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Lời giới thiệu. .................................................................................................................. 3

Danh mục các bảng số liệu ............................................................................................. 7

Danh mục các hình .......................................................................................................... 9

Danh mục các hộp thông tin ......................................................................................... 13

Thuật ngữ và từ viết tắt ................................................................................................. 15
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Phụ lục 3. Danh sách dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 
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Bảng 3.1. Tình hình sử dụng hộp thư điện tử tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ ................ 44

Bảng 3.2. Tình hình triển khai hệ thống quản lý văn bản điều hành tại các Bộ,   
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Bảng 3.3. Tỉ lệ cuộc họp được thực hiện qua hội nghị truyền hình giữa Bộ,  
cơ quan ngang Bộ ......................................................................................... 46
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Hình 2.1. Tỉ lệ trung bình máy tính trên cán bộ và máy tính kết nối Internet  
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an toàn, an ninh tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ................... 39

Hình 3.1. Biểu đồ tỉ lệ trung bình cán bộ thường xuyên sử dụng thư điện tử   
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Hình 4.1. Biểu đồ xếp hạng chỉ số phát triển chính phủ điện tử của Việt Nam  
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CRM Phần mềm quản lý quan hệ khách 
hàng

Customer Relation Management

CSDL Cơ sở dữ liệu

ĐKKD Đăng ký kinh doanh
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Ch ương 1

Chính sáCh, pháp Luật  
và Công táC tổ ChứC thúC đẩy triển khai

1.1 CHíNH SáCH, PHáP LUậT

Năm 2011 là năm đầu tiên triển khai 
Chương trình quốc gia về ứng dụng 

công nghệ thông tin trong hoạt động của 
cơ quan nhà nước giai đoạn 2011 - 2015 
(theo Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 
27/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ) nên 
việc tiếp tục xây dựng cơ chế, chính sách 
để thúc đẩy, quy định, hướng dẫn và tháo 
gỡ các khó khăn trong triển khai ứng dụng 
công nghệ thông tin tại các cơ quan nhà 
nước đã được Chính phủ, Bộ Thông tin và 
Truyền thông và các Bộ ngành liên quan 
nỗ lực thực hiện.

Trong năm 2011, đã có 02 Nghị định, 
08 Thông tư, Thông tư liên tịch và nhiều 
văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về triển khai 
ứng dụng Công nghệ thông tin đã được 
ban hành. Danh mục các văn bản quy 
phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn liên 
quan đến triển khai ứng dụng công nghệ 
thông tin trong hoạt động của cơ quan 
nhà nước do Chính phủ, Bộ Thông tin và 
Truyền thông và các Bộ, ngành ban hành 
trong năm 2011 được thể hiện chi tiết tại 
Bảng 1.1.

Bảng 1.1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật ban hành năm 2011 liên quan đến 
lĩnh vực ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước

TT Số hiệu văn bản Tên văn bản

1 43/2011/NĐ-CP Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về 
việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện 
tử của cơ quan nhà nước 

2 106/2011/NĐ-CP Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23/11/2011 của Chính phủ về việc 
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

3 897/CT-TTg Chỉ thị số 897/CT-TTg ngày 10/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
tăng cường triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn thông tin số

4 01/2011/TT-BTTTT Thông tư số 01/2011/TT-BTTTT ngày 04/01/2011 của Bộ Thông tin và 
Truyền thông quy định về việc công bố danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về 
ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước.
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TT Số hiệu văn bản Tên văn bản

5 02/2011/TT-BTTT Thông tư số 02/2011/TT-BTTTT ngày 04/01/2011 của Bộ Thông tin và 
Truyền thông quy định nội dung giải quyết sự cố trong quá trình thực hiện 
đầu tư, bảo hành, vận hành các dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử 
dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

6 06/2011/TT-BTTTT Thông tư số 06/2011/TT-BTTTT ngày 28/02/2011 của Bộ Thông tin và 
Truyền thông quy định về việc lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công 
nghệ thông tin

7 23/2011/TT-BTTTT Thông tư số 23/2011/TT-BTTTT ngày 11/8/2011 của Bộ Thông tin và 
Truyền thông quy định về việc quản lý, vận hành, sử dụng và bảo đảm 
an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan 
Đảng, Nhà nước

8 24/2011/TT-BTTTT Thông tư số 24/2011/TT-BTTTT ngày 20/9/2011 của Bộ Thông tin và 
Truyền thông quy định về việc tạo lập, sử dụng và lưu trữ dữ liệu đặc tả trên 
trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

9 27/2011/TT-BTTTT Thông tư số 27/2011/TT-BTTTT ngày 04/10/2011 của Bộ Thông tin và 
Truyền thông quy định về điều phối các hoạt động ứng cứu sự cố mạng 
internet Việt Nam

10 09/2011/TT-BCT Thông tư số 09/2011/TT-BTTTT ngày 30/3/2011 của Bộ Công Thương quy 
định về việc quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng 
thực chữ ký số của Bộ Công Thương

11 131/2011/TTLT-BTC-
BKh&ĐT-BTTTT

Thông tư liên tịch số 131/2011/TTLT-BTC-BKh&ĐT-BTTTT ngày 22/9/2011 
của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Thông tin và Truyền thông 
quy định về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước 
thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, 
vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo năm 2011

12 521/QĐ-BTTTT Quyết định số 521/QĐ-BTTTT ngày 15/4/2011 của Bộ Thông tin và Truyền 
thông quy định về việc giao nhiệm vụ cho cơ quan, đơn vị, cá nhân thuộc 
Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai đề án “Đưa Việt Nam sớm trở thành 
nước mạnh về Công nghệ thông tin và truyền thông”

13 993/QĐ-BTTT Quyết định số 993/QĐ-BTTTT ngày 01/7/2011 của Bộ Thông tin và Truyền 
thông quy định về việc công bố định mức tạm thời về chi phí quản lý dự 
án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn 
ngân sách Nhà nước

14 1601/QĐ-BTTTT Quyết định số 1601/QĐ-BTTTT ngày 03/10/2011 của Bộ Thông tin và 
Truyền thông quy định về việc công bố định mức lắp đặt phần cứng và 
cài đặt phần mềm trong ứng dụng công nghệ thông tin để các cơ quan, tổ 
chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng trong công tác lắp đặt phần 
cứng và cài đặt phần mềm trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin

15 1790/BTTTT-VNCERT Công văn số 1790/BTTTT-VNCERT ngày 20/6/2011 của Bộ Thông tin và 
Truyền thông hướng dẫn về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn 
thông tin cho cổng/trang thông tin điện tử
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TT Số hiệu văn bản Tên văn bản

16 2589/BTTTT-ƯdCNTT Công văn số 2589/BTTTT-ƯdCNTT ngày 24/8/2011 của Bộ Thông tin và 
Truyền thông hướng dẫn xác định chi phí phát triển, nâng cấp phần mềm 
nội bộ

17 2723/BTTTT-ƯdCNTT Công văn số 2723/BTTTT-ƯdCNTT ngày 08/9/2011 của Bộ Thông tin và 
Truyền thông về việc kiện toàn bộ máy các đơn vị chuyên trách về CNTT 
của các Bộ, cơ quan ngang Bộ

Các văn bản chính sách năm 2011 tập 
trung vào 3 nội dung: hạ tầng công nghệ 
thông tin và đảm bảo an toàn thông tin, 
triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và 
vấn đề quản lý đầu tư ƯDCNTT.

1.1.1. Văn bản về hạ tầng công nghệ thông 
tin và đảm bảo an toàn thông tin

Để đảm bảo việc triển khai hạ tầng và 
các ứng dụng công nghệ thông tin được 
đồng bộ, tạo khả năng kết nối, liên thông 
giữa các hệ thống, ngày 04/01/2011, Bộ 
Thông tin và Truyền thông đã ban hành 
Thông tư số 01/2011/TT-BTTTT quy định 
về việc công bố Danh mục tiêu chuẩn kỹ 
thuật về ứng dụng công nghệ thông tin 
trong cơ quan nhà nước. Danh mục tiêu 
chuẩn kỹ thuật này được áp dụng để làm 
căn cứ trong thực hiện khảo sát, thiết kế 
sơ bộ cho chuẩn bị đầu tư và thiết kế thi 
công khi thực hiện đầu tư trong các dự án 
ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng 
nguồn vốn ngân sách nhà nước. Các hệ 
thống thông tin đang hoạt động hoặc triển 
khai trước đây cần được rà soát lại và có lộ 
trình chuyển đổi, nâng cấp để đảm bảo độ 
tin cậy cho các dự án ứng dụng công nghệ 
thông tin. 

Trong quá trình thực hiện các dự án ứng 
dụng công nghệ thông tin, thường không 

tránh khỏi vấn đề gặp các sự cố xảy ra. Để 
giúp các nhà đầu tư cũng như đơn vị thụ 
hưởng giải quyết các sự cố một cách nhanh 
chóng và đúng quy trình, ngày 04/01/2011, 
Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành 
Thông tư số 02/2011/TT-BTTTT quy định 
nội dung giải quyết sự cố trong quá trình 
thực hiện đầu tư, bảo hành, vận hành các 
dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử 
dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Theo 
đó, nội dung giải quyết sự cố bao gồm: xử 
lý nhanh khi có sự cố; lập hồ sơ sự cố; thu 
dọn hiện trường sự cố và giải quyết sự cố. 
Đồng thời, Thông tư cũng quy định rõ trách 
nhiệm của chủ đầu tư, đơn vị thụ hưởng và 
các nhà thầu tham gia dự án.

Song song với việc đảm bảo cơ sở hạ 
tầng thông tin và giải quyết sự cố trong quá 
trình thực hiện dự án ứng dụng công nghệ 
thông tin, việc đảm bảo an toàn và bảo 
mật thông tin cũng rất được chú trọng. Với 
tốc độ phát triển mạnh mẽ của công nghệ 
thông tin và truyền thông (CNTT-TT) như 
hiện nay thì thiệt hại do mất an toàn mạng, 
hệ thống công nghệ thông tin sẽ tăng rất 
nhanh và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự 
phát triển kinh tế - xã hội nếu công tác đảm 
bảo an toàn, an ninh mạng không được 
triển khai đúng mức. 
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Để tăng cường công tác đảm bảo an toàn 
thông tin số, tăng cường khả năng phòng, 
chống các nguy cơ tấn công, xâm nhập hệ 
thống công nghệ thông tin và ngăn chặn, 
khắc phục kịp thời các sự cố an toàn thông 
tin trên mạng máy tính, ngày 10/6/2011, 
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 
số 897/CT-TTg về việc tăng cường triển 
khai các hoạt động đảm bảo an toàn thông 
tin số. Chỉ thị đã chỉ rõ các công việc cụ thể 
cho từng Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 
thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần 
phải thực hiện để đảm bảo an toàn thông 
tin số của đơn vị và của quốc gia. Chỉ thị 
cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho Bộ Thông 
tin và Truyền thông, Bộ Công an, Bộ Quốc 
phòng, Ban Cơ yếu Chính phủ, Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Các Hiệp 
hội hoạt động trong lĩnh vực liên quan đến 
an toàn thông tin số và các doanh nghiệp 
trong việc tổ chức, thực hiện công tác đảm 
bảo an toàn thông tin số là: xây dựng cơ 
chế chính sách, quy định hướng dẫn, kiểm 
tra, giám sát, phòng ngừa, đảm bảo kinh 
phí, tuyên truyền nâng cao nhận thức,...

Để kịp thời xử lý những sự cố xảy ra 
đối với hệ thống ứng dụng CNTT, trang 
thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện 
tử (Website/Portal) và hệ thống mạng, Bộ 
Thông tin và Truyền thông đã ban hành hai 
văn bản hướng dẫn quan trọng là: Thông tư 
số 27/2011/TT-BTTTT ngày 04/10/2011 
quy định về việc điều phối các hoạt động 
ứng cứu sự cố mạng Internet Việt Nam và 
Công văn số 1790/BTTTT-VNCERT ngày 
20/6/2011 hướng dẫn về việc tăng cường 

công tác đảm bảo an toàn thông tin cho 
Website/Portal.

Thông tư số 27/2011/TT-BTTTT quy 
định cụ thể về mạng lưới ứng cứu sự cố, 
điều phối các hoạt động ứng cứu sự cố, và 
trách nhiệm của các tổ chức cá nhân. Trong 
đó mạng lưới ứng cứu sự cố bao gồm các 
thành viên bắt buộc là: cơ quan điều phối; 
đơn vị chuyên trách CNTT của 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; các doanh 
nghiệp cung cấp dịch vụ Internet (ISP); 
Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC). 
Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính 
Việt Nam (Trung tâm VNCERT) được 
chỉ định là Cơ quan điều phối và thực hiện 
chức năng điều phối các hoạt động ứng cứu 
sự cố trên toàn quốc và có quyền điều động 
các tổ chức khác trong mạng lưới phối hợp 
ngăn chặn, xử lý và khắc phục sự cố mạng 
Internet tại Việt Nam; có quyền quyết định 
hình thức điều phối các hoạt động ứng cứu 
sự cố và chịu trách nhiệm về các yêu cầu 
điều phối; là đầu mối trao đổi thông tin về 
hợp tác ứng cứu sự cố với các tổ chức ứng 
cứu khẩn cấp máy tính quốc tế.

1.1.2. Văn bản về triển khai ứng dụng 
công nghệ thông tin

Một trong các mục tiêu của Chương 
trình quốc gia về ứng dụng công nghệ 
thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà 
nước giai đoạn 2011 - 2015 (Quyết định số 
1605/QĐ-TTg ngày 27/8/2010) đến năm 
2015 là “Cung cấp thông tin, dịch vụ công 
trực tuyến mức độ cao, trên diện rộng cho 
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người dân và doanh nghiệp, làm cho hoạt 
động của cơ quan nhà nước minh bạch hơn, 

phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt 
hơn” với mục tiêu cụ thể như tại Hộp 1.1.

Hộp 1.1. Mục tiêu cụ thể đến năm 2015 về Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ 
người dân và doanh nghiệp tại Chương trình quốc gia về Ứng dụng CNTT trong 

hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011 - 2015

- 100% các cơ quan nhà nước từ cấp quận, huyện, Sở, Ban, ngành hoặc tương đương trở 
lên có cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử cung cấp đầy đủ thông tin theo 
Điều 28 của Luật Công nghệ thông tin, cung cấp tất cả các dịch vụ công trực tuyến mức 
độ 2 và hầu hết các dịch vụ công cơ bản trực tuyến tối thiểu mức độ 3 tới người dân và 
doanh nghiệp.

- 50% hồ sơ khai thuế của người dân và doanh nghiệp được nộp qua mạng.

- 90% cơ quan hải quan các tỉnh, thành phố triển khai thủ tục hải quan điện tử.

- Tất cả kế hoạch đấu thầu, thông báo mời thầu, kết quả đấu thầu, danh sách nhà thầu 
tham gia được đăng tải trên mạng đấu thầu quốc gia; khoảng 20% số gói thầu mua sắm 
hàng hóa, xây lắp và dịch vụ tư vấn sử dụng vốn nhà nước được thực hiện qua mạng; 
thí điểm hình thức mua sắm chính phủ tập trung trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

- 100% hộ chiếu được cấp cho công dân Việt Nam phục vụ công tác xuất, nhập cảnh là 
hộ chiếu điện tử.

- 30% công dân Việt Nam đủ độ tuổi theo quy định được cấp chứng minh nhân dân sản 
xuất trên dây chuyền hiện đại, với một số chứng minh nhân dân duy nhất không trùng 
lặp, chống được làm giả.

- 30% số hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng được nộp qua mạng.

Nhằm thúc đẩy việc cung cấp thông 
tin và dịch vụ công trực tuyến, ngày 
13/6/2011, Chính phủ đã ban hành Nghị 
định số 43/2011/NĐ-CP 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. 
Nghị định đã quy định cụ thể về việc cung 
cấp thông tin, cung cấp dịch vụ công trực 

tuyến, các quy định đảm bảo hoạt động 
cho trang/cổng TTĐT và trách nhiệm cụ 
thể của từng Bộ, ngành và địa phương. 

Nghị định số 43/2011/NĐ-CP đã khẳng 
định “Thông tin đăng tải trên cổng thông 
tin điện tử của cơ quan nhà nước là thông 
tin chính thống của cơ quan nhà nước trên 
môi trường mạng”.
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Điều 10. Thông tin chủ yếu 

1. Cổng thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước phải có những mục thông tin sau:

a) Thông tin giới thiệu:

- Đối với Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các Cục, Tổng cục và cơ 
quan tương đương, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương phải có tối thiểu những thông tin về sơ đồ, cơ cấu tổ chức, chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị trực thuộc; tóm lược quá trình hình thành và phát 
triển của cơ quan; tiểu sử tóm tắt và nhiệm vụ đảm nhiệm của lãnh đạo cơ quan.

- Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân 
cấp huyện phải có tối thiểu thông tin về tổ chức bộ máy hành chính, bản đồ địa giới hành 
chính đến cấp phường, xã, điều kiện tự nhiên, lịch sử, truyền thống văn hóa, di tích, danh 
thắng; tiểu sử tóm tắt và nhiệm vụ đảm nhiệm của lãnh đạo cơ quan.

b) Tin tức, sự kiện: các tin, bài về hoạt động, các vấn đề liên quan thuộc phạm vi quản 
lý nhà nước của cơ quan.

c) Thông tin chỉ đạo, điều hành bao gồm: ý kiến chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ 
quan đã được thống nhất và chính thức ban hành bằng văn bản; ý kiến xử lý, phản hồi đối 
với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân; thông tin khen thưởng, xử phạt đối với tổ 
chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan; lịch làm việc 
của lãnh đạo cơ quan.

d) Thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách: 
tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật và chế độ, chính sách đối với 
những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan.

đ) Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển:

- Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ cung cấp thông tin về chiến lược, quy 
hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực trong phạm vi cả nước. Cơ quan chuyên môn 
thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố cung cấp thông tin về chiến lược, quy hoạch, kế 
hoạch phát triển ngành, lĩnh vực tại địa phương.

- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp huyện 
cung cấp thông tin về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội bao gồm 
tối thiểu các lĩnh vực:

+ Chính sách ưu đãi, cơ hội đầu tư, các dự án mời gọi vốn đầu tư;

+ Quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

+ Quy hoạch, kế hoạch và hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên;

Hộp 1.2. Thông tin bắt buộc các cơ quan nhà nước phải cung cấp lên trang/cổng 
thông tin điện tử theo quy định của Nghị định số 43/2011/NĐ-CP
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+ Quy hoạch thu gom, tái chế, xử lý chất thải; danh sách, thông tin về các nguồn thải, 
các loại chất thải có nguy cơ gây hại tới sức khỏe con người và môi trường; khu vực môi 
trường bị ô nhiễm, suy thoái ở mức nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, khu vực có nguy 
cơ xảy ra sự cố môi trường.

e) hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và văn bản quản lý hành chính 
có liên quan: nêu rõ hình thức văn bản, thẩm quyền ban hành, số ký hiệu, ngày ban hành, 
ngày hiệu lực, trích yếu, tệp văn bản cho phép tải về. Cung cấp công cụ tìm kiếm văn bản.

g) Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân các 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải đăng tải Công báo điện tử bao gồm những thông tin: 
số công báo, ngày ban hành, danh mục văn bản đăng trong công báo và trích yếu nội dung đối 
với mỗi văn bản.

h) Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công:

- danh sách các dự án đang chuẩn bị đầu tư, các dự án đang triển khai, các dự án đã 
hoàn tất;

- Mỗi dự án cần có các thông tin gồm: tên dự án, mục tiêu chính, lĩnh vực chuyên môn, 
loại dự án, thời gian thực hiện, kinh phí dự án, loại hình tài trợ, nhà tài trợ, tình trạng dự án.

i) Mục lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân:

- Tiếp nhận phản ánh; kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính theo quy 
định của pháp luật;

- Đăng tải danh sách văn bản quy phạm pháp luật, chủ trương chính sách cần xin ý kiến;

- Cung cấp các thông tin và chức năng; toàn văn nội dung vấn đề cần xin ý kiến; thời hạn 
tiếp nhận ý kiến góp ý; xem nội dung các ý kiến góp ý; nhận ý kiến góp ý mới; địa chỉ, thư 
điện tử của cơ quan, đơn vị tiếp nhận ý kiến góp ý.

k) Thông tin liên hệ của cán bộ, công chức có thẩm quyền bao gồm họ tên, chức vụ, đơn 
vị công tác, số điện thoại/fax, địa chỉ thư điện tử chính thức.

l) Thông tin giao dịch của cổng thông tin điện tử bao gồm: địa chỉ, điện thoại, số fax, địa 
chỉ thư điện tử chính thức để giao dịch với tổ chức, cá nhân.

2. Căn cứ vào tình hình và điều kiện thực tế, cơ quan chủ quản có quyền cung cấp các 
mục thông tin khác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.

Điều 11. Thông tin về chương trình, đề tài khoa học

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương phải cung cấp các thông tin về chương trình, đề tài khoa học có sử 
dụng ngân sách Nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý:

1. danh mục các chương trình, đề tài bao gồm: mã số, tên, cấp quản lý, lĩnh vực, đơn vị 
chủ trì, thời gian thực hiện.
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2. Kết quả các chương trình, đề tài sau khi đã được hội đồng nghiệm thu khoa học thông 
qua bao gồm: báo cáo tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai áp dụng của công trình, đề tài. 
Việc công bố kết quả phải tuân thủ các quy định của Luật Khoa học và Công nghệ.

Điều 12. Thông tin, báo cáo thống kê 

1. Cổng thông tin điện tử của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ phải cung 
cấp thông tin thống kê về ngành, lĩnh vực quản lý.

2. Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải 
cung cấp thông tin thống kê từ kết quả các cuộc điều tra theo quy định của Luật Thống kê.

3. Thông tin thống kê phải bao gồm đầy đủ số liệu, báo cáo thống kê, phương pháp thống 
kê và bản phân tích số liệu thống kê, thời gian thực hiện thống kê.

Điều 13. Thông tin tiếng nước ngoài 

1. Đối với cổng thông tin điện tử của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 
Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: tối thiểu các thông tin quy định tại 
điểm a và k khoản 1 Điều 10 của Nghị định này và các thông tin dịch vụ công trực tuyến mà 
người nước ngoài có thể sử dụng phải được cung cấp bổ sung bằng tiếng Anh để tham khảo.

2. Khuyến khích cơ quan chủ quản đăng tải các mục thông tin khác bằng tiếng Anh và 
các ngôn ngữ khác.

Với các quy định về cung cấp thông tin 
và dịch vụ công trực tuyến lên trang/cổng 
TTĐT, số lượng thông tin được cung cấp 
lên trang/cổng TTĐT của cơ quan nhà nước 
ngày càng lớn, điều này đòi hỏi cần có các 
giải pháp thích hợp để giúp các cơ quan 
quản lý các nguồn thông tin, giúp người 
sử dụng nhanh chóng tìm kiếm các thông 
tin cần thiết, các dịch vụ phù hợp với nhu 
cầu của mình. Một trong các giải pháp mà 
chính phủ điện tử của các nước đang dùng 
là sử dụng dữ liệu đặc tả hoặc siêu dữ liệu 
(metadata). Việc sử dụng dữ liệu đặc tả cho 
phép nâng cao khả năng chia sẻ tài nguyên 
thông tin giữa các cơ quan nhà nước, nâng 
cao tốc độ và mức độ chính xác khi người 
sử dụng tìm kiếm thông tin về các thủ tục 

hành chính, các chủ trương, chính sách,... 
trên trang/cổng TTĐT của các cơ quan nhà 
nước. Để việc sử dụng dữ liệu đặc tả được 
thống nhất, ngày 20/9/2011, Bộ Thông tin 
và Truyền thông đã ban hành Thông tư  
số 24/2011/TT-BTTTT quy định về việc 
tạo lập, sử dụng và lưu trữ dữ liệu đặc tả 
trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông 
tin điện tử của cơ quan nhà nước. Thông tư 
quy định bắt buộc sử dụng 06 yếu tố dữ 
liệu đặc tả để mô tả đầy đủ nội dung của 
thông tin, tin, bài trên trang/cổng TTĐT 
là: tiêu đề (title), người khởi tạo (creator), 
ngày tháng (date), chủ đề (subject), mô tả 
(description) và yếu tố định danh/nhận biết 
(identifier).
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1.1.3. Văn bản về vấn đề đầu tư cho các 
nhiệm vụ và dự án ứng dụng công 
nghệ thông tin

Để tháo gỡ các khó khăn còn tồn tại 
trong việc xây dựng dự toán đầu tư cho các 
dự án ứng dụng công nghệ thông tin cũng 
như kinh phí lắp đặt các hệ thống công 
nghệ thông tin, năm 2011, Bộ Thông tin và 
Truyền thông đã ban hành 03 văn bản hướng 
dẫn là: Quyết định số 993/QĐ-BTTTT  
ngày 01/7/2011 công bố Định mức tạm thời 
về chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu 
tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng 
nguồn vốn ngân sách Nhà nước; Quyết định 
số 1601/QĐ-BTTTT ngày 03/10/2011 công 
bố Định mức lắp đặt phần cứng và cài đặt 
phần mềm trong ứng dụng công nghệ thông 
tin; Công văn số 2589/BTTTT-ƯDCNTT 
ngày 24/8/2011 hướng dẫn xác định chi phí 
phát triển, nâng cấp phần mềm nội bộ.

Theo Quyết định số 993/QĐ-BTTTT, 
định mức chi phí quản lý dự án và định mức 
chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ 
thông tin bao gồm các chi phí cần thiết để 
hoàn thành các công việc quản lý dự án và 
tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông 
tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. 
Căn cứ điều kiện cụ thể của dự án, chủ đầu 
tư xem xét quyết định việc áp dụng định 
mức chi phí để xác định chi phí quản lý dự 
án và tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ 
thông tin. Trường hợp định mức chi phí 
quản lý dự án và tư vấn theo công bố tại 
Quyết định này không phù hợp (không đủ 
chi phí hoặc thừa chi phí) thì chủ đầu tư 
xem xét quyết định điều chỉnh định mức 
hoặc lập dự toán để xác định chi phí. 

Theo Quyết định số 1601/QĐ-BTTTT, 
định mức cho công việc lắp đặt phần cứng, 
cài đặt phần mềm chủ yếu chỉ đề cập đến 
cài đặt các phần mềm có tính hệ thống. Đối 
với cài đặt phần mềm ứng dụng, định mức 
chỉ bao gồm hao phí trong cài đặt một số 
phần mềm thông dụng trong các hoạt động 
ứng dụng CNTT. Quyết định quy định cụ 
thể định mức cho 10 loại hình lắp đặt cụ 
thể là: (1) Lắp đặt và cài đặt thiết bị mạng, 
(2) Lắp đặt hệ thống cáp mạng, (3) Lắp 
đặt và cài đặt máy chủ, (4) Lắp đặt và cài 
đặt các hệ thống lưu trữ dữ liệu, sao lưu 
dự phòng, (5) Lắp đặt và cài đặt thiết bị 
nội dung (Content Delivery Networking - 
CDN), (6) Lắp đặt và cài đặt thiết bị dịch 
vụ điện thoại qua mạng Internet, (7) Lắp 
đặt và cài đặt thiết bị dịch vụ hội nghị 
truyền hình (Internet Protocol Video 
Conferencing - IPVC), (8) Lắp đặt và cài 
đặt thiết bị an ninh mạng, (9) Cài đặt phần 
mềm quản lý (hệ quản trị cơ sở dữ liệu) và 
quản trị mạng, (10) Cài đặt phần mềm cho 
máy tính cá nhân.

Trong việc xác định chi phí phát triển, 
nâng cấp phần mềm nội bộ, Công văn  
số 2589/BTTTT-ƯDCNTT xác định chi 
phí phát triển, nâng cấp phần mềm nội bộ 
là việc xác định khối lượng công việc cụ 
thể, phương thức tính toán, kiểm tra trên cơ 
sở nỗ lực giờ công để thực hiện các trường 
hợp sử dụng (use case) quy định trong 
Biểu đồ trường hợp sử dụng theo các chỉ 
dẫn có liên quan trên nguyên tắc tuân thủ 
các tiêu chuẩn, quy định về ứng dụng công 
nghệ thông tin của Việt Nam. Công văn đã 
hướng dẫn cụ thể các nội dung về: yêu cầu 
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đối với việc xác định chi phí phần mềm, hồ 
sơ phục vụ xác định chi phí, trình tự xác 
định chi phí và công thức xác định chi phí.

Các văn bản trên là cơ sở cho các cơ 
quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng 
trong công tác lắp đặt phần cứng, xây dựng 
và cài đặt phần mềm trong triển khai ứng 
dụng công nghệ thông tin trong các cơ 
quan nhà nước.

1.2. CÔNG TáC Tổ CHỨC THúC Đẩy 
TRIểN kHAI ỨNG DỤNG CNTT

1.2.1. Ban Điều hành triển khai ứng dụng 
CNTT trong hoạt động của cơ quan 
nhà nước

Để tổ chức triển khai các kế hoạch  
và chương trình ứng dụng công nghệ  
thông tin trong hoạt động của cơ quan 
nhà nước, ngày 18/5/2010, Bộ Thông tin 
và Truyền thông đã ban hành Quyết định  
số 698/QĐ-BTTTT thành lập Ban Điều 
hành triển khai công tác ứng dụng công nghệ 
thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà 
nước (sau đây gọi tắt là Ban Điều hành). Ban 
Điều hành có nhiệm vụ triển khai các hoạt 
động ứng dụng công nghệ thông tin trong 
hoạt động của cơ quan nhà nước, cụ thể là:

- Tham gia ý kiến xây dựng kế hoạch 
ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt 
động của các cơ quan nhà nước giai đoạn 
2009 - 2010 và các giai đoạn tiếp theo;

- Tham gia ý kiến đối với các dự thảo 
cơ chế, chính sách thúc đẩy ứng dụng công 
nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan 
nhà nước;

- Điều hành, phối hợp, hướng dẫn các 
cơ quan nhà nước triển khai công tác ứng 
dụng công nghệ thông tin;

- Kiểm tra, đôn đốc các bộ, cơ quan 
ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND 
các tỉnh,thành phố trực thuộc trung ương 
triển khai ứng dụng công nghệ thông tin.

Năm 2011, Ban Điều hành đã thực hiện 
việc điều hành, kiểm tra, giám sát việc 
triển khai ứng dụng CNTT trên phạm vi 
toàn quốc.

Trong công tác kiểm tra, đôn đốc, 
đánh giá hoạt động ứng dụng CNTT, Ban 
Điều hành đã thành lập đoàn công tác đi  
kiểm tra thực tế tại các tỉnh: Lạng Sơn, 
Hưng Yên, Hậu Giang, Bạc Liêu và  
Thành phố Cần Thơ.

Trong công tác xây dựng chính sách, 
văn bản hướng dẫn, Ban Điều hành đã 
tham gia định hướng xây dựng các văn bản 
quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo điều 
hành cụ thể như tại Bảng 1.1.

Cùng với các hoạt động trên, năm 2011, 
Ban Điều hành đã tổ chức các hội thảo chia 
sẻ kinh nghiệm xây dựng và triển khai các 
dự án quy mô quốc gia theo Quyết định  
số 1605/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 
phủ về hạ tầng khóa công khai và xác thực 
điện tử.

Hoạt động của Ban Điều hành đã thúc 
đẩy công tác triển khai ứng dụng CNTT 
của các cơ quan nhà nước bước đầu được 
hiệu quả, theo đúng định hướng của 
Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT 
trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai 
đoạn 2011-2015.
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1.2.2 Hội đồng Giám đốc công nghệ thông 
tin của cơ quan nhà nước

Trong quá trình triển khai ứng dụng 
công nghệ thông tin và phát triển Chính 
phủ điện tử, Giám đốc công nghệ thông 
tin (Chief Information Officer - CIO) trong 
các cơ quan nhà nước đã và đang đóng vai 
trò quan trọng trong việc xây dựng chính 
sách, chiến lược, định hướng và lãnh đạo 
việc triển khai kế hoạch ứng dụng CNTT 
nhằm bảo đảm hoạt động và sự phát triển 
của tổ chức. Nhiều nước trên thế giới như 
(Mỹ, Ca-na-đa, Hàn Quốc, Thái Lan,  
Xin-ga-po, v.v) đã công nhận chức danh 
CIO và đã thành lập các tổ chức CIO trong 
cơ quan nhà nước. Năm 2002, Chính phủ 
Mỹ đã quy định chức danh, quyền, nghĩa 
vụ của CIO và tổ chức CIO trong cơ 
quan nhà nước vào luật (Luật Chính phủ 
điện tử của Mỹ được thông qua vào ngày 
17/12/2002) nhằm thúc đẩy tối đa hiệu quả 
của ứng dụng công nghệ thông tin trong 
các cơ quan nhà nước.

Tại Việt Nam, hiện chưa có quy định 
cụ thể về chức danh CIO trong cơ quan 
nhà nước. Tuy nhiên trong thời gian qua, 
Lãnh đạo và Lãnh đạo đơn vị chuyên trách 
CNTT các Bộ, ngành, địa phương đã thực 
hiện nhiệm vụ xây dựng các chương trình, 
kế hoạch triển khai ứng dụng CNTT trong 
hoạt động của cơ quan nhà nước hướng đến 
phát triển Chính phủ điện tử. Mặc dù vậy, 
hiện nay Việt Nam vẫn chưa có chính thức 
một tổ chức CIO cấp Chính phủ để giải 
quyết các bài toán ứng dụng CNTT cấp 
quốc gia.

Học tập kinh nghiệm quốc tế, căn cứ 
tình hình thực tế tại Việt Nam, năm 2011, 
Bộ Thông tin và Truyền thông đã thành lập 
Hội đồng Giám đốc công nghệ thông tin 
của cơ quan nhà nước (khối các Bộ, cơ quan 
ngang Bộ, Quyết định số 1074/QĐ-BTTTT 
ngày 15/7/2011) và Hội đồng Giám đốc 
công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước 
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
(Quyết định số 1972/QĐ-BTTTT ngày 
24/11/2011).

Hội đồng Giám đốc công nghệ thông 
tin của cơ quan nhà nước khối các Bộ, 
cơ quan ngang Bộ có 30 thành viên gồm: 
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 
Nguyễn Minh Hồng - Chủ tịch Hội đồng; 
Cục trưởng Cục Ứng dụng Công nghệ 
thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông 
Phó Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Trung 
tâm Ứng cứu khẩn cấp sự cố máy tính Việt 
Nam; các Cục trưởng Cục CNTT các Bộ, 
Giám đốc đơn vị chuyên trách công nghệ 
thông tin của các Bộ, cơ quan ngang Bộ; 
Giám đốc đơn vị chuyên trách công nghệ 
thông tin của Văn phòng Trung ương Đảng, 
Văn phòng Quốc hội, Viện Kiểm sát Nhân 
dân tối cao, Tòa án Nhân dân tối cao, Kiểm 
toán nhà nước. Hội đồng có nhiệm vụ tư 
vấn cho Bộ Thông tin và Truyền thông 
và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
trong việc xây dựng các chủ trương, chính 
sách quản lý CNTT, xây dựng các văn bản 
hướng dẫn về xây dựng hệ thống CNTT, 
quản lý, chia sẻ tài nguyên, dữ liệu giữa 
các cơ quan nhà nước, cụ thể như sau:

- Tư vấn xây dựng chính sách, văn bản 
hướng dẫn về quản lý đầu tư, lựa chọn công 
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nghệ cho việc xây dựng các hệ thống thông 
tin trong các cơ quan nhà nước nhằm đảm 
bảo các hệ thống được triển khai đồng bộ 
với các chương trình, kế hoạch quốc gia, 
đảm bảo các hệ thống thông tin hoạt động 
hiệu quả, liên thông, tạo thuận lợi cho 
người dân và doanh nghiệp;

- Xem xét, đánh giá, lựa chọn các mô 
hình, giải pháp hệ thống thông tin điển 
hình trong các cơ quan nhà nước để tư vấn 
triển khai nhân rộng;

- Tư vấn xây dựng chính sách, tiêu 
chuẩn để đảm bảo an toàn, an ninh cho hệ 
thống công nghệ thông tin;

- Tư vấn xây dựng chính sách, quy định 
về việc bảo vệ thông tin và thông tin cá nhân;

- Tư vấn việc sử dụng tối ưu các nguồn 
lực và các nguồn đầu tư của Chính phủ 
cho các dự án CNTT; tư vấn xây dựng các 
thước đo đánh giá hiệu quả ứng dụng công 
nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước.

Hội đồng Giám đốc công nghệ thông tin 
của cơ quan nhà nước các tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương có 67 thành viên 
gồm: Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 
thông Nguyễn Minh Hồng - Chủ tịch Hội 
đồng; 03 Phó Chủ tịch Hội đồng: ông Lê 
Mạnh Hà - Phó Chủ tịch UBND thành phố 
Hồ Chí Minh, ông Phan Ngọc Thọ - Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Ông 
Nguyễn Thành Phúc, Cục trưởng Cục Ứng 
dụng công nghệ thông tin, Bộ Thông tin 
và Truyền thông; Giám đốc Sở Thông tin 
và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương. Hội đồng có nhiệm 
vụ tư vấn cho Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông và các cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền trong việc xây dựng các 
chủ trương, chính sách quản lý ứng dụng 
CNTT, xây dựng các văn bản hướng dẫn 
về xây dựng hệ thống CNTT, quản lý, chia 
sẻ tài nguyên, dữ liệu giữa các cơ quan nhà 
nước của các địa phương và kết nối với các 
cơ quan nhà nước cấp Trung ương nhằm 
thúc đẩy ứng dụng CNTT và phát triển 
Chính phủ điện tử, cụ thể:

- Tư vấn xây dựng chính sách, văn bản 
hướng dẫn về quản lý đầu tư, lựa chọn công 
nghệ cho việc xây dựng các hệ thống thông 
tin trong các cơ quan nhà nước của các địa 
phương nhằm đảm bảo các hệ thống được 
triển khai đồng bộ với các chương trình, 
kế hoạch quốc gia, đảm bảo các hệ thống 
thông tin hoạt động hiệu quả, liên thông 
giữa các cơ quan nhà nước của địa phương 
và liên thông giữa địa phương với Trung 
ương, tạo thuận lợi cho người dân và 
doanh nghiệp;

- Xem xét, đánh giá, lựa chọn các mô 
hình, giải pháp hệ thống thông tin điển 
hình trong các cơ quan nhà nước cấp địa 
phương để tư vấn triển khai nhân rộng;

- Tư vấn xây dựng chính sách hỗ trợ, 
thúc đẩy ứng dụng CNTT và phát triển 
chính quyền điện tử tại các địa phương;

- Tư vấn việc sử dụng tối ưu các nguồn 
lực và các nguồn đầu tư của Chính phủ, 
của tỉnh, thành phố cho các dự án CNTT 
của địa phương; tư vấn xây dựng các thước 
đo đánh giá hiệu quả ứng dụng công nghệ 
thông tin trong các cơ quan nhà nước cấp 
địa phương.
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Bước đầu các Hội đồng Giám đốc CNTT 
của cơ quan nhà nước đã tư vấn hiệu quả 
cho Bộ Thông tin và Truyền thông trong 
một số vấn đề về xây dựng chính sách nhằm 
nâng cao vai trò của các đơn vị chuyên 

trách CNTT, nâng cao hiệu quả sử dụng cơ 
sở hạ tầng CNTT như Mạng truyền số liệu 
chuyên dùng của của các cơ quan Đảng và 
Nhà nước, triển khai ứng dụng chữ ký số 
trong hoạt động của cơ quan nhà nước,...





Chương 2 

hẠ tẦng ứng DỤng Công nghệ thông tin

2.1. HẠ TẦNG máy TíNH VÀ kếT NốI mẠNG TẠI CáC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ

Bảng 2.1. Tỉ lệ máy tính và kết nối Internet tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ 

TT Bộ, cơ quan ngang Bộ

Tỉ lệ máy tính/cán bộ 
CCVC

Tỉ lệ máy tính kết nối 
Internet

Tỉ lệ máy tính 
được trang bị 
công cụ bảo 
đảm an toàn

Tỉ lệ LAN được 
trang bị hệ 

thống an toàn 
(Firewall, SAN/

NAS)

2011 2010 2009 2011 2010 2009 2011 2010 2011 2010

1 Bộ Giáo dục và Đào tạo 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2 Bộ Kế hoạch và Đầu tư 100% 100% 98,6% 100% 100% 55,5% 100% - 100% -

3 Bộ Tài chính 100% 100% 100% 100% 94,6% 100% 100% 100% 100% 100%

4 Bộ Tư pháp 100% 100% 94,6% 100% 100% 94,6% 100% 100% 100% 100%

5 Bộ Xây dựng 100% 100% 93,9% 100% 100% 93,9% 100% 100% 100% 100%

6 Bộ Tài nguyên và Môi trường 100% 100% 58,7% 100% 100% 52% 100% - 89% -

7 Bộ Nội vụ 100% 42% 51,7% 100% 100% 47,3% 100% 33% 80% 33%

8 Bộ Công Thương 100% 100% 100% 100% 100% 100% 89,8% 100% 63,6% 100%

9 Bộ Y tế 100% 100% 35,1% 100% 100% 29,7% 50% 38% 100% 17%

10 Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn

100% 100% 92,5% 95,4% 95,8% 88,7% 83,6% 65% 79,2% 50%

11 Văn phòng Chính phủ 99,6% - - 30,6% - - 98,9% - 100% - 

12 Bộ Thông tin và Truyền thông 98,6% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 81,1% 40%

13 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 97,7% 94% 96,5% 77,5% 40% 19,6% 100% 100% 100% 100%

14 Bộ Giao thông vận tải 96,9% 64% 98,5% 94% 96,3% 98,5% 100% - 97,4% 100%

15 Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội

96,7% 93% 86,7% 93,6% 100% 86,1% 50,2% 100% - 7%

16 Bộ Ngoại giao 90% 90% 100% 84,4% 66,7% 90,5% 100% 100% 66,7% 66%

17 Thanh tra Chính phủ 85,7% 60% 45,4% 100% 33,3% 8,6% 100% - 100% 100%
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TT Bộ, cơ quan ngang Bộ

Tỉ lệ máy tính/cán bộ 
CCVC

Tỉ lệ máy tính kết nối 
Internet

Tỉ lệ máy tính 
được trang bị 
công cụ bảo 
đảm an toàn

Tỉ lệ LAN được 
trang bị hệ 

thống an toàn 
(Firewall, SAN/

NAS)

2011 2010 2009 2011 2010 2009 2011 2010 2011 2010

18 Ủy ban Dân tộc 75% 56% 82,2% 100% 96,9% 82,2% 83,3% 98% 50% 11%

19 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 50% 100% 49,9% 100% 87,5% 38,9% 100% 88% 17,5% -

20 Bộ Khoa học và Công nghệ 21,5% 49% 73,4% 96,3% 70,3% 55,9% 100% - - -

Trung bình 90,7% 86,7% 82% 93,6% 88,5% 70,6% 92,8% 87,3% 84,7% 68,3%

* Ghi chú: Dấu “-” là đơn vị không có số liệu; Trong năm 2011, tỉ lệ máy tính kết nối 
Internet chỉ tính kết nối băng thông rộng; Vì đặc thù công việc nên Bộ Công an và Bộ 
Quốc phòng không cung cấp số liệu hạ tầng.

