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I. Giới thiệu chung về xây dựng Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử 

1. Khái niệm về Chính phủ điện tử 

 Ngày nay, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ 

quan nhà nước (CQNN), hướng tới phát triển Chính phủ điện tử (CPĐT) là xu 

thế tất yếu, là mô hình phổ biến của nhiều quốc gia, xây dựng CPĐT trở thành 

nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của bất cứ Chính phủ nào, CPĐT cho phép người 

dân tương tác, nhận được các dịch vụ từ Chính phủ 24 giờ một ngày, 07 ngày 

một tuần, tăng tính minh bạch, giảm chi phí, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt 

động của Chính phủ, góp phần làm giảm tiêu cực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - 

xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng. Hiện nay có nhiều định nghĩa về CPĐT, 

tuy nhiên có nội dung chính như sau: “Chính phủ điện tử là Chính phủ ứng 

dụng CNTT nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, 

tăng cường công khai, minh bạch thông tin, cung cấp dịch vụ công tốt hơn cho 

người dân và doanh nghiệp”. Các dịch vụ của CPĐT thông thường bao gồm các 

nhóm dịch vụ: G2C - Chính phủ cung cấp thông tin và dịch vụ cho người dân; 

G2B - Chính phủ cung cấp thông tin và dịch vụ cho doanh nghiệp; G2G - Cung 

cấp thông tin và các dịch vụ liên quan giữa các cơ quan Chính phủ với nhau; 

G2E - Chính phủ cung cấp các thông tin và dịch vụ cho cán bộ, công chức. 

Trong quá trình triển khai CPĐT, đặc biệt tại các nước phát triển, lợi ích 

mà CPĐT mang lại được thể hiện rất rõ, thậm chí có thể định lượng được.  

Qua nghiên cứu kinh nghiệm các nước, đặc biệt là các nước có CPĐT phát 

triển như Mỹ, Châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, 

Singapore,…Cho thấy, CPĐT tại các nước đang ở các giai đoạn phát triển khác 

nhau, nhưng tựu chung, đang hướng đến một xu thế đó là "người dân là trung 

tâm" (citizen centric), người dân chỉ cần truy nhập dịch vụ một lần (single sign 

on) qua một cửa (single window). Để làm điều này, vấn đề kết nối, liên thông 

trong CPĐT ngày càng trở thành vấn đề cốt yếu; các nước tập trung vào việc 

tích hợp các hệ thống thông tin của các cơ quan liên quan tạo nên một chính phủ 

kết nối.  

2. Giới thiệu chung về Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử  

Theo Liên Hợp Quốc, để chuyển sang chính phủ kết nối đòi hỏi có một 

khung (framework) chặt chẽ, đồng bộ, nó không thể được tạo ra bằng các cơ 

chế, giải pháp lẻ tẻ. Thực tế, các cơ quan chính phủ thường là các tổ chức lớn, 

có đặc trưng cấu trúc phân cấp, phân tách phức tạp thành các đơn vị thành viên 
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nhỏ hơn và các đơn vị này hoạt động tương đối độc lập. Điều này dẫn đến sự 

phân chia các quy trình nghiệp vụ, các hệ thống, gây khó khăn trong việc kết 

nối, liên thông các đơn vị. Để giải quyết vấn đề kết nối, liên thông trong CPĐT, 

có hai giải pháp chính đó là thông qua việc ban hành, áp dụng các chuẩn và việc 

ban hành, tuân thủ Khung Kiến trúc CPĐT. 

Rất nhiều quốc gia trên thế giới đã nghiên cứu và đưa ra các khung tương 

hợp cho Chính phủ điện tử (e-Government Interoperability Framework), với cốt 

lõi là các bộ chuẩn nhằm đảm bảo cho tính tương hợp, kết nối liên thông. Còn 

Khung Kiến trúc CPĐT, hướng tới việc xác định rõ các thành phần, bộ phận của 

tổ chức, cơ quan và mối quan hệ giữa các thành phần này trong Chính phủ điện 

tử.  

