
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỤC TIN HỌC HÓA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:          /THH-THHT 
 

V/v xin ý kiến góp ý hướng dẫn yêu cầu 

chức năng, tính năng kỹ thuật Nền tảng 

tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp Bộ, cấp tỉnh 

(LGSP)  

Hà Nội, ngày      tháng 02 năm 2020 

 

Kính gửi:  

- Đơn vị chuyên trách về CNTT các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ; 

- Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương; 

- Các doanh nghiệp cung cấp giải pháp kỹ thuật Nền tảng tích hợp, 

chia sẻ dữ liệu cấp Bộ, cấp tỉnh. 
 

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

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

định hướng đến 2025;  

Căn cứ Nghị quyết số 121/NQ-CP ngày 31/12/2019 của Chính phủ về  

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

năm 2019; 

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

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

2016-2020; 

Theo Nghị quyết số 121/NQ-CP và Quyết định số 153/QĐ-TTg, đến hết năm 

2020, 100% các bộ, địa phương phải có Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp 

Bộ/cấp tỉnh (LGSP) và kết nối với Hệ thống kết nối, liên thông các hệ thống thông 

tin ở Trung ương và địa phương (NGSP) để khai thác các cơ sở dữ liệu quốc gia, 

hệ thống thông tin có quy mô, phạm vi từ Trung ương đến địa phương. Đây là 

một mục tiêu quan trọng nhằm tạo lập nền tảng kết nối, chia sẻ dữ liệu thông suốt 

từ Trung ương đến địa phương giai đoạn tới. Bên cạnh đó, việc hoàn thiện mục 

tiêu này còn là tiền đề để đánh giá tính hiệu quả quả Chương trình mục tiêu công 

nghệ thông tin (CNTT) giai đoạn 2016-2020, làm căn cứ để thuyết minh về sự cần 

thiết, tính hiệu quả cho các chương trình, kế hoạch, đề án về ứng dụng công nghệ 

thông tin, phát triển Chính phủ điện tử của các cấp giai đoạn tiếp theo. 

Với vai trò là cơ quan tham mưu cho Bộ Thông tin và Truyền thông thực 

hiện quản lý nhà nước về Chính phủ điện tử, chủ trì triển khai chương trình mục 

tiêu Công nghệ thông tin (CNTT) giai đoạn 2016-2020, Cục Tin học hóa xây dựng 
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Dự thảo Hướng dẫn yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật của Nền tảng tích hợp, 

chia sẻ dữ liệu cấp Bộ/cấp tỉnh (LGSP). 

Bản điện tử của hướng dẫn kỹ thuật, Quý Cơ quan có thể truy cập địa chỉ 

http://aita.gov.vn. 

Để kịp triển khai nhiệm vụ, Quý Cơ quan, đơn vị vui lòng có văn bản trả lời 

gửi về Cục Tin học hóa - Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 29/02/2020, 

đồng thời gửi bản điện tử về địa chỉ: trangntt@mic.gov.vn, điện thoại: 

0975283338. Quá thời hạn trên, nếu Quý Cơ quan, đơn vị không có văn bản góp 

ý, Cục Tin học hóa hiểu là Quý cơ quan, đơn vị đã thống nhất với dự thảo Hướng 

dẫn kỹ thuật. 

Trân trọng cảm ơn./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cục trưởng (để b/c); 

- Lưu: VT, THHT. (100b) 

 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

Đỗ Công Anh 
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