Trong những năm gần đây, tỉ lệ máy 
tính trên cán bộ công chức, viên chức và 
tỉ lệ máy tính kết nối mạng Internet được 
tăng trưởng đều đặn, tạo điều kiện làm việc 
thuận lợi hơn cho các cán bộ công chức, 

viên chức làm việc tại các Bộ, cơ quan 
ngang Bộ. Hình 2.1 thể hiện tỉ lệ trung 
bình máy tính trên cán bộ và máy tính kết 
nối Internet tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Hình 2.1. Tỉ lệ trung bình máy tính trên cán bộ và máy tính kết nối Internet  
tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ 

Năm 2011, công tác đảm bảo an toàn 
an ninh thông tin, dữ liệu đã được các Bộ, 
ngành đẩy mạnh: 100% các Bộ, cơ quan 

ngang Bộ đã trang bị công cụ bảo đảm an 
toàn cho các máy tính trong cơ quan (năm 
2010 tỉ lệ này là 73%); Tỉ lệ trung bình 
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máy tính được cài đặt công cụ bảo đảm 
an toàn an ninh đạt 92,8%; tỉ lệ trung bình 
mạng LAN có hệ thống an toàn (Firewall, 
SAN/NAS) đạt 84,7%. Hình 2.2 thể hiện 

tỉ lệ tăng trưởng đầu tư cài đặt hệ thống an 
toàn, an ninh cho máy tính và mạng máy 
tính của các Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Hình 2.2. Tỉ lệ tăng trưởng đầu tư cài đặt hệ thống an toàn, an ninh  
cho máy tính và mạng máy tính của các Bộ, cơ quan ngang Bộ

2.2. HẠ TẦNG máy TíNH VÀ kếT NốI mẠNG TẠI CáC ĐịA PHƯƠNG 

Bảng 2.2. Tỉ lệ máy tính và kết nối mạng của các địa phương 

TT
Tỉnh, thành phố 

trực thuộc  
Trung ương

Tỉ lệ máy tính/cán bộ, 
công chức, viên chức 

Tỉ lệ máy tính 
kết nối Internet

Tỉ lệ máy tính được 
trang bị công cụ  
bảo đảm an toàn

Tỉ lệ LAN được 
trang bị công cụ 
bảo đảm an toàn

2011 2010 2009 2011 2010 2009 2011 2010 2011 2010

1 Hải Dương 100% 85,7% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2 Trà Vinh 100% 77,1% 97,0% 100% 95,0% 69,0% 100% - 83,9% 8,0%

3 TP. Đà Nẵng 100% 100% 12,0% 100% 100% 100% 100% 100% 37,1% 78,0%

4 Bắc Giang 100% 77,2% 92,0% 100% 89,0% 80,0% 71,4% 100% 35,7% 1,0%

5 Nghệ An 100% 100% 74,7% 93,7% 91,4% 63,0% 100% - 100% -

6 Vĩnh Phúc 100% 91,7% 75,0% 89,7% 84,8% 86,0% 88,6% 59,0% 2,2% -

7 Ninh Bình 100% 73,7% 100% 88,2% 100% 75,0% 28,1% - 33,3% -

8 Điện Biên 99,1% 76,0% 100% 90,0% 72,5% 91,0% 89,9% 30,0% 21,4% -

9 Đắk Lắk 96,3% 60,9% 82,0% 81,6% 72,6% 55,0% 100% - 11,6% -

10 Quảng Nam 95,2% 72,8% 71,0% 79,2% 84,3% - 83,3% - 4,3% -

11 Quảng Ninh 95,0% 87,2% 50,0% 96,8% 87,5% 90,0% - 100% 100% 40,5%
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TT
Tỉnh, thành phố 

trực thuộc  
Trung ương

Tỉ lệ máy tính/cán bộ, 
công chức, viên chức 

Tỉ lệ máy tính 
kết nối Internet

Tỉ lệ máy tính được 
trang bị công cụ  
bảo đảm an toàn

Tỉ lệ LAN được 
trang bị công cụ 
bảo đảm an toàn

2011 2010 2009 2011 2010 2009 2011 2010 2011 2010

12 Hà Tĩnh 94,3% 81,6% 24,0% 95,8% 100% 98,0% 50,1% - 76,5% 4,0%

13 TP. Hải Phòng 93,9% 84,2% 82,0% 100% 97,7% 100% 100% - 30,3% 30,0%

14 Bà Rịa - Vũng Tàu 91,5% 97,7% 13,0% 100% 99,0% 100% 100% 92,0% 100% 100%

15 Quảng Bình 91,3% 95,0% 72,0% 100% 100% - 68,3% - - 6,0%

16 An Giang 90,9% 85,0% 24,0% 98,2% 97,5% 46,0% 91,7% 100% 3,4% 3,0%

17 Bình Dương 90,6% 85,0% 70,0% 97,2% 90,0% 95,0% 100% - 55,2% 55,0%

18 Đồng Tháp 90,1% 85,0% 100% 93,8% 100% 69,0% 100% 99,0% 6,3% 61,0%

19 Lào Cai 89,0% 75,8% 74,0% 100% 100% 70,0% 100% 70,0% 100% 1,0%

20 Thái Bình 88,0% 57,7% 6,0% 90,0% 13,9% 100% 90,6% 40,0% 55,6% 19,0%

21 Đồng Nai 86,4% 76,2% 12,0% 93,9% 100% 67,0% 100% 100% 13,3% -

22 Tuyên Quang 83,2% 82,6% 33,0% 64,6% 77,9% 42,0% 100% 70,5% 11,8% 13,0%

23 TP. Hồ Chí Minh 81,6% 91,2% 100% 100% 90,0% 28,0% 8,2% 90,0% 100% 100%

24 Long An 81,6% 80,0% 80,0% 94,6% 85,0% 85,0% 90,0% 49,0% 5,9% 8,0%

25 Bắc Kạn 80,8% 80,8% 9,0% 82,7% 80,8% - - - - -

26 Khánh Hòa 80,1% 43,8% 46,0% 80,7% 75,1% 70,0% 100% 70,0% - -

27 Quảng Ngãi 80,1% 85,7% 100% 86,5% 66,7% 67,0% 61,4% 83,0% 6,9% -

28 Hà Giang 80,0% 60,5% 19,0% 81,0% 96,8% 25,0% 51,1% - 34,8% -

29 Gia Lai 79,7% 8,3% 55,0% 85,4% 85,0% 80,0% 74,0% 42,0% 40,0% 6,0%

30 Nam Định 79,6% 62,9% 64,0% 100% 93,2% 86,0% 100% 76,0% 7,4% 21,0%

31 Bắc Ninh 77,3% 60,0% 24,0% 87,2% 90,0% 82,0% 20,0% - 16,0% -

32 Ninh Thuận 76,3% 22,7% 34,0% 69,4% 54,2% 29,0% 87,2% - 3,2% -

33 Thừa Thiên - Huế 75,4% 61,4% 95,0% 86,0% 84,8% 100% 86,0% 100% 100% 100%

34 Hòa Bình 72,1% 25,4% 30,0% 88,6% 70,0% 70,0% 30,4% 38,0% - 12,0%

35 Lai Châu 71,6% 62,1% 50,0% 68,6% 74,3% 75,0% 18,0% - - -

36 Tây Ninh 71,4% 90,7% 43,0% 74,8% 100% - 91,2% 100% 2,9% 5,0%

37 Bình Định 70,3% 81,4% 7,0% 78,4% 84,7% - 100% 85,0% 6,5% 67,0%

38 Đắk Nông 70,2% 83,3% 6,0% 85,3% 79,4% 89,0% 100% - 12,0% 4,0%

39 Cao Bằng 68,9% 68,9% 65,0% 56,7% 57,1% - - 89,0% - -

40 TP. Cần Thơ 68,7% 77,6% 63,6% 100% 87,8% 71,0% 80,0% 100% 6,7% 3,0%

41 Thanh Hóa 67,9% 80,0% 47,0% 100% 100% 85,0% 87,4% 100% 62,5% 100%

42 Sóc Trăng 67,0% 86,3% 86,0% 86,9% 68,1% 60,0% 36,8% 9,0% 8,0% 7,0%
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TT
Tỉnh, thành phố 

trực thuộc  
Trung ương

Tỉ lệ máy tính/cán bộ, 
công chức, viên chức 

Tỉ lệ máy tính 
kết nối Internet

Tỉ lệ máy tính được 
trang bị công cụ  
bảo đảm an toàn

Tỉ lệ LAN được 
trang bị công cụ 
bảo đảm an toàn

2011 2010 2009 2011 2010 2009 2011 2010 2011 2010

43 Kiên Giang 60,0% 50,0% 64,0% 95,0% 100% 100% 78,7% 1,0% 70,0% 7,0%

44 Kon Tum 58,8% 53,3% 100% 100% 96,0% 6,0% 100% 24,0% 17,2% 100%

45 Hà Nam 57,3% 9,9% 31,0% 97,0% 82,1% 88,0% 25,9% - 100% -

46 Cà Mau 56,3% 57,0% 6,0% 81,5% 79,8% - 7,3% 24,0% - -

47 Phú Thọ 52,6% 62,3% 67,0% 100% 100% 21,0% 100% - 29,4% 1,0%

48 Quảng Trị 52,3% 85,6% 27,0% 65,7% 93,8% 67,0% 21,3% 100% - 3,0%

49 TP. Hà Nội 48,7% 80,4% 60,0% 100% 100% 67,0% 50,0% - 9,4% -

50 Lâm Đồng 42,7% 94,0% 100% 80,0% 100% - 55,9% 76,0% 3,2% 9,0%

51 Bình Phước 38,6% 10,5% 10,0% 81,4% 80,4% - 100% - 100% -

52 Sơn La 38,5% 29,4% 30,0% - 85,2% - 100% 76,0% 50,0% 3,0%

53 Tiền Giang 24,2% 6,7% 38,7% 63,8% 69,1% - 38,5% 38,0% - 12,0%

54 Hưng Yên 23,2% 18,0% - 100% 92,9% 82,0% 31,8% 43,0% 6,1% 14,0%

55 Bạc Liêu 19,6% 81,2% 81,0% 98,6% 80,0% 8,0% 15,3% 100% - 36,0%

56 Bình Thuận 18,3% 15,5% 99,0% 58,5% 98,0% 95,0% 100% 5,0% 5,4% 1,0%

57 Bến Tre 17,0% 18,1% 79,0% 70,8% 69,5% 94,0% 30,9% 100% 18,8% -

58 Lạng Sơn 15,4% 60,0% 60,0% 64,8% 98,2% 5,0% 64,3% 70,0% 6,7% 6,0%

59 Hậu Giang 14,2% 15,1% 13,0% 48,3% 49,5% 58,0% 86,2% 9,0% 100% -

60 Thái Nguyên 13,4% 10,3% 5,0% - 100% - 98,0% 95,0% - 2,0%

61 Phú Yên 10,8% 65,2% 73,0% 73,6% 73,8% 100% 74,2% 18,0% 2,4% -

62 Vĩnh Long 8,0% 15,3% 68,9% 87,6% 99,0% 80,0% 87,6% 22,0% 8,7% 19,0%

63 Yên Bái 7,9% 72,0% 71,0% 90,9% 90,0% - 60,0% - 33,3% 1,0%

Trung bình 67,5% 64,0% 56,0% 86,9% 85,9% 71,4% 73,5% 67,3% 37,6% 28,5%

Tỉ lệ trung bình máy tính/cán bộ của các 
địa phương trên toàn quốc đạt 67,5%, tăng 
3,5% so với năm 2010. Tỉ lệ máy tính/cán 
bộ tại cấp quận huyện thường thấp hơn tỉ 
lệ máy tính/cán bộ tại các sở ngành trong 
khoảng từ 10% -30%. Tỉ lệ máy tính kết 
nối Internet trung bình của các địa phương 
trên toàn quốc là 86,9%. 

Về tỉ lệ máy tính kết nối mạng, trong 
năm 2011, 100% các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương có mạng thông tin nội bộ 
(LAN) (2010: 97%), 63,5% tỉnh, thành đã 
xây dựng mạng diện rộng (WAN) để gửi, 
nhận và lưu chuyển thông tin. Tỉ lệ máy 
tính kết nối Internet vẫn duy trì ở mức xấp 
xỉ 90% (Hình 2.3), tỉ lệ tỉnh, thành phố có 
100% máy tính kết nối Internet đạt 25,4%.



38 2011  Báo Cáo ỨNG dụNG CôNG NGhệ ThôNG TiN

Hình 2.3. Tỉ lệ trung bình máy tính/cán bộ và máy tính kết nối Internet  
trong cơ quan Nhà nước tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Công tác đảm bảo an toàn, an ninh 
thông tin đã được các địa phương chú ý, 
tỉ lệ địa phương đầu tư trang bị phần mềm 
diệt virus cho máy tính và hệ thống an toàn 
dữ liệu cho mạng có tăng (Hình 2.4), tuy 
nhiên việc xây dựng và đầu tư cho việc 
đảm bảo an toàn thông tin vẫn còn hạn chế: 
tỉ lệ trung bình máy tính được trang bị công 
cụ đảm bảo an toàn đạt 73,5%, (năm 2010: 
67,3%); tỉ lệ trung bình mạng LAN được 
trang bị công cụ đảm bảo an toàn, an ninh 

thông tin (Firewall, SAN/NAS) tăng so với 
năm 2010 nhưng tỉ lệ này vẫn còn rất thấp, 
mới chỉ đạt 37,6% (Hình 2.5). Đây là một 
lỗ hổng an ninh lớn đối với hệ thống công 
nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước 
trong giai đoạn hiện nay khi tội phạm máy 
tính và tội phạm mạng ngày càng tăng cao 
và ngày càng nguy hiểm. Hình 2.5 là biểu 
đồ tỉ lệ về trang bị công cụ đảm bảo an toàn 
an ninh cho máy tính và hệ thống mạng tại 
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hình 2.4. Tỉ lệ số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã đầu tư trang bị  
phần mềm diệt virus cho máy tính và hệ thống an toàn dữ liệu cho mạng
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Hình 2.5. Biểu đồ tăng trưởng tỉ lệ máy tính và mạng được cài đặt hệ thống  
an toàn, an ninh tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Qua khảo sát cho thấy: phần mềm diệt 
virus và bảo mật của các công ty Việt Nam 
đã bắt đầu được các cơ quan Nhà nước tin 
tưởng sử dụng; phần mềm diệt virus được 
sử dụng nhiều nhất là của các công ty 
Kaspersky, BKAV, AVG, CMC.

2.3. mẠNG TRUyềN Số LIỆU CHUyêN 
DùNG CỦA CáC CƠ QUAN ĐảNG 
VÀ NHÀ NƯỚC

Dự án Mạng truyền số liệu chuyên dùng 
(mạng TSLCD) của các cơ quan Đảng và 
Nhà nước được thành lập theo Văn bản  
số 228/CP-CN ngày 19/02/2004 của Chính 
phủ với mục đích xây dựng mạng truyền 
số liệu chuyên dùng thống nhất của các 
cơ quan Đảng và Nhà nước có tốc độ cao, 
dung lượng lớn, công nghệ hiện đại. Tổng 
Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam 
(nay là Tập đoàn Bưu chính Viễn thông 
Việt Nam) được giao nhiệm vụ lập dự án 
và Cục Bưu điện Trung ương (nay là Bưu 

điện Trung ương) trực tiếp xây dựng và 
quản lý vận hành mạng này. 

Về cơ bản, mạng TSLCD đã được triển 
khai xong giai đoạn 1 (kết nối từ các cơ 
quan cấp Trung ương tới các tỉnh, thành 
phố (Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân, 
Tỉnh ủy) và giai đoạn 2 (kết nối đến các 
Sở, Ban, Ngành, quận, huyện tại các tỉnh, 
thành phố).

Theo Báo cáo của Tập đoàn Bưu chính 
Viễn thông Việt Nam ngày 19/3/2012, 
hiện tại, mạng TSLCD đã cung cấp kết nối 
đến các cơ quan Đảng, Nhà nước tại Trung 
ương, các Bộ, ngành, UBND tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương, Thành ủy, 
các sở, ban, ngành, quận, huyện trên toàn 
quốc. Tổng số điểm kết nối trên toàn quốc 
là 4104 điểm, trong đó 2967 điểm đã được 
sử dụng, chiếm tỉ lệ 72,3%. Số liệu điểm 
kết nối và sử dụng cụ thể cho từng tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương được thể 
hiện trong Bảng 2.3. 
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Bảng 2.3. Danh sách số liệu điểm kết nối và sử dụng mạng  
truyền số liệu chuyên dùng tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

TT Tỉnh/thành Tổng số điểm Số điểm sử dụng Tỉ lệ sử dụng

1 An Giang 73 37 50,7%

2 Bà Rịa - Vũng Tàu 148 81 54,7%

3 Bắc Kạn 42 20 47,6%

4 Bắc Giang 65 18 27,7%

5 Bạc Liêu 51 25 49,0%

6 Bắc Ninh 43 40 93,0%

7 Bến Tre 45 18 40,0%

8 Bình Định 68 33 48,5%

9 Bình dương 96 70 72,9%

10 Bình Phước 58 33 56,9%

11 Bình Thuận 71 49 69,0%

12 Cà Mau 53 42 79,2%

13 Cao Bằng 57 57 100,0%

14 TP. Cần Thơ 80 53 66,3%

15 TP. Đà Nẵng 97 97 100,0%

16 Đắk Lắk 51 19 37,3%

17 Đắk Nông 50 0 0,0%

18 Điện Biên 63 63 100,0%

19 Đồng Nai 83 60 72,3%

20 Đồng Tháp 81 56 69,1%

21 Gia Lai 64 40 62,5%

22 hà Giang 73 73 100,0%

23 hà Nam 51 22 43,1%

24 TP. hà Nội 175 159 90,9%

25 hà Tĩnh 66 66 100,0%

26 hải dương 53 53 100,0%

27 TP. hải Phòng 58 45 77,6%

28 hậu Giang 35 18 51,4%

29 hòa Bình 54 35 64,8%

30 TP. hồ Chí Minh 149 124 83,2%

31 hưng Yên 53 53 100,0%

32 Khánh hòa 52 48 92,3%
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TT Tỉnh/thành Tổng số điểm Số điểm sử dụng Tỉ lệ sử dụng

33 Kiên Giang 66 45 68,2%

34 Kon Tum 52 26 50,0%

35 Lai Châu 62 1 1,6%

36 Lâm Đồng 56 18 32,1%

37 Lạng Sơn 40 29 72,5%

38 Lào Cai 56 50 89,3%

39 Long An 58 43 74,1%

40 Nam Định 51 51 100,0%

41 Nghệ An 73 60 82,2%

42 Ninh Bình 50 50 100,0%

43 Ninh Thuận 69 39 56,5%

44 Phú Thọ 70 35 50,0%

45 Phú Yên 54 24 44,4%

46 Quảng Bình 64 63 98,4%

47 Quảng Nam 72 21 29,2%

48 Quảng Ngãi 64 64 100,0%

49 Quảng Ninh 64 64 100,0%

50 Quảng Trị 64 64 100,0%

51 Sóc Trăng 51 38 74,5%

52 Sơn La 74 58 78,4%

53 Tây Ninh 73 43 58,9%

54 Thái Bình 51 51 100,0%

55 Thái Nguyên 53 55 103,8%

56 Thanh hóa 85 58 68,2%

57 Thừa Thiên - huế 50 36 72,0%

58 Tiền Giang 53 48 90,6%

59 Trà Vinh 63 39 61,9%

60 Tuyên Quang 51 50 98,0%

61 Vĩnh Long 48 42 87,5%

62 Vĩnh Phúc 53 35 66,0%

63 Yên Bái 56 - -

* Ghi chú: Dấu “-” là chưa có số liệu.
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Về tốc độ kết nối: giai đoạn I, tốc độ kết 
nối giữa các Trung tâm vùng là STM-1, 
tốc độ kết nối từ POP (Point of Presence: 
Điểm hiện diện) tỉnh thành lên Trung tâm 
vùng là STM-1 và 3E1 (12 tỉnh STM-1); 
giai đoạn II, tốc độ kết nối giữa các Trung 
tâm vùng đã được nâng cấp lên STM-4, tốc 
độ kết nối từ POP tỉnh thành lên Trung tâm 
vùng đối với các tỉnh đang sử dụng 3E1 
được nâng lên 50Mbps. Các kết nối và thiết 
bị đường trục đều được dự phòng 1+1, đảm 
bảo khi có sự cố, các dịch vụ sử dụng trên 
mạng TSLCD vẫn không bị gián đoạn. 

Hiện trạng sử dụng mạng TSLCD được 
đánh giá như sau:

- Các dịch vụ chủ yếu đã được cung cấp 
tại mạng TSLCD gồm:

+ Dịch vụ truyền hình hội nghị phục vụ 
công tác chỉ đạo, điều hành trực tuyến của 
Chính phủ, Quốc hội và một số Bộ ngành 
đến 63 tỉnh, thành phố trên cả nước (tất cả 
các phiên họp thường kỳ của Thủ tướng 
Chính phủ, các Phó Thủ tướng với Chủ 
tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương, các cuộc họp giữa Quốc hội 
với các Đoàn đại biểu quốc hội đã được 
thực hiện qua truyền hình hội nghị trực 
tuyến trên mạng TSLCD với chất lượng tốt 
đảm bảo an ninh, an toàn).

+ Dịch vụ truy nhập Internet tốc độ cao, 
băng thông rộng; 

+ Dịch vụ cung cấp các mạng riêng ảo 
(VPN - Virtual Private Network), tốc độ 

cao, băng thông rộng để triển khai các ứng 
dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác 
điều hành quản lý Nhà nước cho một số 
Bộ, ban, ngành Trung ương và một số tỉnh, 
thành phố...

- Hạn chế còn tồn tại: hiện tại vẫn còn 
đơn vị (chủ yếu là ở các quận/huyện mới 
được triển khai) chưa khai thác được lợi 
ích của mạng TSLCD do một số nguyên 
nhân sau:

+ Chưa có các bài toán ứng dụng CNTT 
phục vụ công tác quản lý, điều hành, triển 
khai với quy mô rộng từ Trung ương đến địa 
phương hoặc trong nội bộ tỉnh, thành phố;

+ Mặc dù mạng TSLCD đã triển khai 
hoàn thành tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương, tuy nhiên, nhiều địa phương 
chưa tổ chức khai trương hoặc công bố nên 
các đơn vị được phép sử dụng chưa biết 
hoặc chưa có sở cứ sử dụng chính thức.

Để đưa mạng TSLCD vào hoạt động 
hiệu quả, ngày 11/8/2011, Bộ Thông tin 
và Truyền thông đã ban hành Thông tư  
số 23/2011/TT-BTTTT quy định về việc 
quản lý, vận hành, sử dụng và đảm bảo 
an toàn thông tin trên mạng Truyền số 
liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng 
và Nhà nước. Thông tư quy định rõ trách 
nhiệm cụ thể của Tập đoàn Bưu chính Viễn 
thông Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền 
thông, các đơn vị sử dụng mạng TSLCD 
trong việc quản lý, vận hành, đảm bảo an 
toàn mạng, thông tin trên mạng và sử dụng 
mạng.



CHƯƠNG 3

 hOẠt đỘng ứng DỤng Công nghệ thông tin

3.1. ỨNG DỤNG THƯ ĐIỆN Tử VÀ ĐIềU 
HÀNH CÔNG VIỆC QUA mẠNG

3.1.1. Ứng dụng thư điện tử và điều hành 
công việc qua mạng tại các Bộ, cơ 
quan ngang Bộ

3.1.1.1. Ứng dụng thư điện tử

Năm 2011, 100% các Bộ, cơ quan ngang 
Bộ đã triển khai hệ thống thư điện tử phục 
vụ cho công việc (trừ Bộ Quốc phòng, Bộ 
Công an do điều kiện đặc thù nên không 
có số liệu), trong đó 80% đơn vị đã triển 
khai hệ thống thư điện tử tới 100% các đơn 
vị thuộc trực thuộc, tỉ lệ trung bình cán bộ 
được cấp hộp thư điện tử đạt 93,8%, tăng 
6,2% so với năm 2010.

Tỉ lệ trung bình cán bộ, công chức, viên 
chức thường xuyên sử dụng thư điện tử 

trong công việc tại các Bộ, cơ quan ngang 
Bộ đạt 88,7%, tăng 13% so với năm 2010 
(Hình 3.1). Số Bộ, cơ quan ngang Bộ có 
100% cán bộ thường xuyên sử dụng thư 
điện tử trong công việc là 09 (45% số 
đơn vị). Bộ Y tế là đơn vị có tỉ lệ cán bộ 
thường xuyên sử dụng thư điện tử thấp 
nhất: 50% (năm 2010, tỉ lệ thấp nhất là 
10%). Các loại văn bản thường được trao 
đổi qua thư điện tử gồm có: thông báo, 
giấy mời, thông báo kết luận, văn bản nội 
bộ, lịch công tác, công văn, văn bản quy 
phạm pháp luật.

Chi tiết tình hình sử dụng thư điện tử tại 
các Bộ, cơ quan ngang Bộ được trình bày 
tại Bảng 3.1.

Hình 3.1. Biểu đồ tỉ lệ trung bình cán bộ thường xuyên sử dụng  
thư điện tử tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ
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Bảng 3.1. Tình hình sử dụng hộp thư điện tử tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ

TT Tên Bộ/ Cơ quan ngang Bộ
Tỉ lệ cán bộ được 

cấp hộp TĐT 
Tỉ lệ cán bộ thường xuyên sử 

dụng TĐT

2011 2010 2011 2010 2009

1 Bộ Công Thương 100% 90% 100% 90% 100%

2 Bộ Giáo dục và Đào tạo 100% 100% 100% 100% 100%

3 Bộ Kế hoạch và Đầu tư 100% 80% 100% 80% 98%

4 Bộ Khoa học và Công nghệ 100% 100% 100% 81% 97%

5 Bộ Ngoại giao 100% 100% 100% 90% 100%

6 Bộ Thông tin và Truyền thông 100% 100% 100% 100% 100%

7 Bộ Xây dựng 100% 80% 100% 80% 75%

8 Thanh tra Chính phủ 100% 100% 100% 10% 100%

9 Bộ Tư pháp 100% 100% 95% 83% 71%

10 Bộ Tài chính 100% 80% 80% 80% 80%

11 Ủy ban dân tộc 100% 80% 80% 59% 55%

12 Bộ Tài nguyên và Môi trường 100% 66% 78,6% 75% 85%

13 Văn phòng Chính phủ 99% - 100% - -

14 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 99% 92% 90% 83% 66%

15 Bộ Giao thông vận tải 97,6% 83% 90,6% 87% 98%

16 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 91% 91% 80% 80% 52%

17 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 90% 82% 80% 86% 92%

18 Bộ Nội vụ 90% 100% 60% 80% 100%

19 Bộ Văn hóa,Thể thao và du lịch 60% 60% 90% 60% 64%

20 Bộ Y tế 50% 80% 50% 80% 45%

Trung bình 93,8% 87,6% 88,7% 75,7% 83,1%

* Ghi chú: Dấu “-” là đơn vị không có số liệu

3.1.1.2. Ứng dụng quản lý văn bản và điều 
hành trên môi trường mạng

Năm 2011, việc triển khai hệ thống 
quản lý văn bản, điều hành trên môi trường 
mạng đã được các Bộ, cơ quan ngang Bộ 
tiếp tục triển khai mở rộng tới các đơn vị 
thuộc, trực thuộc trên toàn cơ quan. Hiện có 
19/20 cơ quan (95,5%, trừ Bộ Y tế) đã triển 

khai hệ thống quản lý văn bản, điều hành 
trên môi trường mạng, trong đó 11 cơ quan 
(đạt 50%) đã triển khai tới 100% các đơn 
vị trực thuộc. Trong số những đơn vị được 
triển khai, tỉ lệ trung bình các đơn vị thường 
xuyên sử dụng đạt 86,7%. Số Bộ, cơ quan 
ngang Bộ có tỉ lệ các đơn vị thuộc, trực 
thuộc thường xuyên sử dụng hệ thống văn 
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bản quản lý điều hành phân theo 3 mức: Tốt 
(trên 80%), Khá (từ 60%-80%), Trung bình 
(dưới 60%) và số liệu chi tiết việc triển khai 

hệ thống quản lý văn bản điều hành tại các 
Bộ, cơ quan ngang Bộ được thể hiện cụ thể 
tại hình 3.2 và bảng 3.2.

Hình 3.2. Biểu đồ số Bộ, cơ quan ngang Bộ có tỉ lệ các đơn vị thuộc, trực thuộc  
thường xuyên sử dụng hệ thống văn bản quản lý điều hành phân theo 3 mức:  

Tốt, Khá, Trung bình

Bảng 3.2. Tình hình triển khai hệ thống quản lý văn bản điều hành  
tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ năm 2011

TT Bộ, cơ quan ngang Bộ
Tỉ lệ đơn vị thuộc, trực 

thuộc đã triển khai
Tỉ lệ đơn vị thường 

xuyên sử dụng

1 Bộ Giao thông vận tải 100% 100%

2 Bộ Giáo dục và Đào tạo 100% 100%

3 Bộ Ngoại giao 100% 100%

4 Bộ Tài nguyên và Môi trường 100% 100%

5 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 100% 100%

6 Thanh tra Chính phủ 100% 100%

7 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 100% 95%

8 Bộ Thông tin và Truyền thông 100% 90%

9 Văn phòng Chính phủ 100% 90%

10 Bộ Tài chính 100% 80%

11 Bộ Nội vụ 100% 60%

12 Bộ Tư pháp 90,3% 90%

13 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 83,3% 85%

14 Ủy ban dân tộc 77,8% 40%

15 Bộ Xây dựng 73,9% 100%
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TT Bộ, cơ quan ngang Bộ
Tỉ lệ đơn vị thuộc, trực 

thuộc đã triển khai
Tỉ lệ đơn vị thường 

xuyên sử dụng

16 Bộ Kế hoạch và Đầu tư 62,5% 100%

17 Bộ Công Thương 30,3% 100%

18 Bộ Khoa học và Công nghệ 15,4%  -

19 Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch 7,4% 30%

20 Bộ Y tế - - 

21 Bộ Công an - -

22 Bộ Quốc phòng - - 

Trung bình 81,1% 86,7%

* Ghi chú: Dấu “-” là đơn vị không có số liệu

Đối với việc triển khai họp qua hội nghị 
truyền hình, ngoài Bộ Công an và Bộ Quốc 
phòng, năm 2011 có 15/20 Bộ, cơ quan 
ngang Bộ đã triển khai họp trực tuyến qua 
hệ thống hội nghị truyền hình với tỉ lệ trung 
bình giữa cuộc họp trực tuyến trên tổng số 
các cuộc họp diện rộng giữa cơ quan Trung 
ương với các cơ quan thuộc, trực thuộc là 
46,4% và với các địa phương là 40,7%. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và 
Truyền thông, Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn, Bộ Xây dựng là các Bộ đã 
tổ chức họp với số điểm cầu nhiều nhất và 
tới gần như tất cả các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương. Chi tiết việc tổ chức các 
cuộc họp qua hội nghị truyền hình giữa Bộ, 
cơ quan ngang Bộ năm 2011 được thể hiện 
ở bảng 3.3.

Bảng 3.3. Tỉ lệ cuộc họp được thực hiện qua hội nghị truyền hình  
giữa Bộ, cơ quan ngang Bộ

TT Bộ, cơ quan ngang Bộ
2011 2010

Với các cơ quan 
thuộc, trực thuộc

Với các 
địa phương

Tổng thể

1 Thanh tra Chính phủ 100% 30% 10%

2 Bộ Tài nguyên và Môi trường 100% - 33%

3 Bộ Tư pháp 83,3% 75% 60%

4 Bộ Ngoại giao 50% 50% 30%

5 Bộ Giáo dục và Đào tạo 50% 20% 15%

6 Bộ Thông tin và Truyền thông 40% 30% 100%

7 Bộ Giao thông vận tải 40% 66,7% -

8 Bộ Y tế 40% 40% 30%

9 Bộ Công Thương 32%  - 100%
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TT Bộ, cơ quan ngang Bộ
2011 2010

Với các cơ quan 
thuộc, trực thuộc

Với các 
địa phương

Tổng thể

10 Bộ Xây dựng 30% 30% 50%

11 Ủy ban dân tộc 30% - 29%

12 Bộ Nội vụ 30% 30% -

13 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 30% 0,6% 10%

14 Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch 30% - 30%

15 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 11,1% 75% 5%

16 Bộ Khoa học và Công nghệ - - 29%

17 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - - -

18 Văn phòng Chính phủ - - - 

19 Bộ Tài chính - - 20%

20 Bộ Kế hoạch và Đầu tư - - 29%

Trung bình 46,4% 40,7% 40%

* Ghi chú: Dấu “-” là đơn vị không có số liệu

3.1.2. Ứng dụng thư điện tử và điều hành 
công việc qua mạng tại các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương

Năm 2011, tỉ lệ trung bình cán bộ, công 
chức các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương được cấp hộp thư điện tử là 80,3% 
(tăng 3,5% so với năm 2010). Tỉ lệ trung 
bình cán bộ, công chức thường xuyên sử 
dụng thư điện tử cho công việc cũng mới 
chỉ đạt 67%, chỉ tăng 2,7% so với năm 2010 
(hình 3.3). 

Hình 3.3. Biểu đồ tỉ lệ trung bình cán bộ được cấp phát hộp thư điện tử  
và sử dụng thường xuyên thư điện tử tại các địa phương
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Tỉ lệ số tỉnh, thành phố có tỉ lệ cán bộ 
thường xuyên sử dụng thư điện tử trong 
công việc (kiểm tra và trả lời thư hàng ngày) 
tăng mạnh, trong năm 2011: tỉ lệ tỉnh, thành 
phố có trên 80% cán bộ thường xuyên sử 
dụng thư điện tử trong công việc đạt 29,3% 
(năm 2010 chỉ là 14,3%), có 6 tỉnh, thành 
phố đạt tỉ lệ 100% cán bộ thường xuyên sử 
dụng thư điện tử là: An Giang, Bình Thuận, 
Đà Nẵng, Quảng Ninh, Thái Bình, Thanh 

Hóa, Thừa Thiên - Huế, và Hậu Giang. 
Mặc dù vậy số lượng tỉnh, thành phố có tỉ 
lệ cán bộ thường xuyên sử dụng thư điện 
tử dưới 60% vẫn chỉ chiếm 32,8% - Tỉ lệ 
này giảm nhẹ so với năm 2010. Hình 3.4 là 
biểu đồ tăng trưởng số lượng địa phương có 
tỉ lệ cán bộ thường xuyên sử dụng thư điện 
tử phân theo các mức Tốt (trên 80%), Khá 
(60%-80%), Trung bình (dưới 60%).

Hình 3.4. Biểu đồ tỉ lệ số địa phương có tỉ lệ cán bộ thường xuyên sử dụng  
thư điện tử phân theo các mức Tốt, Khá, Trung bình

Chi tiết tình hình cấp phát và sử dụng thư điện tử trong khối cơ quan nhà nước tại các 
địa phương được thể hiện trong bảng 3.4.

Bảng 3.4. Tình hình sử dụng thư điện tử tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

TT Tỉnh, thành phố
Tỉ lệ cán bộ được cấp  

hộp thư điện tử
Tỉ lệ cán bộ thường xuyên  

sử dụng thư điện tử

2011 2010 2009 2011 2010 2009

1 An Giang 100% 75% - 100% 72%  -

2 Bình Thuận 100% 100% 98% 100% 90% 50%

3 Quảng Ninh 100% 88% 98% 100% 81% 23,2%
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TT Tỉnh, thành phố
Tỉ lệ cán bộ được cấp  

hộp thư điện tử
Tỉ lệ cán bộ thường xuyên  

sử dụng thư điện tử

2011 2010 2009 2011 2010 2009

4 Thái Bình 100% 100% - 100% 75% 9%

5 Thanh hóa 100% 100% - 100% 100% 73%

6 Thừa Thiên - huế 100% 100% 100% 100% 76% 94%

7 TP. Đà Nẵng 100% 100% - 100% 94% 72%

8 hậu Giang 67% 67% - 100% 45% 8%

9 Lai Châu 2% 39% 45% 95% 70% 39%

10 Bến Tre 88% 88% 88% 92% 73% 65,8%

11 Quảng Bình 100% 95% - 90% 51% 8%

12 hà Tĩnh 50% 87% - 90% 55% 72%

13 Quảng Trị 85% 75% - 85% 40% 50%

14 Phú Thọ 80% 70% - 85% 70% - 

15 Lâm Đồng 65% 71% - 85% 90% 80%

16 Đồng Tháp 93,3% 62% - 83,6% 83% 84%

17 Lào Cai 89% 74% - 83% 71% 72%

18 Bắc Ninh 100% 100% - 80% 80% - 

19 hòa Bình 100% 70% - 80% 70% 40%

20 Nghệ An 100% 100% 4,8% 80% 80% 75%

21 Tây Ninh 100% 90% - 80% 50% 52%

22 Bắc Giang 85% 99% 92% 80% 85% 70%

23 Trà Vinh 75% 77% - 80% 77% 81%

24 hải dương 30% 58% - 80% 28% 93%

25 Tiền Giang 82% 82% 63,3% 75% 80% 63,3%

26 Sơn La 80% 42% - 75% 55% 44%

27 Ninh Bình 76% 95% - 75% 56% 45%

28 Phú Yên 13,8% 50%  53,95% 75% 50% 73,3%

29 Bắc Kạn 100% 100% - 70% 60% 30%

30 Bình Định 100% 70% - 70% 50% - 

31 Đồng Nai 100% 80% - 70% 60%  -

32 Thái Nguyên 100% 100% - 70% 80% 70%

33 TP. hải Phòng 100% 100% 90% 70% 70% 60%

34 TP. Cần Thơ 95% 90% 69% 70% 68% 53,6%

35 Kiên Giang 80% 80% - 70% 70% 20%
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TT Tỉnh, thành phố
Tỉ lệ cán bộ được cấp  

hộp thư điện tử
Tỉ lệ cán bộ thường xuyên  

sử dụng thư điện tử

2011 2010 2009 2011 2010 2009

36 Bình dương 100% 77% 43,1% 65% 73% 46,6%

37 Vĩnh Long 90% 80% 85,1% 63% 60% 51,3%

38 Lạng Sơn 85% 70% 85% 60% 70% 50%

39 Bình Phước 53% 65% - 60% 60% - 

40 TP. hồ Chí Minh 100% 92% - 59% 57% 78%

41 Quảng Ngãi 90% 95% - 55% 71% 83%

42 Đắk Lắk 100% 90% - 50% 75% 82%

43 hà Nam 100% 100% - 50% 50% 55%

44 Long An 100% 95% - 50% 60% 80%

45 Nam Định 100% 75% - 50% 70% 30%

46 Bà Rịa - Vũng Tàu 98% 98% - 50% 90%  -

47 Yên Bái 81% 70% - 43% 50% 15%

48 Bạc Liêu 80% 40% - 40% 80%  -

49 Kon Tum 70% 68% - 40% 40% 19%

50 Gia Lai 15% 80% 30% 40% 30% 20%

51 TP. hà Nội 82% 43% 30% 38% 100% - 

52 Cao Bằng 50% 20% - 35% 20% 20%

53 hưng Yên 80% 100% - 30% 30% 30%

54 Vĩnh Phúc 50% 68% 63% 25% 75% 40%

55 Điện Biên 70% 70% - 20% 23% 46%

56 Tuyên Quang 50% 40% 19% 10% 50% 30%

57 Khánh hòa 93% 91% 24% 7% 72% 11%

58 Cà Mau 27% 56% - 5% 50% - 

59 Ninh Thuận 100% 70% - - 70% - 

60 Quảng Nam 20% 70% - - 80% 60%

61 Đắk Nông - 39% - - 70% - 

62 hà Giang - 40% - - 40% - 

63 Sóc Trăng - 60% 32% - 30% 21%

Trung bình 80,3% 76,8% 61% 67% 64,3% 50,8%

* Ghi chú: Dấu “-” là đơn vị không có số liệu
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Về triển khai, sử dụng hệ thống quản 
lý văn bản điều hành, năm 2011 có: 59/63 
(93,7%) tỉnh, thành đã triển khai cho các 
cơ quan chuyên môn (Sở, ban, ngành), 
21/63 (33,3%) tỉnh đã triển khai tới 100% 
các Sở, ban, ngành; 54/63 (85,7%) tỉnh, 
thành đã triển khai cho các quận, huyện, 
25/63 (39,7%) tỉnh, thành đã triển khai tới 
100% các quận, huyện. Tuy nhiên, tỉ lệ 
tỉnh, thành triển khai hệ thống quản lý văn 

bản điều hành tới dưới 30% các cơ quan 
chuyên môn và các quận, huyện vẫn còn 
cao, tỉ lệ này là 17,5%. Hình 3.5 là biểu đồ 
tỉ lệ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương đã triển khai hệ thống quản lý văn bản 
điều hành tới các sở, ban, ngành và quận, 
huyện phân theo các mức: Tốt (số đơn vị 
được triển khai: trên 80%), Khá (số đơn vị 
được triển khai: từ 60% - 80%), Trung bình 
(số đơn vị được triển khai: dưới 60%).

      
 (a) Sở, ban, ngành (b) Quận, huyện

Hình 3.5. Biểu đồ tỉ lệ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã  
triển khai hệ thống quản lý văn bản điều hành tới các sở, ban, ngành (a) 

và quận, huyện (b) phân theo các mức: Tốt, Khá, Trung bình

 Đối với việc triển khai ứng dụng họp 
trực tuyến qua môi trường mạng: Trong 
năm 2011, có 16/63 (25,4%) tỉnh, thành có 
khai báo đã tổ chức họp trực tuyến, tỉ lệ này 
thấp hơn nhiều so với năm 2010 (92,1%). 
Trong khi đó tỉ lệ các cuộc họp trực tuyến 
trên tổng số các cuộc họp diện rộng được tổ 

chức (tính trên các địa phương có tổ chức 
họp trực tuyến) trong năm 2011 là 42,9%, 
không tăng nhiều so với năm 2010 (42,1%).

Số liệu cụ thể về ứng dụng CNTT trong 
hoạt động điều hành công việc tại các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương được thể 
hiện trong bảng 3.5.
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Bảng 3.5. Tình hình ứng dụng CNTT trong hoạt động điều hành  
công việc tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

TT
Tỉnh, thành phố 

trực thuộc  
Trung ương

Tỉ lệ đơn vị đã triển khai hệ thống 
QLVBĐH trên môi trường mạng

Tỉ lệ cuộc họp được thực hiện 
trực tuyến trên tổng số 

cuộc họp diện rộng

2011 2010 2011 2010

Sở, ngành Quận, huyện Tổng thể

1 An Giang 100% 100% 73% 100% 10%

2 Thanh hóa 100% 100% 100% 5,6% 10%

3 Thừa Thiên - huế 100% 100% 100% - 100%

4 Đồng Tháp 100% 100% 100% - 80%

5 TP. Đà Nẵng 100% 100% 100% - 33%

6 Lạng Sơn 100% 100% 100% 3,1% 29%

7 Vĩnh Long 100% 100% 100% 6,3% 30%

8 Bắc Giang 100% 100% 100% 1,7% 15%

9 Lào Cai 100% 100% 100% 80,8% 70%

10 hà Nam 100% 100% 40% 20% 30%

11 Cà Mau 100% 100% 100% 30,9% 30%

12 Tuyên Quang 100% 100% 2% - 15%

13 Bắc Ninh 100% 100% 100% - 40%

14 Đồng Nai 100% 100% 100% 50% 43%

15 Quảng Bình 100% 100% 32,1% - 21%

16 Bắc Kạn 100% 100% 21,4% - 100%

17 Tây Ninh 100% 100% 100% - 67%

18 Đắk Lắk 100% 100% 19% - 30%

19 Quảng Trị 100% 90% 100% - 30%

20 Bà Rịa - Vũng Tàu 100% 62,5% 81% - 92%

21 Khánh hòa 100% 33,3% 57% - 5%

22 hà Tĩnh 95,5% 100% 80% 50% 29%

23 Kiên Giang 92% 100% 93,3% 85,7% 70%

24 Quảng Ninh 90% 100% 97% 13,2% 60%

25 Điện Biên 89,5% 33,3% 71,4% 10% 20%

26 TP. hải Phòng 88,9% 86,7% 100% 100% 80%

27 Trà Vinh 88,9% 37,5% 69,2% - 30%

28 TP. hà Nội 87,5% 75,9% 100% - 100%

29 Kon Tum 80% 44,4% 50% - 10%
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TT
Tỉnh, thành phố 

trực thuộc  
Trung ương

Tỉ lệ đơn vị đã triển khai hệ thống 
QLVBĐH trên môi trường mạng

Tỉ lệ cuộc họp được thực hiện 
trực tuyến trên tổng số 

cuộc họp diện rộng

2011 2010 2011 2010

Sở, ngành Quận, huyện Tổng thể

30 Lâm Đồng 75,8% 100% 46% - 10%

31 TP. hồ Chí Minh 70,7% 100% 100% - 100%

32 Thái Bình 68,4% 37,5% 40% - 5%

33 Bình dương 63,6% 71,4% 82,8% - - 

34 Vĩnh Phúc 61,1% 33,3% 42,2% - 28%

35 hà Giang 57,9% 0% 6,1% - - 

36 hậu Giang 56,3% 100% 100% - 20%

37 Quảng Ngãi 52,6% 85,7% 50% - 51%

38 Yên Bái 52,4% 11,1% 30% - 38%

39 Lai Châu 47,6% - 24,2% - 31%

40 Nam Định 47,1% 30% 55% 100% 35%

41 Bình Phước 45,5% 80% - - 28%

42 Long An 45% 35,7% 42,5% - 30%

43 Đắk Nông 42,9% 12,5% 51,9% - - 

44 Ninh Bình 38,5% 87,5% 44,4% - 45%

45 Nghệ An 38,5% 25% 50% - 57%

46 Sóc Trăng 36,4% 9,1% 17,2% - - 

47 Ninh Thuận 33,8% 85,7% 10% - - 

48 Quảng Nam 33,3% 27,8% 80% - 31%

49 Bến Tre 25% 22,2% 30,8% - 50%

50 Cao Bằng 24% 0% 25% - 5%

51 hòa Bình 23,8% 18,2% 80% - 29%

52 Gia Lai 22,2% 17,6% 22,9% - 20%

53 Phú Yên 21,9% 11,1% 12,5% - 51%

54 Phú Thọ 20,8% 30,8% 21,6% - 20%

55 Bình Định 20% 36,4% 20% - 30%

56 TP. Cần Thơ 19% 100% 48% 30% 100%

57 hưng Yên 9,7% 20% 30% - 20%

58 hải dương 5,6% - 35% - 10%

59 Tiền Giang 5% - - - 9%

60 Bình Thuận - - - - 82%
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TT
Tỉnh, thành phố 

trực thuộc  
Trung ương

Tỉ lệ đơn vị đã triển khai hệ thống 
QLVBĐH trên môi trường mạng

Tỉ lệ cuộc họp được thực hiện 
trực tuyến trên tổng số 

cuộc họp diện rộng

2011 2010 2011 2010

Sở, ngành Quận, huyện Tổng thể

61 Thái Nguyên - - 18,9% - 100%

62 Sơn La - - 30% - 30%

63 Bạc Liêu - - 80% - 100%

Trung bình 67,4% 69,5% 60,2% 42,9% 42,1%

* Ghi chú: QLVB ĐH: Quản lý văn bản điều hành
Dấu “-” là đơn vị không có số liệu

3.2. TRIểN kHAI ỨNG DỤNG NỘI BỘ 

3.2.1. Triển khai ứng dụng nội bộ tại các 
Bộ, cơ quan ngang Bộ 

Trong năm 2011, ứng dụng phục vụ 
công tác quản lý, điều hành (ứng dụng nội 

bộ) tiếp tục được các Bộ, cơ quan ngang 
Bộ mở rộng triển khai tới các cấp. Hình 3.6 
là biểu đồ tỉ lệ các Bộ, cơ quan ngang Bộ 
đã triển khai sử dụng ứng dụng nội bộ theo 
từng loại ứng dụng.

* Ghi chú: 
(1) TĐT: Thư điện tử chính thức của cơ quan

(2) QLVBĐH: Quản lý văn bản và điều hành trên 
môi trường mạng)

(3) QLNS: Quản lý nhân sự

(4) QLKH: Quản lý đề tài khoa học

(5) KT-TC: Quản lý kế toán - tài chính

(6) QLTS: Quản lý tài sản

(7) QLTT: Quản lý thanh tra, khiếu nại, tố cáo

(8) ƯDMC: Tin học hóa việc tiếp nhận và xử lý 
hồ sơ tại bộ phận một cửa

(9) ƯDCKS: Ứng dụng chữ ký số trong việc gửi/
nhận văn bản điện tử, thư điện tử

Hình 3.6. Tỉ lệ các Bộ, cơ quan ngang Bộ đã sử dụng ứng dụng nội bộ theo từng loại

2010 2011

TĐT 95,2% 95,5%

QLVBĐh 90,5% 95,5%

QLNS 95,2% 90,9%

QLKh 47,6% 68,2%

KT-TC 100% 100%

QLTS 76,2% 81,8%

QLTT 61,9% 68,2%

ƯdMC 66,7% 54,5%

ƯdCKS 38,1% 45,5%
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Trong năm 2011, ứng dụng chữ ký số 
trong gửi/nhận văn bản, thư điện tử vẫn là 
ứng dụng chưa được triển khai rộng rãi. 
Mặc dù so với năm 2010, tỉ lệ đơn vị có sử 
dụng chữ ký số đã tăng nhẹ (2011: 45,5%, 
2010: 38,1%) tuy nhiên việc triển khai vẫn 
chỉ mang tính thí điểm. Đơn vị triển khai 
ứng dụng chữ ký số sâu rộng nhất là Bộ 

Nội vụ (triển khai tới 83,3% đơn vị) và Bộ 
Giao thông Vận tải (triển khai tới 55,6% 
đơn vị).