Trong thời gian qua, đã có nhiều phương pháp luận về Khung Kiến trúc 

CPĐT được xây dựng. Tuy nhiên, hiện nay hầu hết các Khung Kiến trúc CPĐT 

được xây dựng dựa trên một số khung kiến trúc và phương pháp luận chính như: 

Khung Zachman (Zachman Framework); Khung kiến trúc nhóm mở - TOGAF 

(Open Group Architectural Framework); Phương pháp luận của Gartner; Khung 

kiến trúc tổng thể liên bang của Mỹ - FEAF (Federal Enterprise Architecture 

Framework); Các chuẩn và kiến trúc cho các ứng dụng CPĐT của Đức - SAGA  

(Standards and Architectures for eGovernment Applications); Phương pháp luận 

OIO của Đan Mạch (Offentlig Information Online). Đối với đa số các cơ quan, 

không có phương pháp luận nào là hoàn toàn phù hợp để xây dựng Khung Kiến 

trúc CPĐT, vì vậy đòi hỏi phải có sự chọn lọc, kết hợp nhiều phương pháp để 

đáp ứng nhu cầu của cơ quan, tổ chức.  

Sau đây là sơ lược lịch sử phát triển một số phương pháp luận về Khung 

Kiến trúc CPĐT. 

Lĩnh vực nghiên cứu về Kiến trúc tổng thể (gọi tắt là EA – Enterprise 

Architecture) có thể coi bắt đầu từ năm 1987, khi J.A. Zachman, một trong 

những người tiên phong trong nghiên cứu kiến trúc tổng thể, công bố bài viết 

"một khung cho kiến trúc các hệ thống thông tin - A framework for Information 

System Architecture" trên tạp chí IBM Systems. Trong bài viết này, Zachman đã 

chỉ ra thách thức và tầm nhìn của EA. Khung kiến trúc hệ thống thông tin của 

Zachman sau đó được đổi tên thành khung EA. Trên cơ sở lý thuyết của mình, 

Zachman đã có đóng góp chính trong những nỗ lực đầu tiên của Bộ Quốc phòng 

Mỹ để tạo ra một EA. Nỗ lực này được biết đến là Khung kiến trúc kỹ thuật cho 
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quản lý thông tin – TAFIM (Technical Architecture Framework for Information 

Management) được giới thiệu năm 1994. 

Năm 1998, sau 04 năm được giới thiệu, TAFIM chính thức hết thời hạn sử 

dụng tại Bộ Quốc phòng Mỹ, các công việc đã hoàn thành được chuyển sang 

nhóm mở (Open Group). Họ đã hướng nó sang một chuẩn mới và ngày nay 

được biết đến là Khung kiến trúc nhóm mở - TOGAF. 

Tháng 4 năm 1998, Hội đồng CIO của Mỹ (bao gồm CIO các Bộ, cơ quan 

ngang Bộ) bắt đầu công việc cho dự án chính đầu tiên có tên là Khung Kiến trúc 

tổng thể liên bang - FEAF (Federal Enterprise Architecture Framework) và 

Phiên bản 1.1 ra đời vào tháng 9 năm 1999. Tài liệu này chứa đựng một số ý 

tưởng mới, như các "kiến trúc phân đoạn"- segmented architecture. Sau một 

khoảng thời gian phát triển, trách nhiệm về EA từ liên bang được chuyển từ hội 

đồng CIO sang Văn phòng quản lý và ngân sách OMB (Office of Management 

and Budget). Năm 2002, OMB phát triển Kiến trúc tổng thể liên bang - FEA. 

Đây là tài liệu cơ sở cho các tiểu bang xây dựng EA của mình. 

Vào năm 2005, cùng thời điểm OMB đang là cơ quan chịu trách nhiệm 

chính về EA trong khu vực công, thì một tổ chức khác có những bước tiến trở 

thành lực lượng chính về lĩnh vực này trong khu vực tư đó là Gartner. 

