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nước 

CNTT  Công nghệ thông tin 

FTTH Fiber to the home Dịch vụ truy nhập Internet tốc độ cao thông qua 

mạng truy nhập quang FTTx 

FTTx Fiber to the x Internet cáp quang 

G2B Government to Bussiness Giao dịch giữa chính phủ với doanh nghiệp 
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PHẦN I. MỞ ĐẦU 

 

I. SỰ CẦN THIẾT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH 

Quy hoạch tổng thể phát triển công nghệ thông tin tỉnh Tiền Giang đến 

năm 2020 được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2665/QĐ-

UBND ngày 30/7/2009. Quá trình thực hiện quy hoạch được thực hiện đồng bộ 

thống nhất với phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành đã đi 

trước một bước làm căn cứ cho định hướng phát triển ngành trong các cơ quan 

nhà nước, doanh nghiệp và của xã hội. 

Trong quá trình thực hiện quy hoạch có nhiều yếu tố ngoài dự báo quy 

hoạch như suy giảm kinh tế, sự phát triển của tỉnh có những định hướng mới. 

Giai đoạn 2009 - 2015, Chính phủ đã chỉ đạo, ban hành nhiều văn bản mới về 

chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển công nghệ thông tin như Nghị 

quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử; Nghị 

quyết số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 của Chính phủ về Ban hành Chương trình 

hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36 – NQ/TW ngày 

01/7/2014 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt 

Nam về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu 

phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; Quyết định 1755/QĐ-TTg ngày 

22/09/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đưa Việt Nam sớm trở 

thành nước mạnh về Công nghệ thông tin và Truyền thông; Quyết định số 

80/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ Quy định thí 

điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước; Quyết định 

số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ 

quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020… nên nhiều nội dung của Quy hoạch 

tổng thể phát triển công nghệ thông tin tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 không 

còn phù hợp với chiến lược, chính sách của Quốc gia. Nhiều chỉ tiêu quy hoạch 

không còn phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh, một số chỉ tiêu và nhiệm vụ 

phát triển công nghệ thông tin thực tế đã đạt và cao hơn chỉ tiêu Quy hoạch đặt 

ra.  

Để đảm bảo sự phát triển ngành liên tục và kế thừa, phù hợp với thực tiễn 

và xu thế phát triển của khoa học, công nghệ, nhằm đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, 

chỉ đạo điều hành của các cơ quan Đảng và Nhà nước các cấp phục vụ sự 

nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ 

thống chính trị vững mạnh thì cần thiết rà soát, điều chỉnh nội dung quy hoạch 

đã ban hành nhằm vạch ra các định hướng, lộ trình, giải pháp phù hợp với tình 

hình phát triển của tỉnh và phù hợp với quy định của Chính phủ. 
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II. CĂN CỨ PHÁP LÝ 

1. Văn bản của Trung ương 

 Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 của Quốc hội nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 

29/6/2006; 

 Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 của Quốc hội nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 

29/11/2005; 

 Nghị quyết số 36 – NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam (khóa XI) về đẩy mạnh ứng 

dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền 

vững và hội nhập quốc tế; 

 Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 Ban hành Chương trình hành 

động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36 – NQ/TW ngày 

01/7/2014 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản 

Việt Nam về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp 

ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; 

 Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính 

phủ điện tử; 

 Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 26/8/2016 của Chính phủ phê duyệt Chủ 

trương đầu tư các chương trình mục tiêu giai đoạn 2016 - 2020; 

 Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/09/2006 của Chính phủ về lập, 

phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; 

 Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/1/2008 của Chính phủ về việc 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 

07/09/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng 

thể phát triển kinh tế - xã hội; 

 Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 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 số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về 

Thương mại điện tử; 

 Nghị định số 154/2013/NĐ-CP ngày 8/11/2013 của Chính phủ quy định 

về khu công nghệ thông tin tập trung;  

 Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc phê duyệt Đề án Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về 

công nghệ thông tin và truyền thông; 
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 Quyết định số 2457/QĐ-TTg ngày 31/12/2010 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao 

đến năm 2020; 

 Quyết định số 119/QĐ-TTg ngày 18/1/2011 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc phê duyệt Đề án Phát triển Thông tin và Truyền thông nông 

thôn giai đoạn 2011 – 2020; 

 Quyết định số 99/QĐ-TTg ngày 14/1/2014 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc phê duyệt Đề án Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an 

ninh thông tin đến năm 2020; 

 Quyết định số 689/QĐ-TTg ngày 11/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia giai 

đoạn 2014 - 2020; 

 Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014 của Thủ tướng Chính 

phủ Quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ 

quan nhà nước; 

 Quyết định số 2407/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghệ 

thông tin tập trung đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025; 

 Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 28/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Tiền 

Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; 

 Quyết định số 714/QĐ-TTg ngày 22/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia cần ưu tiên triển 

khai tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử; 

 Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát 

triển nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 – 2020; 

 Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 – 2020; 

 Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

Tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4; 

 Quyết định số 896/QĐ-BTTTT ngày 28/5/2012 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông phê duyệt quy hoạch phát triển nhân lực ngành thông tin 

và truyền thông giai đoạn 2012 – 2020; 

 Thông tư số 2514/BTTTT-KHTC ngày 25/07/2016 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông về việc hướng dẫn chuẩn bị triển khai Chương trình mục 

tiêu về công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020; 
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 Văn bản số 1178/BTTTT-TTH ngày 21/4/2015 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông về việc ban hành Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt 

Nam, phiên bản 1.0. 

2. Các văn bản của Tỉnh  

 Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ X; 

 Nghị quyết số 10/NQ-TU ngày 05/4/2017 của Tỉnh ủy về phát triển 

kinh tế - đô thị 03 vùng của tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 

2030; 

 Quyết định số 2665/QĐ-UBND ngày 30/7/2009 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Tiền Giang phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển công nghệ 

thông tin tỉnh Tiền Giang đến năm 2020; 

 Quyết định số 3492/QĐ-UBND ngày 24/12/2013 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Tiền Giang phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Tiền 

Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

 Quyết định số 1454/QĐ-UBND ngày 09/6/2015 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Tiền Giang phê duyệt Đề cương, nhiệm vụ quy hoạch và dự toán 

kinh phí thực hiện điều chỉnh Quy hoạch ứng dụng và phát triển công 

nghệ thông tin tỉnh Tiền Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 

2030; 

 Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 13/6/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Tiền Giang triển khai Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động 

của cơ quan nhà nước tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2011 – 2015; 

 Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 10/9/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Tiền Giang triển khai thực hiện Đề án “Đưa Việt Nam sớm trở thành 

nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông” trên địa bàn tỉnh 

Tiền Giang; 

 Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 22/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Tiền Giang về thực hiện Nghị quyết 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 của 

Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 

36-NQ/TW ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh 

ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền 

vững và hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; 

 Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 30/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Tiền Giang về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ 

quan nhà nước tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2016 – 2020; 

 Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 17/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Tiền Giang về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong 

hoạt động cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh; 

 Các dự án quy hoạch phát triển ngành và địa phương của tỉnh Tiền 

Giang có liên quan đã được phê duyệt. 
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III.  MỤC TIÊU, PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH  

Mục tiêu điều chỉnh Quy hoạch: 

Rà soát, đánh giá thực trạng kết quả triển khai, thực hiện quy hoạch giai 

đoạn 2009 - 2016.  

Bổ sung định hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển 

công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh, phù hợp với tình hình thực tế, góp phần 

phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. 

Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước 

về lĩnh vực công nghệ thông tin bảo đảm thống nhất, đồng bộ phù hợp với quy 

hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các ngành.  

Làm cơ sở để xây dựng kế hoạch và chương trình, dự án phát triển công 

nghệ thông tin; tạo môi trường, cơ sở pháp lý thu hút các doanh nghiệp, tổ 

chức, cá nhân đầu tư phát triển công nghệ thông tin phù hợp với quy hoạch 

chung. Thúc đẩy phát triển và phổ cập công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh, 

góp phần nâng cao đời sống nhân dân. 

Phạm vi điều chỉnh Quy hoạch: 

Phạm vi về không gian: Toàn bộ địa giới hành chính tỉnh Tiền Giang. 

Phạm vi về thời gian:  

Số liệu đánh giá hiện trạng năm 2009 – 2016; 

Quy hoạch giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến 2030.   

Phạm vi về nội dung:  

Nghiên cứu điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của tỉnh; nghiên cứu quy 

hoạch các ngành có liên quan (quy hoạch kinh tế xã hội, quy hoạch giao thông 

vận tải, quy hoạch các ngành của tỉnh…), đánh giá tác động của điều kiện tự 

nhiên, kinh tế xã hội đến ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin. Nghiên 

cứu, đánh giá hiện trạng ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin của tỉnh 

đến năm 2016; phân tích, dự báo xu hướng phát triển trong thời gian tới.… Từ 

đó xây dựng quy hoạch và các giải pháp, tổ chức thực hiện điều chỉnh Quy 

hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 

đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 

Đối tượng của quy hoạch:  

Các cơ quan, đơn vị Đảng và Nhà nước các cấp; các cơ quan thuộc ngành 

dọc; các đơn vị sự nghiệp; các trường chuyên nghiệp, trường phổ thông; doanh 

nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh. 
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PHẦN II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY HOẠCH 

 

I. ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ KINH TẾ XÃ HỘI TÁC ĐỘNG ĐẾN PHÁT 

TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  

1.  Điều kiện tự nhiên
1
 

Tiền Giang là một tỉnh ven biển thuộc đồng bằng sông Cửu Long, nằm trải 

dài trên bờ Bắc Sông Tiền với chiều dài trên 120 km. Phía Đông giáp biển 

Đông, phía Tây giáp tỉnh Đồng Tháp, phía Nam giáp tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long, 

phía Bắc và Đông Bắc giáp tỉnh Long An và thành phố Hồ Chí Minh. 

Diện tích tự nhiên của toàn tỉnh là 2.509,3 km². Tỉnh có 11 đơn vị hành 

chính cấp huyện (gồm thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công, thị xã Cai Lậy và 8 

huyện) với 173 đơn vị hành chính cấp xã (7 thị trấn, 22 phường, 144 xã). Trong 

đó thành phố Mỹ Tho là đô thị loại I, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa xã 

hội của tỉnh Tiền Giang, đồng thời cũng là trung tâm, là hội điểm giao lưu văn 

hóa, giáo dục, đào tạo, du lịch lâu đời của các tỉnh trong vùng, nằm cách thành 

phố Hồ Chí Minh 70km về hướng Nam và cách thành phố Cần Thơ 90km về 

hướng Bắc. Thành phố Mỹ Tho đang tập trung xây dựng danh hiệu chuẩn văn 

minh đô thị và thành phố thông minh. 

Tiền Giang có bờ biển dài 32 km cùng với diện tích gần 16.000 ha cồn bãi 

nuôi tôm, cá cùng với hệ thống giao thông thủy bộ thuận lợi, là cửa ngõ giao 

thương quan trọng với các vùng đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam bộ 

nhất là đối với thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là sự nỗ lực, năng động, sáng 

tạo trong hoạt động sản xuất - kinh doanh của bà con ngư dân (chuyển đổi 

ngành nghề khai thác từ ven bờ ra xa bờ, hình thành các tổ hợp đoàn kết sản 

xuất trên biển), của các doanh nghiệp cũng như vai trò quản lý của Nhà nước 

nên ngành thủy sản đã có những chuyển biến vượt bậc, đóng góp tích cực vào 

sự phát triển chung của tỉnh. 

Với các điều kiện về vị trí địa lý, kinh tế và giao thông đường bộ, đường 

thủy, tỉnh Tiền Giang có nhiều lợi thế trong việc sử dụng tài nguyên thiên 

nhiên, phát triển kinh tế biển và tăng cường khả năng hợp tác, giao lưu kinh tế, 

văn hóa, du lịch với các tỉnh trong vùng… đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh 

và địa bàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho việc 

thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp trong và ngoài nước thực hiện phát triển 

công nghệ thông tin đồng bộ trên địa bàn tỉnh. 

Tiền Giang có địa hình bằng phẳng, tuy nhiên có những khu vực có địa 

hình thấp trũng hay gò cao hơn so với địa hình chung toàn tỉnh như: khu vực 

trũng phía Bắc Đồng Tháp Mười, khu vực giữa quốc lộ 1 và kênh chợ Gạo.… 

Do đặc điểm bề mặt là nền đất phù sa mới, giàu bùn sét và hữu cơ nên về mặt 

                                           
1
 Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Tiền Giang (www.tienggiang.gov.vn) 
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địa hình cao trình tương đối thấp, về địa chất công trình khả năng chịu lực 

không cao, cần phải san nền và gia cố nhiều cho các công trình xây dựng. 

Dân số trung bình toàn tỉnh năm 2016 khoảng 1.740 nghìn người, chiếm 

khoảng 1,9% dân số cả nước. Mật độ dân số đạt khoảng 690 người/km
2
, cao 

gấp 2,5 lần so với cả nước, là tỉnh có mật độ dân số đông so với các tỉnh trong 

vùng đồng bằng sông Cửu Long. Trong tổng dân số, dân số khu vực thành thị 

chiếm khoảng 16%; dân số khu vực nông thôn chiếm khoảng 84%, dân số phân 

bố không đồng đều, mức sống người dân không ở thành thị thấp hơn nhiều so 

với khu vực thành thị, chênh lệch nhiều giữa thu nhập và nhận thức của người 

dân các vùng đã tác động nhất định đến việc tiếp cận các dịch vụ công nghệ 

thông tin, xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển công nghệ thông tin trên toàn 

tỉnh, nhất là các dự án về xây dựng hệ thống dịch vụ hành chính công trực 

tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp. Tỷ lệ tăng dân số đạt 0,7%/năm, cao 

hơn so với tốc độ tăng của chỉ số sẵn sàng phát triển và ứng dụng công nghệ 

thông tin giai đoạn 2011 – 2016 (đạt 0,13%/năm). 

Lao động Tiền Giang đang làm việc trong các ngành kinh tế có khoảng 

trên 1 triệu người (chiếm khoảng 60%). Cơ cấu lao động chuyển dịch theo 

hướng giảm tỷ trọng lao động khu vực nông lâm nghiệp: lao động công nghiệp 

– xây dựng chiếm khoảng 16%; lao động dịch vụ chiếm khoảng 29%; lao động 

nông lâm nghiệp chiếm khoảng 55%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo khoảng 46%, 

chất lượng lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật phân bố không đồng đều, 

tập trung chủ yếu ở khu vực thành phố Mỹ Tho và thị xã Gò Công. Đa phần lao 

động của tỉnh chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, tỷ lệ lao động qua 

đào tạo vẫn còn thấp, ảnh hưởng đến việc phát triển và ứng dụng công nghệ 

thông tin đồng bộ trong toàn tỉnh. 

2.  Tình hình phát triển kinh tế xã hội
2
 

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (theo giá so sánh năm 2010) năm 2016, tăng 

8,5% so với năm 2015. Thu nhập bình quân đầu người năm đạt 39,1 triệu 

đồng/người/năm, tăng 3,6 triệu đồng so với năm 2015 (năm 2015 đạt 35,6 triệu 

đồng). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, 

xây dựng và giảm tỷ trọng nông nghiệp. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản 

chiếm 38,7%; công nghiệp, xây dựng chiếm 26,8%; dịch vụ và thuế sản phẩm 

chiếm 34,5%. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chỉ chiếm 13% trên tổng 

GRDP, nhưng có xu hướng tăng dần (năm 2015 chiếm 11%). 

Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển. Nhờ ứng dụng khoa học - kỹ 

thuật và tăng cường cơ giới hóa nên năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất 

tăng lên, có sức cạnh tranh. Giá trị sản xuất khu vực nông, lâm, ngư nghiệp 

năm 2016 đạt 42.887 tỷ đồng, tăng 3,9%. 

                                           
2
 Nguồn: Báo cáo Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang năm 2016 và Kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội năm 2017 
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Sản xuất công nghiệp những năm qua đã giữ được nhịp độ tăng trưởng 

cao, có vai trò là nền tảng của nền kinh tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế 

- xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế của cả tỉnh. Giá trị sản xuất công nghiệp 

đạt 86.988 tỷ đồng, tăng 18,5% so với thực hiện năm 2015. Là ngành tăng 

trưởng cao nhất trong tất cả các ngành kinh tế của tỉnh. 

Hạ tầng các khu, cụm công nghiệp dần được hoàn thiện. Đã có 4 khu công 

nghiệp được thành lập và đi vào hoạt động, gồm: Khu công nghiệp Mỹ Tho, 

khu công nghiệp Tân Hương, khu công nghiệp Long Giang, khu công nghiệp 

Dịch vụ dầu khí Soài Rạp, với các lĩnh vực thu hút đầu tư như chế biến nông 

lâm thủy hải sản, may mặc, chế biến thực phẩm, dệt may, điện tử…. Và 4 cụm 

công nghiệp đang hoạt động gồm cụm công nghiệp An Thạnh, Song Thuận, 

Tân Mỹ Chánh, Trung An. Đến nay, các khu công nghiệp của tỉnh, đã có 85 dự 

án đầu tư; trong đó, có 59 dự án FDI, với tổng vốn đầu tư 1.742,32 triệu USD 

và 3.983,6 tỷ đồng, tổng diện tích cho thuê 448,04 ha.  

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2016, đạt 52.600 tỷ 

đồng, tăng 13% so với năm 2015, đạt 94,8% kế hoạch. Kim ngạch xuất khẩu 

hàng hóa đạt 2.116 tỷ USD, đạt 100,8% kế hoạch. 

Hạ tầng du lịch đã được tập trung đầu tư, phát triển nhanh các điểm du 

lịch mới, sản phẩm du lịch ngày càng đa dạng và phong phú; bước đầu đã thu 

hút đầu tư được các khách sạn, khu nghỉ dưỡng đáp ứng khá tốt nhu cầu của du 

khách. Toàn tỉnh hiện có 234 cơ sở lưu trú với 3.835 phòng; 24 nhà hàng và 43 

đơn vị lữ hành (trong đó có 16 đơn vị lữ hành quốc tế). Số khách tham quan du 

lịch đạt 1.590,4 nghìn lượt; trong đó khách quốc tế đạt 513,7 nghìn lượt, tăng 

9,9% so cùng kỳ. 

Tổng thu ngân sách năm 2016 đạt 11.539 tỷ đồng, trong đó thu từ kinh tế 

địa phương thực hiện được 6.590 tỷ đồng, đạt 112,6% so dự toán và tăng 

18,2% so cùng kỳ. Tổng chi ngân sách nhà nước năm 2016 đạt 10.417,8 tỷ 

đồng, trong đó chi đầu tư phát triển là 3.571,6 tỷ đồng.  

Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội thực hiện 26.929 tỷ đồng, đạt 101,2% kế 

hoạch, tăng 10,4% so cùng kỳ. 

Tập trung chăm lo bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội; quan tâm phát triển 

giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe, chăm lo đời sống văn hóa tinh thần của 

nhân dân. Văn hoá, thể thao, thông tin, truyền thông tiếp tục phát triển đa dạng, 

cơ bản đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần của nhân dân.  

Trong các năm qua, quy mô trường, lớp, học sinh bậc trung học tương đối 

ổn định; ngành giáo dục tiếp tục ưu tiên các nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất 

cho các trường mầm non, nhất là các trường ở vùng sâu, vùng khó khăn. Năm 

2016, toàn tỉnh có 175 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 30,3% so tổng số 

trường.  

Ngành Y tế cũng đã có những bước phát triển, nâng cao chất lượng phục 

vụ sức khỏe nhân dân trong tỉnh, các chỉ tiêu của ngành cơ bản đạt được kết 
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quả theo kế hoạch đề ra. Công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh 

được thường xuyên quan tâm và theo dõi chặt chẽ.  

Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo được đẩy mạnh, 

quan tâm hỗ trợ nghèo phát triển sản xuất. Tổng số lao động được tạo việc làm 

là 20.173 lao động; trong đó tạo việc làm mới 14.400 lao động; tỷ lệ thất 

nghiệp khu vực thành thị là 2,2%. Tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2016 giảm còn 

5,17%. 

Tình hình chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng an ninh được tăng cường, 

trật tự an toàn xã hội được giữ vững. 

3.  Cơ sở hạ tầng
3
 

Giao thông đường bộ: Trên địa bàn tỉnh Tiền Giang hiện có 7.027,46 km 

đường bộ, trong đó có 1 tuyến cao tốc dài 11km, 4 tuyến quốc lộ (quốc lộ 1, 

quốc lộ 30, quốc lộ 50, quốc lộ 60) dài 137,07km, 28 tuyến đường tỉnh dài 

422,32km, 155 tuyến đường huyện dài 890,347km và các đường liên xã, nội 

thị, đường chuyên dùng dài 5.566,7km. Trong thời gian qua, tỉnh đã tập trung 

ưu tiên đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông để tạo điều kiện thuận lợi trong việc 

giao lưu hàng hoá và phát triển du lịch, nối liền trung tâm tỉnh lỵ với trung tâm 

các huyện và trung tâm các xã. 