Số liệu chi tiết về triển khai sử dụng 
ứng dụng chữ ký số và tình hình sử dụng 
các ứng dụng nội bộ tại các cơ quan Bộ, 
cơ quan ngang Bộ được trình bày cụ thể tại 
bảng 3.6 và bảng 3.7.

Bảng 3.6. Tình hình triển khai ứng dụng chữ ký số trong việc gửi nhận văn bản,  
thư điện tử tại từng Bộ, cơ quan ngang Bộ năm 2011

TT Bộ, ngành
Tỉ lệ đơn vị thuộc, trực 

thuộc đã triển khai
Tỉ lệ đơn vị thường 

xuyên sử dụng

1 Bộ Công an - -

2 Bộ Công Thương - - 

3 Bộ Giáo dục và Đào tạo 9,1% - 

4 Bộ Giao thông vận tải 55,6% 66,7%

5 Bộ Kế hoạch và Đầu tư - - 

6 Bộ Khoa học và Công nghệ 25,6% - 

7 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - 95%

8 Bộ Ngoại giao - - 

9 Bộ Nội vụ 83,3% 60%

10 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 12,5% 20%

11 Bộ Quốc phòng -  

12 Bộ Tài chính 23,3% 100%

13 Bộ Tài Nguyên và Môi trường - - 

14 Bộ Thông tin và Truyền thông 5,7% 100%

15 Bộ Tư pháp - - 

16 Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch - - 

17 Bộ Xây dựng - - 

18 Bộ Y tế - - 

19 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - - 

20 Thanh tra Chính phủ - - 

21 Ủy ban dân tộc - - 

22 Văn phòng Chính phủ 5,3% 5%

Trung bình 27,6% 63,8%

* Ghi chú: Dấu “-” là đơn vị không có số liệu
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Bảng 3.7. Danh sách một số ứng dụng được triển khai ứng dụng tại từng Bộ,  
cơ quan ngang Bộ năm 2011

TT Bộ, cơ quan ngang Bộ
TĐT
(1)

QLVBĐH 
(2)

QLNS
(3)

QLKH
(4)

KT-TC
(5)

QLTS
(6)

QLTT
(7)

ƯDMC
(8)

ƯDCKS
(9)

1 Bộ Công an có có có có có có có không không

2 Bộ Công Thương có có có có có có có có không

3 Bộ Giáo dục và Đào tạo có có có có có có có có có

4 Bộ Giao thông vận tải có có có có có có có có có

5 Bộ Kế hoạch và Đầu tư có có có không có có có có không

6 Bộ Khoa học và Công nghệ có có có không có không - có có

7 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có có có có có có có có có

8 Bộ Ngoại giao có có có có có có có có không

9 Bộ Nội vụ có có có có có có không có có

10 Bộ Nông nghiệp và Phát triển  
nông thôn

có có có có có có có có có

11 Bộ Quốc phòng không có có có có có không không -

12 Bộ Tài chính có có có không có có có có có

13 Bộ Tài Nguyên và Môi trường có có có có có có có có không

14 Bộ Thông tin và Truyền thông có có có có có có không không có

15 Bộ Tư pháp có có có có có có có không không

16 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có có có không có không không không không

17 Bộ Xây dựng có có có có có có có không không

18 Bộ Y tế có không không có có không không không không

19 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có có có không có có không không không

20 Thanh tra Chính phủ có có có có có có có có có

21 Ủy ban Dân tộc có có không không có không có không không

22 Văn phòng Chính phủ có có có không có có có không có

* Ghi chú: 
(1) TĐT: Thư điện tử chính thức của cơ quan

(2) QLVBĐH: Quản lý văn bản và điều hành 
trên môi trường mạng)

(3) QLNS: Quản lý nhân sự

(4) QLKH: Quản lý đề tài khoa học

(5) KT-TC: Quản lý kế toán - tài chính

(6) QLTS: Quản lý tài sản

(7) QLTT: Quản lý thanh tra, khiếu nại, tố cáo

(8) ƯDMC: Tin học hóa việc tiếp nhận và xử lý 
hồ sơ tại bộ phận một cửa

(9) ƯDCKS: Ứng dụng chữ ký số trong việc 
gửi/nhận văn bản điện tử, thư điện tử.  
Dấu “-” là đơn vị không có số liệu
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Đánh giá xếp hạng tổng thể mức độ ứng 
dụng công nghệ thông tin phục vụ công 
tác quản lý, điều hành của các Bộ, cơ quan 
ngang Bộ được thể hiện tại bảng 3.8 (theo 

báo cáo Đánh giá trang/cổng thông tin điện 
tử và mức độ ứng dụng công nghệ thông tin 
của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương năm 2011).

Bảng 3.8. Xếp hạng mức độ ứng dụng nội bộ của các Bộ, cơ quan ngang Bộ 

TT Bộ, cơ quan ngang Bộ Xếp hạng 2011 Xếp hạng 2010

1 Thanh tra Chính phủ 1 19

2 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 2 5

3 Bộ Ngoại giao 3 9

4 Bộ Thông tin và Truyền thông 4 8

5 Bộ Giáo dục và Đào tạo 5 1

6 Bộ Giao thông vận tải 6 14

7 Bộ Tài Nguyên và Môi trường 7 4

8 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 8 11

9 Bộ Công Thương 9 2

10 Bộ Tài chính 10 7

11 Bộ Kế hoạch và Đầu tư 11 13

12 Bộ Nội vụ 12 10

13 Bộ Xây dựng 13 6

14 Bộ Tư pháp 14 3

15 Bộ Khoa học và Công nghệ 15 17

16 Văn phòng Chính phủ 16 22

17 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 17 12

18 Ủy ban dân tộc 18 20

19 Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch 19 18

20 Bộ Công an 20 21

21 Bộ Y tế 21 16

22 Bộ Quốc phòng 22 15

3.2.2. Triển khai ứng dụng nội bộ tại các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương

Trong năm 2011, các ứng dụng quản lý 
văn bản điều hành trên môi trường mạng, 
quản lý tài chính - kế toán, quản lý nhân sự 
tiếp tục là những ứng dụng được triển khai 
tại hầu hết các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương. Trừ ứng dụng chữ ký số chỉ 
có 12,7% địa phương triển khai, tất cả các 
ứng dụng cơ bản đều được triển khai tại 
trên 50% các tỉnh, thành phố. Hình 3.7 thể 
hiện chi tiết tỉ lệ các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương đã sử dụng ứng dụng nội 
bộ theo từng loại ứng dụng.
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Theo Chương trình quốc gia về ứng 
dụng công nghệ thông tin trong hoạt động 
của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015, 
ứng dụng tin học tại bộ phận một cửa, một 
cửa liên thông là một trong các ứng dụng 
được tiếp tục định hướng triển khai để phục 
vụ người dân và doanh nghiệp. Trong năm 
2011, có 37/63 (58,7%) tỉnh, thành đã triển 

khai tại cấp Sở, ngành; 54/63 (85,7%) tỉnh, 
thành đã triển khai tại cấp quận, huyện. 
Trong số các địa phương triển khai ứng 
dụng tin học tại bộ phận một cửa, tỉ lệ 
trung bình số Sở, ngành được triển khai 
là 37,2%; tỉ lệ trung bình số quận, huyện 
được triển khai là 46,6%. 

 * Ghi chú:

(1) TĐT: Thư điện tử chính thức của cơ quan

(2) QLVBĐH: Quản lý văn bản và điều hành trên 
môi trường mạng)

(3) QLNS: Quản lý nhân sự

(4) QLKH: Quản lý đề tài khoa học

(5) KT-TC: Quản lý kế toán - tài chính

(6) QLTS: Quản lý tài sản

(7) QLTT: Quản lý thanh tra, khiếu nại, tố cáo

(8) ƯDMC: Tin học hóa việc tiếp nhận và xử lý hồ 
sơ tại bộ phận một cửa

(9) ƯDCKS: Ứng dụng chữ ký số trong việc gửi/
nhận văn bản điện tử, thư điện tử. Dấu “-” là 
đơn vị không có số liệu

Hình 3.7. Tỉ lệ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã sử dụng  
ứng dụng nội bộ theo từng loại

Việc ứng dụng tin học tại bộ phận một 
cửa đã mang lại hiệu quả rõ rệt đối với việc 
xử lý hồ sơ, trong năm 2011, tỉ lệ hồ sơ 
được giải quyết đúng hạn đạt mức trung 
bình là: 88,2%. Bảng 3.9 là số liệu chi 

tiết về việc triển khai ứng dụng công nghệ 
thông tin và hiệu quả xử lý công việc tại bộ 
phận một cửa của các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương năm 2011.
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Bảng 3.9. Số liệu triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin tại bộ phận một cửa  
và hiệu quả trong xử lý công việc tại bộ phận một cửa của các tỉnh, thành phố  

trực thuộc Trung ương năm 2011

TT Tỉnh, thành phố

Tỉ lệ cơ quan 
chuyên môn 
được triển 

khai

Tỉ lệ quận, 
huyện 

được triển 
khai

Tổng số 
lượng hồ sơ 
tiếp nhận

Tổng số lượng 
hồ sơ được 
giải quyết 
đúng hạn

Tỉ lệ hồ sơ 
được giải 

quyết đúng 
hạn

1 Long An 20% 100% 1.008.152  806.521 80%

2 TP. hồ Chí Minh 70,7% 100% 287.656  213.871 74,3%

3 Bình dương 9,1% 85,7% 130.408  103.670 79,5%

4 Bà Rịa - Vũng Tàu 5,6% 100% 125.854  120.748 95,9%

5 Đồng Tháp 10% 50% 56.871  52.548 92,4%

6 TP. Cần Thơ 0% 100% 53.136  52.463 98,7%

7 Khánh hòa 5% 33,3% 52.531  39.398 75%

8 Bắc Giang 33,3% 100% 37.411  29.667 79,3%

9 Quảng Bình 25% 71,4% 30.000  29.500 98,3%

10 Bến Tre 15% 22,2% 29.212  28.395 97,2%

11 TP. Đà Nẵng 15,4% 100% 28.159  26.472 94%

12 Lào Cai 100% 100% 25.034  25.034 100%

13 Sóc Trăng 9,1% 18,2% 18.331  18.223 99,4%

14 Vĩnh Phúc 2,8% 22,2% 15.690  15.690 100%

15 Thanh hóa 71,4% 51,9% 8.975  8.975 100%

16 Đắk Lắk 3,6% 33,3% 8.675  5.080 58,6%

17 Kiên Giang 4% 6,7% 8.285  8.270 99,8%

18 Trà Vinh 11,1% 62,5% 6.934  3.725 53,7%

19 TP. hải Phòng 100% 100% 6.800  5.100 75%

20 Lạng Sơn 0% 18,2% 6.800  4.300 63,2%

21 Quảng Nam 6,7% 22,2% 6.000  5.000 83,3%

22 Điện Biên 0% 11,1% 5.332  5.300 99,4%

23 Nam Định 0% 20% 5.136  4.594 89,4%

24 An Giang 100% 100% 4.383  4.181 95,4%

25 Bắc Kạn 0% 25% 4.004  3.958 98,9%

26 Bình Định 10% 9,1% 2.082  1.449 69,6%

27 Thừa Thiên - huế 100% 100% 1.702  1.692 99,4%

28 Bình Phước 18,2% 60% 923  897 97,2%

29 Phú Yên 0% 11,1% 565  561 99,3%
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TT Tỉnh, thành phố

Tỉ lệ cơ quan 
chuyên môn 
được triển 

khai

Tỉ lệ quận, 
huyện 

được triển 
khai

Tổng số 
lượng hồ sơ 
tiếp nhận

Tổng số lượng 
hồ sơ được 
giải quyết 
đúng hạn

Tỉ lệ hồ sơ 
được giải 

quyết đúng 
hạn

30 Bình Thuận 0% 10% 564  377 66,8%

31 Gia Lai 11,1% 11,8% 505  505 100%

32 hà Tĩnh 9,1% 8,3% 329  320 97,3%

33 Lai Châu 9,5% 14,3% 39  39 100%

34 Bắc Ninh 100% 100%  -  -  - 

35 Ninh Bình 100% 100% -  -  - 

36 TP. hà Nội 62,5% 100% -  -  - 

37 hậu Giang 56,3% 100% -  -  - 

38 Vĩnh Long 88,9% 87,5% -  -  - 

39 Nghệ An 11,5% 50% -  -  - 

40 Tây Ninh 0% 44,4% -  -  - 

41 Thái Bình 26,3% 37,5% -  -  - 

42 Lâm Đồng 18,2% 33,3% -  -  - 

43 hà Nam 0% 33,3% -  -  - 

44 Bạc Liêu 0% 28,6% -  -  - 

45 hải dương 0% 25% -  -  - 

46 hà Giang 0% 18,2% -  -  - 

47 Quảng Ngãi 0% 14,3% -  -  - 

48 Đắk Nông 0% 12,5% -  -  - 

49 Kon Tum 0% 11,1% -  -  - 

50 Yên Bái 0% 11,1% -  -  - 

51 Đồng Nai 26,3% 9,1% -  -  - 

52 hòa Bình 9,5% 9,1% -  -  - 

53 Cao Bằng 100% 7,7% -  -  - 

54 Quảng Ninh 0% 7,1% -  -  - 

55 Cà Mau 0% 0% -  -  - 

56 hưng Yên 0% 0% -  -  - 

57 Ninh Thuận 0% 0% -  -  - 

58 Phú Thọ 0% 0% -  -  - 

59 Quảng Trị 0% 0% -  -  - 

60 Sơn La 0% 0% -  -  - 
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TT Tỉnh, thành phố

Tỉ lệ cơ quan 
chuyên môn 
được triển 

khai

Tỉ lệ quận, 
huyện 

được triển 
khai

Tổng số 
lượng hồ sơ 
tiếp nhận

Tổng số lượng 
hồ sơ được 
giải quyết 
đúng hạn

Tỉ lệ hồ sơ 
được giải 

quyết đúng 
hạn

61 Thái Nguyên 0% 0% -  -  - 

62 Tiền Giang 0% 0% -  -  - 

63 Tuyên Quang 0% 0% -  -  - 

Trung bình 37,2% 46,6% 88,2%

* Ghi chú: Dấu “-” là đơn vị không có số liệu

Tổng thể mức độ ứng dụng công nghệ 
thông tin phục vụ công tác quản lý điều hành 
của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương được đánh giá xếp hạng tại bảng 3.10 
(theo báo cáo Đánh giá trang/cổng thông 

tin điện tử và mức độ ứng dụng công nghệ 
thông tin của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và 
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
năm 2011).

Bảng 3.10. Xếp hạng mức độ ứng dụng Công nghệ thông tin  
phục vụ công tác quản lý điều hành của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

TT Tỉnh, thành phố Xếp hạng 2011 Xếp hạng 2010

1 TP. Đà Nẵng 1 2

2 TP. hồ Chí Minh 2 4

3 An Giang 3 28

4 Thanh hóa 4 31

5 Lào Cai 5 10

6 Thừa Thiên - huế 6 1

7 TP. hải Phòng 7 7

8 Vĩnh Long 8 26

9 hà Tĩnh 9 29

10 Bắc Ninh 10 12

11 TP. hà Nội 11 30

12 Đồng Tháp 12 9

13 Đồng Nai 13 18

14 Bà Rịa - Vũng Tàu 14 6

15 hà Nam 15 16

16 Lâm Đồng 16 23

17 Quảng Bình 17 13

18 Bắc Giang 18 8

19 Bình Thuận 19 37
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TT Tỉnh, thành phố Xếp hạng 2011 Xếp hạng 2010

20 Kiên Giang 20 21

21 hậu Giang 21 27

22 Trà Vinh 22 11

23 Ninh Bình 23 54

24 Nghệ An 24 3

25 Long An 25 42

26 Bắc Kạn 26 19

27 Bình Phước 27 62

28 Nam Định 28 25

29 Thái Bình 29 39

30 TP. Cần Thơ 30 35

31 Bến Tre 31 5

32 Phú Thọ 32 34

33 Lạng Sơn 33 24

34 Bình dương 34 47

35 Quảng Trị 35 22

36 Vĩnh Phúc 36 45

37 Tuyên Quang 37 49

38 Quảng Ninh 38 15

39 Tây Ninh 39 36

40 Quảng Ngãi 40 17

41 hòa Bình 41 51

42 Thái Nguyên 42 20

43 Bình Định 43 40

44 Yên Bái 44 32

45 Đắk Lắk 45 48

46 Khánh hòa 46 43

47 hải dương 47 44

48 Gia Lai 48 53

49 Cà Mau 49 38

50 Tiền Giang 50 33

51 Sơn La 51 46

52 Kon Tum 52 50

53 Sóc Trăng 53 58

54 Quảng Nam 54 41

55 Điện Biên 55 60

56 Lai Châu 56 56

57 hà Giang 57 63
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TT Tỉnh, thành phố Xếp hạng 2011 Xếp hạng 2010

58 Ninh Thuận 58 57

59 Phú Yên 59 55

60 hưng Yên 60 52

61 Cao Bằng 61 61

62 Đắk Nông 62 59

63 Bạc Liêu 63 14

3.3. HOẠT ĐỘNG CUNG CấP THÔNG TIN 
QUA TRANG THÔNG TIN ĐIỆN Tử, 
CổNG THÔNG TIN ĐIỆN Tử

Trong năm 2011, mức độ cung cấp thông 
tin trên Trang thông tin điện tử (Website) 
hoặc Cổng thông tin điện tử (Portal) được 
đánh giá theo hướng lấy người dân làm 
trung tâm: đề cao tính thuận tiện, dễ tìm, dễ 
khai thác đối với tất cả mọi người sử dụng. 
Các tiêu chí đánh giá về cung cấp thông tin 
được xác định theo các quy định của Luật 
Công nghệ thông tin, Nghị định số 43/2011/
NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy 
định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ 
công trực tuyến trên trang thông tin điện tử 
hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà 
nước và bổ sung một số tiêu chí đánh giá về 
việc đảm bảo an toàn thông tin cá nhân và 
tính thuận tiện cho người sử dụng khi khai 
thác và trao đổi thông tin với các cơ quan 
nhà nước. Mức độ cung cấp thông tin và 
tổ chức quản lý Website/Portal được đánh 
giá theo 15 tiêu chí chính là: (1) Thông tin 
giới thiệu của cơ quan và của từng đơn vị 
trực thuộc; (2) Hệ thống văn bản quy phạm 
pháp luật chuyên ngành và văn bản quản 
lý hành chính có liên quan; (3) Đăng tải 
Công báo điện tử bao gồm những thông 

tin: số công báo, ngày ban hành, danh mục 
văn bản đăng trong công báo và trích yếu 
nội dung đối với mỗi văn bản; (4) Thông 
tin về thủ tục hành chính, dịch vụ công 
trực tuyến; (5) Thông tin tuyên truyền, 
phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, 
chế độ, chính sách, chiến lược, quy hoạch 
chuyên ngành; (6) Thông tin về dự án, hạng 
mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công; (7) 
Thông tin về chương trình nghiên cứu, đề 
tài khoa học; (8) Mục lấy ý kiến góp ý của 
tổ chức, cá nhân; (9) Thông tin quản lý, chỉ 
đạo, điều hành; (10) Thông tin thống kê 
chuyên ngành; (11) Thông tin tiếng nước 
ngoài (tiếng Anh hoặc tiếng khác); (12) 
Chức năng hỗ trợ khai thác thông tin; (13) 
Cập nhật đầy đủ và kịp thời thông tin; (14) 
Đảm bảo an toàn thông tin và (15) Công 
tác tổ chức quản trị trang thông tin điện tử.

Về tổng thể, trang/cổng TTĐT của các 
cơ quan nhà nước đã cung cấp đầy đủ, kịp 
thời các thông tin về hoạt động của cơ quan 
nhà nước, đặc biệt là các thông tin tuyên 
truyền phổ biến pháp luật, các văn bản 
chính sách của nhà nước. Việc cung cấp 
đầy đủ thông tin đã góp phần làm cho hoạt 
động của cơ quan nhà nước minh bạch hơn. 
Mặc dù vậy, năm 2011, theo quy định của 
Nghị định số 43/2011/NĐ-CP, các yêu cầu 
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về cung cấp thông tin và chức năng hỗ trợ 
được xác định cao hơn nên một số hạng 
mục thông tin được đánh giá với kết quả 
thấp hơn so với năm 2010. 

Đánh giá chi tiết được trình bày trong 
các phần tiếp theo.

3.3.1. Website/Portal của các Bộ, cơ quan 
ngang Bộ

3.3.1.1. Cập nhật và cung cấp thông tin  
cơ bản

Trong năm 2011, thông tin theo từng 
hạng mục quy định đã được các Bộ, cơ 
quan ngang Bộ tiếp tục đầu tư và cung cấp 
thông tin tương đối đầy đủ. 

So với năm 2010, các hạng mục thông 
tin có tỉ lệ đơn vị cung cấp đầy đủ ở mức 
cao nhất được đánh giá tăng là: Thông tin 
giới thiệu của cơ quan và của từng đơn vị 
trực thuộc (2010: 23,8%, 2011: 27,3%); Hệ 
thống văn bản quy phạm pháp luật chuyên 
ngành và văn bản quản lý hành chính có 
liên quan (2010: 9,5%, 2011: 63,6%); 

Thông tin thống kê chuyên ngành (2010: 
0%, 2011: 22,7%) và Thông tin quản lý, 
chỉ đạo, điều hành (2010: 47,6%, 2011: 
54,5%). Các hạng mục thông tin có tỉ lệ 
đơn vị cung cấp đầy đủ ở mức cao nhất 
giảm là: Thông tin về thủ tục hành chính, 
dịch vụ công trực tuyến; Thông tin tuyên 
truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp 
luật, chế độ, chính sách, chiến lược, quy 
hoạch chuyên ngành; Thông tin về dự án, 
hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công 
và Thông tin về chương trình nghiên cứu, 
đề tài khoa học. Các hạng mục thông tin 
vẫn chưa được các cơ quan quan tâm nhiều 
trong việc cung cấp thông tin là thông tin 
tiếng Anh hoặc tiếng khác, thông tin về 
chương trình, kết quả nghiên cứu khoa học.

Số liệu chi tiết về tỉ lệ các Bộ, cơ quan 
ngang Bộ cung cấp thông tin theo từng 
mức độ đối với từng hạng mục thông tin 
năm 2011 được thể hiện cụ thể tại hình 3.8 
và bảng 3.11.

Bảng 3.11. Tỉ lệ Bộ, cơ quan ngang Bộ cung cấp thông tin theo từng mức độ  
đối với từng hạng mục thông tin giai đoạn 2009 - 2011

TT Hạng mục thông tin
2011 2010 2009

Đầy đủ Chưa đầy đủ Chưa cung cấp Đầy đủ Đầy đủ

1 Thông tin giới thiệu của cơ quan và của từng đơn vị 
trực thuộc 

27,3% () 68,2% 4,5% 23,8% 57,9%

2 Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và 
văn bản quản lý hành chính có liên quan 

63,6% () 31,8% 4,6% 9,5% 10,5%

3 Thông tin về thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến 13,6% () 68,2% 18,2% 33,3% 5,3%
4 Thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện 

pháp luật, chế độ, chính sách, chiến lược, quy hoạch 
chuyên ngành 

59,1% () 36,4% 4,5% 81,0% 63,2%

5 Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua 
sắm công 

22,7% () 31,8% 45,5% 33,3% 21,1%
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TT Hạng mục thông tin
2011 2010 2009

Đầy đủ Chưa đầy đủ Chưa cung cấp Đầy đủ Đầy đủ

6 Thông tin về chương trình nghiên cứu, đề tài khoa học 4,5% () 22,8% 72,7% 4,8% -

7 Thông tin thống kê chuyên ngành 22,7% 31,8% 45,5% - - 

8 Thông tin quản lý, chỉ đạo, điều hành 54,5% () 41% 4,5% 47,6% 21,1%

9 Mục lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân 31,8% () 45,5% 22,7% 23,8% 15,8%

10 Thông tin tiếng nước ngoài (tiếng Anh hoặc tiếng khác) 18,2% () 68,2% 13,6% 4,8% 15,8%

* Ghi chú: Dấu “-” là chưa thống kê trong các năm trước; ký hiệu (): tăng so với năm 2010; 
ký hiệu (): giảm so với năm 2010

* Ghi chú: 
(1) TT giới thiệu: Thông tin giới thiệu của cơ 

quan và của từng đơn vị trực thuộc
(2) VBQPPL: Hệ thống văn bản quy phạm pháp 

luật chuyên ngành và văn bản quản lý hành 
chính có liên quan

(3) TTHC-DCVTT: Thông tin về thủ tục hành 
chính, dịch vụ công trực tuyến

(4) TT tuyên truyền: Thông tin tuyên truyền, 
phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, 
chế độ, chính sách, chiến lược, quy hoạch 
chuyên ngành

(5) TTDA: Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, 
đấu thầu, mua sắm công

(6) TTNCKH: Thông tin về chương trình nghiên 
cứu, đề tài khoa học

(7) TTTK: Thông tin thống kê chuyên ngành
(8) TTCĐĐH: Thông tin quản lý, chỉ đạo, điều hành
(9) Xin ý kiến: Mục lấy ý kiến góp ý của tổ chức, 

cá nhân
(10) TT tiếng NN: Thông tin tiếng nước ngoài (tiếng 

Anh hoặc tiếng khác)

Hình 3.8. Biểu đồ tỉ lệ Bộ, cơ quan ngang Bộ  
cung cấp đầy đủ thông tin theo từng hạng mục
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Hình 3.9. Tỉ lệ Bộ, cơ quan ngang Bộ cập nhật thông tin đầy  
đủ và kịp thời ở mức tối đa cho tất cả các hạng mục thông tin giai đoạn 2009-2011

Về việc cập nhật thông tin, với yêu 
cầu ngày càng cao đối với việc cung cấp 
thông tin theo quy định của Nghị định  
số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011, trong 
năm 2011, tỉ lệ Bộ, cơ quan ngang Bộ cập 
nhật đầy đủ thông tin ở mức tối đa cũng 
giảm so với năm 2010 (hình 3.9). Mặc dù 
vậy, việc cập nhật kịp thời cho từng mục 
thông tin đạt tỉ lệ ở mức tối đa khá cao, đặc 

biệt là đối với mục Tin tức, sự kiện: cập 
nhật kịp thời ngay khi diễn ra hoạt động sự 
kiện (100%); Thông tin giới thiệu; Thông 
tin tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn thực 
hiện pháp luật, chế độ, chính sách; quản lý, 
chỉ đạo, điều hành: cập nhật thường xuyên 
khi có thay đổi (95,2%) và Thông tin chỉ 
đạo điều hành được cập nhật ngay sau khi 
được điều chỉnh (95,2%) (hình 3.10).
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* Ghi chú:
(1) TT-SK: Tin tức, sự kiện: cập nhật kịp thời 

ngay khi diễn ra hoạt động sự kiện; 

(2) VBQPPL: Văn bản quy phạm pháp luật của cơ 
quan: cập nhật trong vòng 02 ngày làm việc; 

(3) GT-TT: Thông tin giới thiệu; thông tin tuyên 
truyền phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp 
luật, chế độ, chính sách; quản lý, chỉ đạo, điều 
hành: cập nhật thường xuyên khi có thay đổi; 

(4) TTCĐĐH: Thông tin chỉ đạo điều hành được 
cập nhật ngay sau khi được điều chỉnh; 

(5) PBCSPL: Thông tin tuyên truyền, phổ biến, 
hướng dẫn, thực hiện pháp luật, chế độ, 
chính sách được cập nhật không quá 15 ngày 
làm việc sau khi chính thức được ban hành; 

(6) CL-ĐH-QH-DA: Thông tin về chiến lược, 
định hướng và quy hoạch phát triển, và 

 

 thông tin về hạng mục đầu tư đấu thầu mua 
sắm công được cập nhật sau 10 ngày làm 
việc sau khi được phê duyệt; 

(7) Trả lời hỏi đáp: Thời gian trả lời câu hỏi hoặc 
quá trình xử lý không quá 15 ngày kể từ khi 
tiếp nhận câu hỏi; 

(8) NCKH: Thời gian cập nhật thông tin về 
chương trình đề tài khoa học không quá 20 
ngày làm việc kể từ khi chương trình đề tài 
được phê duyệt hoặc sau khi chương trình 
đề tài được nghiệm thu;

 (9) BCTK: Thời gian cập nhật thông tin báo cáo 
thống kê không quá 10 ngày kể từ khi thông tin 
được thủ trưởng cơ quan quyết định công bố; 

(10) TT tiếng NN: Các mục thông tin tiếng nước 
ngoài thường xuyên được rà soát, cập nhật 
kịp thời khi có phát sinh hoặc thay đổi.

3.3.1.2. Cung cấp chức năng hỗ trợ khai 
thác thông tin và đảm bảo an toàn

Trong năm 2011, các Bộ, cơ quan ngang 
Bộ đã tiếp tục chú ý nâng cao các chức 
năng hỗ trợ người dân khai thác thông tin 

và đảm bảo an toàn thông tin. Tỉ lệ Bộ, cơ 
quan ngang Bộ cung cấp đầy đủ các chức 
năng hỗ trợ người sử dụng khai thác thông 
tin và đảm bảo an toàn thông tin đều tăng 
so với năm 2010, chi tiết như tại hình 3.11.

Hình 3.10. Tỉ lệ Bộ, cơ quan ngang Bộ cập nhật thông tin đầy đủ  
và kịp thời ở mức tối đa theo từng hạng mục thông tin năm 2011
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Hình 3.11. Biểu đồ tỉ lệ Bộ, cơ quan ngang Bộ cung cấp các chức năng hỗ trợ và chức 
năng đảm bảo an toàn thông tin cho trang/cổng TTĐT ở mức tối đa

Cụ thể với các chức năng hỗ trợ khai 
thác thông tin, tỉ lệ các Bộ, cơ quan ngang 

Bộ đã cung cấp theo từng chức năng cụ thể 
được trình bày chi tiết trong Bảng 3.12.

Bảng 3.12. Tỉ lệ các Bộ, cơ quan ngang Bộ cung cấp chức năng hỗ trợ khai thác 
thông tin chi tiết theo từng mức độ năm 2011

TT Hạng mục thông tin Đầy đủ Chưa đầy đủ Chưa có

1 Có chức năng tìm kiếm và tìm kiếm được đầy đủ và chính 
xác nội dung thông tin, tin, bài cần tìm. Có thêm tính năng 
tìm kiếm nâng cao

71,4% 14,3% 14,3%

2 Có sơ đồ Website thể hiện đầy đủ, chính xác cây cấu trúc 
các hạng mục thông tin của trang thông tin điện tử, đảm bảo 
liên kết đúng tới các mục thông tin hoặc chức năng tương ứng

81% 9,5% 9,5%

3 Tiếp nhận, phản hồi thông tin từ các tổ chức, cá nhân 71,4% 28,6% 0%

4 Có đăng các câu hỏi, trả lời trong mục Trao đổi - hỏi đáp đối 
với những vấn đề có liên quan chung

52,4% 23,8% 23,8%

5 Mỗi tin bài có chức năng in ấn, sao chép thông tin 71,4% 4,8% 23,8%

6 Tại mỗi trang thông tin có đường liên kết đến Trang chủ, mục 
Giới thiệu/Liên hệ, Sơ đồ trang thông tin điện tử tại mỗi trang 
thông tin

95,2% 4,8% 0%
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TT Hạng mục thông tin Đầy đủ Chưa đầy đủ Chưa có

7 Sử dụng Bộ mã ký tự chữ Việt Unicode theo tiêu chuẩn 
TCVN 6909:2001

100% 0% 0%

8 Tương thích với nhiều trình duyệt (iE, Firefox, opera, 
Safari,...)

100% 0% 0%

9 Có các chức năng hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận thông tin 
(tăng, giảm cỡ chữ; bộ đọc bài viết,...)

4,8% 4,7% 90,5%

10 Có liên kết tới website của các đơn vị trực thuộc và các  
cơ quan liên quan chung

81% 0% 19%

11 Sử dụng công cụ đa phương tiện (audio, video,...) để hỗ trợ 
trong việc truyền tải thông tin

42,9% 9,5% 47,6%

12 hỗ trợ truy cập từ các thiết bị di động cầm tay (có giao diện 
riêng cho thiết bị di động)

33,3% 9,5% 57,2%

13 Cung cấp công cụ cho phép người truy cập đánh giá và xếp 
hạng đối với một số nội dung thông tin mà cơ quan cung cấp

9,5% 4,8% 85,7%

14 Có chức năng cho phép tổ chức, cá nhân theo dõi quá trình 
xử lý dịch vụ công trực tuyến

4,8% 4,7% 90,5%

Bảng 3.13. Xếp hạng mức độ cung cấp thông tin trên trang/cổng TTĐT  
của các Bộ, cơ quan ngang Bộ

TT Bộ, cơ quan ngang Bộ
Địa chỉ  

Website/Portal

Xếp hạng 
và điểm 
số 2011

Xếp hạng 
và điểm 
số 2010

Xếp hạng 
và điểm 
số 2009

Xếp 
hạng 
2008

1 Bộ Thông tin và Truyền thông www.mic.gov.vn 01 (89.8) 1 (92,0) 5 (85,2) 6

2 Bộ Công Thương www.moit.gov.vn 02 (81,7) 10 (77,5) 2 (90,1) 10

Căn cứ trên mức độ cung cấp thông tin, 
các chức năng của trang/cổng TTĐT, mức 
độ cập nhật thông tin, các trang/cổng TTĐT 
của các Bộ, cơ quan ngang Bộ được xếp 
hạng tổng thể mức độ cung cấp thông tin 
như tại bảng 3.12 (theo báo cáo Đánh giá 
trang/cổng TTĐT và mức độ ứng dụng công 
nghệ thông tin của các Bộ, cơ quan ngang 
Bộ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương năm 2011). Qua bảng 3.13 cho thấy, 
tỉ lệ trang/cổng TTĐT được đánh giá ở mức 
Tốt (trên 80 điểm) và Khá (từ 60-80 điểm) 
đều giảm so với năm 2010 (hình 3.12). 
Nguyên nhân cơ bản của sự giảm này là do 
năm 2011, các yêu cầu về cung cấp thông 
tin và chức năng của trang/cổng TTĐT đòi 
hỏi cao hơn theo quy định của Nghị định  
số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011.
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TT Bộ, cơ quan ngang Bộ
Địa chỉ  

Website/Portal

Xếp hạng 
và điểm 
số 2011

Xếp hạng 
và điểm 
số 2010

Xếp hạng 
và điểm 
số 2009

Xếp 
hạng 
2008

3 Bộ Xây dựng www.moc.gov.vn 03 (80,9) 9 (78,0) 2 (90,1) 11

4 Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
Nông thôn

www.mard.gov.vn 04 (78,7) 4 (85,5) 4 (88,9) 3

5 Thanh tra Chính phủ www.thanhtra.gov.vn 05 (77,4) 20 (30,5) 19 (44,4) 16

6 Bộ Khoa học và Công nghệ www.most.gov.vn 06 (76,5) 2 (88,0) 11 (71,6) 11

7 Bộ Tư pháp www.moj.gov.vn 07 (76,1) 5 (82,5) 8 (80,2) 4

8 Bộ Tài chính www.mof.gov.vn 08 (75,7) 3 (86,5) 6 (84) 1

9 Bộ Giáo dục và Đào tạo www.moet.gov.vn 09 (72,6) 8 (79,5) 1 (97,5) 2

10 Văn phòng Chính phủ vpcp.chinhphu.vn 10 (70,2) - - -

11 Bộ Lao động - Thương binh  
và Xã hội

www.molisa.gov.vn 11 (67) 6 (82,0) 10 (74,1) 8

12 Bộ Kế hoạch và Đầu tư www.mpi.gov.vn 12 (64,3) 7 (80,0) 7 (81,5) 7

13 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam www.sbv.gov.vn 12 (64,3) 12 (73,0) 13 (70,4) 13

14 Bộ Giao thông vận tải www.mt.gov.vn 14 (63,0) 15 (65,0) 9 (75,3) 4

15 Bộ Tài nguyên và Môi trường www.monre.gov.vn 15 (55,4) 17 (62,5) 16 (64,2) 8

16 Bộ Ngoại giao www.mofa.gov.vn 16 (52,6) 14 (65,5) 15 (67,9) 16

17 Uỷ ban dân tộc www.cema.gov.vn 17 (51,7) 18 (61) 13 (70,4) 18

18 Bộ Y tế www.moh.gov.vn 18 (51,3) 13 (68) 17 (53,1) 15

19 Bộ Văn hóa, Thể thao  
và du lịch

www.cinet.gov.vn 19 (49,1) 19 (60) 17 (53,1) 19

20 Bộ Công an mps.gov.vn 20 (47,4) 11 (77,0) - -

21 Bộ Nội vụ www.moha.gov.vn 21 (46,7) 15 (65,0) 11 (71,6) 14

* Ghi chú: Số ghi trong cặp ngoặc đơn là điểm đánh giá; Dấu “-” trong các cột xếp hạng là đơn 
vị chưa được xếp hạng trong các năm trước; Điểm đánh giá tối đa: 100 điểm. 
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* Ghi chú: Tốt: Trên 80 điểm; Khá: Từ 60-80 điểm; Trung bình: Dưới 60 điểm

Hình 3.12. Biểu đồ tỉ lệ trang/cổng TTĐT của các Bộ, cơ quan ngang Bộ phân theo 3 mức 
đánh giá (Tốt, Khá, Trung bình) về mức độ cung cấp thông tin giai đoạn 2009 - 2011

3.3.2. Trang/cổng TTĐT của các tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương

3.3.2.1 Cập nhật và cung cấp thông tin  
cơ bản

Trong năm 2011, đa số các trang/cổng 
TTĐT của các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương tiếp tục được cập nhật và cung 
cấp kịp thời các thông tin, đặc biệt là các 
thông tin chỉ đạo điều hành (có 52,4% 
tỉnh, thành cung cấp đầy đủ ở mức cao 
nhất), thông tin tuyên truyền (có 22,2% địa 
phương cung cấp đầy đủ ở mức cao nhất) 
lên trang/cổng TTĐT của địa phương. Việc 
cung cấp đầy đủ và kịp thời đã giúp người 
dân nắm bắt được định hướng, chỉ đạo của 
địa phương được tốt hơn, góp phần làm 
minh bạch hơn các hoạt động của cơ quan 
nhà nước nói chung và của địa phương 
nói riêng. 

Mặc dù các thông tin trong mọi lĩnh vực 
càng ngày càng được các tỉnh, thành cung 

cấp nhiều hơn, tuy nhiên trong năm 2011, 
việc cung cấp thông tin vẫn còn hạn chế 
ở một số hạng mục. Một trong những hạn 
chế nhất của các trang/cổng TTĐT của các 
tỉnh, thành là việc cung cấp thông tin bằng 
tiếng Anh hoặc tiếng khác (tỉ lệ địa phương 
chưa cung cấp là 46%). Điều này làm hạn 
chế khả năng giới thiệu tiềm năng của địa 
phương với người nước ngoài. Một hạn chế 
nữa trên các trang/cổng TTĐT là việc cung 
cấp thông tin về các chương trình, kết quả 
nghiên cứu khoa học của địa phương (tỉ lệ 
địa phương chưa cung cấp là 82,5%) và 
thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu 
thầu, mua sắm công (tỉ lệ địa phương chưa 
cung cấp là 39,7%). 

Số liệu chi tiết về tỉ lệ tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương cung cấp thông tin 
theo từng mức độ đối với từng hạng mục 
thông tin được thể hiện tại hình 3.13 và 
bảng 3.14.
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2009 2010 2011
(1) TT giới thiệu 5% 17,7% 12,7%
(2) VBQPPL 5% 4,8% 3,2%
(3) TThC-dCVTT 3,3% 6,5% 4,8%
(4) TT tuyên truyền 20% 35,5% 22,2%
(5) TTdA 3,3% 25,8% 17,5%
(6) TTCĐĐh 10% 25,8% 52,4%
(7) TTNCKh  4,8% 6,3%
(8) Xin ý kiến 3,3% 17,7% 22,2%
(9) TT tiếng NN 3,3% 4,8% 1,6%

* Ghi chú: 
(1) TT giới thiệu: Thông tin giới thiệu của cơ quan và của từng đơn vị trực thuộc; 
(2) VBQPPL: Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và văn bản quản lý hành chính 

có liên quan; 
(3) TTHC-DCVTT: Thông tin về thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến; 
(4) TT tuyên truyền: Thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính 

sách, chiến lược, quy hoạch chuyên ngành; 
(5) TTDA: Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công; 
(6) TTCĐĐH: Thông tin quản lý, chỉ đạo, điều hành; 
(7) TTNCKH: Thông tin về chương trình nghiên cứu, đề tài khoa học; 
(8) Xin ý kiến: Mục lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân

(9) TT tiếng NN: Thông tin tiếng nước ngoài (tiếng Anh hoặc tiếng khác).

Hình. 3.13. Biểu đồ tỉ lệ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  
cung cấp đầy đủ thông tin theo từng hạng mục



73ỨNG dụNG CôNG NGhệ ThôNG TiN TRoNG hoẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN NhÀ NƯỚC  2011

Bảng 3.14. Tỉ lệ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cung cấp thông tin theo từng 
mức độ đối với từng hạng mục thông tin giai đoạn 2009 - 2011

TT Hạng mục thông tin

2011 2010 2009

Đầy đủ
Chưa 

đầy đủ
Chưa 

cung cấp
Đầy đủ Đầy đủ

1 Thông tin giới thiệu của cơ quan và của 
từng đơn vị trực thuộc 

12,7% () 87,3% 0% 17,7% 5%

2 hệ thống văn bản quy phạm pháp luật 
chuyên ngành và văn bản quản lý hành 
chính có liên quan 

3,2% () 88,9% 7,9% 4,8% 5%

3 Thông tin về thủ tục hành chính, dịch vụ 
công trực tuyến 

4,8% () 90,5% 4,7% 6,5% 3,3%

4 Thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng 
dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính 
sách, chiến lược, quy hoạch chuyên ngành 

22,2% () 77,8% 0% 35,5% 20%

5 Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu 
thầu, mua sắm công 

17,5% () 42,8% 39,7% 25,8% 3,3%

6 Thông tin quản lý, chỉ đạo, điều hành 52,4% () 36,5% 11,1% 25,8% 10%

7 Thông tin về chương trình nghiên cứu, đề 
tài khoa học

6,3% () 11,2% 82,5% 4,8%  

8 Mục lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân 22,2% () 15,9% 61,9% 17,7% 3,3%

9 Thông tin tiếng nước ngoài (tiếng Anh 
hoặc tiếng khác) 

1,6% () 52,4% 46% 4,8% 3,3%

* Ghi chú: Dấu “-” là chưa thống kê trong các năm trước; ký hiệu (): tăng so với năm 2010; 
ký hiệu (): giảm so với năm 2010.

Trong năm 2011, tỉ lệ tỉnh, thành phố 
cập nhật đầy đủ thông tin ở mức tối đa cũng 
giảm so với năm 2010 do yêu cầu ngày càng 
cao đối với việc cung cấp thông tin theo 
quy định của Nghị định số 43/2011/NĐ-CP 

ngày 13/6/2011 (hình 3.14), tuy nhiên, việc 
cập nhật kịp thời cho từng mục thông tin cụ 
thể đạt tỉ lệ ở mức tối đa khá cao, cụ thể như 
tại hình 3.15.
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Hình 3.14. Tỉ lệ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cập nhật thông tin đầy đủ  
và kịp thời ở mức tối đa cho tất cả các hạng mục thông tin giai đoạn 2009 - 2011

* Ghi chú: 
(1) TT-SK:Tin tức, sự kiện: cập nhật kịp thời 

ngay khi diễn ra hoạt động sự kiện; 
(2) VBQPPL: Văn bản quy phạm pháp luật 

của cơ quan: cập nhật trong vòng 02 
ngày làm việc; 

(3) GT-TT: Thông tin giới thiệu; thông tin 
tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn thực 
hiện pháp luật, chế độ, chính sách; quản 
lý, chỉ đạo, điều hành: cập nhật thường 
xuyên khi có thay đổi; 

(4) TTCĐĐH: Thông tin chỉ đạo điều hành được 
cập nhật ngay sau khi được điều chỉnh; 

(5) PBCSPL: Thông tin tuyên truyền, phổ 
biến, hướng dẫn, thực hiện pháp luật, 
chế độ, chính sách được cập nhật không 
quá 15 ngày làm việc sau khi chính thức 
được ban hành; 

(6) CL-ĐH-QH-DA: Thông tin về chiến lược, 
định hướng và quy hoạch phát triển, và 
thông tin về hạng mục đầu tư đấu thầu 
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Hình 3.15. Tỉ lệ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cập nhật thông tin đầy đủ  
và kịp thời ở mức tối đa theo từng hạng mục thông tin năm 2011

mua sắm công được cập nhật sau 10 
ngày làm việc sau khi được phê duyệt; 

(7) Trả lời hỏi đáp: Thời gian trả lời câu hỏi 
hoặc quá trình xử lý không quá 15 ngày 
kể từ khi tiếp nhận câu hỏi; 

(8) NCKH: Thời gian cập nhật thông tin 
về chương trình đề tài khoa học không 
quá 20 ngày làm việc kể từ khi chương 
trình đề tài được phê duyệt hoặc sau khi 
chương trình đề tài được nghiệm thu; 

(9) BCTK: Thời gian cập nhật thông tin báo 
cáo thống kê không quá 10 ngày kể từ 
khi thông tin được thủ trưởng cơ quan 
quyết dịnh công bố; 

(10) TT tiếng NN: Các mục thông tin tiếng 
nước ngoài thường xuyên được rà soát, 
cập nhật kịp thời khi có phát sinh hoặc 
thay đổi. 

Cụ thể với các chức năng hỗ trợ khai 
thác thông tin, tỉ lệ các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương đã cung cấp theo từng 

chức năng thành phần được trình bày chi 
tiết trong bảng 3.15.

