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V/v triển khai Nền tảng tích hợp,
chia sẻ dữ liệu cấp Bộ, cấp tỉnh (LGSP) và
tăng cường kết nối, liên thông các hệ thống
thông tin ở Trung ương và địa phương

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2019

Kính gửi:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số
nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020,
định hướng đến 2025;
Căn cứ Quyết định số 153/QĐ-TTg ngày 30/01/2018 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn
2016-2020;
Theo 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.
Với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước về Chính phủ điện tử, chủ trì
triển khai chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin (CNTT) giai đoạn 20162020, Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TTTT) đề nghị Quý cơ quan như sau:
- Cung cấp thông tin về triển khai LGSP gồm: Hiện trạng, kế hoạch triển
khai LGSP, các vấn đề, khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai LGSP và
kết nối với các hệ thống thông tin trong nội bộ và kết nối ra bên ngoài theo mẫu
phiếu gửi kèm theo (bản điện tử có thể lấy tại địa chỉ http://aita.gov.vn);
- Trường hợp Quý cơ quan hiện chưa có điều kiện triển khai LGSP, đề nghị
giao đơn vị chuyên trách về CNTT trực thuộc khẩn trương liên hệ, phối hợp với
Cục Tin học hóa để được hướng dẫn, hỗ trợ;
- Cung cấp thông tin về cán bộ đầu mối phụ trách về LGSP của Quý cơ
quan để trao đổi, phối hợp với Cục Tin học hóa nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng
mắc để triển khai việc kết nối, chia sẻ dữ liệu đạt kết quả;

- Đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ: Cần đẩy
mạnh việc kết nối, chia sẻ dữ liệu trong các cơ sở dữ liệu quốc gia, hệ thống
thông tin có quy mô, phạm vi từ Trung ương đến địa phương do cơ quan mình
quản lý, để tối đa hóa giá trị dữ liệu, tăng cường chất lượng phục vụ dịch vụ
công cung cấp cho người dân và doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều
hành; phát huy tối đa hiệu quả đã đầu tư của nhà nước, tránh đầu tư trùng lặp,
gây lãng phí trong toàn quốc.
Văn bản trả lời của Quý Cơ quan xin vui lòng gửi về Bộ TTTT trước ngày
18/12/2019. Đầu mối liên hệ của Cục Tin học hóa: Đ/c Trần Quốc Tuấn, Trưởng
phòng Tích hợp hệ thống; email: tqtuan@mic.gov.vn; điện thoại: 0902170982.
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Như trên;
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