Điện lực: Trong thời gian qua, lưới điện về cơ bản đã phủ kín khắp địa 

bàn tỉnh, đáp ứng nhu cầu về điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt trên địa bàn, 

tạo điều kiện cho việc phát triển công nghệ thông tin đồng bộ, đặc biệt trong 

việc xây dựng, phát triển hạ tầng mạng. Lưới điện đã có tác động trực tiếp đến 

phát triển hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin.  

Đến cuối năm 2016, tỷ lệ hộ có điện đạt 99,99%; tỷ lệ hộ dân nông thôn 

có điện đạt 99,997%. Toàn tỉnh hiện có 488.903 điện kế chính (trong đó ở nông 

thôn là 419.319); hiện còn 14.026 điện kế tổ có từ 2 - 9 hộ và 309 điện kế tổ có 

từ 10 hộ trở lên. 

Hạ tầng cấp nước, thoát nước: Hạ tầng cấp nước, thoát nước trên địa bàn 

tỉnh Tiền Giang được phát triển tại hầu hết các tuyến đường, các khu dân cư, 

khu quy hoạch trong thành phố Mỹ Tho, các tuyến đường trung tâm thị xã Gò 

Công, Cai Lậy và thị trấn các huyện; tạo thuận lợi cho việc xây dựng, phát triển 

hạ tầng mạng cáp ngầm đồng bộ và đảm bảo mỹ quan đô thị. 

4. Tác động của kinh tế xã hội đến ứng dụng và phát triển công nghệ 

thông tin 

4.1.  Thuận lợi 

Tiền Giang có vị trí rất thuận lợi, nằm trong vùng đồng bằng sông Cửu 

Long và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; nằm giữa 2 trung tâm kinh tế lớn, 

phát triển năng động và mạnh mẽ là thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Cần 

                                           
3
 Nguồn: Báo cáo Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang năm 2016 và Kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội năm 2017 
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Thơ; đồng thời nằm trên các trục giao thông quan trọng như quốc lộ 1A, quốc 

lộ 50, quốc lộ 60, các tuyến đường cao tốc, đường thủy…. Điều đó tác động 

mạnh đến sự phát triển hợp tác quốc tế, mở rộng giao lưu văn hóa, du lịch của 

Tiền Giang với thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh ở vùng kinh tế trọng điểm 

phía Nam, đồng thời tạo cơ hội thuận lợi để thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp 

trong và ngoài nước thực hiện các dự án phát triển công nghệ thông tin đồng 

bộ, đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội. 

Tiền Giang có địa hình bằng phẳng; vừa có lợi thế về phát triển kinh tế 

biển (với bờ biển dài 32 km, giàu nguồn lực hải sản có giá trị xuất khẩu cao), 

vừa có tiềm năng về tài nguyên du lịch tự nhiên và nhân văn phong phú, đa 

dạng, tạo lợi thế phát triển nhiều loại hình du lịch, đặc biệt là du lịch sinh thái, 

phát triển các ngành dịch vụ và thương mại điện tử. Đây là điều kiện thuận lợi 

cho phép Tiền Giang triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin để quảng bá 

hình ảnh du lịch, cơ hội đầu tư của tỉnh đến rộng rãi du khách, nhà đầu tư trong 

nước và quốc tế. 

Hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã có 

những bước phát triển mạnh trong thời gian gần đây, góp phần đáng kể thúc 

đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Đây là điều kiện thuận lợi để 

phát triển công nghiệp công nghệ thông tin và thương mại điện tử trong thời 

gian tới nhằm đem lại lợi ích phát triển kinh tế - xã hội. 

Các doanh nghiệp đã chủ động đổi mới công tác quản lý, ứng dụng công 

nghệ tiên tiến trong sản xuất, tích cực tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, 

nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh; đóng góp tích cực vào việc giải quyết 

việc làm cho lao động, nâng giá trị kim ngạch xuất khẩu, tăng thu ngân sách, 

thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Quốc phòng an ninh được củng cố và giữ vững, quan hệ đối ngoại tiếp tục 

được phát triển, an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội ổn định tạo điều kiện 

thuận lợi cho công nghệ thông tin phát triển bền vững. 

4.2.  Khó khăn 

Tiền Giang nằm giữa 2 trung tâm kinh tế lớn, phát triển năng động và 

mạnh mẽ là thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ và trong vùng kinh tế 

trọng điểm phía Nam là một cơ hội, lợi thế, song cũng là một thách thức lớn về 

cạnh tranh thu hút vốn đầu tư, chất xám, phát triển kinh tế, cũng như thu hút sự 

quan tâm của các doanh nghiệp trong và ngoài nước về phát triển công nghệ 

thông tin trên địa bàn tỉnh. 

Dân cư sống chủ yếu tại khu vực nông thôn, phân bố không đồng đều. Tuy 

đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện, nhưng 

chưa đồng đều, vẫn còn khoảng cách giữa các khu vực nông thôn và thành thị 

trong tỉnh, vẫn còn nhiều người dân và hộ gia đình chưa có điều kiện tiếp cận 

với công nghệ thông tin, chưa có nhận thức về vai trò, tác dụng của thông tin. 

Chất lượng giáo dục phổ thông phát triển chưa đồng đều giữa các khu vực 

nông thôn và thành thị, chất lượng dạy và học ở một số trường còn thấp. Nguồn 
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kinh phí đầu tư cơ sở vật chất trường học theo hướng chuẩn hóa và hiện đại hóa 

còn hạn chế, điều này ảnh hưởng đến việc triển khai ứng dụng các công nghệ 

tiên tiến, hiện đại trong việc giảng dạy các môn học và đưa môn tin học vào 

chương trình chính khóa, lựa chọn tại các trường học trên địa bàn tỉnh.  

Chưa có chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao từ các tỉnh, 

thành phố phát triển trong nước và nước ngoài về làm việc tại tỉnh; chưa có cơ 

chế tạo công bằng xã hội trong phát triển giáo dục, đào tạo, nhất là đào tạo đội 

ngũ công chức và đội ngũ chuyên gia về công nghệ thông tin. 

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đang trong quá trình đầu tư nên mới phát 

huy hiệu quả bước đầu, một số mặt chưa thật sự đáp ứng tốt yêu cầu phát triển, 

nhất là khu vực nông thôn. 

II. HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN GIAI 

ĐOẠN 2009 - 2016   

1. Ứng dụng công nghệ thông tin  

1.1.  Ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan Đảng 

Trong thời gian qua, việc ứng dụng công nghệ thông tin đã được triển khai 

đồng bộ, thống nhất từ Văn phòng Tỉnh ủy, các ban của Tỉnh uỷ đến các văn 

phòng huyện ủy, thị ủy, thành uỷ, sử dụng các hệ thống phần mềm dùng chung 

gồm: Thư điện tử, hệ thống thông tin điều hành và tác nghiệp, phần mềm 

chuyên ngành công tác kiểm tra Đảng, phần mềm quản lý đảng viên, thu nộp 

đảng phí được sử dụng trong toàn hệ thống mạng diện rộng của Tỉnh uỷ.  

Các chương trình quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên, mục lục hồ sơ lưu trữ, 

thẻ đảng viên, cơ sở dữ liệu chuyên ngành kiểm tra đảng, thông tin phục vụ 

lãnh đạo đã được triển khai đồng bộ, sử dụng thường xuyên tại các huyện ủy, 

thị ủy, thành uỷ và các Đảng ủy trực thuộc, góp phần đổi mới phương thức lãnh 

đạo, lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo và điều 

hành của các cấp ủy. Hệ thống hội nghị trực tuyến đã được trang bị tại Văn 

phòng Tỉnh ủy và 11 huyện ủy, thị ủy, thành ủy, thực hiện họp qua hệ thống hội 

nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết của Trung ương và của Tỉnh ủy đến các 

đơn vị đảng ủy trực thuộc; hệ thống phần mềm IMAS quản lý và tổng hợp tài 

sản đảng đã được triển khai đến 100% các ban, cơ quan thuộc Tỉnh ủy, các 

huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc. 

Tại các cơ quan Đảng ủy xã, phường, thị trấn và cơ quan đoàn thể bước 

đầu đã quan tâm đầu tư triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào các công 

tác chuyên môn, đạt trên 80% đơn vị cấp xã và 85% đơn vị đoàn thể triển khai 

ứng dụng các phần mềm, cơ sở dữ liệu. Tuy nhiên, đa phần chỉ ứng dụng công 

nghệ thông tin vào công tác quản lý văn bản, tài chính, chưa trang bị các phần 

mềm quản lý chuyên ngành, hệ thống họp trực tuyến phục vụ công tác quản lý 

và điều hành. 
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1.2.  Ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
4
 

Trong thời gian qua, các đơn vị cấp tỉnh, sở, ban, ngành, huyện, thị xã, 

thành phố đã quan tâm đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật, xây dựng và hoàn 

thành được cơ bản về sử dụng phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin vào 

hoạt động của cơ quan nhà nước, đã đạt được một số kết quả quy hoạch đề ra. 

Ứng dụng, tác nghiệp dùng chung phục vụ quản lý và điều hành: 

Hệ thống thư điện tử công vụ (@tiengiang.gov.vn): Đã được triển khai 

theo mô hình tập trung tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu của tỉnh, đạt 100% đơn 

vị sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân huyện triển khai; 98% cán bộ, công chức 

được cấp hộp thư điện tử; 95% cán bộ, công chức thường xuyên sử dụng hộp 

thư điện tử. Tuy nhiên, chất lượng sử dụng của hệ thống vẫn chưa đáp ứng 

được nhu cầu, do dung lượng và tốc độ đường truyền, chức năng đảm bảo an 

toàn, an ninh thông tin của hệ thống vẫn còn thấp. 

Phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc: Đã triển khai đưa vào 

sử dụng chính thức theo mô hình tập trung tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu của 

tỉnh, đảm bảo kết nối, liên thông giữa các đơn vị. Phạm vi triển khai bao gồm: 

92% đơn vị sở, ban, ngành và 100% Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và mở 

rộng một cho một số cơ quan ngành dọc, cơ quan đoàn thể cấp tỉnh. Với 38% 

văn bản điện tử được trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhau. 

Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến: Đã được đầu tư xây dựng hệ 

thống phòng họp và thuê đơn vị cung cấp đường truyền thiết bị phục vụ Hội 

nghị truyền hình trực tuyến tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân 

dân cấp huyện phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh, nhằm tiết kiệm 

thời gian và chi phí. Việc triển khai họp qua hệ thống hội nghị truyền hình trực 

tuyến giữa các cơ quan, đơn vị trong địa phương vẫn còn nhiều hạn chế và 

chưa được thực hiện thường xuyên. Trong năm 2016, có khoảng 20 cuộc họp 

qua hệ thống hội nghị truyền hình trên tổng số cuộc họp giữa Ủy ban nhân dân 

tỉnh với các đơn vị cấp sở, Ủy ban nhân dân các huyện. 

Ứng dụng tác nghiệp chuyên ngành: 

Phần mềm quản lý chuyên ngành như phần mềm quản lý kế toán – tài 

chính, quản lý tài sản, quản lý nhân sự và các phần mềm chuyên ngành khác 

đang được ứng dụng rộng rãi ở các đơn vị trên địa bàn tỉnh, bước đầu phát huy 

hiệu quả trong hoạt động quản lý và điều hành. Tuy nhiên, đa phần các phần 

mềm chuyên ngành mới chỉ được triển khai riêng lẻ tại các cơ quan, đơn vị, 

chưa được triển khai đồng bộ, chưa có sự gắn kết liên thông trong toàn tỉnh.  

Bảng 1: Tình hình ứng dụng phần mềm quản lý chuyên ngành tại các 

cơ quan, đơn vị 

                                           
4
 Nguồn: Báo cáo số 89/BC-STTTT ngày 29/6/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tiền Giang 

Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật Công nghệ thông tin; Báo cáo tình hình ứng dụng công nghệ thông tin 

của tỉnh Tiền Giang năm 2016 
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TT Phần mềm Tỷ lệ đơn vị sử dụng 
Hình thức 

triển khai 

1 Quản lý nhân sự 

100% đơn vị sở, ban, ngành, Ủy 

ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban 

nhân dân cấp xã   

Đồng bộ 

2 Quản lý kế toán - tài chính  

100% đơn vị sở, ban, ngành, Ủy 

ban nhân dân cấp huyện; 49% Ủy 

ban nhân dân cấp xã  

Đồng bộ 

3 Quản lý tài sản  

67% đơn vị sở, ban, ngành; 64% 

Ủy ban nhân dân cấp huyện; 31% 

Ủy ban nhân dân cấp xã 

Đồng bộ 

4 
Quản lý đề tài, dự án nghiên cứu 

khoa học công nghệ 

Sở Khoa học và Công nghệ 

Riêng lẻ 

5 

Quản lý phương tiện đo; Thống 

kê cơ sở và tổng hợp về khoa học 

và công nghệ 

Riêng lẻ 

6 Quản lý cấp/đổi Giấy phép lái xe Sở Giao thông Vận tải Riêng lẻ 

7 
Quản lý thanh tra, khiếu nại, tố 

cáo 

Sở Giao thông Vận tải; Sở Tài 

nguyên và Môi trường; Thanh Tra 

tỉnh 

Riêng lẻ 

8 Một cửa liên thông 

83% đơn vị sở, ban, ngành; 100% 

Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy 

ban nhân dân cấp xã  

Đồng bộ 

9 Ứng dụng chữ ký số 

393 đơn vị (bao gồm các sở, ban, 

ngành tỉnh; đơn vị trực thuộc các 

sở, ngành; các đơn vị ngành dọc, 

đoàn thể; UBND cấp huyện; các 

phòng ban chuyên môn UBND 

cấp huyện và 173 UBND cấp xã) 

và 19 thiết bị ký số cho cá nhân là 

công chức thuộc Văn phòng 

UBND tỉnh và công chức của Sở 

Thông tin và Truyền thông. 

Đồng bộ 

10 Quản lý dạy nghề Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn 

Riêng lẻ 

11 Quản lý tàu cá Riêng lẻ 

12 
Quản lý ngân sách và kho bạc 

(TABMIS) 

8,3% đơn vị sở, ban, ngành; 100% 

Ủy ban nhân dân cấp huyện 
Đồng bộ 

13 
Quản lý giá cả hàng hóa và dịch 

vụ 
Sở Tài chính Riêng lẻ 

14 Báo cáo thống kê Sở Tài chính 

Sở Tài chính 

Riêng lẻ 

15 
Tổng hợp thông tin tính chỉ số 

ICT Index 
Riêng lẻ 

16 

Ứng dụng hệ thống thông tin địa 

lý (GIS) trong việc xây dựng cơ 

sở dữ liệu quản lý ngành công 

nghiệp và quản lý hệ thống kinh 

doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh 

Sở Công thương Riêng lẻ 
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TT Phần mềm Tỷ lệ đơn vị sử dụng 
Hình thức 

triển khai 

Tiền Giang 

17 
Xác lập hồ sơ vụ việc kiểm tra, 

xử lý vi phạm hành chính 
Riêng lẻ 

18 
Quản lý kho lưu trữ hồ sơ chuyên 

ngành Tài nguyên và Môi trường 
Sở Tài nguyên và Môi trường 

Riêng lẻ 

19 
Thống kê dữ liệu quan trắc nước 

dưới đất 
Riêng lẻ 

20 Quản lý chi 

Bảo hiểm Xã hội 

Riêng lẻ 

21 
Quản lý xét duyệt chế độ Bảo 

hiểm Xã hội 
Riêng lẻ 

22 

Nhập tin khảo sát mức sống hộ 

gia đình; nhập tin Lao động việc 

làm; năng suất sản lượng lúa, cây 

hàng năm; thủy sản; chăn nuôi; 

xây dựng và vốn đầu tư; điều tra 

doanh nghiệp; điều tra công 

nghiệp tháng; điều tra công 

nghiệp ngoài quốc doanh; báo cáo 

FDI; phục vụ công tác Tổng điều 

tra cơ sở kinh tế hành chính sự 

nghiệp 

Cục Thống kê tỉnh Riêng lẻ 

23 Quản lý bệnh viện tuyến tỉnh 

8 bệnh viện của tỉnh (Bệnh viện 

Đa khoa Tiền Giang; Bệnh viện 

Mắt; Bệnh viện Phụ sản; Bệnh 

viện Da liễu; Bệnh viện Tâm thần; 

Bệnh viện Lao; Bệnh viện Đa 

khoa Khu vực Gò Công; Bệnh 

viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy) 

Riêng lẻ 

24 
Quản lý bệnh viện tuyến huyện 

và chuyên khoa 

100% đơn vị tuyến huyện; 100% 

trạm y tế xã/phường và phòng 

khám đa khoa khu vực 

Đồng bộ 

25 
Phần mềm xây dựng cơ sở dữ liệu 

về Việt kiều 
Sở Ngoại vụ Riêng lẻ 

26 Quản lý điểm học sinh 
100% trường trung học phổ thông 

và trung học cơ sở 
Đồng bộ 

27 
Quản lý đoàn viên và thi trắc 

nghiệm trực tuyến 

100% đơn vị sở, ban, ngành, Ủy 

ban nhân dân cấp huyện 
Đồng bộ 

28 Quản lý công chứng và hộ tịch 75% đơn vị sở, ban, ngành Đồng bộ 

29 Quản lý hộ tịch huyện, xã 
100% Ủy ban nhân dân cấp huyện, 

Ủy ban nhân dân cấp xã 
Đồng bộ 

30 Quản lý nhân khẩu ngành công an  

12,5% đơn vị sở, ban, ngành; 

100% Ủy ban nhân dân cấp huyện, 

Ủy ban nhân dân cấp xã 

Đồng bộ 

31 Quản lý hộ nghèo Sở Lao động Thương binh và Xã 

hội 

Riêng lẻ 

32 Quản lý chi trả người có công Riêng lẻ 
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TT Phần mềm Tỷ lệ đơn vị sử dụng 
Hình thức 

triển khai 

33 Quản lý trẻ em Sở Lao động Thương binh và Xã 

hội; 100% Ủy ban nhân dân cấp 

huyện 

Đồng bộ 

34 Quản lý mộ nghĩa trang và liệt sĩ Đồng bộ 

Nguồn: Báo cáo tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh Tiền Giang năm 2016 

Cơ sở dữ liệu: Tỉnh Tiền Giang đã quan tâm đầu tư triển khai xây dựng cơ 

sở dữ liệu trong các cơ quan hành chính nhà nước làm nền tảng cho các ứng 

dụng trong quản lý, điều hành cũng như cung cấp các dịch vụ công. Tuy nhiên, 

đa phần các cơ sở dữ liệu vẫn chưa được đồng bộ, chưa có sự gắn kết liên 

thông trong toàn tỉnh và chưa được cập nhật thường xuyên, làm hạn chế hiệu 

quả ứng dụng công nghệ thông tin.  

Bảng 2: Tình hình triển khai xây dựng và sử dụng các cơ sở dữ liệu 

chuyên ngành tại các cơ quan, đơn vị  

TT Phần mềm Đơn vị triển khai 

1 Cơ sở dữ liệu dân cư (hộ tịch) Sở Tư pháp 

2 Cơ sở dữ liệu quản lý công chứng Sở Tư pháp 

3 Cơ sở dữ liệu cán bộ công chức  Sở Nội vụ 

4 Cơ sở dữ liệu về đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư 

5 Cơ sở dữ liệu về hỗ trợ kê khai thuế Cục Thuế 

6 Cơ sở dữ liệu về dân cư 
Chi cục Dân số Kế 

hoạch hóa gia đình 

7 Cơ sở dữ liệu hộ nghèo 
Sở Lao động Thương 

binh và Xã Hội 

8 Cơ sở dữ liệu người có công 
Sở Lao động Thương 

binh và Xã Hội 

9 Cơ sở dữ liệu trẻ em 
Sở Lao động Thương 

binh và Xã Hội 

10 Cơ sở dữ liệu nghĩa trang và liệt sĩ 
Sở Lao động Thương 

binh và Xã Hội 

11 Cơ sở dữ liệu y bạ Sở Y tế 

12 Cơ sở dữ liệu đoàn viên (đang xây dựng) Tỉnh đoàn 

13 Cơ sở dữ liệu học sinh Sở Giáo dục và Đào tạo 

14 Cơ sở dữ liệu nhân khẩu ngành Công an (đang xây dựng) Công an tỉnh 

15 Cơ sở dữ liệu dạy nghề nông thôn 
Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

16 Cơ sở dữ liệu GIS Sở Công thương 

17 Cơ sở dữ liệu hộ tịch huyện, xã Sở Tư pháp 

18 Cơ sở dữ liệu bệnh viện Sở Y tế 

19 Cơ sở dữ liệu về Việt kiều Sở Ngoại vụ 

20 Cơ sở dữ liệu về đất đai Vilis 2.0 
Sở Tài nguyên và Môi 

trường 

Nguồn: Báo cáo tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh Tiền Giang năm 2016 
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Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp: 

Cổng thông tin điện tử của tỉnh (https://www.tiengiang.gov.vn/) đã được 

xây dựng và đi vào hoạt động có hiệu quả. Cập nhật kịp thời các hoạt động chỉ 

đạo điều hành của lãnh đạo tỉnh đến người dân và doanh nghiệp, phục vụ công 

tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, hình thành nhịp cầu trực tuyến 

gắn bó mật thiết giữa chính quyền tỉnh với các tổ chức và nhân dân. Tích hợp 

triển khai liên thông với 35 trang thông tin điện tử của các đơn vị sở, ban, 

ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, 11 trang thành phần các đơn vị đoàn thể, 

các đơn vị ngành dọc trên địa bàn tỉnh…, trên nền tảng kỹ thuật như nhau. Đây 

là kênh thông tin quan trọng để người dân, doanh nghiệp và các tổ chức khác 

có thể tìm kiếm thông tin, theo dõi, giám sát các hoạt động của cơ quan nhà 

nước góp phần minh bạch hóa hoạt động của cơ quan nhà nước. 