3.3.2.2. Cung cấp chức năng hỗ trợ khai 
thác thông tin và đảm bảo an toàn

So với năm 2010, tỉ lệ tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương cung cấp đầy đủ các 
chức năng hỗ trợ khai thác thông tin ở mức 
tối đa tăng nhẹ (2010: 3,2%, 2011: 4,8%), 
tuy nhiên việc đảm bảo an toàn thông tin 

lại giảm (2010: 41,9%, 2011: 38,1%).  
Đây là các hạn chế cần phải chú ý khắc 
phục trong các năm tiếp theo. Hình 3.16 là 
Biểu đồ tỉ lệ tỉnh, thành phố cung cấp các 
chức năng hỗ trợ và chức năng đảm bảo 
an toàn thông tin cho trang/cổng TTĐT ở 
mức tối đa.

Hình 3.16. Biểu đồ tỉ lệ tỉnh, thành phố cung cấp các chức năng hỗ trợ  
và chức năng đảm bảo an toàn thông tin cho trang/cổng TTĐT ở mức tối đa
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Bảng 3.15. Tỉ lệ các tỉnh, thành phố cung cấp chức năng  
hỗ trợ khai thác thông tin chi tiết theo từng mức độ năm 2011

TT Hạng mục thông tin Đầy đủ Chưa đầy đủ Chưa có

1 Có chức năng tìm kiến và tìm kiếm được đầy đủ và chính xác 
nội dung thông tin, tin, bài cần tìm. Có thêm tính năng tìm 
kiếm nâng cao

47,6% 34,9% 17,5%

2 Có sơ đồ Website thể hiện đầy đủ, chính xác cây cấu trúc 
các hạng mục thông tin của trang thông tin điện tử, đảm bảo 
liên kết đúng tới các mục thông tin hoặc chức năng tương ứng

63,5% 7,9% 28,6%

3 Tiếp nhận, phản hồi thông tin từ các tổ chức, cá nhân 76,2% 1,6% 22,2%

4 Có đăng các câu hỏi, trả lời trong mục Trao đổi - hỏi đáp đối 
với những vấn đề có liên quan chung

60,3% 1,6% 38,1%

5 Mỗi tin bài có chức năng in ấn, sao chép thông tin 1,6% 65,1% 33,3%

6 Tại mỗi trang thông tin có đường liên kết đến Trang chủ, mục 
Giới thiệu/Liên hệ, Sơ đồ trang thông tin điện tử tại mỗi trang 
thông tin

81% 11,1% 7,9%

7 Sử dụng Bộ mã ký tự chữ Việt Unicode theo tiêu chuẩn TCVN 
6909:2001

3,2% 96,8% 0%

8 Tương thích với nhiều trình duyệt (iE, Firefox, opera, Safari,...) 95,2% 4,8% 0%

9 Có các chức năng hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận thông tin 
(tăng, giảm cỡ chữ; bộ đọc bài viết,....)

11,1% 6,3% 82,5%

10 Có liên kết tới website của các đơn vị trực thuộc và các cơ 
quan 

93,7% 3,2% 3,2%

11 Sử dụng công cụ đa phương tiện (audio, video,...) để hỗ trợ 
trong việc truyền tải thông tin

60,3% 3,2% 36,5%

12 hỗ trợ truy cập từ các thiết bị di động cầm tay (có giao diện 
riêng cho thiết bị di động)

0% 25,4% 74,6%

13 Cung cấp công cụ cho phép người truy cập đánh giá và xếp 
hạng đối với một số nội dung thông tin mà cơ quan cung cấp

25,4% 11,1% 63,5%

14 Có chức năng cho phép tổ chức, cá nhân theo dõi quá trình 
xử lý dịch vụ công trực tuyến

41,3% 3,2% 55,6%

Căn cứ trên mức độ cung cấp thông 
tin, các chức năng của trang/cổng thông 
tin điện tử, mức độ cập nhật thông tin, các 
trang/cổng thông tin điện tử của các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương được xếp 
hạng tổng thể về mức độ cung cấp thông 

tin như tại bảng 3.16 (theo báo cáo Đánh 
giá trang/cổng thông tin điện tử và mức độ 
ứng dụng công nghệ thông tin của các Bộ, 
cơ quan ngang Bộ và các tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương năm 2011). 
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Bảng 3.16. Xếp hạng mức độ cung cấp thông tin trên trang/cổng thông tin điện tử  
của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

TT
Tỉnh, thành phố 

trực thuộc  
Trung ương

Địa chỉ trang/cổng  
thông tin điện tử

Xếp hạng 
và điểm số 

2011

Xếp hạng 
và điểm số 

2010

Xếp hạng 
và điểm số 

2009

Xếp 
hạng 
2008

1 Thừa Thiên - huế www.thuathienhue.gov.vn 01 (95,7) 01 (94) 03 (78,8) 05

2 Đồng Tháp www.dongthap.gov.vn 02 (83,9) 19 (76,5) 14 (69,4) 24

3 Quảng Bình www.quangbinh.gov.vn 02 (83,9) 02 (91,5) 01 (90,6) 01

4 Yên Bái www.yenbai.gov.vn 04 (83,2) 20 (76) 17 (65,9) -

5 Khánh hòa www.khanhhoa.gov.vn 05 (80,9) 25 (73) 36 (54,1) 21

6 Đồng Nai www.dongnai.gov.vn 06 (79,3) 06 (80) 11 (71,8) 06

7 hà Nam www.hanam.gov.vn 07 (77,1) 20 (76) 15 (68,2) 34

8 Gia Lai  www.gialai.gov.vn 08 (76,1) 45 (58,5) 22 (63,5) 11

9 Phú Thọ www.phutho.gov.vn 09 (75,9) 17 (77,5) 09 (72,9) 21

10 Thái Nguyên www.thainguyen.gov.vn 10 (73,6) 03 (83) 58 (30,6) 54

11 Long An www.longan.gov.vn 11 (72,3) 25 (73) 22 (63,5) 36

12 Thanh hóa www.thanhhoa.gov.vn 12 (72,1) 27 (72,5) 45 (48,2) 44

13 TP. hồ Chí Minh www.hochiminhcity.gov.vn 13 (71,8) 22 (75) 02 (84,7) 02

14 Kon Tum www.kontum.gov.vn 14 (71,4) 07 (79,5) 45 (48,2) 34

15 Sóc Trăng www.soctrang.gov.vn 14 (71,4) 28 (70) 45 (48,2) -

16 Nghệ An www.nghean.gov.vn 16 (70,7) 30 (69) 17 (65,9) 19

17 TP. Đà Nẵng www.danang.gov.vn 17 (70) 10 (78) 06 (76,5) 13

18 TP. hà Nội www.hanoi.gov.vn 18 (69,6) 08 (79) 07 (74,1) 03

19 Trà Vinh www.travinh.gov.vn 19 (68,9) 31 (68,5) 17 (65,9) 17

20 TP. hải Phòng www.haiphong.gov.vn 20 (68,6) 10 (78) 07 (74,1) 13

21 Vĩnh Long www.vinhlong.gov.vn 20 (68,6) 10 (78) 12 (70,6) 17

22 An Giang www.angiang.gov.vn 22 (68,2) 17 (77,5) 9 (72,9) 29

23 Lào Cai www.laocai.gov.vn 22 (68,2) 08 (79) 04 (77,6) 03

24 Bình Phước www.binhphuoc.gov.vn 24 (67,9) 44 (59) 04 (77,6) 48

25 hậu Giang www.haugiang.gov.vn 25 (67,5) 10 (78) 38 (52,9) 36

26 Bắc Kạn www.backan.gov.vn 26 (66,8) 34 (63,5) 55 (34,1) 56

27 Bắc Ninh www.bacninh.gov.vn 26 (66,8) 40 (61) 38 (52,9) 24

28 Vĩnh Phúc www.vinhphuc.gov.vn 26 (66,8) 32 (67) 16 (67,1) 08
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TT
Tỉnh, thành phố 

trực thuộc  
Trung ương

Địa chỉ trang/cổng  
thông tin điện tử

Xếp hạng 
và điểm số 

2011

Xếp hạng 
và điểm số 

2010

Xếp hạng 
và điểm số 

2009

Xếp 
hạng 
2008

29 Quảng Ninh www.quangninh.gov.vn 29 (65,7) 10 (78) 34 (55,3) 24

30 Bạc Liêu www.baclieu.gov.vn 30 (65,4) 34 (65,5) 41 (51,8) 27

31 hà Tĩnh www.hatinh.gov.vn 30 (65,4) 53 (56) 45 (48,2) 42

32 Quảng Nam www.quangnam.gov.vn 32 (64,6) 10 (78) 38 (52,9) 11

33 Phú Yên www.phuyen.gov.vn 33 (63,9) 61 (44,5) 50 (47,1) 49

34 Quảng Ngãi www.quangngai.gov.vn 34 (63,2) 38 (63) 17 (65,9) 10

35 TP. Cần Thơ www.cantho.gov.vn 35 (62,5) 34 (66,5) 27 (62,4) 42

36 Đắk Lắk www.daklak.gov.vn 36 (60,7) 28 (71) 34 (55,3) 52

37 Nam Định www.namdinh.gov.vn 37 (60) 50 (57) 52 (40) 36

38 hưng Yên www.hungyen.gov.vn 38 (59,3) 38 (63) 22 (63,5) 44

39 Ninh Bình www.ninhbinh.gov.vn 39 (59,1) 40 (61) - -

40 hòa Bình www.hoabinh.gov.vn 40 (58,6) 05 (82) - -

41 hải dương www.haiduong.gov.vn 41 (58,2) 23 (73,5) 27 (62,4) 29

42 Sơn La www.sonla.gov.vn 42 (57,9) 45 (58,5) 55 (34,1) 54

43 Bình dương www.binhduong.gov.vn 43 (56,8) 55 (54) 31 (60) 29

44 Quảng Trị www.quangtri.gov.vn 43 (56,8) 42 (60) 32 (58,8) 36

45 Ninh Thuận www.ninhthuan.gov.vn 45 (56,3) 10 (78) 21 (64,7) 19

46 Bắc Giang www.bacgiang.gov.vn 46 (55,4) 23 (73,5) 45 (48,2) 13

47 Tây Ninh www.tayninh.gov.vn 47 (55,2) 04 (82,5) 27 (62,4) 07

48 Tuyên Quang www.tuyenquang.gov.vn 48 (54,6) 34 (66,5) 60 (29,4) 47

49 Tiền Giang www.tiengiang.gov.vn 49 (54,3) 42 (60) 33 (57,6) 32

50 Lâm Đồng www.lamdong.gov.vn 50 (53,6) 53 (56) 43 (50,6) 36

51 Bến Tre www.bentre.gov.vn 51 (53,2) 32 (67) 22 (63,5) 32

52 Bình Định www.binhdinh.gov.vn 51 (53,2) 48 (57,5) 30 (61,2) 09

53 Cà Mau www.camau.gov.vn 53 (51,1) 50 (57) 12 (70,6) 27

54 Bình Thuận www.binhthuan.gov.vn 54 (50,7) 48 (57,5) 22 (63,5) 23

55 Đắk Nông www.daknong.gov.vn 55 (48,9) - - -

56 Cao Bằng www.caobang.gov.vn 56 (46,8) 58 (49,5) 57 (31,8) 51

57 Lạng Sơn www.langson.gov.vn 57 (45,7) 56 (53) 41 (51,8) 52

58 Lai Châu www.laichau.gov.vn 58 (44,6) 59 (47,5) 43 (50,6) -

59 Kiên Giang www.kiengiang.gov.vn 59 (43,9) 52 (56,5) 51 (45,9) 50
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TT
Tỉnh, thành phố 

trực thuộc  
Trung ương

Địa chỉ trang/cổng  
thông tin điện tử

Xếp hạng 
và điểm số 

2011

Xếp hạng 
và điểm số 

2010

Xếp hạng 
và điểm số 

2009

Xếp 
hạng 
2008

60 Thái Bình www.thaibinh.gov.vn 60 (43,6) 60 (47) 53 (35,3) 44

61 Điện Biên www.dienbien.gov.vn 61 (41,1) 47 (58) 36 (54,1) -

62 hà Giang www.hagiang.gov.vn 62 (39,3) 57 (52,5) 58 (30,6) 36

63 Bà Rịa - Vũng Tàu www.baria-vungtau.gov.vn 63 (37,5) 62 (42,5) 53 (35,3) 13

* Ghi chú: Số ghi trong cặp ngoặc đơn là điểm đánh giá; Dấu ‘-’ trong cột Xếp hạng là đơn vị 
chưa được xếp hạng trong các năm trước; Mức điểm đánh giá tối đa: 100 điểm

Cũng giống như các Bộ, cơ quan ngang 
Bộ, năm 2011, tỉ lệ trang/cổng thông tin 
điện tử được đánh giá ở mức tốt (trên 80 
điểm) và khá (từ 60-80 điểm) đều giảm 
so với 2010 (hình 3.17). Nguyên nhân cơ 

bản của sự giảm này cũng là do năm 2011, 
các yêu cầu về cung cấp thông tin và chức 
năng của trang/cổng thông tin điện tử đòi 
hỏi cao hơn theo quy định của Nghị định 
số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011.

* Ghi chú: Tốt: Trên 80 điểm; Khá: Từ 60-80 điểm; Trung bình: Dưới 60 điểm

Hình 3.17. Biểu đồ so sánh tỉ lệ trang/cổng TTĐT của các tỉnh, thành phố  
trực thuộc Trung ương phân theo 3 mức đánh giá (Tốt, Khá, Trung bình)  

về mức độ cung cấp thông tin giai đoạn 2009 - 2011
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1. Dịch vụ hành chính công là những dịch vụ liên quan đến hoạt động thực thi pháp 
luật, không nhằm mục tiêu lợi nhuận, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, 
cá nhân dưới hình thức các loại giấy tờ có giá trị pháp lý trong các lĩnh vực mà cơ quan nhà 
nước đó quản lý.

Mỗi dịch vụ hành chính công gắn liền với một thủ tục hành chính để giải quyết hoàn 
chỉnh một công việc cụ thể liên quan đến tổ chức, cá nhân.

2. Dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan 
nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

a) dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin 
về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

b) dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép 
người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. hồ sơ 
sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung 
cấp dịch vụ.

c) dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép 
người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch 
vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi 
trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ 
quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

d) dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: là dịch vụ công trực tuyến 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.

(Theo Nghị định số 43/201/NĐ-CP ngày 13/6/201 của Chính phủ Quy định về việc cung 
cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện 
tử của cơ quan nhà nước)

3.4. TRIểN kHAI DịCH VỤ CÔNG  
TRựC TUyếN

Năm 2011, việc kiểm tra, đánh giá dịch 
vụ công trực tuyến tiếp tục thực hiện trên 
trang/cổng thông tin điện tử của các Bộ, cơ 
quan ngang Bộ cùng các cơ quan, đơn vị 
trực thuộc, trang/cổng thông tin điện tử của 

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương và các cơ quan chuyên 
môn trực thuộc, Ủy ban nhân dân các quận, 
huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Việc 
đánh giá về cung cấp dịch vụ công trực 
tuyến chú trọng tới tính hiệu quả xử lý công 
việc và sự thuận lợi cho người dân. 

Hộp 3.1. Khái niệm dịch vụ hành chính công và dịch vụ công trực tuyến

Từ năm 2010, với sự thành công trong 
giai đoạn 1 thực hiện Đề án Đơn giản hoá 

Thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản 
lý nhà nước giai đoạn 2007-2010 (Đề án 
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Hình 3.18. Biểu đồ tỉ lệ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  
đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

30), hầu hết các thủ tục hành chính các cấp 
các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương cung cấp đầy 
đủ trên trang/cổng thông tin điện tử của đơn 
vị dưới dạng dịch vụ công trực tuyến mức 
độ 1 và mức độ 2. Các thủ tục hành chính 
cũng được tổng hợp trên Website Cơ sở dữ 
liệu quốc gia về thủ tục hành chính tại địa 
chỉ http://csdl.thutuchanhchinh.vn.

3.4.1. Cung cấp dịch vụ công trực tuyến 
tại các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương

Về cung cấp dịch vụ công trực tuyến 
mức độ 3 và 4: So với năm 2010, các cơ 
quan nhà nước tiếp tục duy trì và xây dựng 
thêm nhiều dịch vụ công trực tuyến ở mức 
độ 3 và mức độ 4 (năm 2008: có 6 tỉnh, 
thành phố cung cấp 30 dịch vụ; năm 2009: 

có 18 tỉnh, thành phố cung cấp 254 dịch 
vụ mức độ 3; năm 2010: có 38 tỉnh, thành 
phố cung cấp 748 dịch vụ mức độ 2, có 01 
thành phố cung cấp 03 dịch vụ mức độ 4; 
năm 2011: có 43 tỉnh, thành phố cung cấp  
829 dịch vụ mức độ 3, có 02 thành phố 
cung cấp 08 dịch vụ mức độ 4. Trong năm 
2011, tỉnh có số lượng DVCTT cao nhất đạt  
139 dịch vụ (An Giang), số tỉnh, thành phố 
có từ 10 DVCTT trở lên đạt 19 tỉnh, thành. 
Biểu đồ số lượng tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương đã cung cấp DVCTT mức độ 3, 
4 và Biểu đồ tăng trưởng số lượng DVCTT 
mức độ 3, 4 tại các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương được thể hiện trong hình 
3.18, và hình 3.19. Danh sách DVCTT 
mức độ 4 và mức độ 3 của các tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương được liệt kê chi 
tiết tại bảng 3.17 và phụ lục 3.
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Bảng 3.17. Danh sách dịch vụ công trực tuyến mức độ 4  
của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tính đến năm 2011

TT Tỉnh, thành phố Tên dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

1 Thành phố hồ Chí Minh 1. Đăng ký chấp thuận họp báo (2010) - http://www.ict-hcm.gov.vn/
dang-nhap-dvc

2. Cấp phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh (2010) - 
http://www.ict-hcm.gov.vn/dang-nhap-dvc

3. Đăng ký chấp thuận tổ chức hội nghị, hội thảo có yếu tố nước ngoài 
(2010) - http://www.ict-hcm.gov.vn/dang-nhap-dvc

4. Cấp phép Trang thông tin điện tử tổng hợp - http://www.ict-hcm.gov.
vn/dang-nhap-dvc

2 Đà Nẵng 1. Cấp giấy phép thu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh - http://
tttt.danang.gov.vn/dvc/tvro/

2. Cấp giấy phép xuất bản bản tin - http://tttt.danang.gov.vn/dvc/xb/
3. Cấp giấy phép chấp thuận tổ chức họp báo - http://tttt.danang.gov.

vn/dvc/tchb/
4. Cấp giấy phép hoạt động triển lãm hội chợ xuất bản phẩm - http://tttt.

danang.gov.vn/dvc/hctlxbp/

* Ghi chú: Năm ghi trong cặp ngoặc đơn trong cột Tên dịch vụ là năm dịch vụ bắt đầu được 
cung cấp.

Hình 3.19. Biểu đồ tăng trưởng số lượng DVCTT mức độ 3, 4  
tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trên cơ sở kiểm tra, đánh giá về việc 
cung cấp DVCTT của các tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương, Bộ Thông tin và 
Truyền thông đã xếp hạng mức độ cung 

cấp dịch vụ công trực tuyến trên trang/cổng 
thông tin điện tử của các tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương như tại bảng 3.18 
(theo báo cáo đánh giá trang/cổng thông 
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Bảng 3.18. Xếp hạng mức độ cung cấp dịch vụ cổng trực tuyến trên  
trang/cổng thông tin điện tử của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

TT
Tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương
Xếp hạng và 
điểm số 2011

Xếp hạng và 
điểm số 2010

Xếp hạng và 
điểm số 2009

Xếp hạng và 
điểm số 2008

1 An Giang 01 07 47 -

2 TP. Đà Nẵng 02 28 42 34

3 Bình Phước 03 32 28 19

4 Bà Rịa - Vũng Tàu 04 06 39 08

5 Thừa Thiên - huế 05 03 15 02

6 Thanh hóa 06 40 9 11

7 Đồng Nai 07 05 25 20

8 Yên Bái 08 04 21 -

9 Bạc Liêu 09 58 42 38

10 TP. hồ Chí Minh 10 18 01 06

11 Khánh hòa 11 59 46 12

12 Bắc Giang 12 17 26 13

13 Phú Thọ 12 20 14 43

14 hậu Giang 14 02 34 03

15 Quảng Bình 15 25 18 04

16 Lào Cai 16 44 27 25

17 Nghệ An 16 57 16 17

18 Bình Định 18 55 37 10

19 Kiên Giang 19 12 33 42

20 Nam Định 20 37 12 -

21 Tây Ninh 20 21 - 39

22 TP. hà Nội 22 8 03 01

23 hà Nam 23 24 10 16

24 Lâm Đồng 23 35 20 20

25 Đồng Tháp 25 27 06 05

26 hà Tĩnh 25 10 04 25

27 Thái Bình 25 34 30 24

28 Vĩnh Phúc 25 42 35 27

29 TP. hải Phòng 29 23 11 -

30 Phú Yên 29 46 49 43

tin điện tử và mức độ ứng dụng công nghệ 
thông tin của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và 

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
năm 2011).
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TT
Tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương
Xếp hạng và 
điểm số 2011

Xếp hạng và 
điểm số 2010

Xếp hạng và 
điểm số 2009

Xếp hạng và 
điểm số 2008

31 Bắc Kạn 31 14 - -

32 Bình Thuận 31 39 22 43

33 Đắk Lắk 31 54 44 27

34 Gia Lai 31 16 07 27

35 hòa Bình 31 50 - -

36 Lai Châu 31 11 41 -

37 Sơn La 31 51 - -

38 Điện Biên 38 61 40 -

39 Ninh Bình 38 56 - -

40 Bến Tre 40 31 45 39

41 hưng Yên 40 36 - 34

42 Long An 40 1 36 33

43 Tuyên Quang 40 13 48 34

44 Bắc Ninh 44 60 - 39

45 Bình dương 44 45 - 31

46 Cao Bằng 44 49 - -

47 Cà Mau 44 43 27

48 TP. Cần Thơ 44 19 19 14

49 Đắk Nông 44 - - -

50 hà Giang 44 62 - -

51 hải dương 44 30 38 09

52 Kon Tum 44 29 17 23

53 Lạng Sơn 44 47 32 34

54 Ninh Thuận 44 53 24 07

55 Quảng Nam 44 22 - 20

56 Quảng Ngãi 44 48 29 21

57 Quảng Ninh 44 38 02 -

58 Quảng Trị 44 9 06 18

59 Sóc Trăng 44 26 08 -

60 Thái Nguyên 44 52 - -

61 Tiền Giang 44 33 13 15

62 Trà Vinh 44 41 23 43

63 Vĩnh Long 44 15 - -

* Ghi chú:  Số ghi trong cặp ngoặc đơn là điểm đánh giá; 
 Dấu ‘-’ trong các cột Xếp hạng là đơn vị không có số liệu.
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Hình 3.20. Biểu đồ tăng trưởng dịch vụ công trực tuyến  
mức độ 3, 4 tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ

Bảng 3.19. Danh sách dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4  
của các Bộ, cơ quan ngang Bộ

TT
Bộ, cơ quan 
ngang Bộ

Mức 
độ

Tên dịch vụ công trực tuyến

1 Bộ Ngoại giao 3 1. Đăng ký trực tuyến cấp giấy miễn thị thực cho người Việt Nam 
định cư ở nước ngoài (2007) - Mienthithucvk.mofa.gov.vn

3 2. Đăng ký trực tuyến cấp phát hộ chiếu ngoại giao công vụ (2010) 
- Lanhsuvietnam.gov.vn

3 3. Đăng ký ô tô cho các đại sứ quán (2010) -  
Stateprotocol.mofa.gov.vn

3 4. Đăng ký xe máy cho các đại sứ quán (2010) -  
Stateprotocol.mofa.gov.vn

Số lượng dịch vụ công trực tuyến các 
mức được cung cấp tại các tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương được thống kê chi 
tiết tại Phụ lục 1, phần Phụ lục.

3.4.2. Cung cấp dịch vụ công trực tuyến 
tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ

Tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ có cung 
cấp dịch vụ hành chính công, năm 2011 có 
7/20 Bộ, cơ quan ngang Bộ có cung cấp 
DVCTT mức độ 3, 4, số lượng này không 
tăng so với năm 2010, mặc dù vậy số lượng 

DVCTT được cung cấp ngày càng nhiều 
(hình 3.20). Tuy nhiên so với danh mục các 
DVCTT được ưu tiên triển khai tại các Bộ, 
cơ quan ngang Bộ theo Quyết định số 1605/
QĐ-TTg, tỉ lệ DVCTT mức độ 3, 4 các Bộ, 
cơ quan ngang Bộ cần cung cấp phục vụ 
người dân và doanh nghiệp còn thấp: 01 Bộ 
đạt tỉ lệ 20% (Bộ Công Thương), 03 Bộ đạt 
tỉ lệ từ 10% - 15%, 03 Bộ đạt tỉ lệ dưới 10%. 
Danh sách DVCTT mức độ 4 và mức độ 3 
của các Bộ, cơ quan ngang Bộ được liệt kê 
chi tiết tại bảng 3.19.
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TT
Bộ, cơ quan 
ngang Bộ

Mức 
độ

Tên dịch vụ công trực tuyến

3 5. Chuyển nhượng ô tô của các đại sứ quán (2010) -  
Stateprotocol.mofa.gov.vn

3 6. Chuyển nhượng xe máy của các đại sứ quán (2010) -  
Stateprotocol.mofa.gov.vn

3 7. Tái xuất ô tô của các đại sứ quán (2010) - Stateprotocol.mofa.gov.vn

3 8. Tái xuất xe máy của các đại sứ quán (2010) -  
Stateprotocol.mofa.gov.vn

3 9. Đăng ký nhập khẩu hàng ngoài danh mục (2010) -  
Stateprotocol.mofa.gov.vn

3 10. Đăng ký nhập khẩu hàng ngoài định lượng (2010) -  
Stateprotocol.mofa.gov.vn

3 11. Đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng cho cơ quan (2010) -  
Stateprotocol.mofa.gov.vn

3 12. Đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng cho cá nhân (2010) -  
Stateprotocol.mofa.gov.vn

3 13. Thủ tục cấp mới giấy phép đăng ký sử dụng đài thông tin vệ 
tinh (2010) - Stateprotocol.mofa.gov.vn

3 14. Thủ tục gia hạn giấy phép đăng ký sử dụng đài thông tin vệ 
tinh (2010) - Stateprotocol.mofa.gov.vn

3 15. Thủ tục sửa đổi giấy phép đăng ký sử dụng đài thông tin vệ tinh 
(2010) - Stateprotocol.mofa.gov.vn

3 16. Thủ tục bổ sung giấy phép đăng ký sử dụng đài thông tin vệ 
tinh (2010) - Stateprotocol.mofa.gov.vn

2 Bộ Công Thương 4 1. Cấp giấy xác nhận khai báo hóa chất (2010) -  
www.cuchoachat.gov.vn

4 2. Đăng ký website thương mại điện tử - www.dangkywebsite.gov.vn

3 3. Quản lý và cấp chứng nhận xuất xứ điện tử (2008) -  
www.nhapkhau.gov.vn

3 4. Cấp giấy phép nhập khẩu tự động cho mặt hàng thép (2008) - 
www.nhapkhau.gov.vn

3 5. Cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (2010) -  
www.vlncn.gov.vn

3 6. Đăng ký cấp chứng thực chữ ký số (2010) - www.vsign.vn

3 Bộ Tài chính 4 1. dịch vụ kê khai thuế và nộp tờ khai trực tuyến -  
kekhaithue.gdt.gov.vn

3 2. dịch vụ đăng ký thuế và nộp file dữ liệu quyết toán thuế thu 
nhập cá nhân trực tuyến (2009) - tncnonline.com.vn

3 3. Thủ tục hải quan điện tử (2009) - www.customs.gov.vn
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TT
Bộ, cơ quan 
ngang Bộ

Mức 
độ

Tên dịch vụ công trực tuyến

4 Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn

3 1. Đăng ký kiểm tra và công nhận điều kiện đảm bảo an toàn 
thực phẩm cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản (2009) -  
http://dichvucong.nafiqad.gov.vn

3 2. Cấp giấy phép nhập khẩu giống cây trồng (2009) -  
www.mard.gov.vn

3 3. Cấp giấy phép nhập khẩu giống phân bón (2009) - www.mard.gov.vn

5 Bộ Giáo dục và Đào 
tạo

3 1. Đăng ký thi tuyển sinh đại học (2005) - http://thi.moet.gov.vn 

3 2. Đăng ký đi du học theo ngân sách nhà nước (2009) -  
http://www.vied.vn

6 Bộ Thông tin và 
Truyền thông

3 1. hệ thống đăng ký cấp phép tần số qua mạng - mic.gov.vn

3 2. Thông báo sử dụng tên miền internet quốc tế - mic.gov.vn

7 Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam

3 1. hệ thống quản lý cấp phát bộ mã ngân hàng (2007) - www.sbv.
gov.vn

* Ghi chú: Năm ghi trong cặp ngoặc đơn trong cột Tên dịch vụ là năm dịch vụ bắt đầu được 
cung cấp.

Số lượng dịch vụ công trực tuyến các mức 
được cung cấp tại các Bộ, cơ quan ngang 
Bộ được thống kê chi tiết tại Phụ lục 2, 
phần phụ lục.

3.4.3.  Chất lượng và hiệu quả sử dụng 
dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

Trong năm 2011, các DVCTT mức độ 
3, 4 được phân loại và bố trí thuận lợi hơn 
cho việc khai thác, sử dụng; nhiều Bộ, cơ 
quan ngang Bộ, các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương có số lượng và tỉ lệ hồ sơ 

được tiếp nhận và giải quyết qua DVCTT 
so với toàn bộ số lượng hồ sơ tiếp nhận và 
giải quyết tăng mạnh. Tỉ lệ DVCTT mức 
3, 4 đã được đi vào hoạt động và đã có 
hồ sơ được tiếp nhận giải quyết (tính trên 
số đơn vị có khai báo) tại các tỉnh đạt tỉ 
lệ 24,7% (205/829) (năm 2010 tỉ lệ này là 
rất thấp). Bảng 3.20 và 3.21 thống kê điển 
hình một số DVCTT mức 3, 4 có tỉ lệ hồ sơ 
tiếp nhận và giải quyết cao tại các Bộ, cơ 
quan ngang Bộ và các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương.

Bảng 3.20. Một số dịch vụ công trực tuyến hiệu quả cao điển hình của các tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương năm 2011

TT Tỉnh, thành Tên dịch vụ
Mức 
độ

TS hồ sơ đã 
giải quyết 
trong 2011

TS hồ sơ 
xử lý qua 
DVCTT

Tỉ lệ hồ sơ 
xử lý qua 
DVCTT

1 TP. hồ Chí Minh 
- Sở Thông tin và 
Truyền thông

Cấp phép nhập khẩu xuất 
bản phẩm không kinh doanh

4 12.049 12.033 99,9%
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TT Tỉnh, thành Tên dịch vụ
Mức 
độ

TS hồ sơ đã 
giải quyết 
trong 2011

TS hồ sơ 
xử lý qua 
DVCTT

Tỉ lệ hồ sơ 
xử lý qua 
DVCTT

2 Thừa Thiên - huế 
- Sở Lao động - 
Thương binh và  
Xã hội

Đăng ký ứng viên trực tuyến 3 9.171 9.007 98,2%

3 Thừa Thiên - huế 
- Chi cục hải quan 
Thụy An

Khai hải quan điện tử 3 7.519 7.014 93,3%

4 Thừa Thiên - huế 
- Sở Lao động - 
Thương binh và  
Xã hội 

Đăng ký học nghề trực tuyến 3 6.170 2.493 40,4%

5 Đà Nẵng - Sở Xây 
dựng

Đăng ký cấp giấy phép xây 
dựng nhà ở

3 3.507 965 27,5%

6 Đà Nẵng - Quận hải 
Châu

Chuyển nhượng quyền sử 
dụng đất

3 1.843 265 14,4%

7 Đà Nẵng - Sở Giao 
thông Vận tải

Đăng ký phù hiệu xe taxi 3 1.624 648 39,9%

8 Đà Nẵng - Sở Xây 
dựng

Đăng ký cấp giấy phép xây 
dựng công trình

3 1.301 431 33,1%

9 Bình Định Cấp giấy phép xây dựng 3 1.091 789 72,3%

10 Bình Định Cấp Giấy chứng nhận Đăng 
ký kinh doanh cho hộ kinh 
doanh cá thể

3 707 405 57,3%

Bảng 3.21. Một số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 hiệu quả cao điển hình 
của các Bộ, cơ quan ngang Bộ

TT Bộ Tên dịch vụ
Mức 
độ

TS hồ sơ đã 
giải quyết 
trong 2011

TS hồ 
sơ qua 
DVCTT 

Tỉ lệ hồ sơ 
xử lý qua 
DVCTT

1 Bộ Tài chính Thủ tục hải quan điện tử 3 5.230.424 2.720.271 52%

2 Bộ Tài chính dịch vụ kê khai thuế và nộp tờ 
khai trực tuyến

4 585.081 585.081 100%

3 Bộ Tài chính dịch vụ đăng ký thuế và nộp 
file dữ liệu quyết toán thuế thu 
nhập cá nhân trực tuyến

3 319.587 319.587 100%

4 Bộ Công Thương Quản lý và cấp chứng nhận 
xuất xứ điện tử

3 198.668 89.934 45,3%

5 Bộ Ngoại giao Đăng ký trực tuyến cấp phát hộ 
chiếu ngoại giao công vụ

3 12.915 1.191 9,2%
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TT Bộ Tên dịch vụ
Mức 
độ

TS hồ sơ đã 
giải quyết 
trong 2011

TS hồ 
sơ qua 
DVCTT 

Tỉ lệ hồ sơ 
xử lý qua 
DVCTT

6 Bộ Ngoại giao Phục vụ các đoàn Ngoại giao 3 1.400 1.400 100%

7 Ngân hàng Nhà 
nước

hệ thống quản lý cấp phát bộ 
mã ngân hàng

3 335 335 100%

8 Bộ Công Thương 
- Cục hóa chất

Cấp giấy xác nhận khai báo 
hóa chất

4  5.200  

9 Bộ Công Thương Cấp giấy phép nhập khẩu tự 
động cho mặt hàng thép

3  1.500  

Việc đưa các DVCTT vào hoạt động 
đã góp phần nâng cao hiệu quả phục vụ 
người dân và doanh nghiệp, giúp tiết kiệm 
thời gian xử lý (trung bình giảm 50% thời 
gian xử lý so với hình thức truyền thống), 

nâng cao hiệu quả quản lý của cơ quan nhà 
nước và góp phần nâng cao uy tín của các 
cơ quan nhà nước và của Việt Nam trên 
trường quốc tế.





Chương 4

đánh giá CỦa MỘt sỐ tổ ChứC QuỐC tẾ  
vỀ ứng DỤng Công nghệ thông tin tẠi việt naM

4.1. ĐáNH GIá CỦA LIêN HợP QUốC

Theo kết quả đánh giá khảo sát chính 
phủ điện tử của Liên hợp quốc năm 2012, 
Việt Nam xếp vị trí thứ 83 trên tổng số 
190 quốc gia được thực hiện đánh giá, với 
kết quả này Việt Nam tăng 7 bậc so với 

năm 2010. Trong khu vực Đông Nam Á 
(ASEAN), Việt Nam đã tiến thêm 3 bậc để 
đứng ở vị trí thứ 4 trên tổng số 11 quốc gia 
trong khối ASEAN, năm 2010 thì Việt Nam 
chỉ đứng thứ 6 sau Xin-ga-po, Ma-lai-xi-a, 
Bru-nây, Thái Lan và Phi-líp-pin (bảng 4.1). 

Hộp 4.1. Chỉ số phát triển chính phủ điện tử của Liên hợp quốc

Chỉ số phát triển chính phủ điện tử của Liên hợp quốc (E-Government development 
index - EGdi): bao gồm ba chỉ số về ba lĩnh vực quan trọng nhất của chính phủ điện tử: cung 
cấp dịch vụ công trực tuyến, phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông và nguồn nhân lực. Ngoài 
ra, còn có thêm chỉ số phụ về sự tham gia điện tử (e-participation).

a) Chỉ số dịch vụ trực tuyến: Được thể hiện thông qua việc đánh giá website của mỗi 
nước và website của các Bộ Giáo dục, Lao động, dịch vụ xã hội, Y tế và Tài chính. Đánh 
giá ở một mức độ tối thiểu về khả năng truy cập nội dung theo hướng dẫn tiếp cận nội dung 
website của tổ chức World Wide Web Consortium (W3C) đối với website chính phủ và của 
các Bộ trên. Việc đánh giá được dựa trên nguyên tắc lấy người dùng làm trọng tâm: “Người 
sử dụng có thể tìm thấy dịch vụ dễ dàng?” thay vì “Liệu dịch vụ có tồn tại ở một nơi nào đó 
trên website?”.

b) Chỉ số cơ sở hạ tầng viễn thông bao gồm năm chỉ số: Số lượng máy tính cá nhân trên 
100 người; Số lượng người dùng internet trên 100 người; Số lượng điện thoại cố định trên 
100 người; Số lượng thuê bao di động trên 100 người; Số lượng thuê bao băng rộng cố định 
trên 100 người (Số liệu đánh giá chỉ số này được lấy từ Liên minh Viễn thông Quốc tế-iTU).

c) Chỉ số năng lực con người bao gồm hai chỉ số: Tỷ lệ người lớn biết đọc, biết viết; Tỷ lệ 
đăng ký nhập học cấp 1, 2 và cấp 3 (Số liệu đánh giá chỉ số này được lấy từ Tổ chức Giáo 
dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc).

d) Chỉ số phụ về sự tham gia điện tử: việc đánh giá tập trung vào việc sử dụng internet 
để tạo điều kiện cung cấp thông tin của chính phủ cho công dân (“chia sẻ thông tin điện tử”), 
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Bảng 4.1. Xếp hạng Chỉ số phát triển chính phủ điện tử của Việt Nam  
và các nước trong khu vực Đông Nam Á theo đánh giá của Liên hợp quốc  

giai đoạn từ năm 2004 đến đầu năm 2012

TT Quốc gia 2011 2010 2008 2005 2004

1 Xin-ga-po 10 () 11 23 7 8

2 Ma-lai-xi-a 40 () 32 34 43 42

3 Bru-nây 54 () 68 47 73 63

4 Việt Nam 83 () 90 91 105 112

5 Phi-líp-pin 88 () 78 66 41 47

6 Thái Lan 92 () 76 62 46 50

7 in-đô-nê-xi-a 97 () 109 106 96 85

8 Lào 153 () 151 156 147 144

9 Căm-pu-chia 155 () 140 115 128 129

10 Mi-an-ma 160 () 141 145 129 123

11 Đông Ti-mo 170 () 162 155 144 174

* Ghi chú: Số quốc gia được đánh giá xếp hạng theo từng năm là: 2004: 178/191, 2005: 179/191, 
2008: 182/192 và 2010: 183/192; 2011: 190/192; (): Tăng hạng so với năm 2010; (): Giảm 
hạng so với năm 2010.

tương tác với các bên liên quan (“tư vấn điện tử”) và tham gia vào quá trình ra quyết định (“ra 
quyết định điện tử”). Mục đích của sự đánh giá này là để cung cấp một cái nhìn sâu sắc vào 
cách mà một quốc gia đang sử dụng các công cụ trực tuyến để thúc đẩy tương tác giữa công 
dân và chính phủ, cũng như giữa các công dân với nhau vì lợi ích của tất cả.

Tính từ năm 2004 đến nay, chỉ số phát 
triển Chính phủ điện tử Việt Nam luôn 
được đánh giá tăng theo từng năm (hình 
4.1). Cụ thể, trong chỉ số thành phần về 
DVCTT, Việt Nam xếp thứ 94/190 quốc 
gia; chỉ số thành phần về hạ tầng viễn 
thông, Việt Nam xếp thứ 69/190 quốc gia; 
chỉ số thành phần về nguồn nhân lực, Việt 
Nam xếp thứ 116. Ngoài 03 chỉ số thành 

phần trên, chỉ số phụ về tham gia điện 
tử (e-Participation Index), Việt Nam xếp 
hạng thứ 100. Số liệu đánh giá chi tiết cho 
từng chỉ số thành phần về phát triển Chính 
phủ điện tử của Việt Nam được thể hiện 
trong bảng 4.2. Hình 4.2 thể hiện biểu đồ 
đánh giá sự phát triển mức độ phát triển 
Chính phủ điện tử của Việt Nam giai đoạn 
từ năm 2004 đến đầu năm 2012.
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Hình 4.1. Biểu đồ xếp hạng chỉ số phát triển Chính phủ điện tử  
của Việt Nam giai đoạn từ năm 2004 đến đầu năm 2012

Bảng 4.2. Chi tiết Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử  
của Việt Nam giai đoạn từ năm 2004 đến đầu năm 2012

Năm
Chỉ số phát 
triển CPĐT 

(Idx)

Chỉ số thành 
phần về Website / 

DVC trực tuyến 
(1)

Chỉ số thành 
phần về hạ tầng 

viễn thông 
(2)

Chỉ số 
thành phần 
về nhân lực 

(3)

Ghi chú

2004 0,3380 0,1430 0,0400 0,8300 idx =[(1)+(2)+(3)]/3

2005 0,3640 0,2231 0,0489 0,8200 idx =[(1)+(2)+(3)]/3

2008 0,4558 0,4448 0,1080 0,8150 idx =[(1)+(2)+(3)]/3

2010 0,4454 0,1036 0,0746 0,2672 idx =(1)+(2)+(3)

Đầu năm 
2012

0,5217 0,4248 0,3969 0,7434 idx =[(1)+(2)+(3)]/3

* Ghi chú: Giá trị tối đa của Chỉ số phát triển CPĐT: 1.0; trong các năm 2004-2008 và đầu năm 
2012, giá trị tối đa của mỗi chỉ số thành phần là 1.0; trong năm 2010, giá trị tối đa mỗi chỉ số 
thành phần (1) (2) (3) tương ứng là 0,34; 0,33 và 0,33

Kết quả đạt được trong năm 2011 và đầu 
năm 2012 về phát triển Chính phủ điện tử của 
Việt Nam theo đánh giá của Liên hợp quốc 
là dấu hiệu rất đáng mừng, cho thấy Chính 

phủ điện tử của Việt Nam đang trên đà 
phát triển mạnh mẽ hướng tới một Chính 
phủ điện tử toàn diện trong tương lai.
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Hình 4.2. Biểu đồ đánh giá sự phát triển mức độ phát triển Chính phủ điện tử  
của Việt Nam theo từng chỉ số thành phần quy đổi theo mức tối đa 1,0

Hộp 4.2. Chỉ số sẵn sàng về kết nối theo Diễn đàn Kinh tế thế giới  
và Học viện Quản trị kinh doanh châu Âu

Chỉ số sẵn sàng về kết nối (Networked Readiness index - NRi): bao gồm ba chỉ số 
thành phần:

1. Chỉ số thành phần về môi trường: đánh giá mức độ có lợi của môi trường quốc gia cho 
sự phát triển và phổ biến CNTT-TT với sự xem xét đến một số khía cạnh như môi trường kinh 
doanh, môi trường quy định pháp lý, môi trường cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và truyền 
thông cho phần cứng và phần mềm.

2. Chỉ số thành phần về mức độ sẵn sàng: đánh giá mức độ sẵn sàng của ba thành phần 
chính trong xã hội (cá nhân, doanh nghiệp và Chính phủ) trong việc sẵn sàng để sử dụng 
CNTT-TT trong các hoạt động hàng ngày.

4.2. ĐáNH GIá CỦA DIễN ĐÀN kINH Tế 
THế GIỚI VÀ HọC VIỆN QUảN TRị 
kINH DOANH CHâU âU

Theo Báo cáo về Công nghệ thông tin 
toàn cầu năm 2010-2011 được thực hiện bởi 
sự phối hợp giữa Diễn đàn Kinh tế thế giới 
và Học viện Quản trị kinh doanh châu Âu, 
trong năm 2010-2011, đánh giá về Chỉ số 

sẵn sàng về kết nối, Việt Nam xếp hạng thứ 
55 trên tổng số 138 quốc gia, giảm 1 bậc so 
với năm 2009-2010. Tuy nhiên trong năm 
2010-2011, số lượng quốc gia được đánh 
giá xếp hạng tăng từ 133 lên 138 và điểm 
số đánh giá của Việt Nam cũng tăng từ 
3,87 (2009-2010) lên 3,90.
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Trong đó thành phần Mức độ sẵn sàng của Chính phủ bao gồm 3 tiêu chí cụ thể: Ưu tiên 
của Chính phủ cho CNTT-TT, mua sắm sản phẩm công nghệ tiên tiến của Chính phủ và 
Tầm quan trọng của CNTT-TT đối với Chính phủ trong tương lai.

3. Chỉ số thành phần về mức độ sử dụng: đánh giá việc sử dụng thực sự CNTT-TT của 
ba thành phần xã hội như trên là: cá nhân, doanh nghiệp và chính phủ.

Trong đó thành phần Sử dụng của Chính phủ bao gồm 4 tiêu chí cụ thể: Thành công của 
Chính phủ trong thúc đẩy ứng dụng CNTT-TT, ứng dụng CNTT-TT và hiệu quả của Chính 
phủ, ứng dụng CNTT-TT trong các cơ quan của Chính phủ.

Liên quan đến việc ứng dụng công nghệ 
thông tin trong cơ quan nhà nước, 2 chỉ số 
thành phần là Mức độ sẵn sàng Chính phủ 
(trong chỉ số về Mức độ sẵn sàng) và sử 
dụng của Chính phủ (trong chỉ số về Mức 
độ sử dụng) được đánh giá trong năm 2010-
2011 cụ thể như sau:

- Mức độ sẵn sàng của Chính phủ được 
xếp hạng thứ 20/138 nước, tăng 4 bậc so 
với năm 2009-2010 (xếp hạng 24);

- Mức độ sử dụng của Chính phủ được 
xếp hạng 68/138 nước, không tăng so với 
năm 2009-2010.

Xếp hạng của Việt Nam giai đoạn 2009-
2011 theo các chỉ số thành phần cụ thể 
được thể hiện cụ thể trong bảng 4.3.