Ngoài các phương pháp luận Khung Kiến trúc CPĐT nêu trên, một trong 

các phương pháp luận cũng được các nước chú ý nghiên cứu học tập trong thời 

gian qua đó là Các chuẩn và kiến trúc cho các ứng dụng CPĐT - SAGA, đây là 

Kiến trúc khá đặc thù được Đức xây dựng năm 2000, bao gồm quy định cả 

chuẩn và kiến trúc trong đó. Hoàn cảnh ra đời của SAGA xuất phát từ tháng 

9/2000, khi Tổng thống nước Đức Gerhard Schröder ban hành sáng kiến CPĐT 

BundOline 2005, cam kết cung cấp trên 400 dịch vụ trực tuyến đến năm 2005. 

Để các ứng dụng CPĐT này có thể kết nối, tương tác với nhau cần dựa trên các 

chuẩn, kiến trúc chung. Cơ quan tư vấn và điều phối của chính quyền liên bang 

về IT (KBSt) đã xây dựng SAGA, với sự tham gia của các chuyên gia đến từ các 

doanh nghiệp lớn, các cơ quan chính phủ khác nhau, SAGA liên tục được cập 

nhật, phát triển. 

Tổng quát về đặc điểm của một số phương pháp luận về Khung Kiến trúc 

CPĐT như sau: 
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Khung Zachman (Zachman Framework) 

Khung Zachman hướng tới cung cấp một cấu trúc lôgic để phân loại và tổ 

chức các thành phần mô tả của một cơ quan, nó được sử dụng như một nền tảng 

để phân tích và phát triển nhiều khung EA. Khung Zachman xác định cấu trúc 

các thành phần mô tả của một EA thành một lược đồ 6 hàng, 5 cột. Các hàng mô 

tả các vai trò liên quan đến định nghĩa EA: người lập kế hoạch (Planner), người 

sở hữu (Owner), người thiết kế (Designer), người xây dựng (Builder) và người 

làm phụ (Subcontractor). Các cột mô tả các câu hỏi mà mỗi thành phần kiến trúc 

nên trả lời: cái gì (What), ở đâu (Where), như thế nào (How), khi nào (When) và 

tại sao (Why).  

Khung kiến trúc nhóm mở (TOGAF) 

TOGAF có mục đích là để hỗ trợ thiết kế, đánh giá và phát triển các EA. 

TOGAF cung cấp một tập các góc nhìn kiến trúc, nó cho phép một kiến trúc sư 

bảo đảm rằng một tập phức tạp các yêu cầu được xác định đầy đủ. TOGAF chia 

EA thành 4 kiến trúc thành phần: Kiến trúc nghiệp vụ (Business Architecture); 

Kiến trúc dữ liệu (Data Architecture), Kiến trúc ứng dụng (Application 

Architecture) và Kiến trúc công nghệ (Technology Architecture). Ngoài ra, 

TOAGAF cung cấp một phương pháp để phát triển và duy trì các EA được gọi 

là phương pháp phát triển kiến trúc – ADM (Architecture Development 

Method).  

Khung kiến trúc tổng thể liên bang (FEAF) 

FEAF có mục đích hỗ trợ phát triển và duy trì các EA đồng bộ, thống nhất, 

liên cơ quan, nó tập trung đánh giá các hiệu năng của các đầu tư CNTT. FEAF 

bao gồm 06 mô hình tham chiếu liên quan chặt chẽ với nhau đó là: Mô hình 

tham chiếu hiệu năng - PRM (Performance Reference Model); Mô hình tham 

chiếu nghiệp vụ - BRM (Business Reference Model); Mô hình tham chiếu dữ 

liệu - DRM (Data Reference Model); Mô hình tham chiếu ứng dụng - ARM ( 

Application Reference Model); Mô hình tham chiếu hạ tầng - IRM 

(Infrastructure Reference Model); Mô hình tham chiếu an toàn/an ninh - SRM 

(Security Reference Model). Về quy trình, FEAF cung cấp các hướng dẫn để 

phát triển và duy trì các EA, quy trình này đặc biệt hỗ trợ kế hoạch dịch chuyển 

từ mô hình hiện tại đến tương lai. 