Đến nay, các cổng/trang thông tin điện tử của các đơn vị đã cung cấp được 

trên 1.600 dịch vụ công trực tuyến; trong đó có 631 dịch vụ công mức độ 3 và 

35 dịch vụ công mức độ 4. Các đơn vị sở, ban, ngành cung cấp trên 1.300 dịch 

vụ công trực tuyến; cấp huyện cung cấp trên 300 dịch vụ công trực tuyến.   

Ngoài ra, các cổng/trang thông tin điện tử của các đơn vị cũng đã thực 

hiện các hoạt động đối thoại trực tuyến giữa cơ quan quản lý nhà nước và 

người dân, doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, công khai, minh 

bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng. 

Hệ thống một cửa tích hợp dịch vụ công trực tuyến 

(https://motcua.tiengiang.gov.vn/): Đã được triển khai tại 83% đơn vị sở, ban, 

ngành; 100% đơn vị Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, 

phục vụ công tác tiếp nhận và xử lý hồ sơ cho công dân. Cung cấp trên 5.100 

dịch vụ hành chính công, trong đó có 710 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 

(chiếm 14%) và 142 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (chiếm 3%) phục vụ 

người dân và doanh nghiệp. Tổng số hồ sơ tiếp nhận qua bộ phận một cửa 

khoảng trên 72.500 hồ sơ; trong đó có khoảng 74,8% hồ sơ được giải quyết 

trước hạn, 5,3% hồ sơ được giải quyết đúng hạn tại bộ phận một cửa. 

Bảng 3: Tình hình triển khai cung cấp các dịch vụ công trực tuyến trên 

cổng dịch vụ hành chính công của tỉnh Tiền Giang 

TT Đơn vị hành chính 

Dịch vụ 

công mức 

độ 2 

Dịch vụ 

công mức 

độ 3 

Dịch vụ 

công mức 

độ 4 

Số lượng 

hồ sơ tiếp 

nhận 

Số lượng 

hồ sơ giải 

quyết 

1 Thành Phố Mỹ Tho 298 18 0 7.090 5.694 

2 Thị xã Cai Lậy 296 44 0 1.794 1.311 

3 Huyện Cái Bè 304 27 0 16.562 14.993 

4 
Huyện Tân Phú 

Đông 
326 19 0 3.136 2.863 

5 Huyện Chợ Gạo 322 37 0 4.816 3.980 

6 Thị xã Gò Công 317 23 0 7.380 5.906 

7 
Huyện Gò Công 

Tây 
322 16 0 2.537 2.328 

http://motcua.tiengiang.gov.vn/trang-chu/tra-cuu/bo-thu-tuc?ma-co-quan=MT&ma-muc-do=MUC_DO_2
http://motcua.tiengiang.gov.vn/trang-chu/tra-cuu/bo-thu-tuc?ma-co-quan=MT&ma-muc-do=MUC_DO_3
http://motcua.tiengiang.gov.vn/trang-chu/tra-cuu/bo-thu-tuc?ma-co-quan=MT&ma-muc-do=MUC_DO_4
http://motcua.tiengiang.gov.vn/trang-chu/tra-cuu/bo-thu-tuc?ma-co-quan=TXCL&ma-muc-do=MUC_DO_2
http://motcua.tiengiang.gov.vn/trang-chu/tra-cuu/bo-thu-tuc?ma-co-quan=TXCL&ma-muc-do=MUC_DO_3
http://motcua.tiengiang.gov.vn/trang-chu/tra-cuu/bo-thu-tuc?ma-co-quan=TXCL&ma-muc-do=MUC_DO_4
http://motcua.tiengiang.gov.vn/trang-chu/tra-cuu/bo-thu-tuc?ma-co-quan=CB&ma-muc-do=MUC_DO_2
http://motcua.tiengiang.gov.vn/trang-chu/tra-cuu/bo-thu-tuc?ma-co-quan=CB&ma-muc-do=MUC_DO_3
http://motcua.tiengiang.gov.vn/trang-chu/tra-cuu/bo-thu-tuc?ma-co-quan=CB&ma-muc-do=MUC_DO_4
http://motcua.tiengiang.gov.vn/trang-chu/tra-cuu/bo-thu-tuc?ma-co-quan=TPD&ma-muc-do=MUC_DO_2
http://motcua.tiengiang.gov.vn/trang-chu/tra-cuu/bo-thu-tuc?ma-co-quan=TPD&ma-muc-do=MUC_DO_3
http://motcua.tiengiang.gov.vn/trang-chu/tra-cuu/bo-thu-tuc?ma-co-quan=TPD&ma-muc-do=MUC_DO_4
http://motcua.tiengiang.gov.vn/trang-chu/tra-cuu/bo-thu-tuc?ma-co-quan=CG&ma-muc-do=MUC_DO_2
http://motcua.tiengiang.gov.vn/trang-chu/tra-cuu/bo-thu-tuc?ma-co-quan=CG&ma-muc-do=MUC_DO_3
http://motcua.tiengiang.gov.vn/trang-chu/tra-cuu/bo-thu-tuc?ma-co-quan=CG&ma-muc-do=MUC_DO_4
http://motcua.tiengiang.gov.vn/trang-chu/tra-cuu/bo-thu-tuc?ma-co-quan=GC&ma-muc-do=MUC_DO_2
http://motcua.tiengiang.gov.vn/trang-chu/tra-cuu/bo-thu-tuc?ma-co-quan=GC&ma-muc-do=MUC_DO_3
http://motcua.tiengiang.gov.vn/trang-chu/tra-cuu/bo-thu-tuc?ma-co-quan=GC&ma-muc-do=MUC_DO_4
http://motcua.tiengiang.gov.vn/trang-chu/tra-cuu/bo-thu-tuc?ma-co-quan=GCT&ma-muc-do=MUC_DO_2
http://motcua.tiengiang.gov.vn/trang-chu/tra-cuu/bo-thu-tuc?ma-co-quan=GCT&ma-muc-do=MUC_DO_3
http://motcua.tiengiang.gov.vn/trang-chu/tra-cuu/bo-thu-tuc?ma-co-quan=GCT&ma-muc-do=MUC_DO_4
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TT Đơn vị hành chính 

Dịch vụ 

công mức 

độ 2 

Dịch vụ 

công mức 

độ 3 

Dịch vụ 

công mức 

độ 4 

Số lượng 

hồ sơ tiếp 

nhận 

Số lượng 

hồ sơ giải 

quyết 

8 Huyện Tân Phước 276 138 11 2.111 2.013 

9 Huyện Châu Thành 314 23 0 2.688 1.834 

10 
Huyện Gò Công 

Đông 
335 15 0 1.794 1.311 

11 Huyện Cai Lậy 314 15 13 738 737 

12 
Sở Tài nguyên và 

Môi trường 
17 80 4 18.531 6.964 

13 
Sở Kế hoạch và Đầu 

tư 
93 0 0 2.392 2.385 

14 Sở Y tế 104 0 99 1.359 1.447 

15 Sở Công Thương 72 42 6 44 44 

16 
Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 
94 1 0 7 6 

17 

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển Nông 

Thôn 

110 8 2 7 7 

18 
Sở Khoa học và 

Công nghệ 
41 24 0 9 6 

19 
Sở Thông tin và 

Truyền thông 
3 30 6 17 14 

20 Sở Xây dựng 13 18 0 9 12 

21 Sở Tư pháp 20 79 0 4 3 

22 Sở Ngoại Vụ 2 0 1 0 0 

23 
Ban Quản lý các 

Khu công nghiệp 
1 42 0 0 0 

24 
Sở Giáo dục và Đào 

tạo 
48 6 0 0 0 

25 
Sở Giao thông Vận 

tải 
76 2 0 0 0 

26 

Sở Lao động, 

Thương binh và Xã 

hội 

88 0 0 1 1 

27 Văn phòng đất tỉnh 0 3 0 1 1 

28 
Ngân hàng Nhà 

nước 
97 0 0 0 0 

1.3.  Ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực đời sống xã hội 

Các đơn vị giáo dục và đào tạo
5
: 

                                           
5
 Nguồn: Báo cáo số 95/BC-SGDĐT ngày 21/6/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang Báo 

cáo Tổng kết năm học 2015 – 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 – 2017 về công nghệ thông tin  

http://motcua.tiengiang.gov.vn/trang-chu/tra-cuu/bo-thu-tuc?ma-co-quan=TP&ma-muc-do=MUC_DO_2
http://motcua.tiengiang.gov.vn/trang-chu/tra-cuu/bo-thu-tuc?ma-co-quan=TP&ma-muc-do=MUC_DO_3
http://motcua.tiengiang.gov.vn/trang-chu/tra-cuu/bo-thu-tuc?ma-co-quan=TP&ma-muc-do=MUC_DO_4
http://motcua.tiengiang.gov.vn/trang-chu/tra-cuu/bo-thu-tuc?ma-co-quan=CT&ma-muc-do=MUC_DO_2
http://motcua.tiengiang.gov.vn/trang-chu/tra-cuu/bo-thu-tuc?ma-co-quan=CT&ma-muc-do=MUC_DO_3
http://motcua.tiengiang.gov.vn/trang-chu/tra-cuu/bo-thu-tuc?ma-co-quan=CT&ma-muc-do=MUC_DO_4
http://motcua.tiengiang.gov.vn/trang-chu/tra-cuu/bo-thu-tuc?ma-co-quan=GCD&ma-muc-do=MUC_DO_2
http://motcua.tiengiang.gov.vn/trang-chu/tra-cuu/bo-thu-tuc?ma-co-quan=GCD&ma-muc-do=MUC_DO_3
http://motcua.tiengiang.gov.vn/trang-chu/tra-cuu/bo-thu-tuc?ma-co-quan=GCD&ma-muc-do=MUC_DO_4
http://motcua.tiengiang.gov.vn/trang-chu/tra-cuu/bo-thu-tuc?ma-co-quan=CL&ma-muc-do=MUC_DO_2
http://motcua.tiengiang.gov.vn/trang-chu/tra-cuu/bo-thu-tuc?ma-co-quan=CL&ma-muc-do=MUC_DO_3
http://motcua.tiengiang.gov.vn/trang-chu/tra-cuu/bo-thu-tuc?ma-co-quan=CL&ma-muc-do=MUC_DO_4
http://motcua.tiengiang.gov.vn/trang-chu/tra-cuu/bo-thu-tuc?ma-co-quan=STNMT&ma-muc-do=MUC_DO_2
http://motcua.tiengiang.gov.vn/trang-chu/tra-cuu/bo-thu-tuc?ma-co-quan=STNMT&ma-muc-do=MUC_DO_3
http://motcua.tiengiang.gov.vn/trang-chu/tra-cuu/bo-thu-tuc?ma-co-quan=STNMT&ma-muc-do=MUC_DO_4
http://motcua.tiengiang.gov.vn/trang-chu/tra-cuu/bo-thu-tuc?ma-co-quan=SKHDT&ma-muc-do=MUC_DO_2
http://motcua.tiengiang.gov.vn/trang-chu/tra-cuu/bo-thu-tuc?ma-co-quan=SKHDT&ma-muc-do=MUC_DO_3
http://motcua.tiengiang.gov.vn/trang-chu/tra-cuu/bo-thu-tuc?ma-co-quan=SKHDT&ma-muc-do=MUC_DO_4
http://motcua.tiengiang.gov.vn/trang-chu/tra-cuu/bo-thu-tuc?ma-co-quan=SYT&ma-muc-do=MUC_DO_2
http://motcua.tiengiang.gov.vn/trang-chu/tra-cuu/bo-thu-tuc?ma-co-quan=SYT&ma-muc-do=MUC_DO_3
http://motcua.tiengiang.gov.vn/trang-chu/tra-cuu/bo-thu-tuc?ma-co-quan=SYT&ma-muc-do=MUC_DO_4
http://motcua.tiengiang.gov.vn/trang-chu/tra-cuu/bo-thu-tuc?ma-co-quan=SCT&ma-muc-do=MUC_DO_2
http://motcua.tiengiang.gov.vn/trang-chu/tra-cuu/bo-thu-tuc?ma-co-quan=SCT&ma-muc-do=MUC_DO_3
http://motcua.tiengiang.gov.vn/trang-chu/tra-cuu/bo-thu-tuc?ma-co-quan=SCT&ma-muc-do=MUC_DO_4
http://motcua.tiengiang.gov.vn/trang-chu/tra-cuu/bo-thu-tuc?ma-co-quan=SVH&ma-muc-do=MUC_DO_2
http://motcua.tiengiang.gov.vn/trang-chu/tra-cuu/bo-thu-tuc?ma-co-quan=SVH&ma-muc-do=MUC_DO_3
http://motcua.tiengiang.gov.vn/trang-chu/tra-cuu/bo-thu-tuc?ma-co-quan=SVH&ma-muc-do=MUC_DO_4
http://motcua.tiengiang.gov.vn/trang-chu/tra-cuu/bo-thu-tuc?ma-co-quan=SNN&ma-muc-do=MUC_DO_2
http://motcua.tiengiang.gov.vn/trang-chu/tra-cuu/bo-thu-tuc?ma-co-quan=SNN&ma-muc-do=MUC_DO_3
http://motcua.tiengiang.gov.vn/trang-chu/tra-cuu/bo-thu-tuc?ma-co-quan=SNN&ma-muc-do=MUC_DO_4
http://motcua.tiengiang.gov.vn/trang-chu/tra-cuu/bo-thu-tuc?ma-co-quan=SKHCN&ma-muc-do=MUC_DO_2
http://motcua.tiengiang.gov.vn/trang-chu/tra-cuu/bo-thu-tuc?ma-co-quan=SKHCN&ma-muc-do=MUC_DO_3
http://motcua.tiengiang.gov.vn/trang-chu/tra-cuu/bo-thu-tuc?ma-co-quan=SKHCN&ma-muc-do=MUC_DO_4
http://motcua.tiengiang.gov.vn/trang-chu/tra-cuu/bo-thu-tuc?ma-co-quan=STTTT&ma-muc-do=MUC_DO_2
http://motcua.tiengiang.gov.vn/trang-chu/tra-cuu/bo-thu-tuc?ma-co-quan=STTTT&ma-muc-do=MUC_DO_3
http://motcua.tiengiang.gov.vn/trang-chu/tra-cuu/bo-thu-tuc?ma-co-quan=STTTT&ma-muc-do=MUC_DO_4
http://motcua.tiengiang.gov.vn/trang-chu/tra-cuu/bo-thu-tuc?ma-co-quan=SXD&ma-muc-do=MUC_DO_2
http://motcua.tiengiang.gov.vn/trang-chu/tra-cuu/bo-thu-tuc?ma-co-quan=SXD&ma-muc-do=MUC_DO_3
http://motcua.tiengiang.gov.vn/trang-chu/tra-cuu/bo-thu-tuc?ma-co-quan=SXD&ma-muc-do=MUC_DO_4
http://motcua.tiengiang.gov.vn/trang-chu/tra-cuu/bo-thu-tuc?ma-co-quan=STP&ma-muc-do=MUC_DO_2
http://motcua.tiengiang.gov.vn/trang-chu/tra-cuu/bo-thu-tuc?ma-co-quan=STP&ma-muc-do=MUC_DO_3
http://motcua.tiengiang.gov.vn/trang-chu/tra-cuu/bo-thu-tuc?ma-co-quan=STP&ma-muc-do=MUC_DO_4
http://motcua.tiengiang.gov.vn/trang-chu/tra-cuu/bo-thu-tuc?ma-co-quan=SNGV&ma-muc-do=MUC_DO_2
http://motcua.tiengiang.gov.vn/trang-chu/tra-cuu/bo-thu-tuc?ma-co-quan=SNGV&ma-muc-do=MUC_DO_3
http://motcua.tiengiang.gov.vn/trang-chu/tra-cuu/bo-thu-tuc?ma-co-quan=SNGV&ma-muc-do=MUC_DO_4
http://motcua.tiengiang.gov.vn/trang-chu/tra-cuu/bo-thu-tuc?ma-co-quan=BQLKCN&ma-muc-do=MUC_DO_2
http://motcua.tiengiang.gov.vn/trang-chu/tra-cuu/bo-thu-tuc?ma-co-quan=BQLKCN&ma-muc-do=MUC_DO_3
http://motcua.tiengiang.gov.vn/trang-chu/tra-cuu/bo-thu-tuc?ma-co-quan=BQLKCN&ma-muc-do=MUC_DO_4
http://motcua.tiengiang.gov.vn/trang-chu/tra-cuu/bo-thu-tuc?ma-co-quan=SGD&ma-muc-do=MUC_DO_2
http://motcua.tiengiang.gov.vn/trang-chu/tra-cuu/bo-thu-tuc?ma-co-quan=SGD&ma-muc-do=MUC_DO_3
http://motcua.tiengiang.gov.vn/trang-chu/tra-cuu/bo-thu-tuc?ma-co-quan=SGD&ma-muc-do=MUC_DO_4
http://motcua.tiengiang.gov.vn/trang-chu/tra-cuu/bo-thu-tuc?ma-co-quan=SGTVT&ma-muc-do=MUC_DO_2
http://motcua.tiengiang.gov.vn/trang-chu/tra-cuu/bo-thu-tuc?ma-co-quan=SGTVT&ma-muc-do=MUC_DO_3
http://motcua.tiengiang.gov.vn/trang-chu/tra-cuu/bo-thu-tuc?ma-co-quan=SGTVT&ma-muc-do=MUC_DO_4
http://motcua.tiengiang.gov.vn/trang-chu/tra-cuu/bo-thu-tuc?ma-co-quan=SLD&ma-muc-do=MUC_DO_2
http://motcua.tiengiang.gov.vn/trang-chu/tra-cuu/bo-thu-tuc?ma-co-quan=SLD&ma-muc-do=MUC_DO_3
http://motcua.tiengiang.gov.vn/trang-chu/tra-cuu/bo-thu-tuc?ma-co-quan=SLD&ma-muc-do=MUC_DO_4
http://motcua.tiengiang.gov.vn/trang-chu/tra-cuu/bo-thu-tuc?ma-co-quan=VPDT&ma-muc-do=MUC_DO_2
http://motcua.tiengiang.gov.vn/trang-chu/tra-cuu/bo-thu-tuc?ma-co-quan=VPDT&ma-muc-do=MUC_DO_3
http://motcua.tiengiang.gov.vn/trang-chu/tra-cuu/bo-thu-tuc?ma-co-quan=VPDT&ma-muc-do=MUC_DO_4
http://motcua.tiengiang.gov.vn/trang-chu/tra-cuu/bo-thu-tuc?ma-co-quan=NN&ma-muc-do=MUC_DO_2
http://motcua.tiengiang.gov.vn/trang-chu/tra-cuu/bo-thu-tuc?ma-co-quan=NN&ma-muc-do=MUC_DO_3
http://motcua.tiengiang.gov.vn/trang-chu/tra-cuu/bo-thu-tuc?ma-co-quan=NN&ma-muc-do=MUC_DO_4
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Trong thời gian qua, Tỉnh đã tích cực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 

thông tin trong đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới công tác quản lý 

nhằm nâng cao chất lượng quản lý và giáo dục. Sở Giáo dục và Đào tạo đã triển 

khai nhiều hoạt động nhằm nâng cao và khuyến khích các giáo viên trong việc 

ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và giảng dạy. Tuy nhiên, hiệu quả 

đạt được chưa cao, đa số các ứng dụng công nghệ thông tin mới chỉ triển khai ở 

các phòng giáo dục, các trường trung học phổ thông và trung học cơ sở; việc 

ứng dụng công nghệ thông tin trong các trường tiểu học chưa đồng đều và chưa 

mạnh. 