Bảng 4.3. Xếp hạng Chỉ số sẵn sàng về kết nối theo Diễn đàn Kinh tế thế giới  
đối với Việt Nam giai đoạn 2009 - 2011

TT Hạng mục
2010-2011 2009-2010

Xếp hạng Điểm số Xếp hạng Điểm số

XẾP hẠNG TỔNG ThỂ 55 3,90 54 3,87

1 Môi trường 78 3,7 69 3,72

1.1 Môi trường thị trường 84 3,9 85 3,98

1.2 Môi trường chính trị và luật pháp 60 4,1 48 4,46

1.3 Môi trường cơ sở hạ tầng 92 2,9 80 2,72

2 Thành phần mức độ sẵn sàng 35 4,8 37 4,70

2.1 Mức độ sẵn sàng của cá nhân 33 5,3 43 4,93

2.2 Mức độ sẵn sàng trong doanh nghiệp 51 4,2 52 4,33

2.3 Mức độ sẵn sàng trong Chính phủ 20 4,9 24 4,85

a Sự ưu tiên của Chính phủ cho CNTT-TT 18 5,5 34

b Mua sắm sản phẩm công nghệ tiên tiến của 
Chính phủ

17 4,4 11
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TT Hạng mục
2010-2011 2009-2010

Xếp hạng Điểm số Xếp hạng Điểm số

c Tầm quan trọng của CNTT-TT đối với Chính phủ 
trong tương lai

26 4,7 29

3 Thành phần sử dụng CNTT-TT 73 3,3 67 3,17

3.1 Sử dụng CNTT-TT trong cá nhân 74 3,3 75 2,70

a Thuê bao điện thoại di động/100 dân 47 111,5 81 80,37

b Tỉ lệ hộ gia đình có máy tính cá nhân 102 10,2

c Thuê bao internet băng rộng/100 dân 74 3,6 72 2,35

d Người sử dụng internet/100 dân 81 26,6 73 23,92

e Truy cập internet trong trường học 49 4,5 58 3,96

3.2 Sử dụng CNTT-TT trong doanh nghiệp 55 3,2 46 3,25

a Việc sử dụng các công nghệ của doanh nghiệp 59 5,0 51 5,08

b Năng lực cho sự cải tiến 32 3,6 33 3,66

c Mức độ sử dụng internet trong doanh nghiệp 43 5,3 65 4,54

d Tác động của CNTT-TT đối với các dịch vụ và 
sản phẩm

45 4,9

e Tác động của CNTT-TT đối với mô hình tổ chức 79 3,9

3.3 Sử dụng CNTT-TT trong chính phủ 68 3,4 68 3,56

a Việc thành công của Chính phủ trong việc thúc 
đẩy CNTT-TT

54 4,5 54 4,47

b Sử dụng CNTT-TT và hiệu quả Chính phủ 45 4,6 44 4,72

c Chỉ số dịch vụ công trực tuyến của Chính phủ 
(điểm: 0-1)

77 0,33 76 0,30

d Chỉ số tham gia điện tử (điểm: 0-1) 99 0,09 94 0,09

Theo Báo cáo trên, trong khu vực châu Á 
- Thái Bình Dương, Việt Nam mặc dù 
giảm 1 bậc nhưng vẫn là nước có sự tiến 
triển nhiều nhất kể từ năm 2006. Giống 
như nhiều nền kinh tế mới nổi trong khu 
vực, lợi thế so sánh của Việt Nam chính 
là mức độ sẵn sàng để sử dụng công nghệ 
thông tin (2010-2011: xếp hạng 35, tăng 
2 bậc so với năm 2009-2010). Tuy nhiên, 
không giống như phần lớn các nước ở cùng 

mức độ phát triển, mức độ sẵn sàng trong 
Chính phủ đã có sự tăng trưởng nhiều nhất 
trong 3 thành phần của Mức độ sẵn sàng 
(2010-2011: xếp hạng 20, tăng 4 bậc so với 
năm 2009-2010). Sự ưu tiên của Chính phủ 
cho CNTT-TT được đánh giá ở mức thứ 18 
(tăng 16 bậc so với năm 2009-2010) cho 
thấy Chính phủ Việt Nam đã coi phát triển 
ứng dụng CNTT-TT như là một động lực 
chính cho khả năng cạnh tranh quốc gia.
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Chương 5

ứng DỤng Công nghệ thông tin trOng DOanh nghiệp

Đối với các doanh nghiệp, công nghệ 
thông tin đã trở thành một trong những 

nhân tố tăng sức mạnh, tăng khả năng cạnh 
tranh trên thị trường. Chính vì vậy, hiện nay 
mỗi doanh nghiệp đang cố gắng xây dựng 
cho mình một hệ thống thông tin mạnh, ổn 
định, an toàn và hiệu quả.

Năm 2011, nền kinh tế Việt Nam phải 
đối mặt với nhiều thách thức do đà tăng 
trưởng tiếp tục chậm lại nhưng lạm phát lại 
tăng cao, thâm hụt thương mại và ngân sách 
lớn, nợ công có xu hướng tăng,... dẫn đến 
việc sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp 
bị ảnh hưởng nặng nề. Theo thống kê của 
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt 
Nam (VCCI), tính đến ngày 31/12/2011 - 
tổng số doanh nghiệp đăng ký theo Luật 
Doanh nghiệp là 622.977, số lượng đăng 
ký mới đạt 77.548 doanh nghiệp. Tương 
ứng giảm 13% số doanh nghiệp đăng ký 
mới so với năm 2010. Số doanh nghiệp 
giải thể trong năm 2011 cũng đạt con số kỷ 
lục: 7.611 doanh nghiệp. 

Mặc dù phần lớn các doanh nghiệp Việt 
Nam vẫn đều rất chú trọng đến việc ứng 
dụng CNTT trong quản lý và sản xuất. 
Nhưng trên thực tế, sự khủng hoảng của 
nền kinh tế là một nhân tố không nhỏ làm 

cản trở việc triển khai các dự án ứng dụng 
CNTT trong doanh nghiệp.

Với mục đích theo dõi, thống kê tình 
hình ứng dụng CNTT trong doanh nghiệp, 
một số đơn vị chức năng hỗ trợ hoạt động 
ứng dụng CNTT trong cộng đồng doanh 
nghiệp như Bộ Công Thương, Hội Tin học 
Việt Nam đã tiến hành điều tra, khảo sát về 
cơ sở hạ tầng kỹ thuật, mức độ ứng dụng 
CNTT, hiệu quả ứng dụng CNTT tại các 
doanh nghiệp trên địa bàn cả nước. Quy mô 
điều tra bao gồm các doanh nghiệp thuộc 
đa dạng các loại hình sở hữu như doanh 
nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, 
công ty cổ phần, công ty liên doanh, doanh 
nghiệp có 100% vốn nước ngoài. Ngành 
nghề kinh doanh của các doanh nghiệp 
cũng rất đa dạng là các nghành sản xuất 
hàng hóa như da giầy, dệt may, dược, hóa 
mỹ phẩm, sản xuất, chế biến nông thủy sản, 
thủ công mỹ nghệ,... và các ngành dịch vụ 
như xây dựng, năng lượng, vận tải, du lịch, 
khách sạn, thương mại điện tử,...

5.1.  HẠ TẦNG PHỤC VỤ ỨNG DỤNG CÔNG 
NGHỆ THÔNG TIN

5.1.1. Hạ tầng thiết bị

Tối ưu hóa hạ tầng công nghệ thông tin 
là một mô hình đã được chứng minh rằng 
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Hình 5.1. Số lượng máy tính trong doanh nghiệp giai đoạn 2009 - 1011

có thể giúp hệ thống công nghệ thông tin 
của các doanh nghiệp tăng tốc độ, an toàn 
hơn và dễ quản lý hơn. Đồng thời, giúp 
doanh nghiệp giảm tổng chi phí cần chi 
cho công nghệ thông tin và sử dụng các tài 
nguyên một cách tối ưu nhất. 

Theo số liệu tổng hợp tại Báo cáo Thương 
mại điện tử năm 2011 của Bộ Công thương, 
trong năm 2011, 100% doanh nghiệp trên 

địa bàn cả nước đều đã trang bị máy tính. 
Điều này chứng tỏ các doanh nghiệp ngày 
càng quan tâm tới việc nâng cấp, mua mới 
thiết bị, đồng thời các doanh nghiệp mới 
thành lập hầu như đều trang bị ít nhất một 
máy tính ngay từ khi mới bắt đầu hoạt động. 
Tỉ lệ các doanh nghiệp có từ 1 đến 10 máy 
tính là 72%, từ 11 đến 20 máy tính là 16%, 
từ 21 đến 50 máy tính là 9% và trên 50 máy 
tính chỉ chiếm 3% (hình 5.1).

5.1.2. Hạ tầng mạng và kết nối Internet

Theo Báo cáo Thương mại điện tử năm 
2011 của Bộ Công Thương, trong năm 
2011 có tới 98% doanh nghiệp đã kết nối 
Internet. Hình thức kết nối Internet phổ 
biến nhất là qua băng thông rộng ADSL 
(Asymnetric Digital Subscriber Line: 
Đường dây thuê bao số bất đối xứng) hoặc 
DSL (Digital Subscriber Line: Đường dây 
thuê bao số) với tỉ lệ là 78%, tỉ lệ này có 

xu hướng giảm đi do nhiều doanh nghiệp 
đã chuyển sang sử dụng hình thức kết nối 
Internet qua đường truyền riêng. Tỉ lệ doanh 
nghiệp kết nối Internet qua đường truyền 
riêng là 19%. Hình thức kết nối Internet 
qua quay số chỉ còn chiếm 1% (hình 5.2). 
Hai thành phố lớn là Hà Nội và thành phố 
Hồ Chí Minh vẫn chiếm ưu thế vượt trội về 
số lượng doanh nghiệp truy cập Internet.
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Hình 5.2. Hình thức kết nối Internet của các doanh nghiệp trong cả nước năm 2011

5.2. ỨNG DỤNG PHẦN mềm VÀ INTERNET

5.2.1. Sử dụng Internet

Theo số liệu khảo sát của Cục Thương 
mại điện tử - Bộ Công Thương và Hội Tin 
học Việt Nam, trong năm 2011, mục đích 
chính của các doanh nghiệp khi sử dụng 

Internet vẫn là tìm kiếm thông tin, trao đổi 
thư thông tin, mua bán qua mạng, quản lý 
đơn hàng qua e-mail, quảng cáo, tiếp thị sản 
phẩm và dịch vụ. Trong đó, 100% số doanh 
nghiệp sử dụng Internet với mục đích tìm 
kiếm và trao đổi thông tin (hình 5.3).

Hình 5.3. Biểu đồ tỉ lệ doanh nghiệp sử dụng Internet  
theo từng mục đích giai đoạn 2009 - 2011
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Hình 5.4. Biểu đồ tỉ lệ chức năng chính phục vụ giới thiệu và giao dịch 2009 - 2011 
có trên trang/cổng TTĐT của doanh nghiệp giai đoạn 2009 - 2011

Theo kết quả khảo sát, hiện có 100% 
doanh nghiệp lớn trên cả nước đã có trang/
cổng thông tin điện tử, trong đó có các chức 
năng chủ yếu là: giới thiệu doanh nghiệp; 
giới thiệu sản phẩm, dịch vụ; bán hàng hóa, 
dịch vụ qua mạng; hỗ trợ khách hàng qua 

mạng; trao đổi, hỏi đáp, góp ý; tìm kiếm 
trong website; sơ đồ website; chính sách 
bảo vệ bí mật thông tin cá nhân. Hình 5.4 
là biểu đồ tỉ lệ chức năng chính phục vụ 
giới thiệu và giao dịch có trên trang/cổng 
thông tin điện tử của doanh nghiệp.

5.2.2. Ứng dụng CNTT trong hoạt động 
quản lý, điều hành

Với những ưu thế vượt trội là tốc độ cao, 
chi phí rẻ và không có khoảng cách thì thư 
điện tử hiện vẫn đang là phương tiện phổ 
biến, đơn giản và hiệu quả để các doanh 
nghiệp sử dụng trong chiến lược kinh 
doanh của mình. Theo thống kê của Bộ 
Công Thương, năm 2011 có 93% doanh 
nghiệp lớn và 73% doanh nghiệp vừa và 
nhỏ (SME: Small Medium Enterprise) đã 
sử dụng thư điện tử trong kinh doanh. Điều 
này phản ánh rõ thực trạng là còn một tỉ 
lệ không nhỏ các doanh nghiệp chưa khai 
thác những lợi ích to lớn của e-mail trong 
hoạt động kinh doanh. Hình 5.5 thể hiện 

mức độ ứng dụng e-mail cho mục đích 
kinh doanh của doanh nghiệp năm 2011 
theo hai loại hình doanh nghiệp là doanh 
nghiệp lớn và SME.

Nhằm triển khai các ứng dụng của 
thương mại điện tử đạt hiệu quả cao thì 
việc sử dụng các phần mềm trong các 
khâu của chu trình hoạt động sản xuất kinh 
doanh cũng như quản lý là rất cần thiết đối 
với các doanh nghiệp. Từ những phần mềm 
thông dụng cho công tác văn phòng, quản 
lý văn thư lưu trữ... tới những phần mềm 
phức tạp hơn phục vụ quản trị nguồn lực 
doanh nghiệp, quản lý chuỗi cung ứng hay 
quản lý quan hệ khách hàng... 
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Theo số liệu tổng hợp từ Bộ Công Thương 
và Hội Tin học Việt Nam, có hai nhóm phần 
mềm được các doanh nghiệp sử dụng phổ 
biến nhất là phần mềm văn phòng (88%) và 
kế toán (79%). Một số phần mềm phức tạp, 
đòi hỏi mức độ tổ chức cao của doanh nghiệp 
như phầm mềm quản trị nguồn lực doanh 

nghiệp (ERP: Enterprise Resource Planning); 
phần mềm quản lý quan hệ khách hàng  
(CRM: Customer Relation Managenment); 
phần mềm quản lý chuỗi cung ứng (SCM: 
Supply Chain Management) có tỉ lệ doanh 
nghiệp sử dụng thấp hơn với các tỉ lệ tương 
ứng là 4%, 15% và 17%.

Hình 5.5. Tình hình ứng dụng e-mail cho mục đích kinh doanh  
theo loại hình doanh nghiệp năm 2011

Hình 5.6. Tỉ lệ ứng dụng phần mềm theo quy mô của doanh nghiệp năm 2011
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Nếu xét theo quy mô doanh nghiệp, kết 
quả khảo sát cho thấy không có sự khác biệt 
lớn giữa tỉ lệ các doanh nghiệp lớn với các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ sử dụng các phần 
mềm văn phòng, kế toán, quản lý quan hệ 
khách hàng (CRM) và quản lý chuỗi cung 
ứng (SCM). Nhưng tồn tại sự khác biệt 
lớn giữa tỉ lệ các doanh nghiệp lớn với các 
doanh nghiệp nhỏ sử dụng phần mềm quản 
trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP) - tỉ lệ 
tương ứng là 16% và 4%. Một sự khác biệt 
nữa là việc hai nhóm doanh nghiệp sử dụng 
phần mềm quản lý nhân sự - tỉ lệ tương ứng 
là 61% của doanh nghiệp lớn và 19% của 
SME (hình 5.6).

5.2.3. Tham gia dịch vụ công
Tính ưu việt của một xã hội được phản 

chiếu một cách rõ ràng qua chất lượng 
cung ứng dịch vụ công, bởi vì dịch vụ công 
là những hoạt động phục vụ các lợi ích tối 
cần thiết của xã hội nhằm đảm bảo cho xã 
hội phát triển bền vững và có kỷ cương, 
trật tự. Mặc dù việc triển khai các dịch vụ 
công trực tuyến đã đem lại rất nhiều lợi ích 
cho người dân và doanh nghiệp như tiết 
kiệm được thời gian, chi phí, giảm bớt sự 
phiền hà, tiêu cực khi thực hiện các thủ tục 
hành chính,... Nhưng chỉ trong nửa thập kỷ 
gần đây, các cơ quan nhà nước mới thực sự 
quan tâm và đẩy mạnh việc cung cấp các 
dịch vụ công trực tuyến phục vụ hoạt động 
sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp. 
Trong khuôn khổ của báo cáo này, các số 
liệu không rút từ kết quả khảo sát tình hình 
ứng dụng CNTT trong các doanh nghiệp 
mà được thu thập từ các cơ quan nhà nước 
chủ trì cung cấp từng dịch vụ công cụ thể.

Song song với việc triển khai lộ trình Đề 
án tăng tốc, năm 2011 là năm đầu tiên thực 
hiện nội dung của “Chương trình quốc gia 
về ứng dụng CNTT trong hoạt động của 
cơ quan nhà nước giai đoạn 2011 - 2015” 
của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, một 
số mục tiêu cụ thể của Chương trình quốc 
gia ứng dụng CNTT trong hoạt động của 
cơ quan nhà nước là phấn đấu có 90% cơ 
quan hải quan triển khai thủ tục hải quan 
điện tử; 50% hồ sơ khai thuế của người dân 
và doanh nghiệp được nộp qua mạng; tất 
cả các kế hoạch liên quan đến vấn đề đấu 
thầu đều phải được đăng tải trên mạng đấu 
thầu quốc gia...

Đối với thủ tục hải quan điện tử, theo 
thống kê của Tổng cục Hải quan Việt 
Nam, tính đến hết ngày 15/10/2011 đã có 
46.919 doanh nghiệp tham gia thí điểm 
thủ tục hải quan điện tử - chủ yếu là các 
doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực 
kinh doanh, gia công và sản xuất hàng xuất 
khẩu. Các doanh nghiệp tham gia tập trung 
tại 5 địa bàn hải quan lớn là Thành phố Hồ 
Chí Minh - 30.256; Hải Phòng - 9.706; Hà 
Nội - 2.449; Lạng Sơn - 1089; Bình Dương 
- 771. Số lượng tờ khai thực hiện bằng thủ 
tục hải quan điện tử đạt 2.510.153 tờ (tăng 
gấp 10 lần số lượng của năm 2010). Kim 
ngạch xuất nhập khẩu thực hiện qua thủ tục 
hải quan điện tử đạt 198.932,94 triệu USD 
(tăng gấp 7 lần so với năm 2010). Tổng 
số thuế thu được đạt 187.867,18 tỷ VNĐ 
(tăng gấp 4,5 lần so với năm 2010).

Đối với hệ thống khai thuế điện tử, tính 
đến cuối năm 2011, hệ thống khai thuế điện 
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tử đã được triển khai tại 41 tỉnh thành trên 
cả nước (tăng 22 tỉnh so với năm 2010) và 
đã có khoảng 56.000 doanh nghiệp tham 
gia, tăng hơn 5 lần so năm 2010. Người dân 
và doanh nghiệp sử dụng hệ thống kê khai 
thuế điện tử có thể thực hiện dưới nhiều 
phương thức khác nhau. Có thể thực hiện 
trực tiếp với cơ quan thuế trên hệ thống 
iHTKK hoặc qua dịch vụ T-VAN của bên 
thứ ba (tổ chức cung cấp dịch vụ giá trị gia 
tăng về giao dịch điện tử trong lĩnh vực 
thuế). Theo thống kê của Tổng cục Thuế, 
hiện đã có 69.393 người nộp thuế đăng 
ký dịch vụ khai thuế điện tử, trong đó có 
54.564 người nộp thuế đã thực hiện kê khai 
thuế điện tử hàng tháng; có 58.785 người 
nộp thuế đăng ký sử dụng hệ thống iHTKK 
và 51.535 người nộp thuế thực hiện kê khai 
thuế điện tử hàng tháng qua hệ thống này; 
có 10.608 người nộp thuế đăng ký và 2.829 
người nộp thuế thực hiện kê khai thuế điện 
tử hàng tháng qua dịch vụ này. Tổng số tờ 
khai điện tử cơ quan thuế đã tiếp nhận là 
719.176 tờ khai.

Với mục đích giúp doanh nghiệp và 
các đơn vị quản lý cấp phép nhập khẩu tự 
động có thể thực hiện các giao dịch đăng 
ký, nộp hồ sơ và cấp phép trên môi trường 
trực tuyến. Bộ Công Thương đã cung cấp 

hệ thống cấp phép nhập khẩu tự động tại 
địa chỉ www.nhapkhau.gov.vn. Thông qua 
hệ thống này, doanh nghiệp được cung cấp 
thông tin đầy đủ về quy trình, thủ tục đề 
nghị cấp phép, đồng thời có thể theo dõi 
tình trạng hồ sơ của mình. Hệ thống hiện 
đang được triển khai trực tuyến ở mức độ 3 
cho toàn bộ doanh nghiệp nhập khẩu thép 
và đã thu hút 656 doanh nghiêp nhập khẩu 
tham gia. Các doanh nghiệp này có thể trực 
tiếp in hồ sơ từ mạng Internet và theo dõi 
trạng thái xử lý hồ sơ qua mạng.

Hệ thống cấp chứng nhận xuất xứ điện 
tử (eCoSys) của Bộ Công Thương là dịch 
vụ công mức độ 4 đầu tiên trong lĩnh vực 
thương mại được triển khai tại Việt Nam. 
Nhiệm vụ chính của eCoSys là quản lý điện 
tử các chứng nhận xuất xứ đã cấp, thực hiện 
cấp chứng nhận xuất xứ điện tử cho các 
doanh nghiệp có nhu cầu. Tính ưu việt của 
eCoSys là được triển khai trên nền Internet 
(web-based) nhưng tính an toàn của giao 
dịch vẫn được đảm bảo do dữ liệu được 
mã hóa bằng công nghệ chữ ký số trước 
khi truyền đi. Hơn nữa, eCoSys không yêu 
cầu phải cài đặt phần mềm chuyên biệt ở 
phía người sử dụng, nên rất thuận tiện cho 
doanh nghiệp khi triển khai.





Trong năm 2011, mức độ sẵn sàng về 
Công nghệ thông tin của Việt Nam tiếp 
tục được cải thiện và tăng tiến nhanh 
chóng trong các bảng xếp hạng thế giới. 
Năm 2011-2012, Việt Nam được xếp hạng 
83/190 (tăng 7 bậc so với năm 2010) trong 
Báo cáo mức độ phát triển về Chính phủ 
điện tử của Liên hợp quốc năm 2012. Các 
bảng biểu dưới đây cung cấp một số thông 
tin về mức độ sẵn sàng, cơ sở hạ tầng kỹ 
thuật cho ứng dụng CNTT và tình hình ứng 
dụng công nghệ thông tin trong cộng đồng 
tại Việt Nam.

6.1. HẠ TẦNG kỹ THUậT CHO ỨNG 
DỤNG CNTT 

Trên phạm vi toàn quốc:

- Số máy tính cá nhân/100 dân đến 
tháng 12/2011 là 6,68 (12/2010: 6,08; 
12/2009: 5,63)

- Số hộ gia đình có máy tính vi tính/100 
hộ gia đình năm 2011 là: 16,20. Hình 6.1 
cho thấy mức độ tăng trưởng máy tính 
trong các hộ gia đình giai đoạn 2004-2011.

- Số điện thoại di động/100 dân năm 
2011 là: 144,19. Hình 6.2 thể hiện mức độ 
tăng trưởng số lượng điện thoại di động 
trong người dân. Trong năm 2011, số 
người sử dụng điện thoại di động kết nối 
3G tăng mạnh. Đến tháng 4/2012, tổng số 
thuê bao 3G đạt khoảng 12,8 triệu, chiếm 
14,71% dân số Việt Nam, đạt mức tăng trên 
150% so với tổng số 8 triệu thuê bao 3G 

Chương 6

 ứng DỤng Công nghệ thông tin trOng CỘng đỒng

* Nguồn: Sách trắng Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam năm 2011 và 2012

Hình 6.1. Tỉ lệ số hộ gia đình có máy tính vi tính/100 hộ gia đình  
giai đoạn từ năm 2004 đến đầu năm 2012
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tính đến cuối tháng 7/2011 (theo số liệu từ 
Cục Viễn thông - Bộ Thông tin và Truyền 
thông). Tăng trưởng thuê bao 3G mạnh là 

* Nguồn: Sách trắng Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam năm 2011 và 2012

Hình 6.2. Tỉ lệ số điện thoại di động/100 dân giai đoạn 2006 - 2011

tiềm năng lớn cho việc phát triển dịch vụ 
Internet cho thiết bị di động và thúc đẩy 
phát triển Chính phủ điện tử di động.

6.2. Sử DỤNG INTERNET

6.2.1. Số người sử dụng Internet

- Kể từ năm 2007, tỉ lệ số người sử dụng 
Internet/100 dân tăng đều qua các năm, 

năm 2011 tỉ lệ là 35,07, số liệu chi tiết qua 
các năm được thể hiện tại hình 6.3.

- Số hộ gia đình có kết nối Internet/100 
hộ gia đình đến tháng 12/2011 là: 12,99 
(12/2010: 12,84; 12/2009: 11,76).

Hình 6.3. Biểu đồ tỉ lệ số người sử dụng Internet/100 dân giai đoạn 2007 - 2011



109ỨNG dụNG CôNG NGhệ ThôNG TiN TRoNG doANh NGhiệP VÀ CỘNG ĐồNG  2011

- Tính đến tháng 12/2011, số người 
sử dụng Internet đạt 30.552.417 người, 
chiếm tỉ lệ 35,07% dân số toàn quốc. Số 
liệu người sử dụng Internet trong giai đoạn 

Bảng 6.1. Số lượng người sử dụng Internet hàng năm

Năm
Số lượng người sử dụng 

Internet 
Tỉ lệ dân số sử 

dụng Internet (%)

Mức tăng trưởng 
người sử dụng so với 

năm trước (%)

2004 6.345.049 7,69 % -

2005 10.710.980 12,9 % 68,8 %

2006 14.683.783 17,67 % 37,1 %

2007 17.718.112 21,05 % 20,7 %

2008 20.834.401 24,4 % 17,6 %

2009 22.779.887 26,55 % 9,3 %

2010 26.784.035 31,11 % 15,9 %

2011 30.552.417 35,07 % 14,7 %

Hình 6.4. Biểu đồ tăng trưởng số người sử dụng Internet

2004-2011 được thể hiện chi tiết trong 
bảng 6.1 và biểu đồ tăng trưởng người sử 
dụng Internet được thể hiện trong hình 6.4.

Cùng với mức độ tăng trưởng người 
sử dụng Internet, xu hướng người dân kết 

nối Internet băng rộng ngày càng tăng 
(hình 6.5). 
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6.2.2. khai thác Internet, tham gia dịch 
vụ công trực tuyến và thương mại 
điện tử

Trong năm 2011, Cục Ứng dụng công 
nghệ thông tin tiếp tục tổ chức khảo sát mức 
độ tham gia thương mại điện tử và mở rộng 
khảo sát về việc khai thác sử dụng dịch vụ 
công trực tuyến của người dân. Việc khảo 
sát thực hiện theo hình thức: khảo sát qua 
mạng và khảo sát trực tiếp. Đối tượng khảo 
sát tập trung vào lớp người làm việc trong 
môi trường công sở, đa phần có trình độ từ 
đại học trở lên (93,4%) và có độ tuổi từ 18-
42. Phạm vi khảo sát tập trung tại 2 thành 

phố là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh 
và một số tỉnh thành lớn với trên 200 người 
dân tham gia trả lời khảo sát. 

6.2.2.1. Mục đích sử dụng Internet
Qua kết quả tổng hợp cho thấy, trong 

năm 2011, mục đích sử dụng Internet của 
người dân nhiều nhất vẫn là tìm kiếm 
thông tin, giải trí và kết nối bạn bè, tiếp đó 
là phục vụ nghiên cứu, học tập. Một điểm 
đáng chú ý trong năm 2011 là việc người 
dân sử dụng Internet để phục vụ công việc 
hoặc kinh doanh tăng so với năm 2010. Số 
liệu chi tiết về mục đích sử dụng Internet 
của người dân được thể hiện trong bảng 6.2 
và bảng 6.3

Hình 6.5. Mức độ tăng trưởng thuê bao Internet băng thông rộng  
giai đoạn 2004 - 2011

Bảng 6.2. Tỉ lệ người sử dụng Internet theo từng mục đích

TT Mục đích sử dụng Internet Tỉ lệ 2011 Tỉ lệ 2010
1 Tìm kiếm thông tin 79,7% 86,6%
2 Nghiên cứu, học tập 77,4% 80,6%
3 Phục vụ công việc/kinh doanh 79,7% 66,7%
4 Giải trí 85,8% 87,6%
5 Kết nối, liên lạc với bạn bè 84,4% 88,6%
6 Xem quảng cáo hoặc thanh toán trực tuyến 54,2% 55,7%
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Bảng 6.3. Tỉ lệ người sử dụng Internet hàng ngày cho các công việc

TT Sử dụng Internet hàng ngày cho việc Tỉ lệ 2011 Tỉ lệ 2010

1 Trao đổi thư điện tử 93,4% 89%

2 Đọc tin tức 96,2% 95%

3 Tìm cơ hội việc làm 3,8% 13%

4 Chơi trò chơi 27,8% 10%

5 Tham gia mạng xã hội 61,8% 52%

6 Xem ảnh/video 61,3% 60%

7 Tìm kiếm và download tài liệu 57,5% 74%

8 Tham gia diễn đàn trực tuyến 31,1% 35%

9 Đọc/ghi nhật ký điện tử (Blog) 8,5% 21%

10 Truy cập Website bán lẻ để tìm kiếm mua bán 26,4% 30%

11 Mua bán trực tuyến 22,2% 8%

12 Thực hiện giao dịch ngân hàng/thanh toán trực tuyến 18,4% 5%

việc trực tiếp với cơ quan nhà nước, chưa 
tin tưởng việc xử lý qua dịch vụ công trực 
tuyến và lo ngại cho sự an toàn khi cung 
cấp hồ sơ, thông tin cá nhân mạng là các 
rào cản người sử dụng tham gia sử dụng 
dịch vụ công trực tuyến.

Kết quả cụ thể về tỉ lệ người dân tham 
gia dịch vụ công trực tuyến và lý do người 
dân chưa tham gia sử dụng dịch vụ công 
trực tuyến được trình bày trong các bảng 
6.4 và bảng 6.5.

6.2.2.2. Tham gia sử dụng dịch vụ công 
trực tuyến

Đối với việc sử dụng dịch vụ công trực 
tuyến: Mặc dù đối tượng khảo sát đa phần 
là người có trình độ từ đại học trở lên và 
thường xuyên sử dụng máy tính, tuy nhiên 
tỉ lệ người sử dụng còn chưa biết có dịch vụ 
công trực tuyến còn cao (25%), do đó tỉ lệ 
người sử dụng các dịch vụ công trực tuyến 
do các cơ quan nhà nước cung cấp còn thấp 
(41%). Bên cạnh đó, tâm lý thích đến làm 

Bảng 6.4. Tỉ lệ người dân tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến

TT Tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến Tỉ lệ 2011

1 Đã tham gia 41%

2 Chưa tham gia 58,5%
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Bảng 6.5. Lý do người dân chưa tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến 

TT Lý do chưa tham gia dịch vụ công trực tuyến Tỉ lệ 2011

1 Không biết là có dịch vụ công trực tuyến 25%

2 Biết nhưng không biết tìm ở đâu 4,2%

3 Không thích sử dụng 17,9%

4 Thích đến làm việc trực tiếp với cơ quan nhà nước hơn 16,5%

5 Kết nối internet chậm 1,4%

6 Không tin tưởng việc xử lý của dịch vụ công trực tuyến 14,6%

7 Lo ngại cho sự an toàn khi cung cấp hồ sơ, thông tin cá nhân mạng 12,3%

Trong số các dịch vụ công trực tuyến 
được cung cấp, dịch vụ công trực tuyến 
được nghiều người sử dụng nhất là đăng 
ký, tra cứu thông tin, nộp thuế thu nhập cá 

Bảng 6.6. Tỉ lệ sử dụng một số dịch vụ công trực tuyến thông dụng

TT Dịch vụ công trực tuyến Tỉ lệ 2011

1 Thuế thu nhập cá nhân (đăng ký, tra cứu thông tin, nộp thuế) 29,7%

2 Cấp, đổi giấy phép lái xe (ô tô/mô tô) 0,5%

3 Đăng ký kinh doanh (doanh nghiệp/hộ kinh doanh cá thể) 1,4%

4 dịch vụ khác 29,2%

6.2.2.3. Tham gia thương mại điện tử

Theo kết quả khảo sát, trong năm 2011, 
tỉ lệ người dân sử dụng Internet với mục 
đích mua bán trực tuyến đạt tỉ lệ 22,2%, 
tăng hơn 14% so với năm 2010 (8%), cùng 
với đó tỉ lệ người dân sử dụng Internet với 

Bảng 6.7. Tỉ lệ tham gia mua bán trực tuyến

TT Tham gia mua bán trực tuyến Tỉ lệ 2011 Tỉ lệ 2010

1 Đã tham gia mua bán trực tuyến 65,1% 80%

2 Chưa tham gia mua bán trực tuyến 34,4% 20%

nhân và đăng ký kinh doanh. Số liệu cho 
thấy số lượng dịch vụ công trực tuyến được 
người dân sử dụng chưa nhiều. Số liệu chi 
tiết được thể hiện tại bảng 6.6.

mục đích thực hiện giao dịch ngân hàng 
hay thanh toán trực tuyến cũng tăng so với 
năm 2010 (2011: 18,4%; 2010: 5%). Tuy 
nhiên tỉ lệ người dân thực sự đã tham gia 
mua bán trực tuyến lại giảm so với năm 
2010 (2011: 65,1%; 2010: 80%). 
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Bảng 6.8. Tỉ lệ các loại hàng hóa được mua bán trực tuyến 

TT Loại mặt hàng Tỉ lệ 2011 Tỉ lệ 2010

1 Sách 35,4% 19%

2 Quần áo, giày dép 38,7% 10%

3 Video/dVd/game 3,3% 24%

4 Vé máy bay 38,7% 11%

5 Thiết bị điện tử 35,8% 14%

6 Nhạc 2,4% 5%

7 Mĩ phẩm/thực phẩm chức năng 38,2% 10%

8 Phần cứng máy tính 24,5% 15%

9 Đặt chỗ khách sạn/tour du lịch 29,7% 33%

10 Vé xem phim, ca nhạc,... 25,5% 15%

11 hàng hóa khác 7,1% 16%

Trong số những người chưa tham gia 
thương mại điện tử (mua bán trực tuyến) 
thì lý do làm nhiều người e ngại tham gia 
nhất là: khó kiểm định chất lượng hàng hóa 
(18,9%); không quen biết đơn vị bán hàng 

qua mạng (16%) và không tin tưởng đơn 
vị bán hàng qua mạng (16%). Bảng 6.9 
thể hiện cụ thể các lý do cản trở người dân 
tham gia thương mại điện tử.

Bảng 6.9. Lý do chưa tham gia thương mại điện tử (mua bán trực tuyến)

TT Lý do Tỉ lệ đồng ý

1 Không có thẻ tín dụng hoặc các loại thẻ thanh toán qua mạng 8,5%

2 Cách thức đặt hàng trực tuyến quá rắc rối 7,5%

3 Mua hàng tại cửa hàng dễ dàng và nhanh hơn 11,8%

4 Không quen biết đơn vị bán hàng qua mạng 16%

5 Không tin tưởng đơn vị bán hàng qua mạng 16%

6 Lo ngại cho sự an toàn khi cung cấp số thẻ tín dụng lên mạng 9%

7 Không có hóa đơn thanh toán 3,3%

8 Khó kiểm định chất lượng hàng hóa 18,9%

9 Không có đủ thông tin để ra quyết định 9,9%

10 Kết nối internet chậm 3,3%

Qua kết quả trên cho thấy tiềm năng 
cho thương mại điện tử ngày càng tăng, 
tuy nhiên để thu hút người dân thực sự 
tham gia thương mại điện tử thì các doanh 
nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước 

cần tích cực hơn nữa trong việc cung cấp 
dịch vụ thuận lợi, tạo sự tín nhiệm cũng 
như cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 
khuyến khích người dân tham gia thương 
mại điện tử.





7.1. ỨNG DỤNG CNTT TRONG y Tế

Ngày nay, công nghệ thông tin đang dần 
chứng tỏ tầm ảnh hưởng rất lớn đến mọi 
mặt của đời sống xã hội. Đối với hoạt động 
của ngành y tế, có thể thấy rằng, CNTT 
ngày càng đóng vai trò quan trọng. Không 
chỉ thúc đẩy quá trình cải cách hành chính 
trong công tác quản lý, hoạt động của đơn 
vị y tế mà còn hỗ trợ hiệu quả công tác 
ứng dụng thành công kỹ thuật cao trong 
các hoạt động khám, chữa bệnh như: chụp 
cắt lớp, mổ nội soi, khám chữa bệnh từ xa, 
đào tạo E-learning, giám sát dịch bệnh, 
nghiên cứu phát triển và quản lý thuốc, y 
tế điện tử, bệnh viện không giấy tờ,... Đặc 
biệt trong quá trình triển khai dự án bệnh 
viện vệ tinh.

Mặt khác, việc ứng dụng CNTT vào 
ngành y tế nói chung và vào các bệnh viện 
nói riêng được hy vọng nhằm kết nối với 
tuyến dưới, giảm tải cho tuyến trên. Nhờ có 
ứng dụng CNTT, trong năm qua, các bệnh 
viện tuyến trên đã chỉ đạo và trợ giúp cho 
hàng trăm ca phẫu thuật khó ở tuyến dưới. 
Vì trên thực tế, có tới 20% số bệnh nhân 
vượt tuyến không cần thiết. Ngoài ra, có 
khá nhiều trường hợp bị tai nạn giao thông 
và chết trên đường tới bệnh viện hoặc rơi 

vào tình trạng hôn mê, sốc, nhiễm trùng, 
khi đến bệnh viện thì không thể cứu được. 
Nếu được tư vấn, hướng dẫn để phẫu thuật 
ngay tại tuyến dưới sẽ giúp bệnh nhân đỡ 
phải đi lại và giảm thiểu tử vong.

Với vô vàn lợi ích mang lại, ứng dụng 
CNTT trong hoạt động, chăm sóc, khám 
chữa bệnh đang là xu thế tất yếu của ngành 
Y tế. Rất nhiều bệnh viện đã có một mô 
hình hoạt động khoa học, hiệu quả hơn khi 
triển khai phần mềm công nghệ hợp lý - 
phù hợp với đặc điểm và năng lực của từng 
đơn vị. Tính đến hết năm 2011, theo thống 
kê của Bộ Y tế, có 247 thủ tục hành chính 
được thực hiện tại cơ quan Bộ trong các 
lĩnh vực như dược, mỹ phẩm, khám chữa 
bệnh; y học cổ truyền; sức khỏe sinh sản; 
trang thiết bị và công trình y tế; y tế dự 
phòng và môi trường; an toàn vệ sinh thực 
phẩm; tổ chức cán bộ,... Trong đó, có 100% 
dịch vụ công được cung cấp thông tin trên 
môi trường mạng, số dịch vụ công trực 
truyến ở mức độ 2 là 245 dịch vụ (chiếm 
99,2%). Hiện tại, hầu hết các cơ sở y tế 
tuyến tỉnh trở lên đều có nối mạng Internet 
tốc độ cao; khoảng 65% số bệnh viện ứng 
dụng phần mềm báo cáo thống kê, 20% 
ứng dụng phần mềm quản lý tổng thể,...

Chương 7 

 kẾ hOẠCh ứng DỤng Công nghệ thông tin  
giai đOẠn 2011-2015 trOng MỘt sỐ LĨnh vỰC  

phỤC vỤ CỘng đỒng
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Tại hệ thống các cơ quan ngành Y tế, 
ngoài các ứng dụng cơ bản như hệ thống 
giao ban, chỉ đạo về y tế dự phòng đã được 
thiết lập tới tất cả các tỉnh thành trong cả 
nước. Duy trì mỗi tuần họp giao ban trực 
tuyến một lần, các hệ thống thông tin quản 
lý đề tài nghiên cứu khoa học, cơ sở dữ liệu 
các nhà khoa học ngành Y tế, cơ sở dữ liệu 
dược phẩm, cơ sở dữ liệu y tế dự phòng, 
cơ sở dữ liệu an toàn vệ sinh thực phẩm, 
cơ sở dữ liệu khám chữa bệnh đang từng 
bước được hoàn thiện. Ngoài việc áp dụng 
thử nghiệm thành công thẻ khám chữa 
bệnh điện tử nhỏ gọn như thẻ ATM tại các 
bệnh viên lớn - Bộ Y tế còn đưa vào ứng 
dụng bệnh án điện tử và quản lý khám chữa 
bệnh. Theo đó, phần mềm này sẽ giúp việc 
khám chữa bệnh nhanh hơn rất nhiều, đồng 
thời việc chẩn đoán của bác sỹ sẽ chính 
xác hơn nhờ nắm được tiểu sử bệnh tật của 
bệnh nhân.

Để đối phó với các dịch bệnh ngày càng 
có diễn biến phức tạp, theo thống kê của 
Bộ Y tế, các trang thiết bị về CNTT của 
hệ y tế dự phòng cơ bản đã đáp ứng được 
nhu cầu bước đầu về cơ sở vật chất, với 
100% Trung tâm y tế dự phòng (TTYTDP) 
tuyến huyện được trang bị máy tính, 100% 
TTYTDP tỉnh, thành phố đã kết nối mạng 
Internet,... Ngoài ra, tại các Viện Vệ sinh 
dịch tễ và Pasteur Trung ương, khu vực tạo 
còn được trang bị hệ thống thiết bị hội nghị 
truyền hình tạo điều kiện thuận lợi cho việc 
giao ban và trao đổi thông tin về phòng, 
chống dịch bệnh, kiểm dịch y tế quốc tế, 
sức khỏe môi trường, y tế lao động,... Đặc 
biệt là đối phó với các dịch bệnh nguy 

hiểm như SARS, cúm A H5N1 một cách 
nhanh chóng, kịp thời và đỡ tốn kém hơn. 
Bên cạnh đó, các phần mềm chuyên môn 
về kiểm soát dịch, quản lý hóa chất, kiểm 
soát bệnh truyền nhiễm, vắc-xin, sức 
khỏe... cũng được triển khai áp dụng trên 
diện rộng để nâng cao hiệu quả công tác 
kiểm soát và phòng chống dịch bệnh.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy đầu tư vào 
lĩnh vực CNTT trong ngành y tế vẫn mang 
tính chủ động của riêng từng đơn vị nên 
chưa đồng bộ, còn dàn trải và chưa có kiến 
trúc tổng thể về ứng dụng CNTT của toàn 
ngành. Các chuẩn thông tin y tế chưa hoàn 
chỉnh, đồng bộ do đó nhiều đơn vị đã không 
thành công khi triển khai ứng dụng CNTT. 
Thiết kế tổng thể ứng dụng CNTT của các 
cơ sở y tế còn thiếu hoặc chất lượng không 
cao; nhân lực chuyên môn về CNTT tại 
các cơ sở y tế và các đơn vị y tế còn thiếu 
và mất cân đối, tự phát, không thống nhất. 
Không chỉ chưa có phần mềm được ứng 
dụng rộng rãi trong ngành, mà còn không 
tích hợp được cơ sở dữ liệu y học quốc gia. 

Trong thời gian tới, ngành Y tế sẽ tiếp 
tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT nhằm giảm 
thời gian chờ đợi của bệnh nhân đồng thời 
mạng hóa báo cáo trong lĩnh vực thống kê 
và y tế dự phòng, ứng dụng về hành chính 
công. Đồng thời, Bộ Y tế sẽ tập trung triển 
khai một số dự án ưu tiên nhằm tăng cường 
ứng dụng CNTT phục vụ công tác bảo vệ, 
chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân 
dân; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia; xây 
dựng bệnh án điện tử và dự án quản lý bệnh 
nhân sử dụng công nghệ Smartcard với mã 
bệnh nhân thống nhất trong toàn hệ thống.
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Hướng tới giai đoạn 2011-2015, mục 
tiêu ứng dụng công nghệ thông tin trong 
ngành Y tế là tăng cường tính minh bạch 
trong hoạt động của Bộ Y tế, đơn vị trực 
thuộc và Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương; tăng cường hợp tác, gắn 
kết giữa Bộ Y tế với các Bộ, ngành, các cấp 
chính quyền ở địa phương, các cơ quan y 
tế nhằm đưa các dịch vụ y tế đến gần dân 
hơn, phục vụ người dân và doanh nghiệp 
tốt hơn, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ 
chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

7.2. ỨNG DỤNG CNTT TRONG GIáO DỤC 
VÀ ĐÀO TẠO

Ngày nay, khi CNTT càng phát triển thì 
việc phải ứng dụng CNTT vào tất cả các 
lĩnh vực là một điều tất yếu. CNTT được 
đánh giá không những là động lực chính 
cho sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia 
mà còn là nhân tố quan trọng trong việc 
phát triển giáo dục trong thế kỷ XXI. 

 Đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo tại 
Việt Nam, CNTT bước đầu đã được ứng 
dụng trong công tác quản lý, phần lớn các 
trường đã đưa tin học vào công tác giảng 
dạy, học tập. Đến cuối năm 2010, Việt 
Nam đã chính thức hoàn thành dự án kết 
nối Internet trong toàn ngành giáo dục. Có 
thể nói, đây là công cụ góp phần nhanh 
chóng rút ngắn khoảng cách trong giáo 
dục giữa các vùng miền. Ngoài ra, việc kết 
nối thành công Internet tới 100% các cơ sở 
giáo dục và đào tạo trên toàn quốc còn tạo 
ra nhiều hiệu ứng tích cực. Cụm từ “giáo án 
điện tử” hay “bài giảng điện tử” ngày càng 
được nhiều người nhắc đến. Hoạt động 

dạy và học đã có nhiều chuyển biến tích 
cực; công tác quản lý trở nên tinh gọn, tiện 
lợi hơn; các bài giảng bằng giáo án điện 
tử trở nên phong phú, hấp dẫn, tạo hứng 
thú, phát huy tính tích cực, chủ động và 
sáng tạo trong học tập cho học sinh, sinh 
viên. Phương pháp dạy học bằng CNTT đã 
tạo ra được môi trường đa phương tiện kết 
hợp những hình ảnh video, camera,... với 
âm thanh, văn bản, biểu đồ, kỹ thuật đồ 
họa nâng cao, ngân hàng dữ liệu khổng lồ, 
những thí nghiệm, tài liệu được cung cấp 
bằng nhiều kênh như kênh hình, kênh chữ, 
âm thanh sống động,...

Mặt khác, với môi trường giáo dục trực 
tuyến (online), sinh viên và học sinh có 
thể thu thập thêm vô vàn kiến thức từ các 
trường đại học online trong nước và trên 
thế giới. Nhờ đó, sẽ xóa bỏ mọi cách biệt 
về học lực, kinh tế, địa lý, thể chất,...; tất cả 
mọi người đều được thụ hưởng cơ hội giáo 
dục bình đẳng.