 

 



7 
 

Các chuẩn và kiến trúc cho các ứng dụng CPĐT ( SAGA) 

SAGA sử dụng mô hình tham chiếu xử lý phân tán mở (RM-ODP) để mô 

tả các ứng dụng CPĐT. Bằng cách đưa ra các góc nhìn khác nhau về một ứng 

dụng, điều này làm dễ hiểu, giảm độ phức tạp của kiến trúc tổng thể. SAGA 

hướng tới bảo đảm tính hệ thống, kiến trúc, quy trình đồng bộ, bảo đảm các 

chuẩn kết nối của các ứng dụng CPĐT.  

Phương pháp luận xây dựng Kiến trúc tổng thể của Đan Mạch (OIO) 

Đan Mạch đã ban hành tài liệu “Kiến trúc cho nền hành chính số - Sổ tay 

các khái niệm, các khung và các quy trình” (thường được gọi là Sổ tay). Tài liệu 

này mô tả cách giải quyết các thách thức và nhu cầu mới của các cơ quan hành 

chính thông qua việc lập kế hoạch sử dụng tài nguyên CNTT một cách có hệ 

thống. Việc lập kế hoạch phải thực hiện so sánh các yêu cầu nghiệp vụ với các 

khả năng mà hệ thống thông tin và công nghệ có thể đáp ứng được; xem xét các 

cơ hội mà các công nghệ mới đem lại từ đó xây dựng được viễn cảnh hệ thống 

tương lai và kế hoạch nhằm đạt được điều đó. Sổ tay hướng dẫn đã nêu lên một 

phương pháp toàn diện để phát triển và duy trì kiến trúc tổng thể gọi là phương 

pháp luận OIO. 

Kiến trúc khái niệm Chính phủ điện tử Gartner 

Kiến trúc Gartner khác với các phương pháp luận EA đã nêu ở trên, nó 

không phải là mô hình phân loại - taxonomy (như Zachman) hay tập trung vào 

quy trình (như TOGAF) hoặc mô hình đầy đủ (như FEA) mà có thể coi nó là 

một mô hình thực tiễn (practice). Theo quan điểm của Gartner, Kiến trúc CPĐT 

là chiến lược, không phải là công nghệ, tập trung vào đích cần hướng tới. Hai 

điều quan trọng nhất đối với Kiến trúc Gartner là một cơ quan sẽ đi đến đâu và 

làm thế nào đến đó. Vì vậy, cần xác định được mô hình/sơ đồ thành phần của 

CPĐT và lộ trình triển khai các thành phần trong mối quan hệ của chúng. 

Mặc dù có các phương pháp luận khác nhau, nhưng các Kiến trúc CPĐT 

nói chung đều hướng tới các mục đích: 

- Xác định bức tranh tổng thể của cơ quan. Trong đó có các thành phần và 

mối quan hệ giữa chúng, gắn liền ứng dụng CNTT với các hoạt động nghiệp vụ; 

- Nâng cao khả năng kết nối liên thông, tích hợp, chia sẻ, sử dụng lại thông 

tin, cơ sở hạ tầng thông tin; 

- Hạn chế đầu tư trùng lặp, tiết kiệm chi phí, thời gian triển khai; 
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- Nâng cao tính linh hoạt khi xây dựng, triển khai các thành phần, hệ thống 

thông tin theo điều kiện thực tế; 

- Tạo cơ sở xác định các thành phần, hệ thống CNTT cần xây dựng và lộ 

trình, trách nhiệm triển khai. 

Với tầm quan trọng như trên, việc phát triển và ứng dụng Kiến trúc CPĐT 

tại các nước ngày càng được chú trọng.   