Điều hành và quản lý Giáo dục: 

Sở Giáo dục và Đào tạo của tỉnh đã xây dựng website 

(http://sgddt.tiengiang.gov.vn/) cung cấp các thông tin về trường học, dạy và 

học cho giáo viên, học sinh; tích hợp 21 cổng thành phần của các đơn vị trực 

thuộc theo mô hình tập trung; chỉ đạo thống nhất việc gửi và nhận văn bản qua 

hệ thống thư điện tử. Đến nay, đạt 100% các đơn vị trường học của tỉnh có hộp 

thư riêng với tên miền moet.edu.vn; hầu hết cán bộ, giáo viên khối trực thuộc 

Sở Giáo dục và Đào tạo đã được cấp hộp thư điện tử với tên miền 

@tiengiang.edu.vn.  

Đã triển khai các phần mềm quản lý thống nhất trong toàn ngành như 

EMIS, PMIS, vnEdu. Ngoài ra, các trường còn sử dụng thêm một số phần mềm 

khác như: phần mềm kế toán MISA, phần mềm quản lý thư viện, thiết bị, phần 

mềm quản lý cán bộ công chức, viên chức….  

Hệ thống họp giao ban qua mạng đã được triển khai theo hướng thuê dịch 

vụ công nghệ thông tin tại Sở Giáo dục và Đào tạo và 100% phòng Giáo dục và 

Đào tạo. Thực hiện thường xuyên các hoạt động trực tuyến cho các công việc: 

họp, hội thảo, tập huấn chuyên môn, họp phổ biến công tác, giao ban giữa Sở 

với các phòng Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị trực thuộc. Đã triển khai thực 

hiện văn phòng điện tử cho toàn ngành giúp cán bộ, công chức, viên chức chủ 

động lên lịch công tác, cập nhật thông tin. 

Đạt 100% các phòng giáo dục và đào tạo đã xây dựng website cung cấp tài 

liệu, thông tin phục vụ giảng dạy và thông tin hoạt động của trường. 

Trong công tác giảng dạy: Sở Giáo dục và Đào tạo thường xuyên chỉ đạo 

các đơn vị tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác dạy - học, 

tổ chức cho giáo viên tham gia các cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử e-

Learning; tích hợp việc học tin học trong các môn học khác và ngược lại. Một 

số trường học trên địa bàn tỉnh đã khai thác tối đa phòng học đa phương tiện 

nhằm đáp ứng nhu cầu dạy học của giáo viên.  

Các đơn vị y tế
6
 

Trong thời gian qua, các đơn vị bệnh viện và các cơ sở y tế trên địa bàn 

tỉnh đã ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, khám và điều trị 

                                           
6
 Nguồn: Báo cáo tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh Tiền Giang năm 2016 
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tương đối tốt: Có 8 bệnh viện của tỉnh (gồm Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang; 

Bệnh viện Mắt; Bệnh viện Phụ sản; Bệnh viện Da liễu; Bệnh viện Tâm thần; 

Bệnh viện Lao; Bệnh viện Đa khoa Khu vực Gò Công; Bệnh viện Đa khoa Khu 

vực Cai Lậy) triển khai phần mềm quản lý bệnh viện tuyến tỉnh; 11 Trung tâm 

Y tế huyện, bệnh viện tuyến huyện, 173 trạm y tế xã, phường, thị trấn và 14 

phòng khám đa khoa khu vực đã triển khai đồng bộ phần mềm Quản lý Bệnh 

viện tuyến huyện, bệnh viện chuyên khoa và trạm y tế xã (Quản lý bệnh viện – 

VNPT HIS). Hình thành cơ sở dữ liệu y bạ điện tử phục vụ tốt công tác quản lý 

nhà nước, theo dõi khám chữa bệnh và dự báo dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. 

Hiện có 8 đơn vị bệnh viện và 3 trung tâm y tế huyện (gồm huyện Cái Bè, 

Gò Công Tây và Gò Công Đông) xây dựng website, cung cấp thông tin hoạt 

động, điều trị và phòng chống dịch bệnh phục vụ người dân.  

Ứng dụng công nghệ thông tin trong xã hội
7
 

Trong thời gian qua, việc đầu tư trang bị máy tính của các hộ gia đình trên 

địa bàn tỉnh Tiền Giang đã được quan tâm hơn và ngày càng tăng, nhưng chưa 

đồng đều giữa các khu vực trong tỉnh, chủ yếu tập trung ở các hộ có kinh tế 

khá, khu vực đô thị. Nguyên nhân, do tỉnh Tiền Giang vẫn còn nhiều huyện ở 

xa trung tâm tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn, là vùng thuần nông, đa số dân cư là 

nông dân ít có điều kiện tiếp xúc với khoa học kỹ thuật tiên tiến. Hiện có 

41,6% hộ gia đình có máy tính (cao hơn so với trung bình cả nước - 34,3%
8
); 

41,6% hộ kết nối Internet băng rộng (cao hơn so với trung bình cả nước - 

30,1%). Mục đích sử dụng Internet của người dân chủ yếu vẫn là tìm kiếm 

thông tin, giải trí và kết nối bạn bè, tiếp đó là phục vụ nghiên cứu, học tập. 

1.4.  Ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất kinh doanh và dịch 

vụ
9
 

Trong thời gian qua, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các doanh 

nghiệp của tỉnh đã được quan tâm đầu tư triển khai, bước đầu đạt được một số 

kết quả so với quy hoạch đề ra, do các doanh nghiệp đã nhận thức tốt về ứng 

dụng công nghệ thông tin và có đầu tư về cơ sở hạ tầng cho ứng dụng và phát 

triển công nghệ thông tin.  

Các doanh nghiệp lớn hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo 

hiểm, bưu chính viễn thông trên địa bàn tỉnh đã quan tâm đầu tư cho ứng dụng 

công nghệ thông tin vào quản lý sản xuất kinh doanh và đạt kết quả khá tốt. 

Nhiều phần mềm được ứng dụng như phần mềm quản lý khách hàng, quản lý 

nhân sự, kế toán; quản lý hàng hóa; quản lý cước. 

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh đang trong quá trình phát 

triển. 98% doanh nghiệp sử dụng Internet (cao hơn so với trung bình cả nước – 
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 Nguồn: Báo cáo số liệu về mức độ sẵn sàng ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin – truyền thông 

năm 2016 tỉnh Tiền Giang 
8
 Nguồn: Báo cáo chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông Việt 

Nam năm 2016 do Bộ Thông tin và Truyền thông và Hội Tin học Việt Nam thực hiện 
9
 Nguồn: Số liệu điều tra khảo sát năm 2016 
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91,4%) với mục đích chủ yếu là tìm kiếm thông tin và trao đổi thông tin, tuy 

nhiên chưa chú trọng khai thác lợi thế của Internet trong tiếp cận khách hàng và 

thương mại điện tử để phát triển sản xuất kinh doanh và phát triển thương hiệu.  

Về cơ bản các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ sản 

xuất kinh doanh chủ yếu trong tin học văn phòng, quản lý tài chính và sử dụng 

thư điện tử. Một số doanh nghiệp đã chú trọng sử dụng các dịch vụ công trực 

tuyến do các cơ quan nhà nước cung cấp như thủ tục hải quan điện tử, hệ thống 

khai thuế điện tử nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí, giảm bớt sự phiền hà, tiêu 

cực khi thực hiện các thủ tục hành chính. Ngoài ra, các doanh nghiệp xả thải 

vào nguồn nước 1000m
3
/ngày đêm trở lên đều lắp đặt hệ thống quan trắc tự 

động truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Sàn giao dịch thương mại điện tử Tiền Giang (http://www.tiengiang-

etrade.com.vn) đã được xây dựng phục vụ các hoạt động thương mại điện tử, 

giao dịch điện tử giữa các doanh nghiệp với nhau và doanh nghiệp với người 

dân.  

1.5.  Ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực khác 

Trong các lĩnh vực văn hóa, du lịch: 

Tiền Giang là tỉnh có cảnh quan sinh thái phong phú đa dạng với các hệ 

sinh thái nông nghiệp, hệ sinh thái rừng, các dòng sông và vùng cửa sông, là cơ 

sở để phát triển cảnh quan đô thị và ngành du lịch, đặc biệt là du lịch sinh thái. 

Các điểm du lịch sinh thái của Tiền Giang khá đa dạng, phong phú như: di tích 

văn hóa Óc Eo, Gò Thành, di tích lịch sử Rạch Gầm - Xoài Mút, di tích Ấp 

Bắc, lũy Pháo Đài, và nhiều lăng mộ, đền chùa: lăng Trương Định, lăng Hoàng 

Gia, lăng Tứ Kiệt, chùa Vĩnh Tràng, chùa Bửu Lâm, chùa Sắc Tứ… các điểm 

du lịch sinh thái mới được tôn tạo như vườn cây ăn quả ở cù lao Thới Sơn, Ngũ 

Hiệp, Trại rắn Đồng Tâm, khu sinh thái Đồng Tháp Mười, biển Gò Công. 

Trong thời gian qua, tỉnh đã tích cực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông 

tin trong công tác quảng bá và kinh doanh du lịch, góp phần thúc đẩy rất lớn 

cho lĩnh vực này. Trong đó, tỉnh đã triển khai xây dựng hệ thống website quảng 

bá và kinh doanh du lịch (như http://tiengiangtourist.com); cập nhật các thông 

tin về hoạt động của ngành, cũng như giới thiệu các điểm đến, văn hóa di sản, 

món ăn độc đáo, quảng bá hình ảnh đất nước con người Tiền Giang trên cổng 

thông tin điện tử của tỉnh.  

Nhiều khách sạn lớn, công ty du lịch, lữ hành của tỉnh đã tổ chức ứng 

dụng công nghệ thông tin 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, ứng dụng những phần 

mềm chuyên dụng như quản trị văn phòng, tài chính... mang lại nhiều lợi ích 

thiết thực, góp phần đáng kể vào hiệu quả trong hoạt động kinh doanh và tìm 

kiếm thị trường của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp trong 

tỉnh đã lựa chọn hình thức quảng bá thông qua mạng xã hội (như Facebook, 

Twitter...), đây là kênh thông tin tuy đơn giản, nhưng lại vô cùng hiệu quả và 
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có tầm ảnh hưởng rộng lớn, giúp doanh nghiệp vừa có thể giới thiệu, quảng bá, 

vừa nhận được thông tin phản hồi nhanh chóng từ khách du lịch. 

Tuy hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong du lịch bước đầu đạt 

được một số kết quả, nhưng vẫn còn ở mức sơ khai, còn nhiều hạn chế; chưa có 

sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý nhà nước với doanh nghiệp. Hầu hết 

các doanh nghiệp quảng bá nhỏ lẻ, manh mún, tự phát, chưa tập hợp hết các 

nguồn lực để tạo nên hình ảnh chung cho du lịch của tỉnh; thông tin cập nhật 

chưa đầy đủ; chưa có sự liên kết chặt chẽ của cộng đồng các doanh nghiệp du 

lịch; tại các nhà hàng, khách sạn, công ty du lịch có quy mô nhỏ vẫn chưa xây 

dựng website quảng bá và kinh doanh du lịch. 

Trong nông nghiệp: 

Tiền Giang là một tỉnh có nhiều thế mạnh về nông nghiệp, trong thời gian 

qua, kinh tế nông nghiệp của tỉnh luôn phát triển ở mức cao và tương đối ổn 

định. Tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp; tăng 

cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dự báo phòng chống thiên tai, nhằm 

giảm thiệt hại do thiên tai gây ra; nâng cao nhận thức cho nông dân về vị trí, 

vai trò và hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ thông tin vào phát triển sản 

xuất nông nghiệp, từ đó tạo động lực cho nông dân khai thác và sử dụng công 

nghệ thông tin vào thực tiễn sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp. 

Hỗ trợ cung cấp thông tin nông nghiệp, nông thôn cho nông dân qua nhiều 

kênh khác nhau, đặc biệt là trên cổng thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn. Người dân có thể tra cứu trên cổng thông tin điện tử để 

biết giá các mặt hàng nông sản hàng ngày, qua đó điều chỉnh kế hoạch sản xuất 

cũng như dự báo đầu ra hàng hóa; hoặc tìm hiểu kiến thức, kỹ thuật công nghệ 

cao, phòng chống dịch bệnh... để tăng năng suất, hiệu quả chăn nuôi, trồng trọt. 

Tuy nhiên, do, khả năng tiếp cận tri thức còn hạn chế nên việc tiếp nhận 

các ứng dụng công nghệ thông tin vào thực tiễn sản xuất nông nghiệp vẫn còn 

khá mới mẻ; việc tự trang bị máy tính của nông dân để tự nghiên cứu phục vụ 

sản xuất vẫn còn nhiều hạn chế. 

2. Hạ tầng công nghệ thông tin  

2.1. Phát triển mạng và dịch vụ viễn thông, Internet
10

 

Trong thời gian qua, mạng viễn thông trên địa bàn tỉnh phát triển khá 

mạnh, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và nâng cao chất 

lượng cuộc sống người dân. Tốc độ tăng trưởng của các dịch vụ viễn thông 

luôn đạt mức cao, đặc biệt là dịch vụ thông tin di động. 

Hiện tại trên địa bàn tỉnh có 4 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện thoại 

cố định, dịch vụ Internet: Viễn thông Tiền Giang, Chi nhánh Viettel Tiền 

Giang, Chi nhánh FPT Tiền Gang, Chi nhánh SCTV Tiền Giang. Có 5 doanh 
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 Nguồn: Báo cáo số 194/BC-STTTT ngày 30/11/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông Báo cáo Tổng 

kết công tác năm 2016 và nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2017 
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nghiệp chủ đạo cung cấp dịch vụ thông tin di động: Vinaphone, Mobifone, 

Viettel, Vietnamobile, Gmobile. 

Các doanh nghiệp viễn thông đang tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng 

tại các vùng nông thôn đảm bảo đủ dung lượng, chất lượng phục vụ nhu cầu 

phát triển viễn thông trong tỉnh. Tổng số trạm thu phát sóng di động trên địa 

bàn tỉnh hiện có 1.434 trạm (1.427 trạm BTS, 7 trạm BSC). Tổng số thuê bao 

điện thoại trên mạng đạt 147.154 thuê bao. Mật độ điện thoại bình quân đạt 

8,52 thuê bao/100 dân; mật độ điện thoại di động trả trước bình quân đạt 

109,84 thuê bao/100 dân. Tổng số thuê bao Internet hiện có trên mạng đạt 

102.436 thuê bao; mật độ Internet bình quân đạt 5,93 thuê bao/100 dân. 

2.2. Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng và 

Nhà nước
11

 

Trong thời gian qua, hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin của các cơ quan 

Đảng và Nhà nước cấp tỉnh, huyện đã được đầu tư xây dựng khá đồng bộ, phù 

hợp với mục tiêu của quy hoạch đề ra, đáp ứng được nhu cầu tối thiểu cho việc 

tin học hóa hoạt động của các cơ quan Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, hạ tầng 

công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng và Nhà nước cấp xã vẫn còn thiếu 

và yếu. Cụ thể: 

Thiết bị công nghệ thông tin: Đạt 100% các cơ quan Đảng và Nhà nước 

các cấp đã trang bị máy tính, với 80% cán bộ có máy tính sử dụng trong công 

việc. Tuy nhiên, có khoảng 20% máy tính đã được trang bị từ lâu, đã hết hạn 

khấu hao, xuống cấp chưa đáp ứng được yêu cầu tác nghiệp của cán bộ, công 

chức, yêu cầu triển khai các ứng dụng phục vụ công tác quản lý, cần được tiếp 

tục đầu tư bổ sung trong thời gian tới, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu ứng dụng 

công nghệ thông tin trong công tác quản lý và điều hành. 

Tại các cơ quan Đảng cấp Tỉnh ủy, cấp huyện ủy trung bình có 92% cán 

bộ có máy tính sử dụng trong công việc. Đảng ủy xã, phường, thị trấn, trung 

bình có 75% cán bộ có máy tính sử dụng trong công việc. Các đơn vị đoàn thể, 

trung bình có 81% cán bộ có máy tính sử dụng trong công việc. 

Tại các cơ quan nhà nước cấp sở, ban, ngành có khoảng 88% cán bộ có 

máy tính sử dụng trong công việc. Cơ quan cấp huyện có khoảng 79% cán bộ 

có máy tính sử dụng trong công việc. Cơ quan cấp xã có khoảng 75% cán bộ có 

máy tính sử dụng trong công việc.  

Hầu hết cơ quan đảng cấp Đảng cấp Tỉnh ủy, huyện ủy; 81% cơ quan nhà 

nước cấp tỉnh, sở, ban, ngành, huyện đã trang bị máy chủ với tổng số 115 máy. 

Trong đó, tại các cơ quan cấp sở, ban, ngành có 59 máy (trung bình mỗi đơn vị 

có 2,7 máy), tại các cơ quan cấp huyện có 19 máy (trung bình mỗi đơn vị có 
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 Nguồn: Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 30/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về Ứng 

dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2016 – 2020; Báo 

cáo tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh Tiền Giang năm 2016 
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1,7 máy). Tuy nhiên, do thời gian được trang bị đã lâu, số lượng máy chủ cũ 

hỏng, không sử dụng chiếm số lượng khá nhiều, khoảng 15%. 

Hạ tầng mạng LAN: Đạt 100% cơ quan Đảng và Nhà nước cấp tỉnh, sở, 

ban, ngành, huyện và 85% cơ quan Đảng và Nhà nước cấp xã kết nối mạng 

LAN, đáp ứng được nhu cầu trao đổi dữ liệu trong nội bộ cơ quan. Tuy nhiên, 

vẫn còn nhiều hệ thống mạng, máy móc thiết bị đã cũ, cấu hình thấp do vậy để 

triển khai hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin cần nâng cấp hệ thống mạng 

và máy móc, thiết bị. 

Hạ tầng kết nối Internet: Đạt 100% cơ quan Đảng và Nhà nước các cấp 

đều đã kết nối Internet, với 80% máy tính được kết nối Internet. 

Hạ tầng mạng diện rộng (WAN) của tỉnh: Đã được xây dựng dựa trên cơ 

sở của mạng truyền số liệu chuyên dùng; kết nối đến 100% các sở, ban, ngành, 

Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã. 

Hạ tầng Trung tâm tích hợp dữ liệu: Được trang bị hệ thống máy chủ; hệ 

thống lưu trữ; hệ thống bảo mật; đường truyền… đảm bảo cho các ứng dụng 

đang được triển khai như phần mềm quản lý văn bản và điều hành, một cửa 

điện tử. Đầu tư nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh và nâng cấp các thiết 

bị bảo mật cho các sở ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện kết nối mạng diện 

rộng của tỉnh nhằm cung cấp máy chủ và hạ tầng an ninh thông tin tốt phục vụ 

cho triển khai các ứng dụng dùng chung, phần mềm chuyên ngành tại các cơ 

quan, đơn vị. 

Triển khai chữ ký số, chứng thư số: Đã cấp 393 chữ ký số cho các cơ 

quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Bao gồm các sở, ban, ngành tỉnh; đơn vị trực 

thuộc các sở, ngành; các đơn vị ngành dọc, đoàn thể; Ủy ban nhân dân cấp 

huyện; các phòng ban chuyên môn Ủy ban nhân dân cấp huyện và 173 Ủy ban 

nhân dân cấp xã và 19 thiết bị ký số cho cá nhân là công chức thuộc Văn phòng 

Ủy ban nhân dân tỉnh và công chức của Sở Thông tin và Truyền thông. 

2.3. Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin trong đơn vị giáo dục và y tế 

Các đơn vị giáo dục
12

 

Trong thời gian qua, hạ tầng thiết bị công nghệ thông tin đã được đầu tư 

trang bị khá tốt, cơ bản đáp ứng yêu cầu triển khai hiệu quả nhiệm vụ ứng dụng 

công nghệ thông tin trong toàn ngành giáo dục. 

Thiết bị công nghệ thông tin: Hiện nay, đạt 100% các trường chuyên 

nghiệp, các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh trang bị máy tính phục vụ quản 

lý và giảng dạy. Trong đó, đạt 100% các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp 

chuyên nghiệp có đào tạo về công nghệ thông tin có trang bị phòng thực hành 

phục vụ giảng dạy công nghệ thông tin.  
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100% trường trung học phổ thông, trung học cơ sở và 41% tiểu học đã 

trang bị phòng máy tính phục vụ việc học và dạy tin học. 