Trong nỗ lực triển khai kết nối Internet 
cho tất cả các cơ sở đào tạo, đến cuối năm 
2011, xấp xỉ 100% số trường Đại học, Cao 
đẳng, Học viện, Trung học dạy nghề, Trung 
học phổ thông, Tiểu học trong cả nước đã 
được kết nối Internet. Để phục vụ các em 
học sinh và người dân một cách toàn diện 
hơn, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng 
thành công Thư viện giáo trình điện tử 
(http://ebook.moet.gov.vn) với trên 1.300 
bài giảng, tài liệu, giáo trình. Toàn bộ các 
tài liệu trong thư viện, bạn đọc và công 
chúng quan tâm có thể tải các tài liệu về 
ngay mà không phải đăng ký với website. 
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Thư viện đề thi tại địa chỉ http://thi.moet.
gov.vn cũng cung cấp đầy đủ thông tin về 
tuyển sinh, thư viện đề thi và đáp án qua 
các năm học,... cho tất cả các bậc học. Mặt 
khác, để cung cấp miễn phí phòng họp/dạy 
học ảo qua web cho các Sở, Phòng Giáo 
dục và Đào tạo - Bộ đã xây dựng hệ thống 
tập trung để họp và dạy học qua mạng tại 
địa chỉ http://hop.edu.net.vn. Hiện nay, Bộ 
đã cung cấp 2 dịch vụ công trực tuyến mức 
độ 3 rất hữu ích là Đăng ký thi tuyển sinh 
đại học và Đăng ký đi du học theo ngân 
sách nhà nước. Bên cạnh đó, dịch vụ tra 
cứu điểm thi đại học, cao đẳng cũng đã 
đem lại lợi ích rất thiết thực cho người dân.

Nhận thức được CNTT là phương tiện 
để tiến tới “xã hội học tập”, là công cụ hỗ 
trợ đắc lực nhất cho đổi mới phương pháp 
dạy và học ở các môn - Bộ Giáo dục và 
Đào tạo luôn ưu tiên đẩy mạnh ứng dụng 
CNTT trong giáo dục và đào tạo ở tất cả 
các cấp học, bậc học, ngành học; luôn 
hướng đến một phương pháp và phương 
tiện giáo dục mới là: học mọi nơi, không 
phụ thuộc vào không gian địa lý vì vùng 
sâu - vùng xa, nông thôn hay thành thị đều 
có chương trình học như nhau; học mọi 
lúc, không còn phụ thuộc vào giờ phát 
sóng truyền hình hay giờ đến trường; học 
suốt đời, đáp ứng nhu cầu nâng cao dân trí, 
tiếp cận kiến thức thường xuyên cho công 
việc cũng như đáp ứng nhu cầu cho mọi  
đối tượng.

Mặc dù chủ trương của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo là đúng đắn, bước đầu đã đạt được 
nhiều kết quả đáng ghi nhớ. Tuy nhiên, 

công tác ứng dụng CNTT trong giáo dục 
vẫn được nhìn nhận còn nhiều hạn chế, 
khó khăn trở ngại. Việc đầu tiên được nhắc 
tới có lẽ là ứng dụng CNTT trong quản lý 
và điều hành ngành giáo dục. Đây là một 
trong những trọng tâm ưu tiên của ngành 
nên nó được triển khai khá sớm. Các ứng 
dụng được đưa vào mảng này bao gồm 
phần mềm quản lý tài chính, quản lý thi và 
tuyển sinh, quản lý cơ sở vật chất, hệ thống 
thư viện và học liệu,... tuy nhiên thực tế lại 
cho thấy việc triển khai vẫn chưa thực sự 
đồng bộ và phần lớn còn mang tính tự phát. 
Mặt khác, hiện vẫn chưa có phần mềm 
“lõi” về quản lý điều hành trong phạm vi 
Sở và các cơ quan trực thuộc. Đồng thời 
cũng chưa có hệ thống cơ sở dữ liệu chung 
cho toàn ngành. Các nhân lực phụ trách 
trực tiếp thực hiện ứng dụng CNTT trong 
các cơ quan còn thiếu.

Một hạn chế lớn nữa đó là vấn đề định 
hướng. Hiệu quả từ ứng dụng CNTT đã có, 
nhưng việc nhìn nhận vai trò của ứng dụng 
CNTT từ chính cán bộ quản lý các trường, 
các sở giáo dục đào tạo còn chưa đồng bộ, 
trình độ CNTT của cán bộ quản lý giáo 
dục, giáo viên cũng là một nguyên nhân 
làm ảnh hưởng trực tiếp đến việc ứng dụng 
CNTT trong giảng dạy. Ngoài ra, ý thức 
học tập theo phương pháp mới của học sinh 
- sinh viên cũng là điều đáng quan tâm vì 
đây chính là đối tượng sau cùng cho thấy 
việc ứng dụng CNTT trong giảng dạy có 
hiệu quả hay không.

Với tốc độ phát triển như vũ bão của 
lĩnh vực CNTT, ước tính trong giai đoạn 
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2011 - 2015 cần có thêm 20 triệu người 
sử dụng Internet để đạt được mục tiêu 
50% dân số cả nước sử dụng Internet. 
Điều này đòi hỏi một nguồn nhân lực ứng 
dụng CNTT rất lớn. Giáo dục đang giữ 
vai trò quan trọng thúc đẩy sự phát triển 
của CNTT thông qua việc cung cấp nguồn 
nhân lực cho CNTT. Vì vậy, định hướng 
ứng dụng CNTT trong ngành giáo dục đến 
năm 2015 là: 

- Đảm bảo 100% học sinh trung cấp 
chuyên nghiệp và học nghề được đào tạo 
các kiến thức và kỹ năng ứng dụng về 
CNTT; 100% học sinh trung học cơ sở, 
80% học sinh tiểu học được học tin học, 
đảm bảo đa số cán bộ viên chức được đào 
tạo CNTT trong công việc của mình;

- Phát triển mạnh nguồn nhân lực CNTT 
(bao gồm nhân lực làm công tác đào tạo 
về CNTT, điện tử, viễn thông; nhân lực 
chuyên nghiệp về CNTT, điện tử, viễn 
thông làm trong các doanh nghiệp và công 
nghiệp; nhân lực cho ứng dụng CNTT của 
các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; cán bộ, 
viên chức và mọi người dân sử dụng, ứng 
dụng CNTT) nhằm đảm bảo đủ nhân lực 
CNTT phục vụ nhu cầu phát triển và ứng 
dụng CNTT điện tử, viễn thông, phục vụ 
công cuộc xây dựng kinh tế tri thức và xã 
hội thông tin, sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế;

- Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong giáo 
dục và đào tạo, hiện đại hóa, nâng cao hiệu 
quả và năng lực cạnh tranh của hệ thống 
đào tạo nhân lực CNTT, để trình độ đào 
tạo nhân lực CNTT của nước ta tiếp cận 

trình độ và có khả năng tham gia thị trường 
đào tạo nhân lực CNTT quốc tế, từng bước 
trở thành một trong những nước cung cấp 
nhân lực CNTT chất lượng cao cho các 
nước trong khu vực và trên thế giới.

7.3. ỨNG DỤNG CNTT TRONG TÀI 
NGUyêN - mÔI TRƯờNG

Công nghệ thông tin đối với ngành Tài 
nguyên và Môi trường (TNMT) có ý nghĩa 
đặc biệt quan trọng. Trong xu thế chung 
của thế giới là nguồn tài nguyên thiên nhiên 
đang bị lạm dụng và khai thác quá mức; ô 
nhiễm môi trường gia tăng, các hiện tượng 
khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu đang 
diễn ra ngày càng khốc liệt, gia tăng về cường 
độ và quy mô,... Theo đó, thách thức công 
nghệ thông tin đối với ngành TNMT là rất 
nặng nề. Với mục tiêu đi tắt đón đầu, ứng 
dụng mạnh và hiệu quả để góp phần quan 
trọng vào việc tăng cường hiệu lực, hiệu 
quả quản lý Nhà nước về TNMT, trong đó 
khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn 
tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường  
bền vững.

Nhằm xây dựng một “Bộ Tài nguyên 
và Môi trường điện tử”, trong giai đoạn 
từ 2010 - 2012, Cục Công nghệ thông tin 
(Bộ TNMT) đã triển khai dự án “Xây dựng  
hệ thống mạng thông tin tài nguyên và 
môi trường”. Dự án nhằm xây dựng và 
vận hành hệ thống mạng thông tin TNMT 
xuyên suốt từ Trung ương tới địa phương 
phục vụ quản lý nhà nước với ngành, cung 
cấp thông tin, dữ liệu cho kinh tế - xã hội, 
nghiên cứu khoa học, đào tạo,... Sản phẩm 
của dự án gồm hệ thống mạng cáp quang 
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MAN (Metropolitan Area Network) kết nối 
tất cả các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và 
Môi trường trên địa bàn Hà Nội (các Tổng 
cục, các Cục và đơn vị sự nghiệp); hệ thống 
mạng thông tin kết nối các đơn vị thuộc Bộ 
và các Sở, tận dụng hạ tầng đã được đầu tư 
của mạng truyền số liệu chuyên dùng và 
đề án trang thiết bị công nghệ phục vụ hiện 
đại hoá hệ thống thông tin TNMT; mạng 
thông tin phục vụ dự báo khí tượng thuỷ 
văn kết nối các đơn vị thuộc hệ thống dự 
báo khí tượng thuỷ văn quốc gia; các thành 
phần của các lĩnh vực thuộc ngành TNMT. 
Ngoài ra, Bộ sẽ xây dựng các quy chuẩn, 
cơ chế phục vụ khai thác, phân phối thông 
tin. Khi có hạ tầng tốt sẽ thuận lợi cho việc 
tổng hợp các dữ liệu phân tán như hiện nay.

 Mặt khác, TNMT là ngành điều tra cơ 
bản trên 7 lĩnh vực quản lý nhà nước về 
tài nguyên đất, tài nguyên nước, địa chất 
khoáng sản, môi trường, khí tượng thuỷ 
văn, đo đạc bản đồ và tài nguyên biển. Sản 
phẩm của ngành là các vật mang tin với dữ 
liệu rất lớn, đa dạng, phân tán. Do vậy, nhu 
cầu trao đổi dữ liệu và thông tin giữa các 
đơn vị thuộc Bộ và các Sở rất lớn. Chính 
vì lẽ đó, từ tháng 10/2005, Chính phủ đã 
phê duyệt Chiến lược ứng dụng và phát 
triển công nghệ thông tin đến năm 2015 
và định hướng đến năm 2020 nhằm tin học 
hóa hệ thống quản lý hành chính Nhà nước 
về TNMT. Sau hơn 5 năm thực hiện, ngành 
TNMT đã từng bước triển khai đổi mới 
thiết bị, công nghệ hỗ trợ công việc điều 
tra, khảo sát, quan trắc, đo đạc từ thủ công 
sang ứng dụng công nghệ số. Bộ TNMT đã 

đầu tư máy móc, thiết bị tin học, đào tạo 
và chuyển giao công nghệ, sử dụng thiết 
bị và phần mềm chuyên dụng cho hầu hết 
các tỉnh thành trên cả nước. Đầu tư này 
được đánh giá khá hiệu quả, đã hỗ trợ cho 
các chương trình lớn tại các địa phương 
như: Chương trình Tổng kiểm kê đất đai 
5 năm/lần; xây dựng quy hoạch kế hoạch 
sử dụng đất hàng năm; xây dựng các cơ 
sở dữ liệu (CSDL) chuyên ngành (đất đai, 
nước, khoáng sản),... Cụ thể, một số giải 
pháp đã được xây dựng và triển khai tại địa 
phương như: WebGIS trên nền tảng công 
nghệ Silverlight (Sở TNMT TP.HCM); Hệ 
thống chuẩn dữ liệu; Cổng thông tin dữ 
liệu không gian Metadata; Hệ thống quản 
lý và tra cứu hồ sơ địa giới hành chính 
(tỉnh Long An); Hệ thống mạng thông tin 
TNMT; CSDL GIS phục vụ quản lý cơ sở 
hạ tầng (tỉnh Đồng Tháp),...

Bên cạnh đó, ngành TNMT cũng tiến 
hành xây dựng hệ thống CSDL quốc gia 
phục vụ cho công tác quản lý Nhà nước, 
hoạt động kinh tế, xã hội, quốc phòng, an 
ninh, nghiên cứu khoa học, giáo dục đào 
tạo,... Dữ liệu về TNMT sau khi thu thập 
được chuyển sang dạng số và lưu trữ theo 
quy định, quy trình, tiêu chuẩn kỹ thuật để 
đảm bảo an toàn, dễ quản lý và thuận lợi 
cho việc truy nhập, tìm kiếm thông tin.

Nhận thức được tầm quan trọng của 
CNTT, trong thời gian qua Sở TN&MT 
các tỉnh, thành đã quan tâm thực thi các 
văn bản chỉ đạo của cấp trên và đã triển 
khai ứng dụng CNTT phục vụ công tác 
điều hành của Sở bước đầu có hiệu quả khá 
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tốt. 100% các Sở đã xây dựng được mạng 
LAN và được nối mạng với UBND tỉnh 
bằng đường Leased-Line qua mạng truyền 
số liệu chuyên dùng, kết nối Internet 
ADSL; 100% các Sở xây dựng được 
website riêng. Trên 90% cán bộ công chức 
của các Sở sử dụng máy tính, e-mail trong 
công tác thường xuyên,...; có 59/63 tỉnh, 
thành đã được Trung ương đầu tư thông 
qua Bộ TNMT máy móc thiết bị tin học, 
đào tạo và chuyển giao công nghệ, sử dụng 
thiết bị và phần mềm chuyên dụng. 

Trong năm qua, ngành TNMT đã đạt 
được rất nhiều kết quả khả quan từ việc 
ứng dụng CNTT. Tuy nhiên, vẫn còn tồn 
tại một số hạn chế nhất định. Việc xây 
dựng cơ sở hạ tầng chưa theo kiến trúc 
thống nhất, chưa đủ mạnh để đáp ứng yêu 
cầu ứng dụng CNTT cho ngành. Việc xây 
dựng CSDL còn manh mún, đôi khi còn 
chồng chéo nên việc khai thác chưa hiệu 
quả. Mặt khác, do nguồn nhân lực hạn 
chế cả về số lượng và chất lượng, nhân sự 
chuyên ngành TNMT thường phải kiêm 
luôn mảng CNTT tại các trung tâm CNTT 
nên gặp phải nhiều khó khăn trong việc 
triển khai nhiệm vụ CNTT. Một hạn chế 
không nhỏ nữa là ở nhiều địa phương, các 
thủ tục hành chính của ngành TNMT còn 
mang tính hình thức, giải quyết công việc 
còn bán thủ công, chưa tin học hóa triệt để 
hỗ trợ công tác quản lý điều hành,... Những 
trở ngại này khiến cho ứng dụng CNTT 
đồng bộ của ngành bị chậm. 

Để phát huy những thành quả đã đạt 
được, mục tiêu cụ thể của ngành TNMT 

trong giai đoạn 2011 - 2015 là xây dựng 
và phát triển hệ thống CNTT toàn ngành 
theo hướng hiện đại hóa, đồng bộ theo 
tiêu chuẩn thống nhất. Phấn đấu đến năm 
2015, việc ứng dụng và phát triển công 
nghệ thông tin trong ngành hướng tới 
mục đích giải quyết các bài toán chuyên 
đề phức tạp nhằm nâng cao chất lượng kết 
quả xử lý dữ liệu về TNMT với khối lượng 
lớn, nâng cao độ tin cậy dự báo thời tiết, 
tai biến thiên nhiên, dự báo ô nhiễm môi 
trường, biển và hải đảo, các kịch bản về 
biến đổi thời tiết; đảm bảo nguồn nhân lực 
CNTT đạt tiêu chuẩn về chất lượng và số 
lượng; hoàn thiện môi trường pháp lý cho 
việc ứng dụng và phát triển CNTT ngành 
TNMT tạo điều kiện thuận lợi cho việc 
thực hiện Chính phủ điện tử trong ngành 
đạt mức khá trong hệ thống Chính phủ điện 
tử Việt Nam. 

7.4. ỨNG DỤNG CNTT TRONG NÔNG NGHIỆP 
VÀ PHáT TRIểN NÔNG THÔN

Trong những năm gần đây CNTT-TT đã 
phát triển nhanh chóng và trở thành một 
lĩnh vực mũi nhọn trong nền kinh tế quốc 
dân, nó luôn luôn đồng hành cùng với việc 
xây dựng và phát triển đất nước. Nhiều Bộ 
Ngành đã được thừa hưởng những thành 
quả đổi mới về công nghệ và dịch vụ của 
CNTT-TT, trong đó có Ngành Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn (NN&PTNT). 
Ngành đã từng bước triển khai nhiều ứng 
dụng về CNTT giúp cho tăng trưởng nông 
nghiệp được bền vững và cải thiện được 
đời sống của nhiều người dân.
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Tính đến hết năm 2011, Bộ NN&PTNT 
đã kết nối thông suốt 2 mạng LAN thành 
một mạng WAN thống nhất qua đường 
truyền của mạng truyền số liệu chuyên 
dùng của Chính phủ với tốc độ 10Mbit/s; 
thành lập 2 phòng họp truyền hình. Hàng 
năm, Bộ tổ chức khoảng 15 cuộc họp 
trực tuyến, góp phần giảm chi phí và thời 
gian đi lại của các đơn vị. Hầu hết các Sở 
NN&PTNT đã thành lập mạng LAN nối 
các đơn vị trong Sở tạo được môi trường 
mạng làm việc có hiệu quả. Hơn 50% cán 
bộ sử dụng máy tính trong công việc và xấp 
xỉ 75% máy tính kết nối Internet. Nhiều 
Sở đã kết nối mạng WAN với UBND tỉnh 
tạo thành một mạng thống nhất và trao đổi 
thông tin thông suốt trong tỉnh. Trang thiết 
bị tin học đối với các đơn vị thuộc Ngành 
NN&PTNT trong những năm qua đã được 
cải thiện đáng kể, hầu hết cán bộ đã có điều 
kiện tiếp cận và sử dụng máy tính trong 
công việc.

Trong năm qua, đã có nhiều ứng dụng 
CNTT được Bộ triển khai nhằm phục vụ 
cho công tác quản lý cán bộ, quản lý tài 
chính, công tác thanh tra, khoa học công 
nghệ và các tính toán chuyên ngành khác 
đã mang lại hiêu quả thiết thực. Trung tâm 
Tin học và Thống kê cũng đã triển khai thí 
điểm ứng dụng chữ ký số, chứng thực số tại 
một số Vụ trong Bộ, trước mắt để giúp cho 
cán bộ làm quen với công nghệ mới này 
và nhận thực được giá trị thiết thực về việc 
ứng dụng chữ ký số trong trao đổi các văn 
bản qua mạng. Đặc biệt, Bộ NN&PTNT là 
Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực nên các 

CSDL rất lớn và mang tính chất phức tạp. 
Hiện đã có gần 15 CSDL được xây dựng 
nhằm phục vụ nhu cầu ngày càng lớn của 
toàn ngành.

Với tình hình thiên tai, lụt bão, dịch 
bệnh,... ngày càng diễn biến phức tạp, việc 
ứng phó đòi hỏi phải có lượng dữ liệu đầy 
đủ, thông tin được cập nhật nhanh chóng 
và chính xác. Mặt khác, khí hậu ngày càng 
biến đổi theo chiều hướng xấu, trái đất nóng 
lên, thời tiết cực đoan, mùa vụ ngắn lại và 
nhiều dòng cây hiện nay không kịp thích 
ứng. Do đó, ứng dụng công nghệ thông tin 
là một trong những công cụ chiến lược hỗ 
trợ nhu cầu tổng hợp và phân tích thông tin 
phục vụ xây dựng chính sách phát triển. 
Bên cạnh đó, ứng dụng công nghệ thông tin 
cũng giúp cho việc mang thông tin cập nhật 
và nhanh chóng hơn đối với đại đa số dân 
cư hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. 

Nhờ có ứng dụng CNTT, trong những 
năm qua, sản xuất nông nghiệp ở nước ta 
đã phát triển khá nhanh, với những thành 
tựu trong các lĩnh vực chọn tạo giống, kỹ 
thuật canh tác như hàng loạt giống cây 
trồng được tạo ra, đặt biệt là các loại kháng 
sâu bệnh, chịu hạn tốt; phương pháp canh 
tác hữu cơ đảm bảo sạch bệnh và an toàn 
vệ sinh thực phẩm; kỹ thuật trồng cây trong 
nhà kính,... Nhằm thúc đẩy xây dựng một 
nền nông nghiệp hiện đại, thu hẹp khoảng 
cách so với các nước tiên tiến, đặc biệt là 
trong xu thế hội nhập hiện nay, việc xây 
dựng các khu nông nghiệp công nghệ cao 
là cần thiết. Khu này đóng vai trò làm “đầu 
tàu”, mở đường cho việc đưa nhanh tiến 
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bộ kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp và 
chuyển đổi nền nông nghiệp truyền thống, 
thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn 
hướng tới hiện đại hoá. Mặt khác, khu nông 
nghiệp công nghệ cao sẽ đáp ứng mục tiêu 
dài hạn trong việc phát triển nông nghiệp 
của nước ta là xây dựng một nền nông 
nghiệp hàng hóa mạnh, có sức cạnh tranh 
cao trên thị trường nội địa và xuất khẩu, 
dựa trên cơ sở phát huy các lợi thế về nguồn 
nhân lực và tài nguyên thiên nhiên kết hợp 
với áp dụng thành tựu khoa học và công 
nghệ nông nghiệp tiên tiến. Đến nay, nhiều 
mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng 
công nghệ cao, mang lại hiệu quả kinh tế 
vượt bậc đã hình thành. Điển hình là tại Đà 
Lạt (Lâm Đồng) với các mô hình trồng hoa 
trong nhà có mái che plastic đạt giá trị sản 
lượng 605 triệu đồng/ha, trồng rau an toàn 
đạt 150 triệu đồng/ha. Việc sản xuất cây 
giống bằng phương pháp nuôi cấy mô phát 
triển khá nhanh, với 43 phòng nuôi cấy mô 
tư nhân đang hoạt động có hiệu quả. Cây 
giống rau và hoa đã được sản xuất công 
nghiệp để cung cấp cho người trồng.

Từ cuối năm 2010, Chợ thương mại điện 
tử và hàng nông lâm thủy sản Việt Nam - 
www.agromart.com.vn đã chính thức được 
khai trương. Sau hơn 1 năm hoạt động, sàn 
giao dịch thương mại điện tử đã giúp doanh 
nghiệp và người dân dễ dàng tiếp cận 
những thông tin liên quan đến thị trường, 
sản phẩm, các quy định pháp lý; thiết lập 
và duy trì các mối liên hệ với khách hàng 
và đối tác,... Nhờ những trang web riêng 
hay gọi là gian hàng của doanh nghiệp 
được mở trên sàn giao dịch đã tạo điều kiện 

thuận lợi để doanh nghiệp quảng bá, giới 
thiệu sản phẩm, dịch vụ doanh nghiệp đến 
thị trường trong và ngoài nước, đăng tin 
chào mua, bán sản phẩm.

Đối với lĩnh vực lâm nghiệp, việc ứng 
dụng khoa học công nghệ vào giống cây 
trồng là điều vô cùng quan trọng vì giống 
là yếu tố sinh học có tính quyết định trong 
năng suất và chất lượng sản phẩm. Trong 
năm qua, Ngành đã đảm bảo cung cấp đủ 
giống tốt, góp phần đẩy nhanh tốc độ trồng 
rừng; đã tuyển chọn và lai tạo được các tổ 
hợp cây có tốc độ sinh trưởng nhanh, cho 
năng suất chất lượng cao được sản xuất 
bằng công nghệ mô hom phục vụ Dự án 
trồng mới 5 triệu ha rừng.

Tuy đã đạt được một số thành tựu đáng 
ghi nhận, Ngành NN&PTNT vẫn còn tồn 
tại một số khó khăn cần khắc phục. Việc 
ứng dụng và phát triển CNTT trong các Sở 
NN&PTNT chưa đồng đều; sự hỗ trợ từ Bộ 
đối với các Sở theo cấp quản lý ngành dọc 
còn nhiều hạn chế. Thêm nữa, nguồn lực 
CNTT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn còn thiếu cả về chất lượng và 
số lượng; hoạt động ứng dụng CNTT chưa 
phục vụ thiết thực hệ thống quản lý nhà 
nước và các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh 
doanh nông nghiệp; Cơ sở dữ liệu và hệ 
thống thông tin điện tử còn nhiều bất cập; 
Công tác áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 
thuật cũng như xây dựng các văn bản quản 
lý phục vụ phát triển và ứng dụng CNTT 
còn yếu.

Hướng đến giai đoạn 2011 - 2015, mục 
tiêu ứng dụng CNTT trong ngành nông 
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nghiệp và phát triển nông thôn là: (i) đẩy 
mạnh ứng dụng CNTT gắn với cải cách 
hành chính để nâng cao hiệu lực, hiệu quả 
quản lý nhà nước, góp phần nâng cao chất 
lượng tăng trưởng ngành nông nghiệp Việt 
Nam theo hướng hiệu quả, bền vững; (ii) 
cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến 
mức độ cao cho các tổ chức, doanh nghiệp 
và người dân làm việc với cơ quan Bộ được 
thuận tiện hơn, hiệu quả hơn. 

7.5. ỨNG DỤNG CNTT TRONG VăN HóA 
- DU LịCH

Việt Nam là đất nước có nền văn hóa 
truyền thống lâu đời và là quốc gia giàu 
tiềm năng về phát triển du lịch. Trong 
nhiều năm trở lại đây, Du lịch Việt Nam 
đã có những bước tăng trưởng vượt bậc. 
Chủ đề “Ấn tượng Việt Nam” đã thực sự 
tạo bệ phóng để Du lịch Việt Nam tăng tốc 
trong năm 2010, 2011 với lượng du khách 
quốc tế tăng thêm hàng triệu khách; khách 
nội địa cũng vượt lên con số vài chục triệu 
mỗi năm.

Có nhiều nguyên nhân để lượng khách 
du lịch đến Việt Nam tăng nhanh, song có 
một nguyên nhân không thể phủ nhận được, 
đó là nhờ vai trò của CNTT trong công tác 
quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt 
Nam cũng như các dịch vụ du lịch của từng 
địa điểm du lịch đến với khách trong nước 
và trên toàn cầu. 

Theo thống kê của Hiệp hội Du lịch 
Việt Nam, mức độ sẵn sàng cho việc ứng 
dụng và phát triển CNTT của ngành du lịch 
hiện đứng thứ 8 trong 22 bộ, ngành trên 

cả nước. Điều này cho thấy nhận thức của 
các doanh nghiệp du lịch trong việc ứng 
dụng CNTT vào các hoạt động kinh doanh 
là tương đối cao. Đến nay, 100% doanh 
nghiệp trong ngành Du lịch Việt Nam sử 
dụng máy tính và đường truyền Internet, 
ứng dụng những phần mềm chuyên dụng 
như quản trị văn phòng, tài chính, mua 
bán tour, thông tin điểm đến,... Điều này 
mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho doanh 
nghiệp du lịch, nhất là sự liên thông mang 
tính toàn cầu trên Internet hiện nay đã giải 
quyết nhiều khó khăn tồn tại đối với doanh 
nghiệp trong hoạt động kinh doanh và tìm 
kiếm thị trường. Sự gắn kết bằng CNTT sẽ 
tạo điều kiện cho tất cả các doanh nghiệp 
phát triển, nhất là các doanh nghiệp vừa và 
nhỏ chưa đủ lực để vươn lên tiếp cận với thị 
trường và các hoạt động quảng bá quy mô 
và tốn kém,... 

Mặt khác, liên tục trong nhiều năm trở 
lại đây, các công ty du lịch lữ hành, khách 
sạn, cơ sở lưu trú trong cả nước đã tổ chức 
ứng dụng CNTT vào hoạt động sản xuất 
kinh doanh thông qua việc xây dựng và 
duy trì hoạt động của các website, tổ chức 
mua bán tour, đặt phòng trực tuyến cho du 
khách trong và ngoài nước. Có thể thấy 
hoạt động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch qua trang web ở địa chỉ: cinet.gov.vn 
bằng 2 ngôn ngữ Anh, Việt; Tổng cục Du 
lịch với trang vietnamtourism.gov.vn được 
thiết kế với 5 ngôn ngữ Việt, Anh, Pháp, 
Nhật, Trung đã đáp ứng nhu cầu của cộng 
đồng và là kênh quảng bá quan trọng hình 
ảnh Việt Nam ra thế giới. 
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Hiện có nhiều trang web quảng bá khách 
sạn Việt Nam như Website http://www.
khachsan.dulichvietnam.com.vn hay http://
www.vietnamhotels.vn được xây dựng, phát 
triển với mục đích là công cụ tuyên truyền, 
quảng bá thông tin hình ảnh về khách sạn 
tại Việt Nam, đáp ứng việc tìm kiếm phòng 
trực tuyến tại 63 tỉnh, thành phố trên cả 
nước cho khách du lịch quốc tế thông qua 
máy chủ tìm kiếm lớn trên thế giới như 
Google, Yahoo, MSN... Hay các trang 
web về danh bạ các công ty lữ hành http://
www.luhanh.dulichvietnam.com.vn, danh 
bạ về nhà hàng trong cả nước http://www.
nhahang.dulichvietnam.com.vn,... tạo điều 
kiện cho du khách nắm bắt được mọi thông 
tin cần thiết mọi lúc, mọi nơi.

Trong năm 2011, một lần nữa vai trò 
của CNTT trong hoạt động quảng bá du 
lịch đó là cuộc bầu chọn kỳ quan thiên 
nhiên mới của thế giới, do tổ chức New 
7Wonders khởi xướng đã mang về những 
kết quả ngoài mong đợi. Việt Nam cũng 
nằm trong tầm ảnh hưởng của cuộc bầu 

chọn này khi vịnh Hạ Long lọt vào danh 
sách bầu chọn từ năm 2007 qua các hoạt 
động truyền thông và bầu chọn bằng 
Internet, nhắn tin trên toàn cầu. Cho tới khi 
vịnh Hạ Long được bầu chọn là Kỳ quan 
thiên nhiên mới của thế giới thì thêm một 
lần nữa cộng đồng thế giới lại biết đến Việt 
Nam. Cũng tại thời điểm này, Tổng cục 
Du lịch đang khẩn trương hoàn thiện đề án  
áp dụng tài khoản vệ tinh trong việc thống 
kê khách du lịch, khi đề án này hoàn thành 
sẽ tạo nên cú hích mới trong hoạt động Du 
lịch tại Việt Nam. 

Hướng tới giai đoạn 2011 - 2015, Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xác định 
mục tiêu ứng dụng CNTT trong ngành 
văn hóa - du lịch là góp phần thực hiện tốt 
chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT 
trong hoạt động của cơ quan nhà nước, tăng 
cường tính minh bạch, sự thân thiện, gần 
gũi, tăng cường kết nối và hiệu quả hợp tác 
giữa các cơ quan, nâng cao hiệu quả hoạt 
động của ngành du lịch, phục vụ bảo tồn, 
phát huy bản sắc văn hóa của Việt Nam./.
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TẠ
I C

á
C

 T
ỉN

H
, T

H
À
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TẠ

I C
á

C
 B

Ộ
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PHỤ LỤC 3

 DANH SáCH DịCH VỤ CÔNG TRựC TUyếN MỨC ĐỘ 3 CỦA 
CáC TỉNH, THÀNH PHố TRựC THUỘC TRUNG ƯƠNG NăM 2011

TT Đơn vị Tên dịch vụ công 

Cung cấp tại Thời điểm 
bắt đầu  
sử dụng

Cấp  
hành chính

Đơn vị  
cung cấp

1 TP. Hà Nội    

 1.1 Cấp phép xuất bản bản tin Tỉnh Sở TT&TT 2011

 1.2 Cấp phép hoạt động in xuất bản phẩm Tỉnh Sở TT&TT 2011

 1.3 Thẩm định và cấp phép trang tin điện tử tổng hợp Tỉnh Sở TT&TT 2011

 1.4 Cấp giấy phép thu chương trình truyền hình nước ngoài trực tiếp 
từ vệ tinh (TVRO) 

Tỉnh Sở TT&TT 2011

 1.5 Thẩm định thiết kế sơ bộ dự án CNTT Tỉnh Sở TT&TT 2011

 1.6 Cấp giấy chứng nhận đăng ký máy photocopy màu Tỉnh Sở TT&TT 2011

 1.7 Tổ chức họp báo Tỉnh Sở TT&TT  

 1.8 Đề nghị nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh Tỉnh Sở TT&TT  

 1.9 Cấp phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm Tỉnh Sở TT&TT  

 1.10 Hỗ trợ đăng ký kinh doanh cấp quận, huyện Tỉnh Sở KH&ĐT 2011

 1.11 Giải quyết khiếu nại Quận Quận Tây Hồ  

 1.12 Giải quyết tố cáo Quận Quận Tây Hồ  

 1.13 Thẩm định hồ sơ cấp phép xây dựng Quận Quận Tây Hồ  

 1.14 Thế chấp tài sản giấy chứng nhận sở hữu đất ở Quận Quận Tây Hồ  

 1.15 Chuyển nhượng và chia tách giấy chứng nhận sở hữu đất ở Quận Quận Tây Hồ  

 1.16 Thủ tục cấp phép xây dựng công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật 
(BTS loại 1)

Quận Quận Tây Hồ  

 1.17 Thủ tục cấp phép xây dựng công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật 
(BTS loại 2)

Quận Quận Tây Hồ  
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TT Đơn vị Tên dịch vụ công 

Cung cấp tại Thời điểm 
bắt đầu  
sử dụng

Cấp  
hành chính

Đơn vị  
cung cấp

 1.18 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm Quận Quận Tây Hồ  

 1.19 Đăng ký thang, bảng lương doanh nghiệp Quận Quận Tây Hồ  

 1.20 Cấp lại bản chính giấy khai sinh Quận Quận  
Thanh Xuân

 

 1.21 Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch Quận Quận  
Thanh Xuân

 

 1.22 Bổ sung hộ tịch Quận Quận 
Thanh Xuân

 

 1.23 Cấp mới giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản 
phẩm thuốc lá đối với hộ kinh doanh cá thể

Quận Huyện  
Từ Liêm

 

 1.24 Cấp gia hạn giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) 
sản phẩm thuốc lá đối với hộ kinh doanh cá thể

Quận Huyện  
Từ Liêm

 

 1.25 Cấp mới giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu 
đối với hộ kinh doanh cá thể

Quận Huyện  
Từ Liêm

 

 1.26 Cấp gia hạn giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) 
rượu đối với hộ kinh doanh cá thể

Quận Huyện  
Từ Liêm

 

 1.27 Cấp mới giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh 
doanh

Quận Huyện  
Từ Liêm

 

 1.28 Cấp mới chứng nhận đủ điều kiện đăng ký kinh doanh khí đốt 
hóa lỏng

Quận Huyện  
Từ Liêm

 

 1.29 Cấp gia hạn chứng nhận đủ điều kiện đăng ký kinh doanh khí 
đốt hóa lỏng

Quận Huyện  
Từ Liêm

 

 1.30 Cấp mới/gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh gia 
cầm (mổ sẵn) và sản phẩm gia cầm sạch 

Quận Huyện  
Từ Liêm

 

2 TP. Hồ Chí Minh    

 2.1 Đăng ký kinh doanh hộ cá thể Quận Quận 
Tân Bình

2007

 2.2 Đăng ký thay đổi  nội dung kinh doanh hộ cá thể Quận Quận 
Tân Bình

2007
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TT Đơn vị Tên dịch vụ công 

Cung cấp tại Thời điểm 
bắt đầu  
sử dụng

Cấp  
hành chính

Đơn vị  
cung cấp

 2.3 Đăng ký tạm ngừng kinh doanh hộ cá thể Quận Quận 
Tân Bình

2007

 2.4 Đăng ký cấp phép xây dựng Quận Quận 
Tân Bình

2007

 2.5 Đăng ký xác nhận hồ sơ văn hóa Quận Quận 
Tân Bình

2007

 2.6 Đăng ký sử dụng lao động Quận Quận 
Tân Bình

 

 2.7 Khai trình lao động Quận Quận 1 2007

 2.8 Báo cáo giảm lao động Quận Quận 1 2007

 2.9 Đăng ký di chuyển, biến động đơn vị Quận Quận 1 2007

 2.10 Đăng ký cấp bản sao giấy khai sinh Quận Quận 1 2007

 2.11 Đăng ký cấp bản sao chứng tử Quận Quận 1 2007

 2.12 Đăng ký cấp bản sao chứng nhận kết hôn Quận Quận 1 2007

 2.13 Đăng ký kinh doanh hộ cá thể Quận Quận 1  

3 An Giang    

 3.1 Cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp đối với các hoạt 
động thăm dò, khai thác khoáng sản quy mô công nghiệp.

Tỉnh/Thành Sở  
Công thương

 

 3.2 Cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp đối với các hoạt 
động khai thác tận thu khoáng sản.

Tỉnh/Thành Sở  
Công thương

 

 3.3 Cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trong các hoạt 
động thi công công trình.

Tỉnh/Thành Sở  
Công thương

 

 3.4 Đăng ký Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp. Tỉnh/Thành Sở  
Công thương

 

 3.5 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất thuộc 
danh mục hóa chất sản xuất kinh doanh có điều kiện trong 
ngành công nghiệp

Tỉnh/Thành Sở  
Công thương
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TT Đơn vị Tên dịch vụ công 

Cung cấp tại Thời điểm 
bắt đầu  
sử dụng

Cấp  
hành chính

Đơn vị  
cung cấp

 3.6 Cấp giấy chứng nhận đăng ký sử dụng hóa chất độc hại thuộc danh 
mục các máy, thiết bị, hóa chất độc hại có yêu cầu an toàn đặc thù 
chuyên ngành công nghiệp theo Quyết định số 136/2004/QĐ-BCN

Tỉnh/Thành Sở  
Công thương

 

 3.7 Phê duyệt kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đối 
với các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh, cất giữ và bảo quản 
hóa chất nguy hiểm thuộc nhóm C

Tỉnh/Thành Sở  
Công thương

 

 3.8 Cấp giấy chứng nhận đăng ký sử dụng các máy thiết bị thuộc 
danh mục các máy, thiết bị, hóa chất độc hại có yêu cầu an 
toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp theo Quyết định số 
136/2004/QĐ-BCN

Tỉnh/Thành Sở  
Công thương

 

 3.9 Cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động điện lực cho lĩnh 
vực tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp 
điện áp từ 35kV trở xuống.

Tỉnh/Thành Sở  
Công thương

 

 3.10 Cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động điện lực cho lĩnh 
phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô công suất dưới 
3MW đặt tại địa phương(đầu tư xây dựng)

Tỉnh/Thành Sở  
Công thương

 

 3.11 Cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động điện lực cho lĩnh phát 
điện đối với các nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3MW 
đặt tại địa phương(phát điện thương mại toàn bộ nhà máy điện)

Tỉnh/Thành Sở  
Công thương

 

 3.12 Cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động điện lực cho lĩnh 
vực bán lẻ điện nông thôn tại địa phương

Tỉnh/Thành Sở  
Công thương

 

 3.13 Cấp, sửa đổi, bổ sung phép hoạt động điện lực cho lĩnh vực Tư 
vấn giám sát thi công các công trình đường dây và trạm biến áp 
có cấp điện áp từ 35kV trở xuống.

Tỉnh/Thành Sở  
Công thương

 

 3.14 Cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động điện lực cho lĩnh 
vực phân phối điện nông thôn có điện áp từ 35kV trở xuống tại 
địa phương

Tỉnh/Thành Sở  
Công thương

 

 3.15 Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) 
rượu. Trên địa bàn tỉnh An Giang. Đối với cơ sở có diện tích 
dưới 300m2 hoặc khối tích dưới 1000m3. Trường hợp cấp mới

Tỉnh/Thành Sở  
Công thương

 

 3.16 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu 
thuốc lá. Trường hợp cấp lại do giấy chứng nhận bị mất, bị 
rách, bị cháy hay bị tiêu hủy dưới hình thức khác.

Tỉnh/Thành Sở  
Công thương

 



140 2011  Báo Cáo ỨNG dụNG CôNG NGhệ ThôNG TiN

TT Đơn vị Tên dịch vụ công 

Cung cấp tại Thời điểm 
bắt đầu  
sử dụng

Cấp  
hành chính

Đơn vị  
cung cấp

 3.17 Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) 
rượu. Trường hợp cấp bổ sung, sửa đổi.

Tỉnh/Thành Sở  
Công thương

 

 3.18 Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) rượu. 
Trên địa bàn tỉnh An Giang. Đối với cơ sở có diện tích dưới 300m2 
hoặc khối tích dưới 1000m3. Trường hợp cấp lại do hết hạn.

Tỉnh/Thành Sở  
Công thương

 

 3.19 Cấp Giấy phép sản xuất rượu. Đối với cơ sở có quy mô sản xuất 
dưới 3 triệu lít/năm. Trường hợp cấp bổ sung, sửa đổi.

Tỉnh/Thành Sở  
Công thương

 

 3.20 Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) 
rượu. Trên địa bàn tỉnh An Giang. Đối với cơ sở có diện tích từ 
300m2 trở lên hoặc khối tích từ 1000m3 trở lên. Trường hợp cấp 
lại do hết hạn.

Tỉnh/Thành Sở  
Công thương

 

 3.21 Cấp Giấy phép sản xuất rượu. Đối với cơ sở có quy mô sản xuất 
dưới 3 triệu lít/năm. Trường hợp cấp lại do giấy phép hết thời 
hạn hiệu lực.

Tỉnh/Thành Sở  
Công thương

 

 3.22 Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) rượu. 
Trên địa bàn tỉnh An Giang. Đối với cơ sở có diện tích từ 300m2 
trở lên hoặc khối tích từ 1000m3 trở lên. Trường hợp cấp mới

Tỉnh/Thành Sở  
Công thương

 

 3.23 Cấp Giấy phép sản xuất rượu. Đối với cơ sở có quy mô sản xuất 
dưới 3 triệu lít/năm. Trường hợp cấp mới.

Tỉnh/Thành Sở  
Công thương

 

 3.24 Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản 
phẩm thuốc lá. Trên địa bàn tỉnh An Giang. Trường hợp cấp mới.

Tỉnh/Thành Sở  
Công thương

 

 3.25 Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản 
phẩm thuốc lá. Trường hợp cấp lại do giấy phép bị mất, bị rách, 
bị cháy hay bị tiêu hủy dưới hình thức khác.

Tỉnh/Thành Sở  
Công thương

 

 3.26 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc 
lá. Trường hợp cấp mới.

Tỉnh/Thành Sở  
Công thương

 

 3.27 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc 
lá. Trường hợp cấp lại do giấy chứng nhận hết thời hạn hiệu lực.

Tỉnh/Thành Sở  
Công thương

 

 3.28 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu 
thuốc lá. Trường hợp cấp bổ sung, sửa đổi.

Tỉnh/Thành Sở  
Công thương

 

 3.29 Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản 
phẩm thuốc lá. Trên địa bàn tỉnh An Giang. Trường hợp cấp lại 
do giấy phép hết thời hạn hiệu lực

Tỉnh/Thành Sở  
Công thương
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TT Đơn vị Tên dịch vụ công 

Cung cấp tại Thời điểm 
bắt đầu  
sử dụng

Cấp  
hành chính

Đơn vị  
cung cấp

 3.30 Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản 
phẩm thuốc lá. Trên địa bàn tỉnh An Giang. Trường hợp cấp bổ 
sung, sửa đổi.

Tỉnh/Thành Sở  
Công thương

 

 3.31 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa 
lỏng (LPG). Trường hợp cấp bổ sung sửa đổi

Tỉnh/Thành Sở  
Công thương

 

 3.32 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa 
lỏng (LPG). Trường hợp cấp mới.

Tỉnh/Thành Sở  
Công thương

 

 3.33 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa 
lỏng (LPG). Trường hợp cấp lại do giấy chứng nhận hết thời hạn 
hiệu lực.

Tỉnh/Thành Sở  
Công thương

 

 3.34 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn nạp khí dầu mỏ hóa 
lỏng (LPG) vào chai. Trường hợp cấp mới.

Tỉnh/Thành Sở  
Công thương

 

 3.35 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn nạp khí dầu mỏ hóa 
lỏng (LPG) vào chai. Trường hợp cấp lại do giấy chứng nhận hết 
thời hạn hiệu lực.

Tỉnh/Thành Sở  
Công thương

 

 3.36 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu. Đối 
với cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu. Trường hợp cấp lại do giấy 
chứng nhận hết thời hạn hiệu lực.

Tỉnh/Thành Sở  
Công thương

 

 3.37 Thẩm định dự án đầu tư xây dựng kho xăng dầu tại địa phương 
dưới 2.000m3. Trường hợp chưa có đất để xây dựng.

Tỉnh/Thành Sở  
Công thương

 

 3.38 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu. Đối với 
cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu. Trường hợp cấp mới.

Tỉnh/Thành Sở  
Công thương

 

 3.39 Thẩm định dự án đầu tư xây dựng kho xăng dầu tại địa phương 
trên 2.000m3. Trường hợp đã có đất để xây dựng

Tỉnh/Thành Sở  
Công thương

 

 3.40 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu. Đối 
với cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu. Trường hợp cấp bổ sung, 
sửa đổi.