Qua kinh nghiệm các nước cũng cho thấy, xây dựng Kiến trúc CPĐT là 

công việc phức tạp, lâu dài, các Kiến trúc được ban hành thành nhiều phiên bản 

trong các giai đoạn khác nhau phù hợp nhu cầu và sự phát triển. Sau khi đã có 

Kiến trúc, cần có nhiều tài liệu hướng dẫn triển khai cụ thể. 

II. Sự cần thiết xây dựng Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử tại Việt Nam 

1. Hiện trạng phát triển Chính phủ điện tử tại Việt Nam 

Mặt mạnh: 

- Hạ tầng kỹ thuật CNTT dần được hoàn thiện, tạo điều kiện triển khai ứng 

dụng CNTT; số lượng cán bộ, công chức được trang bị máy tính phục vụ công 

việc ngày càng tăng, đạt khoảng 90%; hệ thống mạng nội bộ (LAN) được triển 

khai tại tất cả các Bộ, ngành, địa phương; Mạng truyền số liệu chuyên dùng đã 

kết nối các cơ quan nhà nước đến cấp quận, huyện; 

- Các ứng dụng CNTT nội bộ trong cơ quan nhà nước được triển khai mạnh 

mẽ, gần 100% các cơ quan nhà nước đã trang bị hệ thống quản lý văn bản và 

điều hành, hệ thống thư điện tử để trao đổi văn bản, điều hành qua mạng; 

- Tất cả các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương đã có cổng hoặc trang thông tin điện tử để 

cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến, hầu hết các dịch vụ công được 

cung cấp trực tuyến mức độ 2; ngày càng nhiều dịch vụ công trực tuyến mức độ 

3 được các cơ quan nhà nước cung cấp; 

- Một số hệ thống thông tin chuyên ngành đã được triển khai và phát huy 

hiệu quả nổi bật, góp phần phát triển kinh tế, tiêu biểu như các hệ thống thuế, 

hải quan điện tử. 
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Mặt yếu: 

- Các ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước chủ yếu ở quy mô nhỏ, sử 

dụng nội bộ, chưa kết nối, chia sẻ thông tin trên diện rộng; 

- Các dịch vụ công trực tuyến mức độ cao cung cấp cho người dân và 

doanh nghiệp còn chưa nhiều; 

- Các hệ thống thông tin quy mô lớn, các cơ sở dữ liệu quốc gia, tạo nền 

tảng phát triển CPĐT chậm được triển khai. Các hệ thống đã được xây dựng còn 

thiếu kết nối, chia sẻ, trao đổi thông tin; 

- Việc đầu tư CNTT còn chưa được đồng bộ, nhiều khi có sự trùng lặp giữa 

các cơ quan nhà nước, giữa các cấp. 

2. Sự cần thiết xây dựng Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử tại Việt Nam 

Từ hiện trạng trên, cần thiết xây dựng Khung Kiến trúc CPĐT Việt Nam để 

khắc phục những mặt yếu ở trên. Việc xây dựng và tuân thủ Khung Kiến trúc 

CPĐT sẽ giúp các cơ quan nhà nước: 

- Tăng khả năng kết nối, liên thông các hệ thống thông tin trên quy mô 

rộng, góp phần phục vụ người dân, doanh nghiệp mọi lúc, mọi nơi, một cửa; 

- Tăng khả năng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ cao cho 

người dân và doanh nghiệp dựa trên nền tảng dữ liệu, thông tin tin cậy được chia 

sẻ trên diện rộng giữa các cơ quan nhà nước; 

- Giảm đầu tư trùng lặp, vì xác định được rõ các thành phần, hệ thống 

thông tin trong CPĐT và trách nhiệm, lộ trình triển khai của các cơ quan. 