Hầu hết các trường đều trang bị máy chiếu (trung bình mỗi trường đều có 

từ 1 - 4 máy) và có phòng học đa phương tiện. Nhiều trường đã trang bị các 

phòng học có ti vi LCD để phục vụ dạy học. 

Hạ tầng mạng LAN và Internet: Đạt 100% các trường chuyên nghiệp, 

trung học phổ thông kết nối mạng LAN và Internet; 90% trường trung học cơ 

sở và tiểu học kết nối mạng LAN; 100% trường trung học cơ sở và tiểu học kết 

nối Internet ADSL, một số trường đang sử dụng dịch vụ cáp quang FTTH do 

Viettel và VNPT tài trợ. 

Các đơn vị y tế 

Trong thời gian qua, hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin tại các đơn vị 

bệnh viện và các cơ sở y tế khác tương đối đáp ứng được nhu cầu sử dụng của 

các y, bác sỹ trong việc quản lý, khám và chữa bệnh. Tuy nhiên, hạ tầng kỹ 

thuật công nghệ thông tin tại các trạm y tế xã vẫn còn thiếu, cần tiếp tục đầu tư, 

trang bị thêm máy tính và nâng cấp mạng LAN cho các đơn vị trong thời gian 

tới.  

Thiết bị công nghệ thông tin: Đạt 100% các đơn vị bệnh viện, trạm y tế 

xã/phường và cơ sở y tế khác (bao gồm các trung tâm y tế huyện và phòng 

khám đa khoa khu vực) trên địa bàn tỉnh đã trang bị máy tính.  

Hạ tầng mạng LAN và Internet: Đạt 100% đơn vị bệnh viện và cơ sở y tế 

khác kết nối mạng LAN và Internet; 55% trạm y tế xã/phường đã kết nối mạng 

LAN; 90% trạm y tế xã/phường kết nối Internet. 

2.4. Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin trong các doanh nghiệp 

Trong thời gian qua, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã quan tâm đến 

việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin phục vụ quản lý, sản xuất kinh 

doanh theo đúng quy hoạch đề ra, nhưng do hầu hết các doanh nghiệp trên địa 

bàn tỉnh là doanh nghiệp vừa và nhỏ, hạ tầng máy tính mới chỉ được đầu tư ban 

đầu, vẫn còn thiếu chưa đáp ứng đủ nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin. 

Trong thời gian tới, cần đầu tư trang bị thêm máy tính, nâng cấp mạng LAN, 

kết nối mạng WAN. Tạo điều kiện và môi trường thuận lợi cho các doanh 

nghiệp tham gia thương mại điện tử.  

Thiết bị công nghệ thông tin: Hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 

đã trang bị máy tính. Trong đó, đạt khoảng trên 75% nhân viên tại các doanh 

nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và trên 45% nhân viên tại 

các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khác có máy tính sử dụng trong 

công việc. 

Hạ tầng mạng LAN và Internet: 100% doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh 

vực công nghệ thông tin kết nối mạng LAN và Internet; khoảng trên 90% 

doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khác kết nối mạng LAN và Internet. 
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2.5. An toàn an ninh thông tin
13

 

Trong thời gian qua, tình hình an toàn, an ninh thông tin trên địa bàn tỉnh 

Tiền Giang tương đối ổn định, được ngăn chặn nhanh chóng và khắc phục kịp 

thời khi xảy ra sự cố (như truy cập trái phép, virus…).  

Đạt 100% cơ quan, đơn vị sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện có 

trang bị hệ thống đảm bảo an toàn, an ninh thông tin. Trong đó, 100% mạng 

LAN của các cơ quan, đơn vị sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện đã 

trang bị hệ thống tường lửa, hệ thống phát hiện và phòng, chống truy cập trái 

phép; trang bị hệ thống sao lưu dữ liệu tập trung (SAN, DAS) phục vụ cho việc 

phục hồi khi có sự cố máy tính xảy ra; trang bị phần mềm quét virus, lọc thư 

rác.  

Đa phần các bệnh viện và các trường học các cấp đã triển khai cài đặt 

phần mềm diệt virus có bản quyền, trang bị hệ thống tường lửa – Firewall, lọc 

thư rác nhằm đảm bảo an toàn, an ninh thông tin. 

Công tác đào tạo nguồn nhân lực bảo đảm an toàn, an ninh thông tin tại 

các cơ quan nhà nước được tổ chức hàng năm nhằm nâng cao năng lực quản trị 

các hệ thống thông tin của đơn vị và của tỉnh. Tuy nhiên, do số lượng lớp tổ 

chức và thời gian đào tạo ngắn nên mới chỉ đáp ứng được một số ít cán bộ, mới 

tổ chức được một số các chương trình đào tạo chuyên sâu về an toàn, an ninh 

thông tin. 

Nhìn chung các hệ thống thông tin của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn 

tỉnh cơ bản đảm bảo an toàn, an ninh, chưa có sự cố nào xảy ra gây thiệt hại 

nghiêm trọng, chưa xảy ra sự cố về mất mát dữ liệu, lộ, lọt thông tin ra bên 

ngoài..., hệ thống vận hành thông suốt, đảm bảo phục vụ nhu cầu công việc. 

3. Nguồn nhân lực công nghệ thông tin  

3.1. Nguồn nhân lực công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng và 

Nhà nước
14

 

Trong thời gian qua, Tỉnh đã quan tâm đào tạo, bồi dưỡng phát triển 

nguồn nhân lực công nghệ thông tin phục vụ nhu cầu ứng dụng công nghệ 

thông tin. Đến nay, cơ bản nguồn nhân lực tại các đơn vị đã đáp ứng được nhu 

cầu, tuy nhiên vẫn còn thiếu cán bộ lãnh đạo phụ trách công nghệ thông tin; cán 

bộ phụ trách công nghệ thông tin chủ yếu là kiêm nhiệm, chưa qua đào tạo 

chính quy về công nghệ thông tin nên gặp rất nhiều khó khăn trong việc quản 

trị, vận hành hệ thống mạng nhằm ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin 

tại đơn vị. Nguồn nhân lực công nghệ thông tin tại các cơ quan cấp xã và các 

cơ quan đoàn thể vẫn còn thiếu về số lượng và yếu về chất lượng. 

Tại các cơ quan Đảng các cấp đạt 100% đơn vị có cán bộ công chức biết 

sử dụng máy tính, với 90% cán bộ biết sử dụng máy tính trong công việc; hầu 
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hết cơ quan Đảng cấp tỉnh, huyện, thị, thành ủy có cán bộ phụ trách công nghệ 

thông tin, trung bình mỗi đơn vị có 01 cán bộ; hầu hết cơ quan Đảng cấp tỉnh, 

huyện, thị, thành ủy có cán bộ lãnh đạo phụ trách công nghệ thông tin.  

Tại các cơ quan, đơn vị nhà nước cấp tỉnh, sở, ban, ngành, huyện: Đạt 

95% cán bộ, công chức biết sử dụng máy tính trong công việc; 97% đơn vị có 

cán bộ phụ trách công nghệ thông tin hoặc kiêm nhiệm, với tổng số 132 cán bộ 

hoặc kiêm nhiệm (chiếm 3%) có trình độ cao đẳng công nghệ thông tin trở lên; 

65% đơn vị có cán bộ lãnh đạo phụ trách công nghệ thông tin.  

Tại các cơ quan cấp xã: 91% cán bộ biết sử dụng máy tính trong công 

việc. 

Công tác đào tạo, bồi dưỡng về công nghệ thông tin: Khoảng 80% cán bộ, 

công chức nhà nước, viên chức quản lý trong ngành giáo dục và y tế được bồi 

dưỡng, tập huấn, cập nhật kiến thức công nghệ thông tin. Với các nội dung về 

tập huấn ứng dụng chữ ký số; tập huấn kỹ năng sử dụng các ứng dụng đã triển 

khai cho cán bộ lãnh đạo (hệ thống thư điện tử công vụ, phần mềm quản lý văn 

bản và điều hành, ứng dụng chữ ký số và kỹ năng truy cập sử dụng, khai thác 

thông tin trên internet…).  

Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Ban cơ yếu Chính phủ tổ 

chức tập huấn sử dụng chứng thư số lần 2 với 14 lớp tập huấn cho hơn 300 cán 

bộ, công chức, viên chức về quản lý, sử dụng chứng thư số, chữ ký số cho quản 

trị mạng và văn thư các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã và 

đang triển khai đưa ứng dụng chữ ký số vào gửi liên thông văn bản điện tử. 

3.2. Các đơn vị chuyên trách công nghệ thông tin 

Trung tâm công nghệ thông tin của Tỉnh ủy được thành lập và kiện toàn 

để đảm nhận nhiệm vụ tham mưu, giúp lãnh đạo xây dựng và tổ chức thực hiện 

các dự án, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin cũng như trực tiếp quản lý, 

vận hành, đảm bảo kỹ thuật đối với các hệ thống thiết bị và phần mềm được 

đầu tư và hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ, chuyên viên sử dụng, khai thác các hệ 

thống thông tin được xây dựng và triển khai. 

Trung tâm Tin học trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, có chức 

năng thực hiện các hoạt động về ứng dụng công nghệ thông tin và cung cấp 

thông tin phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân 

tỉnh. Tổ chức thực hiện các dịch vụ về lĩnh vực công nghệ thông tin được giao 

theo quy định của pháp luật. Quản lý và duy trì hoạt động mạng tin học của Ủy 

ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; quản lý về tổ chức và hoạt 

động của Cổng thông tin điện tử Ủy ban nhân dân tỉnh, Trang thông tin điện tử 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông trực thuộc Sở Thông tin và 

Truyền thông, thực hiện các chức năng về phát triển và ứng dụng công nghệ 

thông tin và truyền thông phục vụ công tác quản lý nhà nước của Sở Thông tin 

và Truyền thông, phục vụ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài 
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tỉnh về lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông, triển khai các hoạt động 

sự nghiệp về công nghệ thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh. 

Với các nhiệm vụ chủ yếu như quản trị, duy trì và phát triển hệ thống thư 

điện tử công vụ của tỉnh. Ứng cứu, sửa chữa cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin 

và truyền thông trong tỉnh. Thực hiện các dịch vụ tư vấn, cung cấp thiết bị, 

triển khai, lắp đặt, sửa chữa, bảo trì mạng máy tính, thiết bị công nghệ thông 

tin, điện tử, viễn thông, truyền dẫn phát sóng phục vụ cho tổ chức, cá nhân có 

nhu cầu. 

Thiết kế, gia công sản xuất, chuyển giao công nghệ về phần mềm, trang 

tin điện tử (Website), cổng thông tin điện tử (Portal) để đáp ứng nhu cầu công 

việc của Trung tâm, doanh nghiệp và các tổ chức trong và ngoài tỉnh.  

Đào tạo kiến thức cơ bản, nâng cao về công nghệ thông tin cho cán bộ 

công chức, viên chức và người dân.  

Ngoài ra, các sở, ban ngành trên địa bàn tỉnh cũng đã thành lập Trung tâm 

công nghệ thông tin phục vụ triển khai ứng dụng và phát triển công nghệ thông 

tin tại đơn vị, như: Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Khoa học công nghệ; Sở 

Tài chính.... 

3.3. Nguồn nhân lực công nghệ thông tin trong các đơn vị giáo dục và y 

tế
15

 

Các đơn vị giáo dục 

Trong thời gian qua, công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực công 

nghệ thông tin tại các đơn vị giáo dục đã được quan tâm đầu tư phát triển, các 

cơ sở đào tạo về công nghệ thông tin đã từng bước được mở rộng quy mô và 

thành lập mới nhằm đáp ứng nhu cầu ứng dụng và phát triển công nghệ thông 

tin trên địa bàn tỉnh. 

Trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, hiện có trường Đại học Tiền Giang, Cao 

đẳng Nghề Tiền Giang, trung cấp Kinh tế Kỹ thuật có đào tạo chuyên ngành về 

công nghệ thông tin với đội ngũ giáo viên đều có trình độ đại học trở lên. Hàng 

năm số lượng sinh viên được đào tạo công nghệ thông tin tại các trường đều 

tăng đáng kể, với tốc độ tăng trưởng 1,3%/năm. Ngoài ra, còn có 100% trường 

trung học phổ thông, trung học cơ sở và 41% trường tiểu học có đào tạo và 

giảng dạy về tin học.  

Nguồn nhân lực công nghệ thông tin tại các trường chuyên nghiệp cơ bản 

đáp ứng được nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin, đào tạo chuyên ngành 

công nghệ thông tin và giảng dạy môn tin học. Đa phần giáo viên tại các trường 

phổ thông đều đã biết sử dụng máy tính ứng dụng vào quản lý và giảng dạy. 

Trong đó, đạt trên 95% giáo viên trường trung học phổ thông, trung học cơ sở 

và 90% giáo viên tiểu học biết sử dụng máy tính ứng dụng vào quản lý và 
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giảng dạy. Tuy nhiên, tỷ lệ giáo viên giảng dạy môn tin học tại các trường phổ 

thông vẫn còn thiếu nhiều, đặc biệt là các trường trung học cơ sở và tiểu học. 

Công tác đào tạo, bồi dưỡng: Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức nhiều lớp 

đào tạo, tập huấn, nâng cao trình độ công nghệ thông tin cho giáo viên các cấp 

và cán bộ phụ trách về công nghệ thông tin trong toàn ngành; tổ chức tập huấn 

cho các giáo viên, cán bộ quản lý và lãnh đạo các trường về hệ thống Trường 

học kết nối, phần mềm quản lý, phần mềm hỗ trợ dạy học. 

Các đơn vị Y tế 

Tại các bệnh viện: Đạt 100% bệnh viện có cán bộ y, bác sỹ biết sử dụng 

máy tính, với khoảng 90% cán bộ y, bác sỹ biết sử dụng máy tính ứng dụng vào 

quản lý và điều trị. 100% bệnh viện có bộ phận chuyên trách công nghệ thông 

tin, trung bình mỗi bệnh viện có 2,6 cán bộ. 

Tại các trạm y tế xã/phường: Có khoảng 48% cán bộ y, bác sỹ biết sử 

dụng máy tính ứng dụng vào quản lý, điều trị.  

Nhìn chung, nguồn nhân lực công nghệ thông tin tại các bệnh viện cơ bản 

đáp ứng được nhu cầu khám và chữa bệnh. Tuy nhiên, các cán bộ phụ trách 

công nghệ thông tin tại các bệnh viện chưa được đào tạo thường xuyên, trình 

độ chuyên môn còn nhiều hạn chế; nguồn nhân lực công nghệ thông tin tại các 

trạm y tế xã/phường vẫn còn thiếu cả về số lượng và chất lượng. Trong thời 

gian tới, cần đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức ứng dụng công nghệ thông 

tin cho các y, bác sỹ tại các bệnh viện và trung tâm y tế, phục vụ nhu cầu khám 

và chữa bệnh. 

3.4. Nguồn nhân lực công nghệ thông tin trong các doanh nghiệp
16

 

Trong thời gian qua, các doanh nghiệp kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tiền 

Giang đã chú trọng tới vai trò của ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất 

kinh doanh, đã có nguồn nhân lực công nghệ thông tin phụ trách triển khai và 

ứng dụng các hệ thống thông tin trong doanh nghiệp.  

Tuy nhiên, nguồn nhân lực công nghệ thông tin vẫn chưa đáp ứng đủ so 

với nhu cầu thực tế của các đơn vị, vẫn còn thiếu cả về số lượng và chất lượng. 

Tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có khoảng 5% lao động có trình độ cao 

đẳng công nghệ thông tin trở lên; 75% lao động biết sử dụng máy tính trong 

công việc. Đội ngũ chuyên gia chiếm số lượng thấp; bộ phận chuyên trách công 

nghệ thông tin của các doanh nghiệp vẫn còn thiếu nhiều (có 70% doanh 

nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và 45% doanh nghiệp hoạt 

động trong lĩnh vực khác có bộ phận chuyên trách công nghệ thông tin, trung 

bình mỗi đơn vị có 1,5 cán bộ), đa số các nhân viên đều làm việc kiêm nhiệm 

hoặc thuê ngoài trong lĩnh vực ứng dụng, bảo trì hệ thống ứng dụng công nghệ 

thông tin. 
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 Nguồn: Số liệu điều tra khảo sát năm 2016 



 

Điều chỉnh Quy hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin Tiền Giang 33 

Trong thời gian tới cần đào tạo cơ bản về công nghệ thông tin và nâng cao 

năng lực sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin, thương mại điện tử cho 

lãnh đạo, cán bộ và nhân viên tại các doanh nghiệp. Phát triển đội ngũ cán bộ 

phụ trách về công nghệ thông tin cho các doanh nghiệp phục vụ nhu cầu ứng 

dụng công nghệ thông tin. 

4. Công nghiệp công nghệ thông tin
17

  

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang có khoảng 71 doanh nghiệp hoạt 

động trong lĩnh vực công nghệ thông tin (chiếm 1,1% doanh nghiệp của tỉnh). 

Trong đó, chủ yếu là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực buôn bán các 

sản phẩm công nghệ thông tin (máy tính, máy in, các linh kiện điện tử…) và 

cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin, với 60 doanh nghiệp (chiếm 84%), với 

quy mô vừa và nhỏ như Viettel Tiền Giang - Chi Nhánh Tập Đoàn Viễn Thông 

Quân Đội; VNPT Tiền Giang; Công ty Viễn thông FPT chi nhánh Tiền 

Giang…, sản phẩm chủ yếu phục vụ trong tỉnh. Chỉ có 2 doanh nghiệp sản xuất 

sản phẩm phần cứng, điện tử (chiếm 3%) và 9 doanh nghiệp hoạt động trong 

lĩnh vực cung cấp nội dung thông tin (chiếm 1%) quy mô còn nhỏ lẻ, chủ yếu 

phục vụ cho nhu cầu một số đơn vị trong tỉnh.  

Tỉnh đã thu hút 01 dự án có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực 

công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh, trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh 

phần mềm máy tính, do Công ty TNHH MTV Genuwin Solution của Hàn Quốc 

đầu tư, với số vốn là 95.000 USD. 

Nhìn chung, các doanh nghiệp công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh còn 

nhỏ lẻ, chủ yếu là mua bán các thiết bị công nghệ thông tin; các doanh nghiệp 

sản xuất, gia công phần mềm chưa phát triển; chưa trở thành động lực phát 

triển kinh tế xã hội như mục tiêu quy hoạch đề ra. Chưa có chính sách thu hút 

và phát triển công nghiệp công nghệ thông tin. 

5. Quản lý nhà nước về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin 

Ban Chỉ đạo công nghệ thông tin của tỉnh Tiền Giang đã được thành lập 

và từng bước kiện toàn tổ chức, đi vào nề nếp, tham mưu thực hiện công tác 

đôn đốc, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ ứng dụng và phát triển công nghệ 

thông tin trên địa bàn, đặc biệt là trong các cơ quan nhà nước. 

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tiền Giang được thành lập, đã nhanh 

chóng ổn định tổ chức, tiếp cận các văn bản quy phạm pháp luật và tích cực 

triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước, bước đầu đã tham mưu, đề 

xuất và đã có một số văn bản quản lý, hướng dẫn được ban hành về lĩnh vực 

bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin....  

Cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu và định hướng của Đảng và Chính 

phủ đã đề ra, trong thời gian qua, Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Ủy ban nhân dân tỉnh 
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 Nguồn: Báo cáo số liệu về mức độ sẵn sàng ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin – truyền thông 

năm 2016 tỉnh Tiền Giang; Báo cáo số 89/BC-STTTT ngày 29/6/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông Báo 

cáo Tổng kết tình hình 10 năm thi hành Luật Công nghệ thông tin 
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đã ban hành nhiều văn bản triển khai nhằm thúc đẩy việc ứng dụng và phát 

triển công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã 

hội, cải cách hành chính tỉnh Tiền Giang, đã được thể hiện rõ nét tại các văn 

bản: Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND ngày 03/7/2015 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Tiền Giang ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số 

trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; Kế hoạch số 58/KH-

UBND ngày 13/6/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang triển khai Ứng 

dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Tiền 

Giang giai đoạn 2011 – 2015; Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 10/9/2013 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang triển khai thực hiện Đề án “Đưa Việt Nam 

sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông” trên địa bàn 

tỉnh Tiền Giang; Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 22/9/2015 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Tiền Giang về thực hiện Nghị quyết 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 của 

Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 36-

NQ/TW ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, 

phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập 

quốc tế trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 

30/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về Ứng dụng công nghệ thông 

tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2016 – 

2020; Đề án Xây dựng thành phố Mỹ Tho trở thành thành phố thông minh; Chỉ 

thị số 17/CT-UBND ngày 17/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về 

việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà 

nước trên địa bàn tỉnh. 