Tỉnh/Thành Sở  
Công thương

 

 3.41 Thẩm định dự án đầu tư xây dựng kho xăng dầu tại địa phương 
dưới 2.000m3. Trường hợp đã có đất để xây dựng.

Tỉnh/Thành Sở  
Công thương

 

 3.42 Thẩm định dự án đầu tư xây dựng kho xăng dầu tại địa phương 
trên 2.000m3. Trường hợp chưa có đất để xây dựng.

Tỉnh/Thành Sở  
Công thương
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TT Đơn vị Tên dịch vụ công 

Cung cấp tại Thời điểm 
bắt đầu  
sử dụng

Cấp  
hành chính

Đơn vị  
cung cấp

 3.43 Cấp Bổ sung Giấy đăng ký tổ chức Bán hàng đa cấp Tỉnh/Thành Sở  
Công thương

 

 3.44 Cấp lại Giấy đăng ký tổ chức Bán hàng đa cấp chức bán hàng 
đa cấp (trong trường hợp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa 
cấp bị rách, nát )

Tỉnh/Thành Sở  
Công thương

 

 3.45 Cấp Giấy đăng ký tổ chức Bán hàng đa cấp Tỉnh/Thành Sở  
Công thương

 

 3.46 Cấp lại Giấy đăng ký tổ chức Bán hàng đa cấp  
(trong trường hợp Giấy đăng ký bán hàng đa cấp bị mất )

Tỉnh/Thành Sở  
Công thương

 

 3.47 Thu hồi Giấy đăng ký tổ chức Bán hàng đa cấp Tỉnh/Thành Sở  
Công thương

 

 3.48 Thủ tục đăng ký lại hoạt động nhượng quyền thương mại 
(trường hợp thương nhân đăng ký hoạt động nhượng quyền 
thương mại trong nước tại khoản 8 mục 1 của Thông tư số 
09/2006/TT-BTM ngày 25/5/2006 )

Tỉnh/Thành Sở  
Công thương

 

 3.49 Thủ tục đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại Tỉnh/Thành Sở  
Công thương

 

 3.50 Thủ tục đăng ký bổ sung, sửa đổi dấu nghiệp vụ Tỉnh/Thành Sở  
Công thương

 

 3.51 Thủ tục đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh 
dịch vụ giám định thương mại

Tỉnh/Thành Sở  
Công thương

 

 3.52 Thủ tục thu hồi và công khai việc thu hồi dấu nghiệp vụ của 
thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại.

Tỉnh/Thành Sở  
Công thương

 

 3.53 Thủ tục đăng lại dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh 
dịch vụ giám định thương mại (trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở 
sang tĩnh khác)

Tỉnh/Thành Sở  
Công thương

 

 3.54 Thủ tục cấp phép kinh doanh tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu Tỉnh/Thành Sở  
Công thương

 

 3.55 Thủ tục xóa đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại Tỉnh/Thành Sở  
Công thương

 

 3.56 Thông báo dự kiến chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện 
của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (Chấm dứt hoạt động 
của Văn phòng đại diện theo các trường hợp quy định tại điểm a, 
điểm b, điểm c khoản 1 điều 22 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP)

Tỉnh/Thành Sở  
Công thương
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Cung cấp tại Thời điểm 
bắt đầu  
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hành chính

Đơn vị  
cung cấp

 3.57 Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương 
nhân nước ngoài tại Việt Nam (Trường hợp Thay đổi tên gọi 
hoặc thay đổi nơi đăng ký thành lập của thương nhân nước 
ngoài từ một nước sang một nước khác; Thay đổi hoạt động 
của thương nhân nước ngoài).

Tỉnh/Thành Sở  
Công thương

 

 3.58 Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân 
nước ngoài tại Việt Nam

Tỉnh/Thành Sở  
Công thương

 

 3.59 Gia hạn và điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện 
của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Tỉnh/Thành Sở  
Công thương

 

 3.60 Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương 
nhân nước ngoài tại Việt Nam (Trường hợp thay đổi địa điểm đặt 
trụ sở của Văn phòng đại diện từ 1 tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương đến 1 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương khác).

Tỉnh/Thành Sở  
Công thương

 

 3.61 Thông báo chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của 
thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (Chấm dứt hoạt động của 
Văn phòng đại diện theo các trường hợp quy định tại điểm d, 
điểm đ khoản 1 Điều 22 Nghị định số 72/2006/NĐ-CP)

Tỉnh/Thành Sở  
Công thương

 

 3.62 Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương 
nhân nước ngoài tại Việt Nam

Tỉnh/Thành Sở  
Công thương

 

 3.63 Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương 
nhân nước ngoài tại Việt Nam (Trong trường Giấy phép thành 
lập Văn phòng đại diện, bị mất, bị rách hoặc bị tiêu huỷ).

Tỉnh/Thành Sở  
Công thương

 

 3.64 Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương 
nhân nước ngoài tại Việt Nam

Tỉnh/Thành Sở  
Công thương

 

 3.65 Xác nhận Đăng ký Tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại  
(trong nước)

Tỉnh/Thành Sở  
Công thương

 

 3.66 Xác nhận đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại bằng hình 
thức bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các 
chương trình mang tính may rủi trên địa bàn

Tỉnh/Thành Sở  
Công thương

 

 3.67 Xác nhận thay đổi, bổ sung nôi dung đăng ký tổ chức hội chợ, 
triển lãm thương mại (trong nước)

Tỉnh/Thành Sở  
Công thương

 

 3.68 Đình chỉ việc thực hiện chương trình khuyến mại Tỉnh/Thành Sở  
Công thương
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hành chính

Đơn vị  
cung cấp

 3.69 Xác nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình 
khuyến mại.

Tỉnh/Thành Sở Công 
thương

 

 3.70 Chấp thuận đăng ký tổ chức trưng bày hàng giả, hàng vi phạm 
sở hữu trí tuệ để so sánh với hàng thật tại hội chợ triển lãm 
thương mại (trong trường hợp tham gia hội chợ, triển lãm 
thương mại tại Việt Nam).

Tỉnh/Thành Sở Công 
thương

 

 3.71 Hồ sơ thông báo thực hiện khuyến mại Tỉnh/Thành Sở Công 
thương

 

 3.72 Hồ sơ đăng ký thực hiện khuyến mại Tỉnh/Thành Sở Công 
thương

 

 3.73 Quy trình chuyển nhượng quyền sử dụng đất Tỉnh/Thành Sở TN&MT  

 3.74 Quy trì, thủ tục đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất  
(đối với trường hợp không phải xin phép)

Tỉnh/Thành Sở TN&MT  

 3.75 Chứng chỉ hành nghề Y học cổ truyền (Cấp cho 7 loại hình 
hành nghề)

Tỉnh/Thành Sở Y tế  

 3.76 Chứng chỉ hành nghề dược (Cấp cho 39 loại hình hành nghề) Tỉnh/Thành Sở Y tế  

 3.77 Chứng chỉ hành nghề Y (Cấp cho 50 loại hình hành nghê) Tỉnh/Thành Sở Y tế  

 3.78 Cấp lại chứng chỉ hành nghề dược do bị mất (Cấp cho 39 loại 
hình hành nghề)

Tỉnh/Thành Sở Y tế  

 3.79 Gia hạn chứng chỉ hành nghề dược  
(Cấp cho 39 loại hình hành nghề)

Tỉnh/Thành Sở Y tế  

 3.80 Đổi chứng chỉ hành nghề dược do bổ sung, thay đổi hình thức 
hành nghề (Cấp cho 39 loại hình hành nghề)

Tỉnh/Thành Sở Y tế  

 3.81 Đổi chứng chỉ hành nghề dược do hỏng, rách nát (Cấp cho 39 
loại hình hành nghề)

Tỉnh/Thành Sở Y tế  

 3.82 Đổi chứng chỉ hành nghề dược do thay đổi địa chỉ thường trú 
của cá nhân (Cấp cho 39 loại hình hành nghề)

Tỉnh/Thành Sở Y tế  

 3.83 Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề YHCT Tỉnh/Thành Sở Y tế  

 3.84 Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y Tỉnh/Thành Sở Y tế  
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 3.85 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc Tỉnh/Thành Sở Y tế  

 3.86 Cấp lại chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc Tỉnh/Thành Sở Y tế  

 3.87 Gia hạn chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc Tỉnh/Thành Sở Y tế  

 3.88 Đổi chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc Tỉnh/Thành Sở Y tế  

 3.89 Cấp chứng nhận đủ điều kiện ATVSTP Tỉnh/Thành Sở Y tế  

 3.90 Cấp công bố tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm Tỉnh/Thành Sở Y tế  

 3.91 Đăng ký quảng cáo (loại hình thuộc lĩnh vực y tế) Tỉnh/Thành Sở Y tế  

 3.92 Đăng ký đổi giấp phép lái xe 2 bánh loại A1 Tỉnh/Thành Sở GTVT  

 3.93 Đăng ký đổi giấp phép lái xe 2 bánh loại A2 Tỉnh/Thành Sở GTVT  

 3.94 Đăng ký đổi giấp phép lái xe loại A3 Tỉnh/Thành Sở GTVT  

 3.95 Đăng ký đổi giấy phép lái xe loại A4 Tỉnh/Thành Sở GTVT  

 3.96 Đăng ký đổi giấp phép lái xe loại B1 Tỉnh/Thành Sở GTVT  

 3.97 Đăng ký đổi giấp phép lái xe loại B2 Tỉnh/Thành Sở GTVT  

 3.98 Đăng ký đổi giấy phép lái xe loại C Tỉnh/Thành Sở GTVT  

 3.99 Đăng ký đổi giấy phép lái xe loại D Tỉnh/Thành Sở GTVT  

 3.100 Đăng ký đổi giấy phép lái xe loại E Tỉnh/Thành Sở GTVT  

 3.101 Đăng ký hành chính cấp mới phương tiện thủy nội địa cho 
phương tiện Phà

Tỉnh/Thành Sở GTVT  

 3.102 Đăng ký hành chính cấp mới (do chuyển từ nơi khác đến) 
phương tiện thủy nội địa cho phương tiện Phà

Tỉnh/Thành Sở GTVT  

 3.103 Đăng ký hành chính cấp mới phương tiện thủy nội đia cho Xà 
lan chở hàng

Tỉnh/Thành Sở GTVT  

 3.104 Đăng ký hành chính cấp mới (do chuyển từ nơi khác đến) 
phương tiện thủy nội địa cho Xà lan chở hàng.

Tỉnh/Thành Sở GTVT  

 3.105 Đăng ký hành chính cấp mới phương tiện thủy nội địa cho Tàu 
đặt cần cẩu, tàu hút bùn

Tỉnh/Thành Sở GTVT  
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 3.106 Đăng ký hành chính cấp mới (do chuyển từ nơi khác đển) 
phương tiện thủy nội địa cho Tàu đặt cần cẩu, tàu hút bùn

Tỉnh/Thành Sở GTVT  

 3.107 Đăng ký hành chính cấp mới phương tiện thủy nội địa cho Cano 
chở khách

Tỉnh/Thành Sở GTVT  

 3.108 Đăng ký hành chính cấp mới (do chuyển từ nơi khác đến) 
phương tiện thủy nội địa cho Cano chở khách

Tỉnh/Thành Sở GTVT  

 3.109 Đăng ký hành chính cấp mới phương tiện thủy nội địa cho Cano Tỉnh/Thành Sở GTVT  

 3.110 Đăng ký hành chính cấp mới (do chuyển từ nơi khác đến) 
phương tiện thủy nội địa cho Cano

Tỉnh/Thành Sở GTVT  

 3.111 Đăng ký hành chính cấp mới phương tiện thủy nội địa cho Ponton Tỉnh/Thành Sở GTVT  

 3.112 Đăng ký hành chính cấp mới (chuyển từ nơi khác đến) phương 
tiện thủy nội địa cho Ponton

Tỉnh/Thành Sở GTVT  

 3.113 Đăng ký hành chính cấp mới phương tiện thủy nội địa cho 
Ponton chứa dầu

Tỉnh/Thành Sở GTVT  

 3.114 Đăng ký hành chính cấp mới (chuyển từ nơi khác đến) phương 
tiện thủy nội địa cho Ponton chúa dầu

Tỉnh/Thành Sở GTVT  

 3.115 Đăng ký hành chính cấp mới phương tiện thủy nội địa cho Tàu 
hàng lỏng

Tỉnh/Thành Sở GTVT  

 3.116 Đăng ký hành chính cấp mới (chuyển từ nơi khác đến) phương 
tiện thủy nội địa cho Tàu hàng lỏng

Tỉnh/Thành Sở GTVT  

 3.117 Đăng ký hành chính cấp mới phương tiện thủy nội địa cho 
Phương tiện tự hành chở khách

Tỉnh/Thành Sở GTVT  

 3.118 Đăng ký hành chính cấp mới (chuyển từ nơi khác đến) phương 
tiện thủy nội địa cho phương tiện tự hành chở khách

Tỉnh/Thành Sở GTVT  

 3.119 Đăng ký hành chính cấp mới phương tiện thủy nội địa cho 
phương tiện tự hành chở hàng

Tỉnh/Thành Sở GTVT  

 3.120 Đăng ký hành chính cấp mới (chuyển tù nơi khác đến) phương 
tiện thủy nội địa cho phương tiện tự hành chở hàng

Tỉnh/Thành Sở GTVT  

 3.121 Đăng ký hành chính cấp mới phương tiện thủy nội địa cho 
phương tiện kéo, đẩy

Tỉnh/Thành Sở GTVT  
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 3.122 Đăng ký hành chính cấp mới (chuyển từ nơi khác đến) phương 
tiện thủy nội địa cho phương tiện kéo, đẩy.

Tỉnh/Thành Sở GTVT  

 3.123 Đăng ký lại/Xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa cho phương 
tiện Phà

Tỉnh/Thành Sở GTVT  

 3.124 Đăng ký lại/Xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa cho phương 
tiện Xà lan chở hàng

Tỉnh/Thành Sở GTVT  

 3.125 Đăng ký lại/Xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa cho phương 
tiện Tàu đặt cần cẩu, tàu hút bùn

Tỉnh/Thành Sở GTVT  

 3.126 Đăng ký lại/Xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa cho phương 
tiện Cano chở khách

Tỉnh/Thành Sở GTVT  

 3.127 Đăng ký lại/Xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa cho phương 
tiện Cano

Tỉnh/Thành Sở GTVT  

 3.128 Đăng ký lại/Xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa cho phương 
tiện Ponton

Tỉnh/Thành Sở GTVT  

 3.129 Đăng ký lại/Xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa cho phương 
tiện Ponton chứa dầu

Tỉnh/Thành Sở GTVT  

 3.130 Đăng ký lại/Xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa cho phương 
tiện Tàu hàng lỏng

Tỉnh/Thành Sở GTVT  

 3.131 Đăng ký lại/Xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa cho phương 
tiện tự hành chở khách

Tỉnh/Thành Sở GTVT  

 3.132 Đăng ký lại/Xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa cho phương 
tiện tự hành chở hàng

Tỉnh/Thành Sở GTVT  

 3.133 Đăng ký lại/Xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa cho phương 
tiện kéo, đẩy

Tỉnh/Thành Sở GTVT  

4 Bà Rịa - Vũng Tàu    

 4.1 Đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể qua mạng(lần đầu) Cấp huyện Thị xã Bà Rịa 2010

 4.2 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu Cấp tỉnh Sở  
Công Thương

 

 4.3 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hóa lỏng      Sở  
Công Thương

2010
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TT Đơn vị Tên dịch vụ công 

Cung cấp tại Thời điểm 
bắt đầu  
sử dụng

Cấp  
hành chính

Đơn vị  
cung cấp

 4.4 Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản 
phẩm thuốc lá trong phạm vi một tỉnh

Sở  
Công Thương

2010

 4.5 Sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý 
bán buôn) sản phẩm thuốc lá trong phạm vi một tỉnh

Sở  
Công Thương

2010

 4.6 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn nạp khí dầu mỏ hóa 
lỏng vào chai .     

Sở  
Công Thương

2010

 4.7 Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) rượu 
trong phạm vi một tỉnh

Sở  
Công Thương

2010

 4.8 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn nạp khí dầu mỏ 
hóa lỏng vào chai

Cấp tỉnh Sở  
Công Thương

2010

 4.9 Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) 
sản phẩm thuốc lá trong phạm vi một tỉnh

Sở  
Công Thương

2010

 4.10 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu  
thuốc lá

Sở  
Công Thương

2010

 4.11 Giấy phép sản xuất rượu (dưới 3 triệu lít/năm)  Sở  
Công Thương

2010

 4.12 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu 
thuốc lá

Sở  
Công Thương

2010

 4.13 Cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân 
nước ngoài tại Việt Nam

Sở  
Công Thương

2010

 4.14 Cấp lại Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân 
nước ngoài tại Việt Nam

Sở  
Công Thương

2010

 4.15 Điều chỉnh, bổ sung Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của 
thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Sở  
Công Thương

2010

 4.16 Gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân 
nước ngoài tại Việt Nam

Sở  
Công Thương

2010

 4.17 Gia hạn và điều chỉnh Giấy phép thành lập văn phòng đại diện 
của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Sở  
Công Thương

2010

 4.18 Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp Sở  
Công Thương

2010



149PhầN Phụ LụC  2011

TT Đơn vị Tên dịch vụ công 

Cung cấp tại Thời điểm 
bắt đầu  
sử dụng

Cấp  
hành chính

Đơn vị  
cung cấp

 4.19 Cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp Sở  
Công Thương

2010

 4.20 Xác nhận đăng ký giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp Sở  
Công Thương

2010

 4.21 Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở công trình Sở  
Công Thương

2010

 4.22 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký sử dụng đối với các máy, thiết bị 
có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp

Sở  
Công Thương

2010

 4.23 Thay đổi đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại  
trong nước

Sở  
Công Thương

2010

 4.24 Chấp thuận đăng ký lại hoạt động nhượng quyền thương mại 
trong nước

Sở  
Công Thương

2010

 4.25 Chấp thuận đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại  
trong nước

Cấp tỉnh Sở  
Công Thương

2010

 4.26 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký lại dấu nghiệp vụ giám định  
thương mại  

Sở  
Công Thương

2010

 4.27 Đăng ký bổ sung, sửa đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại Sở  
Công Thương

2010

 4.28 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký dấu nghiệp vụ giám định  
thương mại

Sở  
Công Thương

2010

 4.29 Cấp bổ sung Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp Sở  
Công Thương

2010

 4.30 Cấp lại Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp Sở  
Công Thương

2010

 4.31 Cấp giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp Sở  
Công Thương

2010

 4.32 Xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại  
Việt Nam

Sở  
Công Thương

2010

 4.33 Xác nhận thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, 
triển lãm thương mại tại Việt Nam  

Sở  
Công Thương

2010
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TT Đơn vị Tên dịch vụ công 

Cung cấp tại Thời điểm 
bắt đầu  
sử dụng

Cấp  
hành chính

Đơn vị  
cung cấp

 4.34 Thông báo thực hiện khuyến mại Sở  
Công Thương

2010

 4.35 Xác nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến 
mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Sở  
Công Thương

2010

 4.36 Xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang 
tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương

Sở  
Công Thương

2010

 4.37 Cấp Giấy phép tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp 
có cấp điện áp từ 35 kV trở xuống

Sở  
Công Thương

2010

 4.38 Sửa đổi, bổ sung Giấy phép tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và 
trạm biến áp có cấp điện áp từ 35 kV trở xuống

Sở  
Công Thương

2010

 4.39 Cấp Giấy phép tư vấn giám sát thi công đường dây và trạm biến 
áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống

Sở  
Công Thương

2010

 4.40 Sửa đổi, bổ sung Giấy phép tư vấn giám sát thi công đường dây 
và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống

Sở  
Công Thương

2010

 4.41 Cấp Giấy phép hoạt động phát điện đối với các nhà máy điện có 
quy mô công suất dưới 3 MW đặt tại địa phương

Sở  
Công Thương

2010

 4.42 Sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động phát điện đối với  
các nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3 MW đặt tại  
địa phương

Cấp tỉnh Sở Công 
Thương

2010

 4.43 Cấp lại thẻ Kiểm tra viên điện lực trường hợp bị mất hoặc bị 
hỏng thẻ

Sở  
Công Thương

2010

 4.44 Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực khi thẻ hết hạn sử dụng Sở  
Công Thương

2010

 4.45 Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực Sở  
Công Thương

2010

 4.46 Cấp Giấy xác nhận khai báo hóa chất nguy hiểm Sở  
Công Thương

2010

5 Bạc Liêu    

 5.1 Cấp giấy phép kinh doanh Tỉnh Sở KH&ĐT 2010
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TT Đơn vị Tên dịch vụ công 

Cung cấp tại Thời điểm 
bắt đầu  
sử dụng

Cấp  
hành chính

Đơn vị  
cung cấp

 5.2 Cấp giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện Tỉnh Sở KH&ĐT 2010

 5.3 Cấp giấy phép xây dựng Tỉnh Sở Xây dựng 2011

 5.4 Gia hạn giấy phép xây dựng Tỉnh Sở Xây dựng 2011

 5.5 Thay đổi thiết kế Tỉnh Sở Xây dựng 2011

 5.6 Cấp mới chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Tỉnh Sở Xây dựng 2011

 5.7 Cấp đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Tỉnh Sở Xây dựng 2011

 5.8 Cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp không có tài sản gắn 
liền với đất hoặc có tài sản nhưng không có nhu cầu chứng nhận 
quyền sở hữu hoặc có tài sản nhưng thuộc quyền sở hữu của 
người khác đối với tổ chức sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước 
đang sử dụng đất nông nghiệp

Tỉnh Sở TN&MT 2011

 5.9 Cấp giấy chứng nhận đổi đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình 
sự nghiệp

Tỉnh Sở TN&MT 2011

 5.10 Cấp giấy chứng nhận đổi đất do hợp tác xã đang sử dụng Tỉnh Sở TN&MT 2011

 5.11 Cấp giấy chứng nhận đổi với đất do cơ sở tôn giáo đang sử dụng Tỉnh Sở TN&MT 2011

 5.12 Cấp giấy chứng nhận đổi với đất do doanh nghiệp đang sử dụng 
đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh.

Tỉnh Sở TN&MT 2011

 5.13 Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với trường hợp tài 
sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu tài sản không đồng thời là 
người sử dụng đất 

Tỉnh Sở TN&MT 2011

 5.14 Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đối với 
trường hợp tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu tài sản không 
đồng thời là người sử dụng đất

Tỉnh Sở TN&MT 2011

 5.15 Cấp giấy chứng nhận đổi đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình 
sự nghiệp đối với trường hợp người sử dụng đất đồng thời là chủ 
sở hữu nhà ở, công trình xây dựng

Tỉnh Sở TN&MT 2011

 5.16 Cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp người sử dụng đất đồng 
thời là chủ sở hữu nhà ở, công trình xây dựng đối với đất do hợp 
tác xã đang sử dụng

Tỉnh Sở TN&MT 2011
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TT Đơn vị Tên dịch vụ công 

Cung cấp tại Thời điểm 
bắt đầu  
sử dụng

Cấp  
hành chính

Đơn vị  
cung cấp

 5.17 Cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp người sử dụng đất đồng 
thời là chủ sở hữu nhà ở, công trình xây dựng đối với đất do cơ 
sở tôn giáo đang sử dụng

Tỉnh Sở TN&MT 2011

 5.18 Cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp người sử dụng đất đồng 
thời là chủ sở hữu nhà ở, công trình xây dựng đối với đất do 
doanh nghiệp đang sử dụng đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở 
sản xuất kinh doanh

Tỉnh Sở TN&MT 2011

 5.19 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đơn vị vũ trang 
nhân dân đang sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh

Tỉnh Sở TN&MT 2011

 5.20 Giải quyết khiếu nại tố cáo Tỉnh Văn phòng 
UBND tỉnh

2011

 5.21 Đăng ký tạm trú Huyện Thành phố 
Bạc Liêu 

(Phường 3)

2011

 5.22 Đăng ký tạm trú Huyện Thành phố 
Bạc Liêu 

(Phường 7)

2011

6 Bắc Giang    

 6.1 Đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh Huyện UBND  
TP. Bắc Giang

2010

 6.2 Cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ Huyện UBND  
TP. Bắc Giang

2010

 6.3 Cấp giấy phép cung ứng dịch vụ chuyển phát thư Tỉnh Sở TT&TT 2010

 6.4 Xác nhận thông báo dịch vụ chuyển phát Tỉnh Sở TT&TT 2010

 6.5 Báo cáo Sở TT&TT về tình hình cung cấp dịch vụ Internet Tỉnh Sở TT&TT 2010

 6.6 Xác nhận sản lượng viễn thông công ích Tỉnh Sở TT&TT 2010

 6.7 Cấp giấy phép trưng bày tủ thông tin Tỉnh Sở TT&TT 2010

 6.8 Cấp giấy phép xuất bản bản tin trong nước Tỉnh Sở TT&TT 2010

 6.9 Cho phép tổ chức hoạt động liên quan đến thông tin báo chí của 
cơ quan, tổ chức nước ngoài

Tỉnh Sở TT&TT 2010
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TT Đơn vị Tên dịch vụ công 

Cung cấp tại Thời điểm 
bắt đầu  
sử dụng

Cấp  
hành chính

Đơn vị  
cung cấp

 6.10 Cho phép thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng 
viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí

Tỉnh Sở TT&TT 2010

 6.11 Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm cho cơ 
quan tổ chức cá nhân của địa phương: chi nhánh, văn phòng đại 
diện, đơn vị trực thuộc của cơ quan, tổ chức của TƯ tại địa phương

Tỉnh Sở TT&TT 2010

 6.12 Cấp giấy phép hoạt động in đối với xuất bản phẩm, sản phẩm báo 
chí, tem chống giả chơ cơ sở in của địa phương

Tỉnh Sở TT&TT 2010

 6.13 Cấp giấy phép in gia công cho nước ngoài, sản phẩm không phải 
là xuất bản phẩm đối với cơ sở in của cơ quan, tổ chức, cá nhân 
thuộc địa phương

Tỉnh Sở TT&TT 2010

 6.14 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh cho cơ quan 
tổ chức thuộc địa phương, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị 
trực thuộc cơ quan, tổ chức của TƯ tại địa phương

Tỉnh Sở TT&TT 2010

 6.15 Cấp giấy phép nhập nhẩu xuất bản ấn phẩm không kinh doanh Tỉnh Sở TT&TT 2010

 6.16 Thủ tục thẩm định Thiết kế cơ sở  công trình xây dựng chuyên 
ngành TT&TT

Tỉnh Sở TT&TT 2010

 6.17 Thủ tục thẩm định báo cáo kinh tế- kỹ thuật công trình xây dựng 
chuyên ngành TT&TT

Tỉnh Sở TT&TT 2010

7 Bắc Kạn    

 7.1 Đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh Quận, huyện UBND huyện 
Bạch Thông, 

thị xã Bắc Kạn

 

 7.2 Cấp giấy phép xây dựng Quận, huyện UBND huyện 
Bạch Thông, 

thị xã Bắc Kạn

 

 7.3 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Quận, huyện UBND huyện 
Bạch Thông, 

thị xã Bắc Kạn

 

8 Bắc Ninh    

 8.1 Đăng ký cấp phép xây dựng Tỉnh Sở Xây dựng  
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TT Đơn vị Tên dịch vụ công 

Cung cấp tại Thời điểm 
bắt đầu  
sử dụng

Cấp  
hành chính

Đơn vị  
cung cấp

9 Bình Định    

 9.1 Cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh cho hộ kinh doanh 
cá thể

UBND thành 
phố Quy Nhơn

2010

 9.2 Cấp giấy phép xây dựng UBND thành 
phố Quy Nhơn

2010

 9.3 Điều chỉnh, bổ sung giấy phép xây dựng UBND thành 
phố Quy Nhơn

2010

 9.4 Tham gia góp ý thiết kế cơ sở các dự án đầu tư xây dựng công 
trình công nghiệp nhóm B

Sở  
Công thương

2010

 9.5 Tham gia góp ý thiết kế cơ sở các dự án đầu tư xây dựng công 
trình công nghiệp nhóm C

Sở  
Công thương

2010

 9.6 Thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cho trạm nap 
LPG vào chai

Sở  
Công thương

2010

 9.7 Đăng ký giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (đối với các 
đơn vị dịch vụ nổ mìn)

Sở  
Công thương

2010

 9.8 Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo Sở  
Công thương

2010

 9.9 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu Sở  
Công thương

2010

 9.10 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng Sở  
Công thương

2010

 9.11 Cấp giấy kinh doanh bán buôn thuốc lá Sở  
Công thương

2010

 9.12 Cấp bổ sung, sửa đổi giấy kinh doanh bán buôn thuốc lá Sở  
Công thương

2010

 9.13 Cấp lại giấy phép kinh doanh bán buôn thuốc lá Sở  
Công thương

 

 9.14 Cấp giấy phép kinh doanh nguyên liệu thuốc lá Sở  
Công thương
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TT Đơn vị Tên dịch vụ công 

Cung cấp tại Thời điểm 
bắt đầu  
sử dụng

Cấp  
hành chính

Đơn vị  
cung cấp

 9.15 Cấp bổ sung, sửa đổi giấy phép kinh doanh nguyên liệu thuốc lá Sở  
Công thương

 

 9.16 Cấp lại giấy phép kinh doanh nguyên liệu thuốc lá Sở  
Công thương

 

 9.17 Cấp giấy kinh doanh bán buôn rượu Sở  
Công thương

 

 9.18 Xác nhận đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại Sở  
Công thương

 

 9.19 Cấp mới giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân 
nước ngoài tại Việt Nam

Sở  
Công thương

 

 9.20 Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân 
nước ngoài tại Việt Nam

Sở  
Công thương

 

 9.21 Cấp sửa đổi, bổ sung(điều chỉnh) giấy phép thành lập văn phòng 
đại diện của thương nhân nước ngoài tại việt nam

Sở  
Công thương

 

 9.22 Cấp gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương 
nhân nước ngoài tại Việt Nam

Sở  
Công thương

 

 9.23 Cấp gia hạn và điều chỉnh giấy phép thành lập văn phòng đại diện 
của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Sở  
Công thương

 

 9.24 Cấp phép Họp báo Sở TT&TT 2010

 9.25 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Sở TT&TT 2010

 9.26 Cấp phép hoạt động văn phòng đại diện phóng viên thường trú Sở TT&TT 2010

 9.27 Cấp phép hoạt động phóng viên thường trú Sở TT&TT 2010

10 Bình Thuận    

 10.1 Đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân Tỉnh Sở KH&ĐT 2010

 10.2 Đăng ký kinh doanh đối với Công ty TNHH 1 thành viên Tỉnh Sở KH&ĐT 2010

 10.3 Đăng ký kinh doanh đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên Tỉnh Sở KH&ĐT 2010

 10.4 Đăng ký kinh doanh đối với công ty cổ phần Tỉnh Sở KH&ĐT 2010
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TT Đơn vị Tên dịch vụ công 

Cung cấp tại Thời điểm 
bắt đầu  
sử dụng

Cấp  
hành chính

Đơn vị  
cung cấp

 10.5 Đăng ký kinh doanh đối với công ty hợp danh Tỉnh Sở KH&ĐT 2010

 10.6 Cấp giấy phép xây dựng công trình và nhà ở đô thị Tỉnh Sở Xây dựng 2010

 10.7 Cấp phép xây dựng nhà ở nông thôn Tỉnh Sở Xây dựng 2010

 10.8 Đăng ký cấp phép xây dựng tạm Tỉnh Sở Xây dựng 2010

11 TP. Hải Phòng    

 11.1 Đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh Quận, huyên UBND các 
quận huyện

2010

 11.2 Đăng ký kinh doanh hợp tác xã Quận, huyên UBND các 
quận huyện

 

 11.3 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm Quận, huyên UBND các 
quận huyện

 

 11.4 Cấp lại bản chính giấy khai sinh Quận, huyên UBND các 
quận huyện

 

 11.5 Cấp bản sao giấy khai sinh từ sổ khai sinh Quận, huyên UBND các 
quận huyện

 

12 TP. Đà Nẵng    

 12.1 Đăng ký cấp giấy phép xây dựng nhà ở Thành phố Sở Xây dựng 2008

 12.2 Đăng ký cấp giấy phép xây dựng công trình Thành phố Sở Xây dựng 2008

 12.3 Cấp chứng chỉ hành nghề giám sát Thành phố Sở Xây dựng 2008

 12.4 Cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc Thành phố Sở Xây dựng 2008

 12.5 Cấp giấy phép xây dựng tại quận Hải châu Quận Quận  
Hải Châu

2009

 12.6 Gia hạn giấy phép xây dựng tại quận Hải châu Quận Quận  
Hải Châu

2009

 12.7 Cấp lại bản chính giấy khai sinh tại quận Hải Châu Quận Quận  
Hải Châu

2009

 12.8 Đăng ký giải quyết mai táng phí và ưu đãi giáo dục tại  
quận Hải châu

Quận Quận  
Hải Châu

2009
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TT Đơn vị Tên dịch vụ công 

Cung cấp tại Thời điểm 
bắt đầu  
sử dụng

Cấp  
hành chính

Đơn vị  
cung cấp

 12.9 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại quận Hải Châu Quận Quận  
Hải Châu

2009

 12.10 Cấp lại, đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại  
quận Hải Chầu

Quận Quận  
Hải Châu

2009

 12.11 Chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại quận Hải Chầu Quận Quận  
Hải Châu

2009

 12.12 Đăng ký thế chấp tại quận Hải Châu Quận Quận  
Hải Châu

2009

 12.13 Đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Quận Quận  
Hải Châu

2009

 12.14 Đăng ký tạm ngừng kinh doanh Quận Quận  
Hải Châu

2009

 12.15 Đăng ký nghỉ hẳn kinh doanh Quận Quận  
Hải Châu

2009

 12.16 Đăng ký kinh doanh Quận Quận  
Hải Châu

2009

 12.17 Cấp giấy phép xây dựng Quận Quận Cẩm Lệ 2008

 12.18 Cấp giấy phép xây dựng tạm Quận Quận Cẩm Lệ 2008

 12.19 Gia hạn giấy phép xây dựng Quận Quận Cẩm Lệ 2008

 12.20 Đăng ký thành lập hội tại quận Cẩm Lệ Quận Quận Cẩm lệ 2008

 12.21 Đăng ký thuyên chuyển công tác Thành phố Sở Nội vụ 2008

 12.22 Đăng ký làm việc tại Sở, Ban, Ngành, quận, huyện tại thành phố 
Đà Nẵng

Thành phố Sở Nội vụ 2008

 12.23 Đăng ký làm việc tại UBND phường xã tại thành phố Đà Nẵng Thành phố Sở Nội vụ 2008

 12.24 Đăng ký thoả ước lao động Thành phố Sở LĐ - TB 
và XH

2008

 12.25 Đăng ký làm thêm giờ Thành phố Sở LĐ - TB 
và XH

2008
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TT Đơn vị Tên dịch vụ công 

Cung cấp tại Thời điểm 
bắt đầu  
sử dụng

Cấp  
hành chính

Đơn vị  
cung cấp

 12.26 Đăng ký chỉ tiêu nghề Thành phố Sở LĐ - TB 
và XH

2008

 12.27 Đăng ký cấp sổ lao động Thành phố Sở LĐ - TB 
và XH

2008

 12.28 Khiếu nại tố cáo Thành phố Sở TT&TT 2008

 12.29 Đăng ký thay đổi văn phòng đại diện cơ quan báo chí tại  
Đà Nẵng

Thành phố Sở TT&TT 2008

 12.30 Cấp phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm Thành phố Sở TT&TT 2008

 12.31 Cấp thẻ nhà báo Thành phố Sở TT&TT 2008

 12.32 Cấp phép xuất bản Thành phố Sở TT&TT 2008

 12.33 Cấp giấy phép hoạt động cung cấp dịch vụ chuyển phát thư Thành phố Sở TT&TT 2010

 12.34 Xác nhận thông báo hoạt động kinh doanh dịch vụ chuyển phát Thành phố Sở TT&TT 2010

 12.35 Đăng ký tổ chức hội nghị, hội thảo có yếu tố nước ngoài Thành phố Sở Ngoại vụ 2009

 12.36 Cấp phép công diễn, nghệ thuật, thời trang Thành phố Sở  
VH, TT & DL

2009

 12.37 Cấp giấy phép tổ chức lễ hội Thành Sở  
VH, TT & DL

2009

 12.38 Cấp giấy phép hoạt động vũ trường Thành phố Sở  
VH, TT & DL

2009

 12.39 Cấp giấy phép biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp Thành phố Sở  
VH, TT & DL

2009

 12.40 Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo Thành phố Sở  
VH, TT & DL

2009

 12.41 Đăng ký chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ Thành phố Sở KH&CN 2008

 12.42 Đăng ký kiểm định phương tiện đo Thành phố Sở KH&CN 2008

 12.43 Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá nhập khẩu Thành phố Sở KH&CN 2008

 12.44 Khai báo thiết bị X quang Thành phố Sở KH&CN  
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TT Đơn vị Tên dịch vụ công 

Cung cấp tại Thời điểm 
bắt đầu  
sử dụng

Cấp  
hành chính

Đơn vị  
cung cấp

 12.45 Cấp phép X Quang Thành phố Sở KH&CN  

 12.46 Gia hạn giấy phép X quang Thành phố Sở KH&CN  

 12.47 Sửa đổi giấy phép X quang Thành phố Sở KH&CN  

 12.48 Cấp lại giấy phép X quang Thành phố Sở KH&CN  

 12.49 Cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ Thành phố Sở KH&CN  

 12.50 Cấp giấy chứng nhận đầu tư trong nước ngoài khu công nghiệp Thành phố Ban Quản lý 
các khu công 
nghiệp và chế 

xuất

2009

 12.51 Cấp chứng nhận đầu tư cho chi nhánh văn phòng đại diện có 
vốn đầu tư nước ngoài

Thành phố Ban Quản lý các 
khu công nghiệp 

và chế xuất

2009

 12.52 Đăng ký đầu tư gắn với thành lập chi nhánh Thành phố Ban Quản lý các 
khu công nghiệp 

và chế xuất

2009

 12.53 Đăng ký đấu thầu qua mạng Thành phố Sở KH&ĐT 2008

 12.54 Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân Thành phố Sở KH&ĐT 2007

 12.55 Đăng ký thành lập công ty TNHH 1 thành viên Thành phố Sở KH&ĐT 2007

 12.56 Đăng ký thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên Thành phố Sở KH&ĐT 2007

 12.57 Đăng ký thành lập công ty cổ phần  Thành phố Sở KH&ĐT 2007

 12.58 Đăng ký thành lập công ty hợp danh  Thành phố Sở KH&ĐT 2007

 12.59 Đăng ký thành lập công ty Nhà nước  Thành phố Sở KH&ĐT 2007

 12.60 Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của doanh 
nghiệp

 Thành phố Sở KH&ĐT 2007

 12.61 Đăng ký thay đổi nội dung kinh doanh  Thành phố Sở KH&ĐT 2007

 12.62 Thông báo thành lập mới chi nhánh  Thành phố Sở KH&ĐT 2007
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TT Đơn vị Tên dịch vụ công 

Cung cấp tại Thời điểm 
bắt đầu  
sử dụng

Cấp  
hành chính

Đơn vị  
cung cấp

 12.63 Thông báo thành lập mới văn phòng đại diện  Thành phố Sở KH&ĐT 2007

 12.64 Đăng ký thành lập mô hình kinh doanh hộ cá thể Thành phố Sở KH&ĐT 2007

 12.65 Đăng ký vật liệu nổ Thành phố Sở  
Công thương

2008

 12.66 Đăng ký chương trình khuyến mại Thành phố Sở  
Công thương

2008

 12.67 Đăng ký nhượng quyền thương mại Thành phố Sở  
Công thương

2009

 12.68 Cấp phép đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu Thành phố Sở  
Công thương

2009

 12.69 Cấp phép kinh doanh bán buôn rượu Thành phố Sở  
Công thương

2009

 12.70 Cấp phép kinh doanh bán buôn thuốc lá Thành phố Sở  
Công thương

2009

 12.71 Đăng ký cấp điện mới Thành phố Sở  
Công thương

2008

 12.72 Đăng ký văn phòng đại diện Thành phố Sở  
Công thương

2009

 12.73 Đăng ký phù hiệu xe taxi Thành phố Sở GTVT 2008

 12.74 Đăng ký sổ nhật trình và tuyến cố định Thành phố Sở GTVT 2008

 12.75 Đăng ký phù hiệu xe hợp đồng Thành phố Sở GTVT 2008

 12.76 Đăng ký phù hiệu xe vận chuyển khách du lịch Thành phố Sở GTVT 2008

 12.77 Đăng ký sửa chữa, cải tạo nâng cấp đường bộ Thành phố Sở GTVT 2008

 12.78 Cấp phép cho phương tiện vận tải vào đường cấm Thành phố Sở GTVT 2008

 12.79 Đăng ký cấp đổi giấy phép lái xe đến hạn đổi hoặc mất Thành phố Sở GTVT 2009

 12.80 Chuyển trường THPT Thành phố Sở GD&ĐT 2008
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TT Đơn vị Tên dịch vụ công 

Cung cấp tại Thời điểm 
bắt đầu  
sử dụng

Cấp  
hành chính

Đơn vị  
cung cấp

 12.81 Thành lập trường ngoài công lập Thành phố Sở GD&ĐT 2008

 12.82 Cấp lại, xác minh và điều chỉnh văn bằng, chứng chỉ tốt nghiệp Thành phố Sở GD&ĐT 2008

 12.83 Cấp phép thành lập trường Trung cấp chuyên nghiệp, trung tâm 
và cơ sở ngoại ngữ - tin học bồi dưỡng nghiệp vụ

Thành phố Sở GD&ĐT 2008

 12.84 Cấp giấy phép đăng ký kinh doanh Quận Quận  
Liên Chiểu

2010

 12.85 Thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh Quận Quận  
Liên Chiểu

2010

 12.86 Tạm ngừng giấy phép đăng ký kinh doanh Quận Quận  
Liên Chiểu

2010

 12.87 Chấm dứt hộ KD Quận Quận  
Liên Chiểu

2010

 12.88 Cấp mới giấy phép xây dựng Quận Quận  
Liên Chiểu

2010

 12.89 Gia hạn giấy phép xây dựng Quận Quận  
Liên Chiểu

2010

 12.90 Xác nhận quy hoạch Quận Quận  
Liên Chiểu

2010

 12.91 Cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Quận Quận  
Thanh Khê

2010

 12.92 Cấp lại giấy chứng nhận ĐKKD Quận Quận  
Thanh Khê

2010

 12.93 Thay đổi nội dung ĐKKD Quận Quận  
Thanh Khê

2010

 12.94 Tạm ngừng kinh doanh Quận  2010

 12.95 Ngừng hẳn kinh doanh Quận Quận 
Thanh Khê

2010

 12.96 Đăng ký xác nhận quy hoạch Quận Quận  
Thanh Khê

2010
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TT Đơn vị Tên dịch vụ công 

Cung cấp tại Thời điểm 
bắt đầu  
sử dụng

Cấp  
hành chính

Đơn vị  
cung cấp

13 Gia Lai    

 13.1 Cấp phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Tỉnh Sở TT&TT  

 13.2 Cấp phép chấp thuận họp báo Tỉnh Sở TT&TT  

 13.3 Cấp phép in xuất bản phẩm Tỉnh Sở TT&TT  

 13.4 Cấp phép xuất bản bản tin Tỉnh Sở TT&TT  

 13.5 Cấp phép phụ trang báo in Tỉnh Sở TT&TT  

14 Hà Nam    

 14.1 Cấp phép thành lập chi nhánh Tỉnh Sở KH&ĐT 2010

 14.2 Cấp phép thành lập văn phòng đại diện Tỉnh Sở KH&ĐT 2010

 14.3 Cấp phép đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài gắn với 
thành lập chi nhánh (áp dụng đối với dự án dưới 300 tỷ và không 
thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện)

Tỉnh Sở KH&ĐT 2010

 14.4 Cấp phép đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài gắn với 
thành lập doanh nghiệp (áp dụng dối với dự án dưới 300 tỷ và 
không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện)

Tỉnh Sở KH&ĐT  

 14.5 Cấp phép đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài không 
gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh (áp dụng đối với 
dự án dưới 300 tỷ và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện)

Tỉnh Sở KH&ĐT  

 14.6 Cấp phép đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có đề nghị cấp 
giấy chứng nhận đầu tư (áp dụng cho nhà đầu tư trong nước có 
dự án đầu tư dưới 300 tỷ, không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều 
kiện và có đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư)

Tỉnh Sở KH&ĐT  

 14.7 Cấp phép đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước gắn với thành 
lập chi nhánh (áp dụng cho nhà đầu tư trong nước có dự án đầu 
tư dưới 300 tỷ, không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện)

Tỉnh Sở KH&ĐT  

 14.8 Cấp phép đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước gắn với thành 
lập doanh nghiệp (áp dụng cho nhà đầu tư trong nước có dự án 
đầu tư dưới 300 tỷ, không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện)

Tỉnh Sở KH&ĐT  



163PhầN Phụ LụC  2011
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 14.9 Cấp phép đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước không đề nghị 
cấp giấy chứng nhận đầu tư (áp dụng cho nhà đầu tư trong nước 
có dự án đầu tư từ 15 tỷ đồng đến dưới 300 tỷ và không thuộc 
lĩnh vực đầu tư có điều kiện)

Tỉnh Sở KH&ĐT  

 14.10 Cấp phép xây dựng Tỉnh Sở Xây dựng 2010

 14.11 Đăng ký đầu tư đối với dự án trong nước có quy mô vốn đầu tư từ 
15 tỷ đến dưới 300 tỷ và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện

Tỉnh Ban quản lý 
KCN

2010

 14.12 Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư nước ngoài có quy mô vốn 
đầu tư dưới 300 tỷ và không thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư có 
điều kiện

Tỉnh Ban quản lý 
KCN

2010

 14.13 Thẩm tra, cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án có quy mô 
đầu tư trên 300 tỷ và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện

Tỉnh Ban quản lý 
KCN

2010

 14.14 Thẩm tra, cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy 
mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện

Tỉnh Ban quản lý 
KCN

2010

 14.15 Thẩm tra, cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có 
quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có 
điều kiện

Tỉnh Ban quản lý 
KCN

2010

 14.16 Thẩm tra, cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc 
thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ

Tỉnh Ban quản lý 
KCN

2010

 14.17 Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư Tỉnh Ban quản lý 
KCN

2010

 14.18 Thẩm tra, điều chỉnh dự án đầu tư Tỉnh Ban quản lý 
KCN

2010

 14.19 Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với các doanh nghiệp có vốn đầu 
tư nước ngoài thực hiện việc chuyển nhượng dự án

Tỉnh Ban quản lý 
KCN

2010

 14.20 Chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Tỉnh Ban quản lý 
KCN

2010

 14.21 Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với doanh nghiệp có vốn đầu 
tư nước ngoài được thành lập trên cơ sở chia/tách/hợp nhất/sáp 
nhập/mua lại doanh nghiệp

Tỉnh Ban quản lý 
KCN

2010
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 14.22 Đăng ký đổi giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án đầu tư theo 
hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh đã được cấp giấy phép 
đầu tư trước ngày 01/7/2006

Tỉnh Ban quản lý 
KCN

2010

 14.23 Đăng ký lại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Tỉnh Ban quản lý 
KCN

2010

 14.24 Cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng Tỉnh Ban quản lý 
KCN

2010

 14.25 Đăng ký hệ thống thang, bảng lương Tỉnh Ban quản lý 
KCN

2010

 14.26 Đăng ký cấp sổ lao động cho người lao động Tỉnh Ban quản lý 
KCN

2010

 14.27 Đăng ký hành nghề y tư nhân tỉnh Sở Y tế 2011

 14.28 Đăng ký hành nghề dược tư nhân tỉnh Sở Y tế 2011

15 Hà Tĩnh    

 15.1 Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư 
nước ngoài được thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp

Tỉnh Sở KH&ĐT 2011

 15.2 Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư 
nước ngoài được thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp

Tỉnh Sở KH&ĐT 2011

 15.3 Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với doanh nghiệp có vốn đầu 
tư nước ngoài được thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp

Tỉnh Sở KH&ĐT 2011

 15.4 Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với doanh nghiệp có vốn đầu 
tư nước ngoài được thành lập trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp

Tỉnh Sở KH&ĐT 2011

 15.5 Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với doanh nghiệp có vốn đầu 
tư nước ngoài được thành lập trên cơ sở mua lại doanh nghiệp

Tỉnh Sở KH&ĐT 2011

 15.6 Cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với các doanh nghiệp có vốn 
đầu tư nước ngoài thực hiện việc chuyển nhượng dự án

Tỉnh Sở KH&ĐT 2011

 15.7 Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư nước ngoài không gắn với 
thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh

Tỉnh Sở KH&ĐT 2011

 15.8 Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài gắn với cấp 
giấy chứng nhận đầu tư

Tỉnh Sở KH&ĐT 2011
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hành chính

Đơn vị  
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 15.9 Thành lập chi nhánh có vốn đầu tư nước ngoài gắn với cấp giấy 
chứng nhận đầu tư

Tỉnh Sở KH&ĐT 2011

 15.10 Cấp giấy phép đầu tư đối với các dự án đầu tư của doanh nghiệp 
nước ngoài hoặc liên doanh giữa doanh nghiệp Việt Nam với 
doanh nghiệp nước ngoài vào các khu công nghiệp do thành 
phố đầu tư

Tỉnh Sở KH&ĐT 2011

 15.11 Cấp giấy chứng nhận đầu tư thuộc diện thẩm tra (quy mô vốn 
đầu tư từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có 
điều kiện)

Tỉnh Sở KH&ĐT 2011

 15.12 Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có đề nghị cấp 
giấy chứng nhận đầu tư (áp dụng cho nhà đầu tư trong nước có 
dự án đầu tư dưới 300 tỷ đồng và có đề nghị cấp Giấy chứng 
nhận đầu tư)

Tỉnh Sở KH&ĐT 2011

 15.13 Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước không đề nghị 
cấp Giấy chứng nhận đầu tư (áp dụng cho nhà đầu tư trong nước 
có dự án đầu tư từ 15 tỷ đồng đến dưới 300 tỷ đồng và không 
thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện)

Tỉnh Sở KH&ĐT 2011

 15.14 Thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc 
thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng

Tỉnh Sở KH&ĐT 2011

 15.15 Thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có 
quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư 
có điều kiện

Tỉnh Sở KH&ĐT 2011

 15.16 Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp gắn với thành 
lập chi nhánh.

