tin, Chính phủ điện tử, cải cách hành chính.  

Thời gian triển khai: tháng 6/2020. 

Chi tiết hướng dẫn kỹ thuật kết nối, Quý Cơ quan có thể truy cập địa chỉ: 

https://emc.ngsp.gov.vn/document/, đăng nhập với tài khoản được cung cấp để tải 

tài liệu. Trong trường hợp Quý Cơ quan chưa được cung cấp tài khoản, đề nghị 

liên hệ với Cục Tin học hóa để được hỗ trợ. 

Đầu mối liên hệ của Cục Tin học hóa (Bộ Thông tin và Truyền thông):  

- Triển khai LGSP, kết nối NGSP, kết nối thực hiện Quyết định số 

45/2016/NĐ-CP: Đ/c Trần Quốc Tuấn, Trưởng phòng Tích hợp hệ thống; email: 

tqtuan@mic.gov.vn; điện thoại: 0902170982. 

- Triển khai kết nối với hệ thống thu thập, đánh giá việc sử dụng thông tin và 

dịch vụ công trực tuyến: Đ/c Đỗ Lập Hiển, Phó Giám đốc Trung tâm Chính phủ 

điện tử; email: dlhien@mic.gov.vn; điện thoại: 0916033555. 

      Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng (để b/c); 

- Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng; 

- Đơn vị chuyên trách CNTT của các Bộ, cơ quan 

ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc  

Trung ương; 

- Lưu: VT, THH. (200b) 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thành Hưng 

 

  

https://emc.ngsp.gov.vn/document/
mailto:dlhien@mic.gov.vn

		2020-06-02T10:25:11+0700
	Nguyễn Thành Hưng


		2020-06-02T11:23:37+0700


		2020-06-02T11:23:37+0700


		2020-06-02T11:23:37+0700


		2020-06-02T11:23:37+0700