III. Xây dựng Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam 

Trong thời gian qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã nghiên cứu chi tiết, 

học hỏi kinh nghiệm các phương pháp xây dựng, nội dung Khung Kiến trúc 

CPĐT các nước như đã nêu tên ở trên và kinh nghiệm một số nước khác như 

Úc, Đài Loan, Singapore… Tuy nhiên, với các nước nói chung và Việt Nam nói 

riêng, không thể sao chép hoàn toàn Khung Kiến trúc CPĐT của nước khác, mà 

phải xây dựng Khung Kiến trúc CPĐT cho riêng mình, phù hợp với những đặc 

thù, nhu cầu thực tế Việt Nam, dựa trên sự kết hợp các phương pháp luận xây 

dựng Khung Kiến trúc CPĐT của quốc tế. 
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1. Một số đặc thù của Việt Nam và đặc điểm Khung Kiến trúc CPĐT Việt 

Nam 

Một số đặc thù của Việt Nam: 

- Hệ thống quản lý hành chính nhà nước chia làm nhiều cấp, với nhiều mối 

quan hệ dọc, ngang trong mỗi cấp và giữa các cấp; 

- Hệ thống chính trị của Việt Nam bao gồm nhiều thành phần như các cơ 

quan Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Mặt trận tổ quốc Việt Nam,… 

- Quy mô, đặc điểm chức năng, nhiệm vụ của các Bộ, ngành rất khác nhau. 

Nhiều Bộ có chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức gọn, các đơn vị trực thuộc 

trong phạm vi địa lý hẹp; trong khi nhiều Bộ có quy mô, chức năng, nhiệm vụ 

phức tạp, các đơn vị trực thuộc có địa điểm làm việc trên khắp cả nước; 

- Có sự khác biệt lớn về quy mô, đặc điểm kinh tế, văn hóa, xã hội của các 

tỉnh, thành phố trên các vùng miền; 

- Hiện trạng các ứng dụng CNTT trong hoạt động của các CQNN chủ yếu 

quy mô nhỏ, nội bộ; thiếu kết nối, chia sẻ hạ tầng, dữ liệu; việc đầu tư nhiều nơi 

còn trùng lặp; chưa phân định rõ trách nhiệm cơ quan trong xây dựng, triển khai 

hệ thống CNTT các cấp. Đây là những hạn chế mà Khung kiến trúc CPĐT cần 

hướng đến khắc phục. 

Đặc điểm Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam: 

Khung Kiến trúc CPĐT Việt Nam được xây dựng dựa trên sự kết hợp các 

phương pháp luận xây dựng Khung Kiến trúc CPĐT của quốc tế (đặc biệt dựa 

trên Kiến trúc Chính phủ điện tử của Gartner, mô hình CPĐT của Đài Loan, một 

số mô hình CPĐT địa phương đang triển khai tại Việt Nam như Đà Nẵng), bảo 

đảm phù hợp với các đặc thù của Việt Nam. Các đặc điểm nổi bật Khung Kiến 

trúc CPĐT Việt Nam: 

- Tính tổng quát: Thể hiện được bức tranh tổng thể các thành phần CPĐT 

trên quy mô quốc gia, trong đó xác định vị trí, trách nhiệm của các Bộ, ngành, 

địa phương đối với các thành phần tổng thể phát triển CPĐT quốc gia, giúp cho 

sự phát triển CPĐT được đồng bộ, toàn diện; 

- Tính cụ thể: Trên cơ sở Khung Kiến trúc CPĐT cấp Bộ, Khung Kiến trúc 

CQĐT cấp tỉnh, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là Bộ/tỉnh) có thể xây dựng Kiến trúc 
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CPĐT chi tiết của mình. Trong các Khung Kiến trúc đã mô tả cụ thể vị trí, vai 

trò, chức năng các thành phần và gợi ý lộ trình thực hiện; 

- Tính kết nối: Thể hiện được các nguyên tắc, thành phần kết nối các hệ 

thống thông tin các cấp nhằm tăng cường khả năng kết nối, chia sẻ hạ tầng, 

thông tin giữa các CQNN; 