Các văn bản được ban hành có vai trò quan trọng trong định hướng thúc 

đẩy ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh; đảm bảo công 

khai, minh bạch thông tin chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền đáp ứng 

nhu cầu thông tin của người dân và doanh nghiệp. 

Song song với việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển 

khai, thực hiện, tỉnh vẫn thường xuyên công tác kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo 

tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, tính cấp thiết triển khai 

ứng dụng công nghệ thông tin. Bước đầu thúc đẩy công tác cải cách hành chính 

và đóng góp đáng kể cho phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. 

6. Công tác đầu tư phát triển công nghệ thông tin
18

  

Tổng mức vốn đầu tư phát triển công nghệ thông tin giai đoạn 2011 – 

2016 là 48,878 tỷ đồng: 

- Phân bổ vốn đầu tư giai đoạn 2011 – 2015: 44,994 tỷ đồng. 

- Nhu cầu vốn còn lại: 7,639 tỷ đồng. 

- Vốn đầu tư tỉnh: 1,650 tỷ đồng. 
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 Nguồn: Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 30/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về Ứng 

dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2016 – 2020; Báo 

cáo số liệu về mức độ sẵn sàng ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin – truyền thông năm 2016 tỉnh Tiền 

Giang. 
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+ Chi cho ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2011 - 2015: 41,184 tỷ 

đồng (chiếm khoảng 91,5%). 

+ Chi cho hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin giai đoạn 2011 - 2015: 

3,810 tỷ đồng (chiếm khoảng 8,5%). 

- Năm 2016: 59,681 tỷ đồng. 

+ Chi cho ứng dụng công nghệ thông tin: 29,11 tỷ đồng. 

+ Chi cho hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin và an toàn thông tin: 30,44 

tỷ đồng. 

+ Chi cho đào tạo công nghệ thông tin đối với cán bộ, công chức, viên 

chức của tỉnh: 0,131 tỷ đồng. 

Kinh phí đầu tư hàng năm cho công nghệ thông tin vẫn còn ít chưa đáp 

ứng nhu cầu triển khai các dự án công nghệ thông tin ngày càng đa dạng, phức 

tạp. Chưa có cơ chế, chủ trương để huy động các nguồn vốn khác để thực thi kế 

hoạch hàng năm và 5 năm đã đặt ra. 

(Chi tiết các dự án công nghệ thông tin đầu tư trong thời gian qua tham 

khảo tại Bảng 10, phụ lục 2) 

III.  ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY HOẠCH 

GIAI ĐOẠN 2009 - 2016 

1.  Kết quả đạt được 

Trong thời gian qua, tỉnh Tiền Giang đã luôn quan tâm, coi trọng phát 

triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước và trong tất cả 

các ngành và lĩnh vực. Tích cực triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể phát 

triển công nghệ thông tin tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 (được Ủy ban nhân 

dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2665/QĐ-UBND ngày 30/7/2009), từng 

bước nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động kinh tế - xã hội, góp phần 

quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thúc đẩy cải 

cách hành chính, minh bạch hóa trong việc cung cấp thông tin, tạo thuận lợi 

cho người dân và tổ chức. Theo kết quả đánh giá chỉ số mức độ sẵn sàng cho 

phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông năm 2016 do Bộ 

Thông tin và Truyền thông và Hội Tin học Việt Nam thực hiện, tỉnh Tiền 

Giang đứng vị trí thứ 8 trong cả nước (tăng 35 bậc so với năm 2009 - thứ 43) 

và đứng thứ 1/13 các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long, thuộc 

nhóm những tỉnh/thành phố có chỉ số ở mức khá. 

Ứng dụng công nghệ thông tin: Tỉnh Tiền Giang đứng vị trí thứ 4/63 tỉnh, 

thành phố (tăng 38 bậc so với năm 2009 - thứ 42) và đứng thứ 1/13 các tỉnh 

trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long, xếp hạng ở mức khá so với cả nước: 

Ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước đã được triển khai 

rộng đến hầu hết các đơn vị cấp xã, từng bước đáp ứng tốt công tác quản lý, chỉ 

đạo, điều hành, chuyên môn nghiệp vụ, cải cách hành chính, đảm bảo truyền 

nhận thông tin đa chiều an toàn và nhanh chóng. Công tác gửi, nhận văn bản 

điện tử được thực hiện từ tỉnh đến xã được thực hiện tốt. Hoàn thành trang bị 
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đồng bộ phần mềm quản lý văn bản và điều hành qua mạng cho 100% các sở, 

ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã. Đạt 100% đơn 

vị sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, huyện đã có cổng thông tin điện 

tử, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, triển khai 

một cửa điện tử, rút ngắn thời gian xử lý nhà nước, tăng tính minh bạch trong 

hoạt động của cơ quan nhà nước; cung cấp 710 dịch vụ công mức độ 3 (vượt 

chỉ tiêu quy hoạch đề ra) và 142 dịch vụ công mức độ 4 phục vụ người dân và 

doanh nghiệp.  

Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin: Tỉnh Tiền Giang đứng vị trí thứ 

9/63 tỉnh, thành phố (tăng 16 bậc so với năm 2009 - thứ 25) và đứng thứ 2/13 

các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long, xếp hạng ở mức khá so với 

cả nước: Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin tại các cơ quan Đảng và Nhà 

nước cấp sở, ban, ngành, huyện đã được đầu tư xây dựng tương đối đầy đủ. 

Hoàn thành kết nối Internet, mạng LAN đến 100% đơn vị Đảng và Nhà nước 

cấp tỉnh, huyện; kết nối mạng WAN đến 100% đơn vị các cấp, cơ bản đáp ứng 

nhu cầu trao đổi dữ liệu, khai thác các ứng dụng và dịch vụ dùng chung. Trung 

tâm Tích hợp dữ liệu của tỉnh do Sở Thông tin và Truyền thông quản lý bước 

đầu được nâng cấp hệ thống máy chủ và hạ tầng an ninh thông tin, kết nối đến 

tất cả các đơn vị sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố qua mạng diện rộng của 

tỉnh, đảm bảo cho các ứng dụng đang được triển khai như phần mềm quản lý 

văn bản và điều hành, một cửa điện tử tại các cơ quan, đơn vị.   

Hoàn thành trang bị hệ thống máy tính và các trang thiết bị tin học tại 

100% các đơn vị bệnh viện, các trường học các cấp; kết nối mạng LAN, 

Internet cho 100% các bệnh viện, 100% trường trung học phổ thông, 90% các 

trường trung học cơ sở và tiểu học đáp ứng tốt nhu cầu quản lý, khám và chữa 

bệnh, dạy và học của giáo viên, học sinh. Hoàn thành phổ cập tin học tại 100% 

các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh. 

Công tác quản lý nhà nước về công nghệ thông tin ngày càng được tăng 

cường. Lãnh đạo các cấp quan tâm và có quan điểm tích cực trong việc đưa ứng 

dụng công nghệ thông tin nhằm thúc đẩy quá trình cải cách hành chính phục vụ 

người dân và doanh nghiệp. Trong đó, đã ban hành các Quy chế về việc gửi 

nhận văn bản điện tử và sử dụng thư điện tử trong các cơ quan nhà nước trên 

địa bàn tỉnh Tiền Giang; Quy định về quản lý và vận hành mạng tin học diện 

rộng; ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số trong cơ 

quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

2.  Tồn tại, hạn chế 

Việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ cơ quan Đảng, 

Nhà nước, đoàn thể vẫn còn nhiều hạn chế. Một số đơn vị sở, ban, ngành, địa 

phương chưa thực sự tích cực triển khai ứng dụng công nghệ thông tin. Vẫn 

còn thiếu các phần mềm chuyên ngành, các cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý điều 

hành, liên thông. Đa phần các ứng dụng công nghệ thông tin được triển khai tại 

các đơn vị vẫn mang tính rời rạc, chưa liên kết thành một hệ thống; dữ liệu 

chưa được chia sẻ và sử dụng chung. Triển khai cung cấp dịch vụ công trực 
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tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp, nhưng chưa được người dân và tổ 

chức ứng dụng rộng rãi.  

Tại các doanh nghiệp đã sử dụng những phần mềm và ứng dụng công 

nghệ thông tin từ mức độ đơn giản đến phức tạp để phục vụ cho nhiều mục 

đích hoạt động của doanh nghiệp. Tuy nhiên, mức độ phổ cập và sử dụng các 

ứng dụng công nghệ thông tin của các doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp nhỏ 

cũng như giữa các doanh nghiệp ở các khu vực khác nhau trên địa bàn tỉnh là 

chưa đồng đều, đa phần các doanh nghiệp nhỏ vẫn chưa ứng dụng nhiều các 

giải pháp về chữ ký điện tử, chưa triển khai sử dụng phần mềm quản lý sản 

phẩm; quản lý nhân sự, tiền lương.  

Việc triển khai các phần mềm quản lý giáo dục tại các trường học vẫn 

chưa được thống nhất, chưa thực sự phát huy hiệu quả của thiết bị hiện đại. Đa 

phần các đơn vị y tế đã ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý y 

tế nhưng mức độ ứng dụng chưa cao, đặc biệt là tại các trạm y tế xã, vẫn chưa 

được thực hiện đồng bộ, chưa kết nối liên thông giữa các đơn vị, chưa đạt so 

với nhiệm vụ quy hoạch đề ra. 

Hạ tầng thiết bị công nghệ thông tin tại cơ quan Đảng, đoàn thể và Nhà 

nước vẫn chưa được đầu tư đồng bộ; một số thiết bị đã bị xuống cấp, hết hạn 

khấu hao, chưa được duy tu, bảo dưỡng đầy đủ nên chưa đáp ứng được nhiều 

cho việc ứng dụng công nghệ thông tin. Mạng truyền số liệu chuyên dùng tuy 

đã được đầu tư kết nối đến tất cả các đơn vị các cấp nhưng tốc độ đường truyền 

thấp, không đáp ứng nhu cầu sử dụng của các đơn vị. 

Vấn đề bảo mật an toàn, an ninh thông tin vẫn còn chưa được quan tâm 

đúng mức; các hệ thống thông tin quan trọng của tỉnh chưa đầu tư hạ tầng với 

hệ thống bảo mật có độ tin cậy cao, vẫn còn nhiều sơ hở trong đảm bảo an ninh 

thông tin. 

Hạ tầng mạng máy tính tại các trạm y tế xã cũng chưa đáp ứng được nhu 

cầu sử dụng của các y bác sỹ trong việc quản lý, khám và chữa bệnh; chưa có 

mạng kết nối giữa các bệnh viện và cơ sở y tế riêng của ngành y tế. Tại các 

trường tiểu học, việc đầu tư cho công nghệ thông tin vẫn chưa đáp ứng tốt cho 

việc dạy và học môn tin học của cả giáo viên và học sinh.   

Nguồn nhân lực công nghệ thông tin: Tỉnh Tiền Giang đứng vị trí thứ 

42/63 tỉnh, thành phố (giảm 17 bậc so với năm 2009 - thứ 25) và đứng thứ 6/13 

các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long, xếp hạng ở mức trung bình 

so với cả nước: Nguồn nhân lực công nghệ thông tin trong các cơ quan, đơn vị 

Đảng và Nhà nước hiện vẫn còn còn thiếu và chưa đồng bộ. Hiện có 65% đơn 

vị cấp sở, ban, ngành, huyện có cán bộ lãnh đạo phụ trách công nghệ thông tin, 

chưa đạt so với quy hoạch đề ra. Cán bộ lãnh đạo chưa quan tâm tổ chức quản 

lý, điều hành về ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý đầu tư ứng dụng công 

nghệ thông tin nhằm định hướng triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại 

các cơ quan, đơn vị; cán bộ phụ trách công nghệ thông tin chủ yếu vẫn là kiêm 

nhiệm, vẫn còn hạn chế về kỹ năng chuyên môn.  
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Trình độ, thói quen ứng dụng công nghệ thông tin của cán bộ, công chức 

và người dân vẫn còn hạn chế, ảnh hưởng đến khả năng tiếp nhận các dịch vụ 

của các cơ quan nhà nước cung cấp. Nhiều cán bộ công chức chưa có thói 

quen, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là các ứng dụng công 

nghệ thông tin đặc thù, chuyên ngành. 

Nguồn nhân lực công nghệ thông tin tại các doanh nghiệp đã có chuyển 

biến tích cực, tuy nhiên vẫn chưa đủ đáp ứng được so với nhu cầu thực tế của 

các đơn vị, vẫn còn thiếu cả về số lượng và chất lượng. Đa số các doanh nghiệp 

đều chưa có cán bộ đảm nhiệm việc ứng dụng công nghệ thông tin, đội ngũ 

chuyên gia chiếm số lượng thấp. 

Về công tác đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin tại các trường 

phổ thông vẫn còn nhiều hạn chế, vẫn còn thiếu các giáo viên giảng dạy môn 

tin học và cán bộ phụ trách công nghệ thông tin, đặc biệt tại cấp trung học cơ 

sở và tiểu học. 

Các doanh nghiệp công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh còn nhỏ lẻ, chủ 

yếu là mua bán các thiết bị công nghệ thông tin; các doanh nghiệp sản xuất, gia 

công phần mềm chưa phát triển.  

Về cơ chế chính sách: Chưa có chính sách ưu đãi riêng của tỉnh cũng như 

tạo điều kiện thuận lợi về mặt bằng đất đai để thu hút các nhà đầu tư trong lĩnh 

vực công nghệ thông tin; chưa có các văn bản hướng dẫn cho việc triển khai 

các dự án đầu tư trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin đã gây những 

ảnh hưởng không tốt đến tiến trình triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin 

trên địa bàn tỉnh. 

3. Nguyên nhân  

Nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công nghệ thông tin của các cơ 

quan, đơn vị và doanh nghiệp chưa thực sự đầy đủ. Việc tổ chức ứng dụng 

công nghệ thông tin chưa kết hợp chặt chẽ với cải cách hành chính.  

Hệ thống cơ chế, chính sách, các quy định về triển khai ứng dụng công 

nghệ thông tin, thu hút nguồn nhân lực công nghệ thông tin của tỉnh chưa đầy 

đủ và chưa thống nhất. 

Chưa ưu tiên bố trí kinh phí thực hiện quy hoạch. Việc thực hiện chức 

năng quản lý nhà nước về công nghệ thông tin cũng như việc triển khai sự 

nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin còn chồng chéo, thiếu thống nhất. 

Các doanh nghiệp về công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh chưa phát triển 

đủ mạnh để tham gia thị trường sản xuất và kinh doanh trong lĩnh vực công 

nghệ thông tin và điện tử. 

Bảng 4: Đánh giá kết quả thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển 

công nghệ thông tin tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 
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TT Chỉ tiêu 

Quyết 

định số 

2665/QĐ-

UBND 

ngày 

30/7/2009  

Thực 

trạng đến 

năm 2016 

Kết quả 

thực hiện 

đến năm 

2016 

Nguyên nhân 

I Ứng dụng công nghệ thông tin 

1 

Tỷ lệ cán bộ cơ quan 

nhà nước được cấp và 

sử dụng hệ thống thư 

điện tử của tỉnh 

90% 95% 

Vượt chỉ 

tiêu quy 

hoạch 

Lãnh đạo tỉnh và cơ 

quan đơn vị các cấp 

quan tâm, đẩy mạnh 

ứng dụng công nghệ 

thông tin nhằm nâng 

cao chất lượng, hiệu 

quả quản lý, điều 

hành, phục vụ người 

dân và doanh nghiệp 

2 

Số lượng dịch vụ công 

cơ bản trực tuyến mức 

độ 3 được tích hợp trên 

cổng điện tử phục vụ 

người dân và doanh 

nghiệp 

47 710 

Vượt chỉ 

tiêu quy 

hoạch 

3 

Tỷ lệ doanh nghiệp kết 

nối Internet và sử dụng 

hệ thống thư điện tử 

80% 98% 

Vượt chỉ 

tiêu quy 

hoạch 

Các doanh nghiệp đã 

nhận thức tốt về ứng 

dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt 

động sản xuất kinh 

doanh, nhằm nâng 

cao năng lực cạnh 

tranh 

II Hạ tầng công nghệ thông tin   

4 

Triển khai xây dựng 

mạng truyền số liệu 

chuyên dùng của tỉnh 

kết nối đến các đơn vị 

cấp tỉnh, huyện, thị xã, 

thành phố 

100% 100% Đạt 

Thực hiện giai đoạn 

II (kết nối từ Trung 

ương đến các đơn vị 

sở, ban, ngành, 

huyện trong cả nước) 

5 

Tỷ lệ cơ quan nhà nước 

các cấp kết nối mạng 

WAN 

90% 100% 

Vượt chỉ 

tiêu quy 

hoạch 

Lãnh đạo tỉnh và cơ 

quan đơn vị các cấp 

quan tâm, đẩy mạnh 

đầu tư phát triển hạ 

tầng công nghệ 

thông tin nhằm đáp 

ứng nhu cầu ứng 

dụng công nghệ 

thông tin trên địa bàn 

tỉnh 

6 

Tỷ lệ cán bộ, công chức 

cơ quan cấp tỉnh, huyện 

có máy tính sử dụng 

trong công việc 

85% 85% Đạt 

7 

Tỷ lệ cán bộ, công chức 

cơ quan cấp xã có máy 

tính sử dụng trong công 

việc 

50% 75% Đạt 

8 

Tỷ lệ đơn vị bệnh viện 

cấp tỉnh, huyện kết nối 

mạng LAN và Internet 

90% 100% 

Vượt chỉ 

tiêu quy 

hoạch 

9 

Tỷ lệ đơn vị trạm y tế 

xã, phường kết nối 

mạng LAN và Internet 

50% 65% 

Vượt chỉ 

tiêu quy 

hoạch 
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TT Chỉ tiêu 

Quyết 

định số 

2665/QĐ-

UBND 

ngày 

30/7/2009  

Thực 

trạng đến 

năm 2016 

Kết quả 

thực hiện 

đến năm 

2016 

Nguyên nhân 

10 

Số lượng trường tiểu 

học trang bị phòng máy 

tính phục vụ giảng dạy 

tin học 

3 92 

Vượt chỉ 

tiêu quy 

hoạch 

III Nguồn nhân lực công nghệ thông tin   

11 

Tỷ lệ các cơ quan nhà 

nước từ cấp huyện trở 

lên có cán bộ phụ trách 

công nghệ thông tin 

100% 97% Chưa đạt Chưa có cơ chế hỗ 

trợ, ưu đãi cho cán 

bộ phụ trách công 

nghệ thông tin, thu 

hút nguồn nhân lực 

chất lượng cao chưa 

đầy đủ và thống nhất 
12 

Tỷ lệ các cơ quan nhà 

nước cấp tỉnh, sở, 

ngành, huyện có cán bộ 

lãnh đạo phụ trách công 

nghệ thông tin 

100% cơ 

quan cấp 

tỉnh và 

70% cơ 

quan cấp 

huyện 

73% cơ 

quan cấp 

tỉnh và 

55% cơ 

quan cấp 

huyện 

Chưa đạt 
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PHẦN III. DỰ BÁO PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  

TỈNH TIỀN GIANG  

I. DỰ BÁO XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  

1. Xu hướng phát triển công nghệ thông tin trên thế giới 

Xu hướng phát triển mạng truy nhập băng rộng và mạng di động băng 

rộng 

Công nghệ mạng truy nhập băng rộng sẽ nhanh chóng triển khai sử dụng 

các thiết bị đầu cuối thông minh và được nâng cấp lên các công nghệ tiên tiến 

hơn như xDSL (VDSL, VDSL2), công nghệ truy cập Internet bằng cáp quang 

FTTx (FTTH, FTTB...). Mạng FTTx hiện đang được xem là sẽ đóng một vai 

trò quan trọng và sẽ tiếp tục phát triển mạnh trong thời gian tới do tiềm năng 

cung cấp băng thông lớn hơn so với cáp đồng, đáp ứng nhu cầu truyền thoại, dữ 

liệu và video trên nền IP.  

Công nghệ mạng Internet băng rộng không dây Wimax, LTE (Long Term 

Evolution - tiến hoá dài hạn) sẽ phát triển mạnh và dần được thay thế cho cả 

dịch vụ điện thoại di động và Internet truyền thống. Trong đó, LTE sẽ được 

chọn làm nền tảng cho công nghệ 4G. Đối với mạng 4G, Liên minh Viễn thông 

Quốc tế ITU (International Telecommunications Union) chứng nhận cho 2 

công nghệ là LTE-Advanced và WirelessMAN-Advanced (WiMAX 2). Theo 

tiêu chuẩn, mạng 4G phải đạt được tốc độ 100Mbit/giây khi di chuyển tốc độ 

cao và tốc độ 1Gbit/giây đối với những thiết bị cố định.  