Tỉnh Sở KH&ĐT 2011

 15.17 Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với trường hợp gắn với thành lập 
doanh nghiệp

Tỉnh Sở KH&ĐT 2011

 15.18 Đăng ký cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ Tỉnh Sở Xây dựng 2011

 15.19 Đăng ký cấp phép xây dựng nhà ở tạm Tỉnh Sở Xây dựng  

 15.20 Đăng ký cấp phép xây dựng trạm BTS-1 Tỉnh Sở Xây dựng  

 15.21 Đăng ký cấp phép xây dựng trạm BTS-2 Tỉnh Sở Xây dựng  

 15.22 Đăng ký giấy phép xây dựng thuộc dự án Tỉnh Sở Xây dựng  
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 15.23 Xuất bản tài liệu không kinh doanh Tỉnh Sở TT&TT 2011

 15.24 Đăng ký con dấu Tỉnh Sở Công an 2011

 15.25 Đăng ký tạm trú, tạm vắng Tỉnh Sở Công an 2011

16 Hậu Giang    

 16.1 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất Tỉnh Sở TN&MT 2010

 16.2 Đăng ký giao thuê đất Tỉnh Sở TN&MT 2010

 16.3 Đăng ký tạm trú Tỉnh Công an Tỉnh 2010

 16.4 Khai báo tạm vắng Tỉnh Công an Tỉnh 2010

 16.5 Lưu trú và tiếp nhận lưu trú Tỉnh Công an Tỉnh 2010

 16.6 Đăng ký đề tài khoa học và công nghệ Tỉnh Sở KH&CN 2010

 16.7 Thủ tục cấp giấy phép Xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, 
cấp I, cấp II

Tỉnh Sở Xây dựng 2011

 16.8 Thủ tục cấp giấy phép Xây dựng công trình di tích lịch sử, văn 
hóa, tượng đài, tranh hoành tráng

Tỉnh Sở Xây dựng 2011

 16.9 Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng công trình cải tạo, sửa chữa Tỉnh Sở Xây dựng 2011

 16.10 Thủ tục điều chỉnh, thay đổi thiết kế được duyệt kèm theo giấy 
phép xây dựng

Tỉnh Sở Xây dựng 2011

 16.11 Thủ tục thỏa thuận nội dung cấp giấy phép xây dựng thực hiện 
quảng cáo có diện tích một mặt > 40m2

Tỉnh Sở Xây dựng 2011

 16.12 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình có yêu cầu về phòng 
cháy đặc biệt

Tỉnh Sở Xây dựng 2011

 16.13 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình thuộc dự án có vốn 
đầu tư trực tiếp từ nước ngoài

Tỉnh Sở Xây dựng 2011

 16.14 Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng công trình tôn giáo Tỉnh Sở Xây dựng 2011

 16.15 Thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng Tỉnh Sở Xây dựng 2011
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17 Điện Biên    

 17.1 Cho phép họp báo Tỉnh Sở TT&TT  

 17.2 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Tỉnh Sở TT&TT  

18 Đắk Lắk    

 18.1 Đăng ký kinh doanh doanh nghiệp tư nhân Tỉnh Sở KH&ĐT  

 18.2 Đăng ký kinh doanh công ty cổ phần Tỉnh Sở KH&ĐT  

 18.3 Đăng ký kinh doanh công ty TNHH 1 thành viên Tỉnh Sở KH&ĐT  

 18.4 Đăng ký kinh doanh công ty TNHH 2 thành viên Tỉnh Sở KH&ĐT  

 18.5 Đăng ký lập chi nhánh Tỉnh Sở KH&ĐT  

 18.6 Đăng ký lập văn phòng đại diện Tỉnh Sở KH&ĐT  

 18.7 Khắc dấu Tỉnh Sở KH&ĐT  

 18.8 Cấp mã số doanh nghiệp Tỉnh Sở KH&ĐT  

19 Đồng Nai    

 19.1 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu đối với 
cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu.

Tỉnh Sở  
Công thương

2009

 19.2 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hóa lỏng 
(đối với doanh nghiệp)

Tỉnh Sở  
Công thương

2009

 19.3 Cấp giấy phép kinh doanh bán buôn (đại lý bán buôn) rượu Tỉnh Sở  
Công thương

2009

 19.4 Cấp giấy phép kinh doanh bán buôn (đại lý bán buôn) thuốc lá Tỉnh Sở 
Công thương

2009

 19.5 Cấp giấy xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại Tỉnh Sở 
Công thương

2009

 19.6 Đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám 
định thương mại

Tỉnh Sở 
Công thương

2009

 19.7 Đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại Tỉnh Sở 
Công thương

2009
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 19.8 Thủ tục cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương 
nhân nước ngoài tại Việt Nam

Tỉnh Sở 
Công thương

2009

 19.9 Xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại Tỉnh Sở 
Công thương

2009

 19.10 Thủ tục đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp. Tỉnh Sở 
Công thương

2009

20 Khánh Hòa    

 20.1 Chấp thuận việc tổ chức họp báo Tỉnh Sở TT&TT 2011

 20.2 Cấp giấy phép hoạt động in Tỉnh Sở TT&TT 2011

 20.3 Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Tỉnh Sở TT&TT 2011

 20.4 Thẩm định sản lượng viễn thông công ích Tỉnh Sở TT&TT  

 20.5 Cấp giấy phép xuất bản bản tin Tỉnh Sở TT&TT  

 20.6 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Tỉnh Sở TT&TT 2011

 20.7 Cấp giấy xác nhận đăng ký in vàng mã Tỉnh Sở TT&TT 2011

21 Lai Châu    

 21.1 Cấp chứng chỉ hành nghề y học cổ truyền tư nhân Sở Y tế 2010

 21.2 Cấp lại chứng chỉ hành nghề y học cổ truyền tư nhân Sở Y tế  

 21.3 Gia hạn chứng chỉ hành nghề y học cổ truyền tư nhân Sở Y tế  

 21.4 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y học cổ truyền 
tư nhân

Sở Y tế  

 21.5 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y học cổ truyền 
tư nhân

Sở Y tế  

 21.6 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y học cổ truyền 
tư nhân

Sở Y tế  

 21.7 Cấp mới chứng chỉ hành nghề Dược Sở Y tế  

 21.8 Cấp lại chứng chỉ hành nghề Dược Sở Y tế  
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 21.9 Cấp đổi chứng chỉ hành nghề Dược Sở Y tế  

 21.10 Gia hạn chứng chỉ hành nghề Dược Sở Y tế  

 21.11 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc Sở Y tế  

 21.12 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc Sở Y tế  

 21.13 Đổi giấy chứng nhận đủ điều kện kinh doanh thuốc Sở Y tế  

 21.14 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc Sở Y tế  

 21.15 Bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc Sở Y tế  

 21.16 Cấp chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền cho cá nhân đứng 
đầu cơ sở điều trị không dùng thuốc

Sở Y tế  

 21.17 Cấp chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền cho cá nhân đứng 
đầu phòng chẩn trị

Sở Y tế  

 21.18 Cấp chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền cho cá nhân đứng 
đầu trung tâm kế thừa, ứng dụng y học cổ truyền

Sở Y tế  

 21.19 Cấp lại chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền cho cá nhân đứng 
đầu cơ sở điều trị không dùng thuốc

Sở Y tế  

 21.20 Cấp lại chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền cho cá nhân đứng 
đầu phòng chẩn trị

Sở Y tế  

 21.21 Cấp lại chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền cho cá nhân đứng 
đầu trung tâm kế thừa, ứng dụng y học cổ truyền

Sở Y tế  

 21.22 Gia hạn chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền cho cá nhân đứng 
đầu cơ sở điều trị không dùng thuốc 

Sở Y tế  

 21.23 Gia hạn chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền cho cá nhân đứng 
đầu phòng chẩn trị 

Sở Y tế  

 21.24 Gia hạn chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền cho cá nhân đứng 
đầu trung tâm kế thừa, ứng dụng y học cổ truyền  

Sở Y tế  

 21.25 Cấp giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền Sở Y tế  

 21.26 Cấp lại giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền Sở Y tế  
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 21.27 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho cơ sở điều trị 
không dùng thuốc

Sở Y tế  

 21.28 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho phòng chẩn trị Sở Y tế  

 21.29 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho trung tâm kế 
thừa, ứng dụng y học cổ truyền

Sở Y tế  

 21.30 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho cơ sở điều 
trị không dùng thuốc

Sở Y tế  

 21.31 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho phòng chẩn trị Sở Y tế  

 21.32 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho trung tâm kế 
thừa, ứng dụng y học cổ truyền

Sở Y tế  

 21.33 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho cơ sở điều 
trị không dùng thuốc

Sở Y tế  

 21.34 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho phòng 
chẩn trị 

Sở Y tế  

 21.35 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho trung tâm 
kế thừa, ứng dụng y học cổ truyền 

Sở Y tế  

 21.36 Cấp giấy phép xuất bản bản tin Tỉnh Sở TT&TT 2010

 21.37 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Tỉnh Sở TT&TT 2010

22 Long An    

 22.1 Cấp phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Tỉnh Sở TT&TT 2010

23 Lào Cai    

 23.1 Cấp phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Tỉnh Sở TT&TT 2009

 23.2 Cấp phép xuất bản bản tin Tỉnh Sở TT&TT 2009

 23.3 Cấp phép xây dựng đối với dự  án  chỉ  phải  lập báo cáo kinh tế 
kỹ thuật

Tỉnh Sở Xây dựng 2011

 23.4 Cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng Tỉnh Sở Xây dựng 2011

 23.5 Cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng Tỉnh Sở Xây dựng 2011
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 23.6 Cấp phép xây dựng công trình cơ  sở  hạ  tầng  kỹ thuật  
(BTS loại 1)

Tỉnh Sở Xây dựng 2011

 23.7 Cấp phép xây dựng công trình cơ  sở  hạ  tầng  kỹ thuật  
(BTS loại 2)

Tỉnh Sở Xây dựng 2011

 23.8 Cấp mới chứng chỉ hành nghề dược Tỉnh Sở Y Tế 2011

 23.9 Cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề dược Tỉnh Sở Y Tế 2011

 23.10 Cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh Tỉnh Sở Y Tế 2011

 23.11 Cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề  khám, chữa bệnh Tỉnh Sở Y Tế 2011

 23.12 Cấp phép kinh doanh hộ cá  thể  ngành  nghề  có điều kiện Thành phố UBND  
thành phố

2011

 23.13 Cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp người sử dụng đất đồng 
thời là chủ sở hữu nhà ở và các công trình xây dựng

Thành phố Sở TN&MT 2011

 23.14 Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp đối với tổ chức, 
cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức 
nước ngoài, cá nhân nước ngoài

Thành phố Sở TN&MT 2011

 23.15 Chuyển mục đích sử dụng đất cho tổ chức đối với trường hợp 
không phải xin phép

Thành phố Sở TN&MT 2011

 23.16 Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sở KH&ĐT  

24 Lâm Đồng    

 24.1 Khai hải quan điện tử Huyện Chi cục hải 
quan Đà Lạt

2009

 24.2 Đăng ký kinh doanh trực tuyến Tỉnh Sở KH&ĐT 2009

 24.3 Cấp phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Tỉnh Sở TT&TT 2009

 24.4 Cấp phép xuất bản bản tin Tỉnh Sở TT&TT  

 24.5 Cấp mới chứng chỉ kiến trúc sư xây dựng Tỉnh Sở Xây dựng 2010

 24.6 Cấp mới chứng chỉ kỹ sư khảo sát xây dựng Tỉnh Sở Xây dựng  

 24.7 Cấp mới chứng chỉ kỹ sư thiết kế xây dựng Tỉnh Sở Xây dựng  
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 24.8 Cấp mới chứng chỉ giám sát thi công hạng 1 Tỉnh Sở Xây dựng  

 24.9 Cấp mới chứng chỉ giám sát thi công hạng 2 Tỉnh Sở Xây dựng  

 24.10 Cấp bổ sung chứng chỉ kiến trúc sư xây dựng Tỉnh Sở Xây dựng  

 24.11 Cấp bổ sung chứng chỉ kỹ sư khảo sát xây dựng Tỉnh Sở Xây dựng  

 24.12 Cấp bổ sung chứng chỉ kỹ sư thiết kế xây dựng Tỉnh Sở Xây dựng  

 24.13 Cấp bổ sung chứng chỉ giám sát thi công hạng 1 Tỉnh Sở Xây dựng  

 24.14 Cấp bổ sung chứng chỉ giám sát thi công hạng 2 Tỉnh Sở Xây dựng  

 24.15 Cấp lại chứng chỉ kiến trúc sư xây dựng Tỉnh Sở Xây dựng  

 24.16 Cấp lại chứng chỉ kỹ sư khảo sát xây dựng Tỉnh Sở Xây dựng  

 24.17 Cấp lại chứng chỉ kỹ sư thiết kế xây dựng Tỉnh Sở Xây dựng  

 24.18 Cấp lại chứng chỉ giám sát thi công hạng 1 Tỉnh Sở Xây dựng  

 24.19 Cấp lại chứng chỉ giám sát thi công hạng 2 Tỉnh Sở Xây dựng  

 24.20 Cấp giấy phép xây dựng mới công trình công cộng Tỉnh Sở Xây dựng  

 24.21 Cấp giấy phép xây dựng cải tạo công trình công cộng Tỉnh Sở Xây dựng  

 24.22 Cấp mới chứng chỉ hành nghề y Tỉnh Sở Y tế 2010

 24.23 Cấp bổ sung chứng chỉ hành nghề y Tỉnh Sở Y tế 2010

 24.24 Cấp đổi chứng chỉ hành nghề y Tỉnh Sở Y tế 2010

 24.25 Gia hạn chứng chỉ hành nghề y Tỉnh Sở Y tế 2010

 24.26 Cấp lại chứng chỉ hành nghề y Tỉnh Sở Y tế 2010

 24.27 Cấp mới chứng chỉ hành nghề dược Tỉnh Sở Y tế 2010

 24.28 Cấp bổ sung chứng chỉ hành nghề dược Tỉnh Sở Y tế 2010

 24.29 Cấp đổi chứng chỉ hành nghề dược Tỉnh Sở Y tế 2010

 24.30 Gia hạn chứng chỉ hành nghề dược Tỉnh Sở Y tế 2010
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 24.31 Cấp lại chứng chỉ hành nghề dược Tỉnh Sở Y tế 2010

 24.32 Cấp mới chứng chỉ hành nghề y học cổ truyền Tỉnh Sở Y tế 2010

 24.33 Cấp bổ sung chứng chỉ hành nghề y học cổ truyền Tỉnh Sở Y tế 2010

 24.34 Cấp đổi chứng chỉ hành nghề y học cổ truyền Tỉnh Sở Y tế 2010

 24.35 Gia hạn chứng chỉ hành nghề y học cổ truyền Tỉnh Sở Y tế 2010

 24.36 Cấp lại chứng chỉ hành nghề y học cổ truyền Tỉnh Sở Y tế 2010

 24.37 Cấp đổi giấy phép lái xe cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào 
Việt Nam

Tỉnh Công an tỉnh  

 24.38 Cấp đổi giấy phép lái xe của nước ngoài cấp cho người Việt 
Nam nay trở về Việt Nam

Tỉnh Công an tỉnh  

 24.39 Cấp đổi giấy phép lái xe do Bộ Quốc phòng cấp Tỉnh Công an tỉnh  

 24.40 Cấp đổi giấy phép lái xe do ngành công an cấp Tỉnh Công an tỉnh  

 24.41 Cấp đổi giấy phép lái xe nước ngoài cấp cho người nước ngoài Tỉnh Công an tỉnh  

 24.42 Cấp lại giấy phép lái xe bị hỏng Tỉnh Công an tỉnh  

 24.43 Cấp lại giấy phép lái xe bị mất. Còn thời hạn sử dụng và còn hồ 
sơ gốc

Tỉnh Công an tỉnh  

 24.44 Cấp lại giấy phép lái xe bị mất. Còn thời hạn sử dụng, không 
còn hồ sơ gốc, có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý hồ sơ

Tỉnh Công an tỉnh  

 24.45 Di chuyển đến giấy phép lái xe Tỉnh Công an tỉnh  

 24.46 Di chuyển đi giấy phép lái xe Tỉnh Công an tỉnh  

 24.47 Cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà 
ở và tài sản khác gắn liền với đất

Huyện UBND huyện 
Đức Trọng

2010

 24.48 Cấp bổ sung giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Huyện UBND huyện 
Đức Trọng

2010

 24.49 Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà 
ở và tài sản khác gắn liền với đất

Huyện UBND huyện 
Đức Trọng

2010
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 24.50 Chuyển mục đích sử dụng đất Huyện UBND huyện 
Đức Trọng

2010

 24.51 Đăng ký biến động tăng, giảm diện tích đất Huyện UBND huyện 
Đức Trọng

2010

 24.52 Đăng ký biến động tách, hợp thửa đất Huyện UBND huyện 
Đức Trọng

2010

25 Nam Định    

 25.1 Cấp mới chứng chỉ hành nghề dược Tỉnh Sở Y tế  

 25.2 Cấp đổi chứng chỉ hành nghề dược Tỉnh Sở Y tế  

 25.3 Cấp lại chứng chỉ hành nghề dược Tỉnh Sở Y tế  

 25.4 Cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề dược Tỉnh Sở Y tế  

 25.5 Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc Tỉnh Sở Y tế  

 25.6 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc Tỉnh Sở Y tế  

 25.7 Bổ sung phạm vi kinh doanh trong giấy chứng nhận đủ điều 
kiện kinh doanh thuốc

Tỉnh Sở Y tế  

 25.8 Cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc Tỉnh Sở Y tế  

 25.9 Cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc Tỉnh Sở Y tế  

 25.10 Cấp mới chứng chỉ hành nghề y tư nhân Tỉnh Sở Y tế  

 25.11 Cấp lại chứng chỉ hành nghề y tư nhân Tỉnh Sở Y tế  

 25.12 Gia hạn chứng chỉ hành nghề y tư nhân Tỉnh Sở Y tế  

 25.13 Cấp đổi chứng chỉ hành nghề y tư nhân Tỉnh Sở Y tế  

 25.14 Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân Tỉnh Sở Y tế  

 25.15 Cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân Tỉnh Sở Y tế  

 25.16 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân Tỉnh Sở Y tế  

 25.17 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân Tỉnh Sở Y tế  
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cung cấp

 25.18 Cấp mới chứng chỉ hành nghề y học cổ truyền Tỉnh Sở Y tế  

 25.19 Gia hạn chứng chỉ hành nghề y học cổ truyền Tỉnh Sở Y tế  

 25.20 Cấp lại chứng chỉ hành nghề y học cổ truyền Tỉnh Sở Y tế  

 25.21 Cấp đổi chứng chỉ hành nghề y học cổ truyền Tỉnh Sở Y tế  

 25.22 Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y học cổ truyền Tỉnh Sở Y tế  

 25.23 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y học cổ truyền Tỉnh Sở Y tế  

 25.24 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y học cổ truyền Tỉnh Sở Y tế  

 25.25 Cấp giấy phép tài liệu không kinh doanh Tỉnh Sở TT&TT  

 25.26 Thủ tục cấp phép xuất bản tin Tỉnh Sở TT&TT  

 25.27 Thủ tục cho phép họp báo Tỉnh Sở TT&TT  

26 Nghệ An    

 26.1 Đăng ký kinh doanh doanh nghiệp tư nhân Tỉnh Sở KH&ĐT  

 26.2 Đăng ký kinh doanh công ty TNHH một thành viên Tỉnh Sở KH&ĐT  

 26.3 Đăng ký kinh doanh công ty TNHH hai thành viên trở lên Tỉnh Sở KH&ĐT  

 26.4 Đăng ký kinh doanh công ty cổ phần Tỉnh Sở KH&ĐT  

 26.5 Đăng ký kinh doanh công ty hợp danh Tỉnh Sở KH&ĐT  

 26.6 Đăng ký thành lập văn phòng đại diện Tỉnh Sở KH&ĐT  

 26.7 Đăng ký thành lập chi nhánh Tỉnh Sở KH&ĐT  

 26.8 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự Tỉnh Sở Công an  

 26.9 Thẩm định hồ sơ phòng cháy chữa cháy Tỉnh Sở Công an  

 26.10 Cấp giấy phép xây dựng nhà ở đô thị Tỉnh Sở Xây dựng  

 26.11 Cấp giấy phép xây dựng tạm Tỉnh Sở Xây dựng  

 26.12 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Tỉnh Sở TN&MT  
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27 Ninh Bình    

 27.1 Khai báo tạm trú người nước ngoài, Việt Nam trên Internet Tỉnh Công an tỉnh  

28 Phú Thọ    

 28.1 Đăng ký thành lập Công ty cổ phần Cấp tỉnh Sở KH&ĐT 2008

 28.2 Đăng ký thành lập Doanh nghiệp tư nhân Cấp tỉnh Sở KH&ĐT 2008

 28.3 Đăng ký thành lập Công ty TNHH một thành viên Cấp tỉnh Sở KH&ĐT 2008

 28.4 Đăng ký thành lập Công ty TNHH hai thành viên trở lên Cấp tỉnh Sở KH&ĐT 2008

 28.5 Đăng ký thành lập Công ty hợp danh Cấp tỉnh Sở KH&ĐT 2008

 28.6 Đăng ký thành lập chi nhánh Cấp tỉnh Sở KH&ĐT 2008

 28.7 Đăng ký thành lập văn phòng đại diện Cấp tỉnh Sở KH&ĐT 2008

 28.8 Đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh Cấp tỉnh Sở KH&ĐT 2008

 28.9 Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty Cấp tỉnh Sở KH&ĐT 2008

 28.10 Đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh Cấp tỉnh Sở KH&ĐT 2008

 28.11 Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp Cấp tỉnh Sở KH&ĐT 2008

 28.12 Đăng ký thay đổi người đại diện Cấp tỉnh Sở KH&ĐT 2008

 28.13 Thông báo kết nạp thành viên công ty TNHH/công ty cổ phần Cấp tỉnh Sở KH&ĐT 2008

 28.14 Đăng ký thay đổi vốn điều lệ của công ty Cấp tỉnh Sở KH&ĐT 2011

 28.15 Đăng ký thay đổi vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân Cấp tỉnh Sở KH&ĐT 2011

 28.16 Thông báo thay đổi bổ sung thành viên công ty hợp danh Cấp tỉnh Sở KH&ĐT 2008

 28.17 Thông báo thay đổi thành viên công ty TNHH/công ty cổ phần 
do chuyển nhượng

Cấp tỉnh Sở KH&ĐT 2008

 28.18 Thông báo thay đổi thành viên công ty TNHH/công ty cổ phần 
do thừa kế

Cấp tỉnh Sở KH&ĐT 2008

 28.19  Thông báo tạm ngừng hoạt động của doanh nghiệp Cấp tỉnh Sở KH&ĐT 2008
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Cung cấp tại Thời điểm 
bắt đầu  
sử dụng
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 28.20 Thông báo giải thể doanh nghiệp Cấp tỉnh Sở KH&ĐT 2008

 28.21  Thông báo bán doanh nghiệp Cấp tỉnh Sở KH&ĐT 2008

29 Phú Yên    

 29.1 Cấp phép xuất  bản bản tin Tỉnh Sở TT&TT 2010

 29.2 Cấp phép hoạt động ngành in Tỉnh Sở TT&TT 2010

 29.3 Cấp phép tổ chức họp báo Tỉnh Sở TT&TT 2010

 29.4 Cấp phép hoạt động triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm Tỉnh Sở TT&TT 2010

 29.5 Cấp phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Tỉnh Sở TT&TT 2010

30 Quảng Bình    

 30.1 Khai Hải quan từ xa tại Cảng Hòn La - Chi cục HQCK  
Cảng Gianh

Tỉnh Hải quan 
Quảng Bình

2008

 30.2 Khai Hải quan từ xa tại Đội thủ tục Đồng Hới - Chi cục HQCK 
Cảng Gianh

Tỉnh Hải quan 
Quảng Bình

2008

 30.3 Khai Hải quan từ xa tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Gianh Tỉnh Hải quan 
Quảng Bình

2008

 30.4 Khai Hải quan từ xa tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cha Lo Tỉnh Hải quan 
Quảng Bình

2008

 30.5 Khai Hải quan từ xa tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cà Roòng Tỉnh Hải quan 
Quảng Bình

2008

 30.6 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh (lần đầu) Huyện TP. Đồng Hới 2009

 30.7 Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh Huyện TP. Đồng Hới 2009

 30.8 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh Huyện TP. Đồng Hới 2009

 30.9 Cấp Giấy phép xây dựng Huyện TP. Đồng Hới 2009

 30.10 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Huyện TP. Đồng Hới 2009

 30.11 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau giao đất Huyện TP. Đồng Hới 2009



178 2011  Báo Cáo ỨNG dụNG CôNG NGhệ ThôNG TiN

TT Đơn vị Tên dịch vụ công 

Cung cấp tại Thời điểm 
bắt đầu  
sử dụng
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 30.12 Đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất Huyện TP. Đồng Hới 2009

 30.13 Đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Huyện TP. Đồng Hới  

 30.14 Đăng ký cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Huyện TP. Đồng Hới  

 30.15 Đăng ký tách thửa đất Huyện TP. Đồng Hới  

 30.16 Đăng ký hợp thửa đất Huyện TP. Đồng Hới  

 30.17 Đăng ký chuyển mục đích quyền sử dụng đất Huyện TP. Đồng Hới  

 30.18 Chuyển đổi quyền sử dụng đất Huyện TP. Đồng Hới  

 30.19 Chuyển nhượng quyền sử dụng đất Huyện TP. Đồng Hới  

31 Sơn La    

 31.1 Dự án đầu tư và báo cáo KTKT Tỉnh Sở KH&ĐT 2011

 31.2 Hồ sơ thầu Tỉnh Sở KH&ĐT 2011

 31.3 Cấp chứng nhận đầu tư Tỉnh Sở KH&ĐT 2011

 31.4 Cấp giấy phép xây dựng công trình xây dựng cấp I, II Tỉnh Sở Xây dựng 2011

 31.5 Cấp phép xây dựng trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS) 
loại I

Tỉnh Sở Xây dựng 2011

 31.6 Cấp phép xây dựng trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS) 
loại II

Tỉnh Sở Xây dựng 2011

 31.7 Cấp phép xây dựng công trình ngầm Tỉnh Sở Xây dựng 2011

 31.8 Cấp phép kinh doanh hộ cá thể Huyện UBND 
TP. Sơn La

2011

 31.9 Cấp phép xây dựng Huyện UBND 
TP. Sơn La

2011

 31.10 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Huyện UBND 
TP. Sơn La

2011
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32 Thanh Hóa    

 32.1 Đăng ký biến động về sử dụng đất do đổi tên, giảm diện tích thửa 
đất do sạt lở tự nhiên, thay đổi về quyền, thay đổi về nghĩa vụ 
tài chính (đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam 
định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài).

Cấp tỉnh Sở TN&MT 2010

 32.2 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đơn vị vũ trang 
nhân dân đang sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh.

Cấp tỉnh Sở TN&MT 2010

 32.3 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với tổ chức, người 
Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân 
nước ngoài trong khu kinh tế.

Cấp tỉnh Sở TN&MT 2010

 32.4 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức đang sử 
dụng đất

Cấp tỉnh Sở TN&MT 2010

 32.5 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu 
giá quyền sử dụng đất, trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất (đối 
tượng là tổ chức, người Việt Nam ở nước ngoài, tổ chức nước 
ngoài, cá nhân nước ngoài)

Cấp tỉnh Sở TN&MT 2010

 32.6 Xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền 
với đất (đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước 
ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài).

Sở TN&MT 2010

 32.7 Đăng ký thế chấp bằng tài sản gắn liền với đất hoặc bằng tài sản 
gắn liền với đất hình thành trong tương lai (đối tượng là tổ chức, 
người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá 
nhân nước ngoài)

Sở TN&MT 2010

 32.8 Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất hoặc bằng quyền sử 
dụng đất và tài sản gắn liền với đất (đối tượng là tổ chức, người 
Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân 
nước ngoài).

Sở TN&MT 2010

 32.9 Cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với tổ 
chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân 
nước ngoài.

Sở TN&MT 2010

 32.10 Cấp giấy phép xuất bản bản tin Cấp tỉnh Sở TT&TT 2010

 32.11 Cấp giấy phép xây dựng công trình ngầm đô thị Sở Xây dựng 2010
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 32.12 Gia hạn Giấy phép xây dựng Sở Xây dựng 2010

 32.13 Điều chỉnh Giấy phép xây dựng Sở Xây dựng 2010

 32.14 Cấp Giấy phép xây dựng công trình tôn giáo Sở Xây dựng 2010

 32.15 Cấp Giấy phép xây dựng công trình tượng đài, tranh hoành tráng Sở Xây dựng 2010

 32.16 Cấp Giấy phép xây dựng công trình di tích lịch sử văn hóa Sở Xây dựng 2010

 32.17 Cấp Giấy phép xây dựng (đối với công trình phải lập Dự án đầu tư 
hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật)

Sở Xây dựng 2010

 32.18 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đạt tiêu chuẩn "thực hành tốt phân 
phối thuốc"

Sở Y tế 2010

 32.19 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đạt tiêu chuẩn "thực hành tốt nhà thuốc" Sở Y tế 2010

 32.20 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho đại lý 
bán thuốc cho doanh nghiệp kinh doanh thuốc

Sở Y tế 2010

 32.21 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở 
bán lẻ thuốc

Sở Y tế 2010

 32.22 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở 
bán buôn thuốc

Sở Y tế 2010

 32.23 Cấp chứng chỉ hành nghề dược Sở Y tế 2010

 32.24 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân thuộc 
doanh nghiệp, trừ bệnh viện

Sở Y tế 2010

 32.25 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân cho hộ 
kinh doanh cá thể

Sở Y tế 2010

 32.26 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y học cổ truyền tư 
nhân thuộc doanh nghiệp

Sở Y Tế 2010

 32.27 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề phòng khám đa khoa Sở Y tế 2010

 32.28 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề nhà hộ sinh tư nhân Sở Y tế 2010

 32.29 Cấp chứng chỉ hành nghề y Sở Y tế 2010

 32.30 Cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ y tế Sở Y tế 2010
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 32.31 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân ngoài giờ Sở Y tế 2010

 32.32 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với 
các hình thức khám chữa bệnh trừ bệnh viện

Sở Y tế 2010

 32.33 Cấp giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền Sở Y tế 2010

 32.34 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho cơ sở điều trị 
không dùng thuốc

Sở Y tế 2010

 32.35 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho trung tâm kế 
thừa, ứng dụng y học cổ truyền

Sở Y tế 2010

 32.36 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho phòng chẩn 
trị Y học cổ truyền

Sở Y tế 2010

 32.37 Cấp chứng chỉ hành nghề y được cổ truyền cho cá nhân đứng 
đầu cơ sở điều trị không dùng thuốc

Sở Y tế 2010

 32.38 Cấp giấy chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền cho cá nhân 
đứng đầu trung tâm kế thừa, ứng dụng y học cổ truyền

Sở Y tế 2010

 32.39 Cấp chứng chỉ hành nghề y cổ truyền cho cá nhân đứng đầu 
phòng chẩn trị y học cổ truyền

Sở Y tế 2010

33 Thái Bình    

 33.1 Cấp phép hoạt động ngành in Tỉnh Sở TT&TT 2011

 33.2 Cấp giấy phép xuất bản bản tin Tỉnh Sở TT&TT 2011

 33.3 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Tỉnh Sở TT&TT 2011

 33.4 Cấp chứng chỉ hành nghề y dược Tỉnh Sở Y Tế 2011

 33.5 Cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng Tỉnh Sở Xây dựng 2011

 33.6 Giải quyết đơn thư khiếu nại , tố cáo Tỉnh Thanh tra tỉnh 2011

34 Thừa Thiên - Huế    

 34.1 Công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối 
với cá nhân

Tỉnh Sở Tư pháp 2011

 34.2 Công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối 
với tổ chức

Tỉnh Sở Tư pháp  
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 34.3 Công chứng Hợp đồng công nhận quyền sử dụng đất và tài sản 
gắn liền với đất đối với cá nhân

Tỉnh Sở Tư pháp  

 34.4 Công chứng Hợp đồng công nhận quyền sử dụng đất và tài sản 
gắn liền với đất đối với tổ chức

Tỉnh Sở Tư pháp  

 34.5 Công chứng hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất đối với cá nhân Tỉnh Sở Tư pháp  

 34.6 Công chứng hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất đối với tổ chức Tỉnh Sở Tư pháp  

 34.7 Công chứng hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn 
liền với đất đối với cá nhân

Tỉnh Sở Tư pháp  

 34.8 Công chứng hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn 
liền với đất đối với tổ chức

Tỉnh Sở Tư pháp  

 34.9 Công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất đối với cá nhân Tỉnh Sở Tư pháp  

 34.10 Công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất đối với tổ chức Tỉnh Sở Tư pháp  

 34.11 Công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn 
liền với đất đối với cá nhân

Tỉnh Sở Tư pháp  

 34.12 Công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn 
liền với đất đối với tổ chức

Tỉnh Sở Tư pháp  

 34.13 Công chứng hợp đồng thế chấp tài sản (phương tiện giao thông 
vận tải, hàng hóa) đối với cá nhân

Tỉnh Sở Tư pháp  

 34.14 Công chứng hợp đồng thế chấp tài sản (phương tiện giao thông 
vận tải, hàng hóa) đối với tổ chức

Tỉnh Sở Tư pháp  

 34.15 Công chức hợp đồng mua bán xe (xe ô tô, xe máy, ...) đối với 
cá nhân

Tỉnh Sở Tư pháp  

 34.16 Công chứng hợp đồng mua bán xe (xe ô tô, xe máy, ...) đối với 
tổ chức

Tỉnh Sở Tư pháp  

 34.17 Công chứng hợp đồng tặng cho xe ô tô, xe máy đối với cá nhân Tỉnh Sở Tư pháp  

 34.18 Công chứng hợp đồng tặng cho xe ô tô, xe máy đối với tổ chức Tỉnh Sở Tư pháp  

 34.19 Công chứng hợp đồng thuê nhà đối với cá nhân Tỉnh Sở Tư pháp  

 34.20 Công chứng hợp đồng thuê nhà đối với tổ chức Tỉnh Sở Tư pháp  
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Cấp  
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 34.21 Công chứng hợp đồng thuê quyền sử dụng đất đối với cá nhân Tỉnh Sở Tư pháp  

 34.22 Công chứng hợp đồng thuê quyền sử dụng đất đối với tổ chức Tỉnh Sở Tư pháp  

 34.23 Công chứng hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai 
(nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất...) đối với cá nhân

Tỉnh Sở Tư pháp  

 34.24 Công chứng hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương 
lai (nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất...) đối với tổ chức

Tỉnh Sở Tư pháp  

 34.25 Công chứng hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương 
lai (phương tiện giao thông vận tải, hàng hóa,...) đối với cá nhân 

Tỉnh Sở Tư pháp  

 34.26 Công chứng hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương 
lai (phương tiện giao thông vận tải, hàng hóa,...) đối với tổ chức

Tỉnh Sở Tư pháp  

 34.27 Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản/văn bản khai 
nhận di sản (đối với các trường hợp thừa kế theo pháp luật)

Tỉnh Sở Tư pháp  

 34.28 Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản/văn bản khai 
nhận di sản (đối với các trường hợp thừa kế theo di chúc)

Tỉnh Sở Tư pháp  

 34.29 Công chứng di chúc Tỉnh Sở Tư pháp  

 34.30 Cấp bản sao văn bản công chứng Tỉnh Sở Tư pháp  

 34.31 Khai hải quan điện tử Tỉnh Chi cục Hải 
quan Thụy 

An, Thuận An, 
Chân Mây

2007

 34.32 Đăng ký ứng viên trực tuyến Tỉnh Sở LĐ - TB 
và XH

2007

 34.33 Đăng ký tuyển dụng trực tuyến Tỉnh Sở LĐ - TB 
và XH

2007

 34.34 Đăng ký học nghề trực tuyến Tỉnh Sở LĐ - TB 
và XH

2007

35 Tây Ninh    

 35.1 Cấp giấy đăng ký kinh doanh Tỉnh Sở KH&ĐT 2011
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 35.2 Cấp giấy phép đầu tư không gắn thành lập doanh nghiệp/chi nhánh Tỉnh Sở KH&ĐT 2011

 35.3 Cấp giấy phép đầu tư gắn thành lập chi nhánh Tỉnh Sở KH&ĐT 2011

 35.4 Cấp giấy phép đầu tư gắn thành lập doanh nghiệp Tỉnh Sở KH&ĐT 2011

 35.5 Cấp giấy phép thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện Tỉnh Sở KH&ĐT 2011

 35.6 Cấp giấy phép xây dựng Tỉnh Sở Xây dựng 2011

 35.7 Gia hạn giấy phép xây dựng Tỉnh Sở Xây dựng 2011

 35.8 Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Tỉnh Sở Xây dựng 2011

 35.9 Thay đổi thiết kế Tỉnh Sở Xây dựng 2011

 35.10 Giải quyết khiếu nại tố cáo Tỉnh Văn phòng 
UBND Tỉnh

2011

 35.11 Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử đụng đất Tỉnh Sở TN&MT 2011

 35.12 Giaấy chứng nhận đối với trường hợp tài sản gắn liền với đất mà 
chủ sở hữu tài sản không đồng thời là người sử dụng đất

Tỉnh Sở TN&MT 2011

 35.13 Giấy chứng nhận đối với trường hợp người sử dụng đất đồng 
thời là chủ sở hữu nhà ở, công trình xây dựng

Tỉnh Sở TN&MT 2011

36 Vĩnh Phúc    

 36.1 Cấp phép ngành in Tỉnh Sở TT&TT 2011

 36.2 Cấp phép xuất bản bản tin Tỉnh Sở TT&TT 2011

 36.3 Phòng cháy chữa cháy Tỉnh Sở Công an 2008

 36.4 Đăng ký học giấy phép lái xe cơ giới đường bộ Tỉnh Sở GTVT 2008

 36.5 Cấp lại, cấp đổi và di chuyển giấy phép lái xe cơ giới đường bộ Tỉnh Sở GTVT 2008

 36.6 Đăng ký kinh doanh Tỉnh Sở KH&ĐT 2009

37 Yên Bái    

 37.1 Chuyển nhượng dự án đầu tư Tỉnh Sở KH&ĐT 2010



185PhầN Phụ LụC  2011
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 37.2 Đăng ký lại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo 
quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư

Tỉnh Sở KH&ĐT 2010

 37.3 Đăng ký chuyển đổi doanh nghiệp liên doanh và doanh nghiệp 
100% vốn nước ngoài từ hai chủ sở hữu trở lên thành công ty 
TNHH một thành viên

Tỉnh Sở KH&ĐT 2010

 37.4 Đăng ký chuyển đổi doanh nghiệp liên doanh và doanh nghiệp 
100% vốn nước ngoài từ hai chủ sở hữu trở lên thành công ty 
TNHH hai thành viên trở lên

Tỉnh Sở KH&ĐT 2010

 37.5 Đăng ký chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 
thành công ty cổ phần

Tỉnh Sở KH&ĐT 2010

 37.6 Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước gắn với thành 
lập chi nhánh (áp dụng cho nhà đầu tư trong nước có dự án đầu 
tư dưới 300 tỷ đồng, không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện)

Tỉnh Sở KH&ĐT 2010

 37.7 Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước gắn với thành lập 
chi nhánh (áp dụng cho dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ 
đồng, không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện)

Tỉnh Sở KH&ĐT 2010

 37.8 Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài gắn với 
thành lập doanh nghiệp (áp dụng cho dự án có quy mô vốn đầu 
tư dưới 300 tỷ đồng, không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện)

Tỉnh Sở KH&ĐT 2010

 37.9 Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài gắn với 
thành lập chi nhánh (áp dụng cho dự án có quy mô vốn đầu tư 
dưới 300 tỷ đồng, không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện)

Tỉnh Sở KH&ĐT 2010

 37.10 Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước gắn với thành lập 
doanh nghiệp (áp dụng cho nhà đầu tư trong nước có dự án đầu 
tư dưới 300 tỷ đồng, không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện)

Tỉnh Sở KH&ĐT 2010

 37.11 Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có đề nghị cấp 
giấy chứng nhận đầu tư (áp dụng cho nhà đầu tư trong nước có 
dự án đầu tư dưới 300 tỷ đồng, và có đề nghị cấp giấy chứng 
nhận đầu tư)

Tỉnh Sở KH&ĐT 2010

 37.12 Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước không cần cấp 
giấy chứng nhận đầu tư (áp dụng cho nhà đầu tư trong nước có 
dự án đầu tư từ 15 tỷ đến dưới 300 tỷ đồng, và không thuộc lĩnh 
vực đầu tư có điều kiện)

Tỉnh Sở KH&ĐT 2010
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 37.13 Thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án có quy mô 
dưới 300 tỷ và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện

Tỉnh Sở KH&ĐT 2010

 37.14 Thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án có quy mô từ 
300 tỷ trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện

Tỉnh Sở KH&ĐT 2010

 37.15 Thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy 
mô từ 300 tỷ trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với 
thành lập doanh nghiệp

Tỉnh Sở KH&ĐT 2010

 37.16 Thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư thuộc 
quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ

Tỉnh Sở KH&ĐT 2010

 37.17 Thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư Tỉnh Sở KH&ĐT 2010

 37.18 Thẩm tra cấp giấy chứng nhận dầu tư đối với dự án đầu tư quy 
mô tử 300 tỷ trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện 
gắn với thành lập chi nhánh

Tỉnh Sở KH&ĐT 2010

 37.19 Thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư quy 
mô dưới 300 tỷ và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với 
thành lập chi nhánh

Tỉnh Sở KH&ĐT 2010

 37.20 Thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư quy 
mô từ 300 tỷ trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn 
với thành lập chi nhánh

Tỉnh Sở KH&ĐT 2010

 37.21 Thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư quy 
mô từ 300 tỷ trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện 
gắn với thành lập doanh nghiệp

Tỉnh Sở KH&ĐT 2010

 37.22 Thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư thuộc quyền chấp thuận 
của Thủ tướng Chính phủ gắn với thành lập doanh nghiệp

Tỉnh Sở KH&ĐT 2010

 37.23 Thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư quy 
mô dưới 300 tỷ  và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với 
thành lập doanh nghiệp

Tỉnh Sở KH&ĐT 2010

 37.24 Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư Tỉnh Sở KH&ĐT 2010

 37.25 Tạm ngừng thực hiện dự án đầu tư Tỉnh Sở KH&ĐT 2010

 37.26 Giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư Tỉnh Sở KH&ĐT 2010
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 37.27 Đăng ký đổi giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của Luật 
Doanh nghiệp và Luật Đầu tư

Tỉnh Sở KH&ĐT 2010

 37.28 Đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh trong giấy 
chứng nhận đầu tư

Tỉnh Sở KH&ĐT 2010

 37.29 Cấp đổi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ Tỉnh Sở GTVT 2010

 37.30 Di chuyển giấy phép lái xe cơ giới đường bộ (di chuyển đến) Tỉnh Sở GTVT 2010

 37.31 Di chuyển giấy phép lái xe cơ giới đường bộ (di chuyển đi) Tỉnh Sở GTVT 2010
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