- Tính mở: Các thành phần mô tả trong Khung Kiến trúc là các thành phần 

cốt lõi, cơ bản, vì vậy có thể tùy biến về số lượng, chức năng các thành phần để 

phù hợp với nhu cầu, điều kiện thực tế; các thành phần Kiến trúc độc lập về 

công nghệ, nên có thể được dễ dàng hiện thực hóa bằng các công nghệ tiên tiến 

đương đại phù hợp; 

- Tính khả thi: Từ những tính năng trên, việc áp dụng, triển khai Khung 

Kiến trúc bảo đảm tính khả thi, hiệu quả. Mặt khác, nội dung Khung Kiến trúc ở 

Phiên bản 1.0 cũng được mô tả ngắn gọn, cốt lõi nhất để các cơ quan, đối tượng 

sử dụng dễ tiếp cận và đưa vào thực tiễn. Dựa trên văn bản này, Bộ Thông tin và 

Truyền thông sẽ tiếp tục có những hướng dẫn chi tiết nhằm thúc đẩy việc xây 

dựng, triển khai áp dụng Kiến trúc CPĐT các cấp.   

2. Mục đích Văn bản Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam 

 - Tài liệu này giúp xác định, thống nhất Sơ đồ tổng thể Khung Kiến trúc 

CPĐT của quốc gia. Đây là căn cứ để CQNN các cấp xác định trách nhiệm, vị 

trí của mình trong sự phát triển CPĐT đồng bộ của Quốc gia; 

- Tài liệu này làm căn cứ để các Bộ/tỉnh xây dựng Kiến trúc CPĐT chi tiết 

của mình, tiết kiệm thời gian và nguồn lực, đồng thời đảm bảo sự thống nhất, 

đồng bộ giữa các Bộ/tỉnh; 

- Trên cơ sở Khung Kiến trúc CPĐT Việt Nam và Kiến trúc CPĐT chi tiết 

của các Bộ/tỉnh, các CQNN có thể xây dựng, triển khai Kế hoạch ứng dụng 

CNTT theo lộ trình và trách nhiệm triển khai ở các cấp, bảo đảm sự kết nối, liên 

thông, chia sẻ, sử dụng lại thông tin, cơ sở hạ tầng thông tin. 

3. Cấu trúc Văn bản Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam Phiên 

bản 1.0 

Tương tự như các nước, Khung Kiến trúc CPĐT Việt Nam sẽ được ban 

hành theo nhiều phiên bản (version) khác nhau theo từng giai đoạn, phù hợp 

thực tế phát triển. Đối với Phiên bản 1.0, bao gồm các phần chính sau đây: 



12 
 

1) Giới thiệu chung: Phần này thống nhất khái niệm CPĐT, các giai đoạn 

phát triển CPĐT; nêu rõ mục đích xây dựng Khung Kiến trúc CPĐT Việt Nam, 

phạm vi, mục đích áp dụng Văn bản. 

2) Khung Kiến trúc CPĐT Việt Nam: Trong phần này, trước hết là phân 

tích mối quan hệ trong mô hình phân cấp quản lý hành chính Việt Nam, đây là 

yếu tố ảnh hưởng đến các kết nối ngang, dọc trong Khung Kiến trúc CPĐT. Tiếp 

theo là các nội dung mô tả Sơ đồ tổng thể Khung Kiến trúc CPĐT Việt Nam; 

Khung Kiến trúc CPĐT cho cấp Bộ và cho cấp tỉnh, một số gợi ý về lộ trình 

triển khai các thành phần CPĐT; trên cơ sở các Khung Kiến trúc CPĐT, các Bộ, 

tỉnh có thể xây dựng Kiến trúc CPĐT chi tiết, phù hợp nhu cầu, đặc thù của 

mình. Cuối cùng là nội dung thể hiện mô hình kết nối cấp quốc gia. 

3) Tổ chức triển khai: Phần này nêu rõ trách nhiệm của Bộ Thông tin và 

Truyền thông và cơ quan chuyên trách về CNTT các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ 

quan thuộc Chính phủ, Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương trong việc xây dựng, triển khai Kiến trúc CPĐT. 