Công nghệ 5G là viết tắt của 5th Generation (thế hệ thứ 5) của mạng di 

động. Mạng 5G cho tốc độ tải nhanh hơn nhiều so với 4G; mở ra cơ hội lớn cho 

việc quảng bá sản phẩm, dịch vụ và tương tác trực tiếp với khách hàng; giúp 

giải quyết nhanh các vấn đề với Internet of Things. Đây là một phương án phát 

triển của mạng 5G sẽ giúp giải quyết những vấn đề khi gặp sự cố của Internet 

of Things, phục vụ thêm nhiều tính năng công nghệ an toàn mới như xe tự 

hành, ngôi nhà thông minh… Khi đó, người dùng không còn quá phụ thuộc vào 

hệ thống wifi được triển khai lắp đặt ở cả một vùng rộng lớn. 

Xu hướng ứng dụng công nghệ điện toán đám mây 

Điện toán đám mây (cloud computing) còn gọi là điện toán máy chủ ảo, là 

mô hình điện toán sử dụng các công nghệ máy tính và phát triển dựa vào mạng 

Internet. Mô hình điện toán đám mây được đánh giá là rất tiềm năng và mang 

lại hiệu quả cao. Cũng như khu vực tư nhân, các cơ quan chính quyền trung 

ương và địa phương đã nhận định rằng điện toán đám mây sẽ giúp tiết kiệm 

ngân sách nhà nước, cải tiến hiệu suất công nghệ thông tin và tăng tốc đổi mới 

guồng máy hành chính.  

Sau nhiều nghiên cứu về nhu cầu điện toán đám mây của khách hàng cũng 

như hiện thực hóa tầm nhìn, nhiều hãng cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin 

đã tập trung vào ba giải pháp căn bản gồm: khả năng liên kết, tự động hóa và 

nhận biết thiết bị đầu cuối. Sự phát triển công nghệ “điện toán đám mây” cùng 
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với các lợi ích (tiết kiệm chi phí, sử dụng tài nguyên tính toán động, có tính 

chia sẻ cao và truy cập đa phương tiện) đã được công nhận dự báo thị trường sẽ 

được mở rộng trên nhiều nước và nhiều lĩnh vực. 

Xu hướng hội tụ viễn thông tin học: 

Xu hướng hội tụ viễn thông và công nghệ thông tin giúp tạo ra vô vàn tiện 

ích cho cuộc sống con người đang được các doanh nghiệp trên thế giới nhanh 

chóng nắm bắt, trong đó có sự hội tụ các thiết bị đầu cuối: như điện thoại thông 

minh (smartphone), máy tính bảng (tablet), máy tính cá nhân, điện thoại di 

động thông minh…tạo thành một hệ thống các thiết bị công nghệ không dây 

được kết nối qua mạng Internet (Internet of things - IOT) mang tính liên ngành 

sâu rộng. 

Xu thế phát triển của các thiết bị đầu cuối ngày càng tích hợp nhiều công 

nghệ hiện đại cho phép dữ liệu và dịch vụ có thể được trao đổi dễ dàng trong 

nội bộ và giữa các hạ tầng điện toán đám mây, Big Data. Công nghệ tự động 

hóa cho phép các dịch vụ và tài nguyên điện toán đám mây, Big Data có thể 

được định nghĩa và cung cấp một cách bảo mật, mà hầu như không cần tương 

tác với con người. Thiết bị đầu cuối - nhận biết đáp ứng dịch vụ cho mọi thiết 

bị đầu cuối có kết nối bất kể chủng loại và phần mềm hệ thống của thiết bị. 

Xu hướng phát triển Chính phủ điện tử 

Hiện nay, tồn tại nhiều xu hướng phát triển Chính phủ điện tử khác nhau. 

Tuy nhiên, những xu hướng này đều có điểm chung là nâng cao mức độ hài 

lòng của xã hội, cải tiến hiệu quả và minh bạch hoạt động chính phủ và đảm 

bảo tính công bằng, chuẩn mực trong quản lý nhà nước. Một số đặc điểm chính 

trong xu hướng phát triển Chính phủ điện tử có thể điểm qua như sau: 

Phát triển Chính phủ điện tử lấy người dân làm trọng tâm, rút ngắn 

khoảng cách giữa người dân với các cơ quan nhà nước thông qua việc ứng 

dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống. 

Thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng vào phát triển Chính phủ điện tử 

nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống và huy động năng lực của người dân vào 

việc phát triển xã hội đồng thời nâng cao hiệu suất phục vụ của cơ quan nhà 

nước.  

Nâng cao chất lượng dịch vụ thông qua tái cơ cấu và hoàn thiện mô hình 

nghiệp vụ. Nâng cao hiệu quả hỗ trợ của Chính phủ đối với các doanh nghiệp, 

giảm bớt các thủ tục rườm rà để thu hút đầu tư, tạo môi trường kinh doanh tốt 

hơn. Tạo ra môi trường cộng tác điện tử, kết nối chính phủ toàn diện tăng 

cường tính tích hợp trong cung cấp dịch vụ hành chính công.  

Đầu tư mạnh mẽ vào xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng cao, có 

chính sách đãi ngộ phù hợp, xây dựng hạ tầng viễn thông tiên tiến kết nối giữa 

các cơ quan nhà nước với người dân và doanh nghiệp, cung cấp các dịch vụ 

dùng chung cho phép tối ưu hóa hiệu quả đầu tư và nguồn lực chính phủ. 
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Xây dựng những giải pháp có tính pháp lý, theo dõi và quản lý hoạt động 

của người sử dụng trên trang thông tin điện tử cũng như lo ngại về thất thoát dữ 

liệu, tính an toàn thông tin trên môi trường Internet. 

Xu hướng phát triển thành phố thông minh 

Việc phát triển một thành phố trở thành thành phố thông minh đã và đang 

trở thành xu thế phát triển mạnh mẽ của thời đại. Thành phố thông minh là một 

cuộc cách mạng về quản lý đô thị hiện đại theo hình thức, phương thức mới 

thông minh và hiệu quả hơn. 

Đã có nhiều thành phố trên thế giới đã và đang xây dựng thành phố thông 

minh như Seoul, New York, Tokyo, Thượng Hải, Singapore, Amsterdam, 

Cairo, Dubai…. Đây là xu hướng tất yếu của quá trình phát triển của xã hội loài 

người. Trên thế giới, hiện có 6 tiêu chí chủ yếu được các tổ chức, các nước lựa 

chọn để đánh giá và xây dựng thành phố thông minh, gồm: Nền kinh tế thông 

minh; Dịch chuyển thông minh; Môi trường thông minh; Quản trị thông minh; 

Công dân thông minh; Cuộc sống thông minh. 

Trong một thành phố thông minh, hoạt động quản lý nhà nước của bộ máy 

chính quyền (hay “Chính quyền điện tử”, “Chính quyền thông minh”) đóng vai 

trò quan trọng. 

Cuộc cách mạng khoa học lần thứ 4 

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với xu hướng phát triển dựa trên 

nền tảng tích hợp cao độ của hệ thống kết nối số hóa – vật lý – sinh học với sự 

đột phá của Internet vạn vật và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi căn bản nền 

sản xuất của thế giới. Trong đó, một trong những công nghệ quan trọng được 

kể đến là Dữ liệu lớn (Big Data). Chính Dữ liệu lớn là cốt lõi để sử dụng và 

phát triển Internet vạn vật (IoT) và trí tuệ nhân tạo (AI). Do đó, cách thu thập 

và khai thác dữ liệu lớn sẽ tạo ra điểm khác biệt giữa các doanh nghiệp hoạt 

động trên thị trường. 

Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với đặc điểm là tận dụng một cách triệt 

để sức mạnh lan tỏa của số hóa và công nghệ thông tin. Làn sóng công nghệ 

mới này đang diễn ra với tốc độ khác nhau tại các quốc gia trên thế giới, nhưng 

đang tạo ra các tác động mạnh mẽ, ngày một gia tăng tới mọi mặt của đời sống 

kinh tế - xã hội, dẫn đến việc thay đổi phương thức và lực lượng sản xuất của 

xã hội. 

Xu hướng phát triển công nghiệp công nghệ thông tin  

Công nghệ sản xuất các thiết bị phần cứng trên thế giới đang có xu hướng tập 

trung vào việc tiết kiệm năng lượng đồng thời nâng cao hiệu suất xử lý bằng chíp 

đa nhân và các công nghệ lưu trữ dữ liệu. Bên cạnh đó việc nghiên cứu phát triển 

vật liệu mới nano và tế bào sinh học rất được chú trọng và đã có những bước tiến 

lớn trong nghiên cứu. 

Ở lĩnh vực thiết bị di động, giải pháp đa nền tảng cũng được phát triển mạnh 

trên thế giới do sự phát triển nhiều loại thiết bị của nhiều hãng sản xuất lớn, vì thế 
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giải pháp đa nền tảng thích hợp với nhiều loại thiết bị sẽ chiếm ưu thế trong việc 

phát triển thị trường. 

Công nghệ tích hợp hiện đang được nghiên cứu phát triển và đạt nhiều thành 

tựu trên thế giới. Một số doanh nghiệp, nhà cung cấp dịch vụ phần mềm lớn trên 

thế giới bắt đầu chuyển sang xu hướng tích hợp các dịch vụ công cộng cung cấp 

cho người sử dụng trên cùng một nền tảng công nghệ. 

2. Xu hướng và định hướng phát triển công nghệ thông tin và truyền 

thông ở Việt Nam  

Ngày 01/7/2014, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 36-NQ/TW về đẩy 

mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền 

vững và hội nhập quốc tế. Trong đó, Bộ Chính trị xác định rõ những mục tiêu 

ngành công nghệ thông tin Việt Nam cần đạt được trong thời gian tới: “Công 

nghệ thông tin phải được ứng dụng rộng rãi và trở thành một ngành kinh tế có 

tác động lan tỏa trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, 

góp phần nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh quốc gia, chất 

lượng cuộc sống, chỉ số phát triển con người Việt Nam và nâng cao khả năng 

phòng thủ quốc gia trong chiến tranh mạng. Đến năm 2030, đưa năng lực 

nghiên cứu, ứng dụng, phát triển, sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công 

nghệ thông tin đạt trình độ tiên tiến thế giới; Việt Nam trở thành quốc gia mạnh 

về công nghệ thông tin và bằng công nghệ thông tin”. 

Ứng dụng công nghệ thông tin: Đến năm 2020, Chính phủ điện tử Việt 

Nam thuộc loại khá trên thế giới. Việt Nam nằm trong nhóm 1/3 nước dẫn đầu 

trong bảng xếp hạng của Liên hiệp quốc về mức độ sẵn sàng Chính phủ điện tử. 

Hầu hết các dịch vụ công cơ bản được cung cấp trên mạng cho người dân và 

doanh nghiệp ở mức độ 4 (thanh toán phí dịch vụ, nhận kết quả dịch vụ qua 

mạng). 100% các ngành công nghiệp then chốt của đất nước, các doanh nghiệp 

và tổ chức xã hội ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, sản 

xuất kinh doanh
19

. 

Hạ tầng viễn thông băng rộng: Đến năm 2020, hoàn thiện mạng băng 

rộng đến hầu hết số thôn, bản; phủ sóng thông tin di động băng rộng đến 95% 

dân cư; Việt Nam nằm trong số 55 nước trong bảng xếp hạng của ITU (thuộc 

nhóm 1/3 nước dẫn đầu). 

Phổ cập thông tin: Đến năm 2020, hầu hết các hộ gia đình trên cả nước 

sử dụng các dịch vụ số; 50 - 60% số hộ gia đình trên cả nước có máy tính và 

truy cập Internet băng rộng, trong đó 25 - 30% truy nhập băng rộng sử dụng 

cáp quang; hầu hết các hộ gia đình có máy thu hình xem được truyền hình số 

bằng các phương thức khác nhau. 

Nguồn nhân lực công nghệ thông tin: Đến năm 2020, 80% sinh viên 

công nghệ thông tin và truyền thông tốt nghiệp ở các trường đại học đủ khả 
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 Nguồn: Quyết định 1755/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Đưa 

Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông” 
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năng chuyên môn và ngoại ngữ để tham gia thị trường lao động quốc tế. Tổng 

số nhân lực tham gia hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ thông tin 

đạt 1 triệu người, trong đó bao gồm nhân lực hoạt động trong nước và nhân lực 

tham gia xuất khẩu. Tỷ lệ người dân sử dụng Internet đạt trên 70%. 

Công nghiệp công nghệ thông tin: 

Đến năm 2020: Hình thành được các tổ chức nghiên cứu và phát triển 

công nghệ thông tin và truyền thông mạnh, đặc biệt là các tổ chức nghiên cứu 

và phát triển công nghệ của doanh nghiệp, đủ năng lực nghiên cứu phát triển 

sản phẩm mới có công nghệ cao. Công nghiệp phần mềm và dịch vụ gia công 

của Việt Nam phát triển mạnh mẽ, Việt Nam nằm trong số 10 nước dẫn đầu về 

cung cấp dịch vụ gia công phần mềm và nội dung số. Các doanh nghiệp phần 

mềm, nội dung số và dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam làm chủ thị trường 

trong nước và tham gia xuất khẩu. Nhiều sản phẩm, giải pháp phục vụ ứng 

dụng công nghệ thông tin của Nhà nước và doanh nghiệp do Việt Nam nghiên 

cứu, phát triển hoặc bản địa hóa từ các phần mềm tự do mã nguồn mở. 

Công nghiệp công nghệ thông tin, đặc biệt là công nghiệp phần mềm và 

dịch vụ trên nền công nghệ thông tin trở thành một ngành công nghiệp có tốc 

độ tăng trưởng nhanh nhất trong các ngành kinh tế - kỹ thuật và chiếm tỷ trọng 

cao trong GDP. 

Thuê dịch vụ công nghệ thông tin
20

: 

Xem xét áp dụng hình thức thuê dịch vụ tập trung trong phạm vi của Bộ, 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với các dịch vụ công nghệ thông tin 

có tính chất, tính năng giống nhau mà nhiều cơ quan, đơn vị cùng có nhu cầu 

sử dụng góp phần nâng cao hiệu quả của ứng dụng công nghệ thông tin trong 

các cơ quan nhà nước, giảm đầu tư từ ngân sách nhà nước. Trong trường hợp 

khả thi, tiếp tục khai thác tối đa hạ tầng kỹ thuật, hệ thống thông tin, phần 

mềm, phần cứng, thông tin, dữ liệu đã có. 

Bảo đảm các yêu cầu về chất lượng dịch vụ, về công nghệ, quy trình cung 

cấp dịch vụ; tính liên tục, liên thông, kết nối, đồng bộ về ứng dụng công nghệ 

thông tin trong mỗi bộ, ngành, tỉnh, thành phố và trên toàn quốc; bảo đảm an 

toàn, bảo mật và tính riêng tư về thông tin, dữ liệu của cơ quan nhà nước; tuân 

thủ quy định của pháp luật về an toàn, an ninh thông tin, cơ yếu và Pháp lệnh 

bảo vệ bí mật nhà nước. 

Phát triển thành phố thông minh: 

Năm 2012, Đà Nẵng là đô thị đầu tiên được Tập đoàn công nghệ IBM 

chọn là một trong 33 thành phố trên thế giới xây dựng thành phố thông minh. 

Thành phố đã sử dụng giải pháp điều hành trung tâm thông minh để đảm bảo 

chất lượng nguồn nước phục vụ người dân, cung cấp giao thông công cộng tốt 

nhất và giảm thiểu ách tắc giao thông. Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội cũng 
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 Nguồn: Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg  ngày 30/12/2014 của Thủ tướng chính phủ về Quy định thí 

điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước 
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đã có những bước triển khai cụ thể về những khía cạnh khác nhau của thành 

phố thông minh. 

Ứng dụng công nghệ thông tin để triển khai thành phố thông minh (Smart 

City) là một giải pháp có nhiều lợi điểm để giải quyết bài toán quản lý phát 

triển đô thị. Trong tương lai, nếu thực hiện thành công kế hoạch xây dựng 

thành phố thông minh, người dân sẽ được hưởng thụ các tiện ích như dịch vụ 

công trực tuyến, nền giáo dục thông minh, giao thông thông minh, cơ hội việc 

làm, giải trí đa phương tiện, được chăm sóc sức khỏe, đảm bảo an sinh xã hội. 

II. CĂN CỨ VÀ PHƯƠNG PHÁP DỰ BÁO PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG 

DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  

1. Căn cứ dự báo 

- Định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Tiền Giang đến năm 2020. 

- Đánh giá hiện trạng phát triển và thực tế ứng dụng công nghệ thông tin 

tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

- Các chiến lược, chính sách phát triển công nghệ thông tin đến năm 2020 

của Đảng, Chính phủ và của Tỉnh đề ra. 

- Xu hướng phát triển công nghệ thông tin trong nước, khu vực và trên thế 

giới hiện nay. 

2. Phương pháp dự báo 

Phương pháp mô hình hóa 

Mô hình hóa là phương pháp nhận thức, phương pháp nghiên cứu khoa 

học xuất hiện đã lâu, không nghiên cứu trực tiếp quá trình, hiện tượng hoặc đối 

tượng mà nghiên cứu chúng thông qua mô hình.  

Bản chất của mô hình chính là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan. 

Phương pháp luận của phương pháp này là dùng hệ thức toán học để mô tả mối 

liên hệ giữa đối tượng dự báo với các yếu tố có liên quan.  

Ưu điểm của phương pháp này là có thể giải thích được kết quả dự báo và 

có thể phân tích ảnh hưởng của các yếu tố liên quan đến kết quả dự báo.  

Nhược điểm của phương pháp này là yêu cầu số liệu của nhiều yếu tố hữu 

quan trong quá khứ.   

Phương pháp kịch bản 

Phương pháp kịch bản bao gồm các phương pháp về định tính và định 

lượng. Các ma trận kịch bản sẽ là công cụ để đối chứng với phương án mang 

tính ‘Chiến lược’ hay phương án được ưa thích nhất. Kịch bản được xây dựng 

cho phương án cao, phương án theo xu hướng hiện tại. 

Phương pháp dự báo định tính dựa trên cơ sở nhận xét của những yếu tố 

liên quan, dựa trên những ý kiến về các khả năng có liên hệ của những yếu tố 

liên quan này trong tương lai. Phương pháp định tính có liên quan đến mức độ 

phức tạp khác nhau, từ việc khảo sát ý kiến được tiến hành một cách khoa học 
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để nhận biết các sự kiện tương lai hay từ ý kiến phản hồi của một nhóm đối 

tượng hưởng lợi (chịu tác động) nào đó. Khó khăn của phương pháp này là việc 

tuyển chọn và đánh giá các ý kiến phản hồi.   

Phương pháp dự báo định lượng dựa vào các số liệu thống kê và thông 

qua các công thức toán học được thiết lập để dự báo nhu cầu cho tương lai. 

Trong đó, có thể dùng các phương pháp dự báo theo dãy số thời gian (phương 

pháp ngoại suy); phương pháp hồi quy... Nhược điểm của phương pháp này yêu 

cầu các số liệu phải chính xác và đầy đủ. 

Khi kết hợp 2 phương pháp định tính và định lượng thì phương pháp định 

tính có thể hỗ trợ cho phương pháp định lượng bằng cách xác định các chủ đề 

phù hợp với phương pháp điều tra; ngược lại phương pháp định lượng có thể hỗ 

trợ cho phương pháp định tính bằng cách đưa ra công thức chính xác và có thể 

kiểm tra được đối với những ý kiến định tính, giúp đưa ra các kết quả dự báo có 

độ chính xác cao. 

Lựa chọn phương pháp dự báo 

Để xây dựng dự báo phát triển công nghệ thông tin dựa trên phương pháp 

mô hình hóa cần phải có đầy đủ số liệu của các lĩnh vực ứng dụng, hạ tầng, 

nguồn nhân lực công nghệ thông tin trong khối cơ quan Đảng, Nhà nước, đơn 

vị giáo dục, y tế, doanh nghiệp.... Trong đó, mỗi khối được chia làm nhiều cấp 

khác nhau như: trong cơ quan Đảng và Nhà nước cần chuỗi số liệu của các đơn 

vị cấp tỉnh, huyện, xã; trong khối đơn vị giáo dục và y tế cần chuỗi số liệu của 

các cấp học và cấp cơ sở y tế; khối doanh nghiệp cũng cần phân loại theo quy 

mô doanh nghiệp trong một thời gian dài.   

Do đó, chọn phương pháp kịch bản bao gồm các phương pháp dự báo định 

tính và định lượng, đảm bảo phù hợp với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 

tỉnh Tiền Giang lần thứ X; Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của 

tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và phù hợp với quy định của 

Chính phủ để từng bước xây dựng Chính quyền điện tử, đưa hoạt động ứng 

dụng và phát triển công nghệ thông tin ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát 

triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. 

III. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI TỈNH TIỀN 

GIANG ĐẾN NĂM 2020
21

  

Huy động mọi nguồn lực, khai thác tốt các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, 

thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ; cải 

thiện môi trường thu hút đầu tư; phát triển các ngành, lĩnh vực, địa bàn trọng 

điểm gắn với tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất 

lượng, hiệu quả sức cạnh tranh của các ngành, các thành phần kinh tế. Phát 

triển đô thị, xây dựng nông thôn mới; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Bảo đảm quốc phòng, an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội, mở rộng các 
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hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020 
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hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế. Đẩy mạnh cải cách hành chính; 

phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đảm bảo an ninh xã hội, nâng cao đời sống 

nhân dân. Phấn đấu đến năm 2020, Tiền Giang là tỉnh phát triển bền vững trong 

vùng đồng bằng sông Cửu Long. 

Phát triển kinh tế xã hội đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong mối quan 

hệ tổng thể, liên kết với các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long 

và cả nước, nhất là các tỉnh, thành phố vùng kinh tế trong điểm phía Nam. 

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP – theo giá so sánh 2010) bình quân giai 

đoạn 2016 – 2020 tăng 8,5 – 9,5%/năm. Trong đó, khu vực nông – lâm – ngư 

nghiệp tăng 4%/năm; khu vực công nghiệp – xây dựng tăng 15,5 – 17,5%/năm; 

khu vực dịch vụ tăng 7,5 – 8,6%/năm. Đến năm 2020, tổng GRDP đạt khoảng 

119.020 – 124.550 tỷ đồng. 

Thu nhập bình quân đầu người (theo giá thực tế) năm 2020 đạt khoảng 

66,3 – 69,3 triệu đồng/người, tương đương trên 2.606 – 2.727 USD/người. 

Cơ cấu kinh tế: Năm 2020, tỷ trọng nông – lâm – ngư nghiệp chiếm 31,3 – 

32,7%; công nghiệp – xây dựng chiếm 32,3 – 33,6%; dịch vụ chiếm 34,9 – 

35,1% trong tổng GRDP. 

Kim ngạch xuất khẩu phấn đấu đến năm 2020 đạt khoảng 3,4 tỷ USD, 

tăng bình quân 14,1%/năm giai đoạn 2016 – 2020. Kim ngạch nhập khẩu năm 

2020 khoảng 2 tỷ USD, tăng bình quân 12%/năm. 

Tổng thu ngân sách từ kinh tế địa phương năm 2020 đạt 9.116 tỷ đồng và 

cả giai đoạn 2016 – 2020 thu đạt 36.875 tỷ đồng, tăng bình quân 11,1%/năm. 

Tổng chi ngân sách địa phương năm 2020 khoảng 13 nghìn tỷ đồng và cả giai 

đoạn 2016 – 2020 chi khoảng 58.114 tỷ đồng; trong đó, chi đầu tư phát triển 

khoảng 17.050 tỷ đồng. 

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội giai đoạn 2016 – 2020 đạt khoảng 

170 – 188 nghìn tỷ đồng, chiếm 36,4 – 39,5% GRDP. 

Tốc độ tăng dân số trung bình khoảng 0,8%/năm giai đoạn 2016 – 2020; 

giảm tỷ lệ sinh bình quân hàng năm 0,1‰. Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2020 đạt 

30 – 35%. 

Mỗi năm tạo việc làm cho khoảng 20 ngàn lao động. Tỷ lệ lao động qua 

đào tạo đến năm 2020 là 51%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề là 40%. 

Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 3% năm 2020. 

Xây dựng nông thôn mới, đến năm 2020 có 50% số xã đạt chuẩn quốc gia. 

Phấn đấu đến năm 2020, số bác sĩ/vạn dân đạt 7 bác sĩ; số giường 

bệnh/vạn dân đạt 23 giường bệnh; giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi 

dưới 12,6%; tỷ lệ xã đạt tiêu chí về y tế xã là 100%; tỷ lệ dân số tham gia bảo 

hiểm y tế là 82%. 

Phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ huy động học sinh nhà trẻ đạt 15%, mẫu 

giáo đạt 85%, bậc tiểu học đạt 100%, cấp trung học cơ sở là 99%, trung học 

phổ thông và tương đương đạt 80%; tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia ở các 
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bậc học mầm non, trung học cơ sở, trung học phổ thông là 50% và bậc tiểu học 

là 75%; 100% trường cao đẳng, trung cấp đạt chuẩn kiểm định chất lượng đào 

tạo. 

Đến năm 2020, có 100% dân số nông thôn có nước sinh hoạt hợp vệ sinh, 

trong đó trên 90% dân số sử dụng nước từ hệ thống cấp nước tập trung. 

Tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom, xử lý đến năm 2020 đạt 95%; trên 

90% cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn môi 

trường; tỷ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập 

trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 100%. 

Định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực: 

Phát triển nông, lâm, ngư nghiệp: Triển khai tái cơ cấu ngành nông 

nghiệp dựa trên đổi mới tổ chức sản xuất đẩy mạnh liên kết giữa sản xuất thị 

trường, ứng dụng khoa học công nghệ; nâng cao thu nhập, đời sống dân cư 

nông thôn; chủ động sản xuất giống cây trồng, vật nuôi. Thành lập khu nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao; chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ mới, 

tiên tiến và nâng rộng các mô hình sản xuất đạt hiệu quả cao; hình thành 3 – 4 

vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. 

Phát triển công nghiệp: Thực hiện tái cấu trúc ngành công nghiệp; tập 

trung phát triển các sản phẩm công nghiệp có lợi thế cạnh tranh, công nghiệp 

hỗ trợ, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp phục vụ phát triển nông nghiệp 

và kinh tế nông thôn. Thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh tiến độ triển 

khai và khai thác có hiệu quả các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm 

thúc đẩy ngành công nghiệp tăng trưởng nhanh. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển 

công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm, đồ uống hướng về xuất khẩu với 

chất lượng ngày càng cao. 

Phát triển thương mại – dịch vụ: Phát huy lợi thế về vị trí đầu mối – trung 

chuyển – phát luồng của thành phố Mỹ Tho – Châu Thành và thị xã Gò Công 

theo các trục hướng tâm thành phố Hồ Chí Minh nhằm đa dạng hóa hoạt động 

thương mại và cải thiện phát triển của khu vực III. Tập trung phát triển một số 

ngành dịch vụ có thế mạnh của tỉnh như du lịch, bán buôn, bán lẻ các mặt hàng 

nông sản, thủy hải sản. Chú trọng phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao, 

có giá trị tăng cao và khả năng cạnh tranh như tài chính – tín dụng – ngân hàng 

– bảo hiểm; dịch vụ về cảng sông, cảng biển; bưu chính viễn thông; tư vấn, 

phát triển thị trường bất động sản…. 

Tập trung đầu tư phát triển điểm đột phá mới để thúc đẩy phát triển du lịch 

Tiền Giang: Khu du lịch sinh thái Đồng Tháp Mười (huyện Tân Phước), gắn 

kết với Khu tâm linh “Thiền Viện Trúc Lân Chánh Giác”; đồng thời nối tuyến 

du lịch tham quan làng nghề dệt chiếu Long Đinh, vườn khóm Tân Phước và 

các di tích lịch sử - văn hóa; thúc đẩy phát triển du lịch biển, tham quan di tích, 

làng nghề ở khu vực Gò Công. 

Giáo dục và đào tạo: Quy hoạch lại các cơ sở đào tạo, tiếp tục hợp nhất 

trung tâm dạy nghề và trung tâm giáo dục thường xuyên – hướng nghiệp trên 
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địa bàn từng huyện. Đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo 

dục và đào tạo theo hướng coi trọng phẩm chất, năng lực của người học; xây 

dựng đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo. Đổi mới 

cơ bản hình thức và phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục và 

đào tạo. 

Y tế: Hoàn thiện tổ chức và nâng cao năng lực mạng lưới y tế; phát triển 

nguồn nhân lực y tế, nhất là nhân lực y tế có trình độ cao. Nâng cao chất lượng 

dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng ở tất cả các tuyến. Bảo 

đảm đủ chức danh cán bộ cho các cơ sở y tế, đặc biệt cho các khu vực vùng 

sâu, vùng xa, vùng khó khăn. 

Giao thông: Tiếp tục đầu tư hoàn chỉnh hệ thống giao thông đường bộ địa 

phương, có quy mô tải trọng đồng bộ trên các tuyến đường tỉnh, đường huyện 

và hệ thống giao thông thủy bộ phục vụ các khu công nghiệp, khu du lịch của 

các xã cù lao. Phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương triển khai và đẩy nhanh 

tiến độ thực hiện, bảo đảm chất lượng các dự án Trung ương đầu tư trên địa bàn 

tỉnh. Tiếp tục đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công 

và thị xã Cai Lậy. Tăng cường đầu tư nâng cấp, cải tạo các tuyến đường huyện 

chính bằng bê tông hoặc láng nhựa. Đầu tư, thu hút đầu tư xây dựng các tuyến 

giao thông kết nối các khu, cụm công nghiệp, khu đô thị, du lịch… tạo điều 

kiện thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh. 

IV. DỰ BÁO PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  

1. Dự báo phát triển công nghệ thông tin trong cơ quan Đảng và Nhà 

nước  

Đến năm 2020, các cơ quan đơn vị nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã đều 

hình thành nền hành chính điện tử: 

- Hệ thống thư điện tử của tỉnh sẽ tích hợp hệ thống thư điện tử quốc gia, 

khi đó 100% các cơ quan, đơn vị, cán bộ công chức từ cấp tỉnh đến cấp xã đều 

được cấp và sử dụng hộp thư điện tử trong công việc.  

- Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến kết nối Ủy ban nhân dân tỉnh 

với sở, ngành, huyện sẽ được mở rộng đến các đơn vị cấp xã và liên thông với 

hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến của các địa phương khác và Chính phủ 

phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành. 

- Phần mềm quản lý văn bản và điều hành liên thông của tỉnh sẽ được tích 

hợp, chia sẻ với hệ thống Quản lý văn bản tích hợp trong toàn quốc. Đồng thời 

sẽ được tích hợp các cơ sở dữ liệu tương ứng, phục vụ việc quản lý, điều hành 

tác nghiệp trong nội bộ và liên thông giữa các cơ quan, đơn vị.  

- Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu chuyên ngành của các đơn vị sở, ban, 

ngành, Ủy ban nhân dân các cấp sẽ được phát triển theo hướng liên thông, tích 

hợp, chia sẻ với nhau và với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia liên 

quan. 
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- Cổng thông tin điện tử của tỉnh và các cổng/trang thành phần của các 

đơn vị sở, ban, ngành và cấp huyện đều được nâng cấp đảm bảo đủ chức năng 

theo yêu cầu của Chính phủ. 

- Hệ thống một cửa tích hợp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh được mở 

rộng, tích hợp tất cả các dịch vụ công của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân 

cấp huyện, cấp xã để cấp phép, thực hiện các thủ tục liên quan đến người dân, 

doanh nghiệp. Công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan nhà nước.  

- Hệ thống chữ ký số và chứng thực chữ ký số sẽ được triển khai sử dụng 

mạnh mẽ, mọi công dân đều được cấp chứng minh thư nhân dân và hộ chiếu 

điện tử, cơ bản hoàn thành chỉ tiêu công dân điện tử. 

- Hạ tầng công nghệ thông tin tại các đơn vị được nâng cấp và hoàn thiện, 

đảm bảo 100% cán bộ, công chức nhà nước các cấp có máy tính phục vụ cho 

công tác chuyên môn. 

2. Dự báo phát triển công nghệ thông tin trong đời sống xã hội 

Ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục và đào tạo: 

Đến năm 2020: 100% cơ sở giáo dục phổ thông có phòng máy tính phục 

vụ dạy tin học trong nhà trường. Với tỷ lệ 12 học sinh/máy tính đối với trường 

trung học phổ thông; 16 học sinh/máy tính đối với trường trung học cơ sở và 24 

học sinh/máy tính đối với trường tiểu học. 

Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng và xây dựng đội ngũ giáo viên dạy tin học 

cho các cơ sở giáo dục phổ thông. Đến năm 2020, toàn bộ học sinh ở các cơ sở 

giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục khác được học ứng dụng công nghệ 

thông tin. 

Hệ thống mạng thông tin giáo dục của tỉnh được phát triển và hoàn thiện, 

giúp học sinh, sinh viên có thể tự ôn tập, học tập; cập nhật hệ thống thông tin 

phục vụ quản lý giáo dục trên mạng.  

Ứng dụng công nghệ thông tin trong y tế 

Đến năm 2020, hoàn thành việc triển khai hệ thống giao ban trực tuyến và 

hệ thống khám chữa bệnh y tế từ xa tại các đơn vị bệnh viện tuyến tỉnh trên địa 

bàn tỉnh.  

100% các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đều kết nối Internet; trang bị các 

phần mềm hỗ trợ quản lý và nghiệp vụ y khoa tiên tiến trong toàn tỉnh. Hình 

thành và phát triển mạng thông tin y tế phục vụ nhu cầu tra cứu, cập nhật thông 

tin, trao đổi và nghiên cứu của người dân cũng như cán bộ ngành y tế. Nâng 

cao nhận thức, kỹ năng ứng dụng và khai thác công nghệ thông tin của đội ngũ 

cán bộ y tế. 

3. Dự báo phát triển công nghệ thông tin trong sản xuất, kinh doanh 

Ứng dụng điều hành tác nghiệp trong khối doanh nghiệp nhằm tự động 

hóa các quy trình tác nghiệp, kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động doanh 

nghiệp. Ứng dụng rộng rãi các loại hình thương mại điện tử như doanh nghiệp 
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với doanh nghiệp, doanh nghiệp với khách hàng và doanh nghiệp với cơ quan 

nhà nước trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đến năm 2020, đạt 100% các 

doanh nghiệp kết nối Internet và sử dụng hộp thư điện tử phục vụ sản xuất kinh 

doanh.  

V. DỰ BÁO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG NGHỆ THÔNG 

TIN  

Đến năm 2020, đảm bảo 100% cán bộ công chức cơ quan Đảng và Nhà 

nước các cấp biết sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc.  

100% các cơ quan Đảng và Nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp huyện có lãnh 

đạo phụ trách công nghệ thông tin được đào tạo bồi dưỡng chương trình lãnh 

đạo công nghệ thông tin (CIO), trong đó, mỗi cơ quan sẽ có ít nhất 01 cán bộ 

lãnh đạo phụ trách công nghệ thông tin. 

100% các cơ quan sở, ngành, huyện trên địa bàn tỉnh sẽ có ít nhất 1 cán bộ 

phụ trách về công nghệ thông tin có trình độ từ Đại học trở lên.  

Tỷ lệ nhân viên tại các doanh nghiệp có trình độ chuyên môn về công 

nghệ thông tin sẽ chiếm khoảng 1% tổng số lao động của tỉnh, với khoảng 

10.000 người.  

VI.  PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  

1. Phương án phát triển công nghệ thông tin 

Phương án 1. Phương án đạt mức bình quân các chỉ tiêu công nghệ 

thông tin của Chính phủ, Bộ, ngành 

Nội dung phương án: Phương án có mức đầu tư thấp, đáp ứng các chỉ tiêu 

bình quân của chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các 

cơ quan Đảng giai đoạn 2015-2020 theo Quyết định 260/QĐ-TW ngày 

01/10/2014 của Ban Chấp hành Trung ương; Chương trình quốc gia về ứng 

dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 

2016 – 2020 theo Quyết định 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng 

chính phủ; Đề án Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và 

hỗ trợ các hoạt động dạy – học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất 

lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2025 

theo Quyết định 117/QĐ-TTg ngày 25/1/2017 của Thủ tướng Chính phủ… ở 

mức tối thiểu. Có tính khả thi cao trong điều kiện kinh tế suy giảm. Đảm bảo 

việc đầu tư, phát triển công nghệ thông tin chủ yếu tại cấp tỉnh, cấp huyện. Tác 

nghiệp cơ bản và dùng chung được triển khai đến hầu hết cán bộ và người lao 

động: Bao gồm hệ thống thông tin quản lý văn bản và điều hành, hệ thống thư 

điện tử.   

Thực hiện khi kinh tế tỉnh phát triển ở mức trung bình, khó huy động vốn 

đầu tư và tỉnh có nhiều ưu tiên cho các lĩnh vực khác.  

Hạn chế của phương án: Chỉ phục vụ cho các cơ quan, đơn vị nhà nước từ 

cấp tỉnh, huyện, thị xã, thành phố đến một số cơ quan cấp xã; đầu tư phát triển 
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công nghệ thông tin ở các đơn vị giáo dục, y tế, người dân và doanh nghiệp ở 

mức thấp. 

Với kinh phí đầu tư khoảng 180 tỷ đồng. Bao gồm đầu tư ở các lĩnh vực 

sau: 

- Đầu tư hoàn thiện các hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp, 

hệ thống thư điện tử tại 100% các cơ quan nhà nước từ các cấp (bao gồm 24 

đơn vị sở, ban, ngành; 11 Ủy ban nhân dân cấp huyện và 173 Ủy ban nhân dân 

cấp xã), được tích hợp, kết nối liên thông từ Chính phủ đến tỉnh, cấp huyện, cấp 

xã.  

- Hệ thống hội nghị trực tuyến được triển khai tại Ủy ban nhân dân tỉnh, 

100% Ủy ban nhân dân cấp huyện và 20% các sở, ban, ngành (bao gồm 11 Ủy 

ban nhân dân cấp huyện và 5 đơn vị sở, ban, ngành).  

- Cổng thông tin điện tử của tỉnh được nâng cấp đảm bảo đủ chức năng 

theo yêu cầu của Chính phủ và tích hợp được các dịch vụ hành chính công của 

sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố ở tất cả các mức. 

- Cung cấp được khoảng 30% dịch vụ công mức độ 3 (khoảng 1500 dịch 

vụ, có thể điền và gửi trực tuyến các mẫu đơn, hồ sơ) và 10% dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 4 (khoảng 510 dịch vụ, trong đó có thể thanh toán chi phí và trả 

kết quả trực tuyến) phổ biến liên quan nhiều tới người dân và doanh nghiệp. 

- Triển khai hệ thống một cửa điện tử liên thông tại 100% Ủy ban nhân 

dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã và 90% các cơ quan sở, ban, ngành 

(bao gồm 11 Ủy ban nhân dân cấp huyện, 173 Ủy ban nhân dân cấp xã và 21 

đơn vị sở, ban, ngành). 

- Hạ tầng công nghệ thông tin trong các đơn vị sở, ban, ngành, Ủy ban 

nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã được đầu tư và hoàn thiện. Mỗi 

đơn vị được trang bị đầu tư mới và tái đầu tư các hệ thống máy tính cũ, xuống 

cấp; hoàn thiện hệ thống mạng LAN, hệ thống thiết bị ngoại vi tại 100% các 

đơn vị cấp xã; nâng cao chất lượng mạng chuyên dùng với đường truyền tốc độ 

cao đảm bảo được yêu cầu sử dụng của các đơn vị.  

- Xây dựng và triển khai dự án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ quản 

lý, nghiệp vụ, kỹ năng chuyên môn, công nghệ cho nhân lực công nghệ thông 

tin, đặc biệt là đội ngũ cán bộ quản lý, lãnh đạo, cán bộ chủ chốt, chuyên gia, 

cán bộ phụ trách công nghệ thông tin trong các cơ quan, đơn vị các cấp.  

Nhu cầu nhân lực công nghệ thông tin cần tái đào tạo thực hiện các tác 

nghiệp tin học hoá: 

+ Mỗi đơn vị cấp xã cần khoảng 5 cán bộ, trong đó 2 – 3 cán bộ bộ phận 

tiếp nhận, 2 – 3 cán bộ ở bộ phận xử lý. 

+ Cấp Huyện: Cần 20 cán bộ trong đó mỗi phòng chức năng cần từ 1 đến 

2 cán bộ.  

+ Cấp sở, ban, ngành: Mỗi đơn vị cần khoảng 7 cán bộ. 
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Nhu cầu toàn tỉnh cần tái đào tạo tác nghiệp công nghệ thông tin đến năm 

2020 khoảng 1.250 cán bộ. 

- Ứng dụng đồng bộ các phần mềm quản lý giáo dục và giảng dạy tại các 

trường học trên địa bàn tỉnh. Đầu tư nâng cấp và xây dựng phòng học công 

nghệ thông tin cho các trường phổ thông trong toàn tỉnh, đảm bảo có 60% 

trường tiểu học có phòng máy tính phục vụ dạy tin học trong nhà trường 

(khoảng 134/224 trường). 

- Ứng dụng công nghệ thông tin có hệ thống cơ sở dữ liệu y tế, hệ thống 

phần mềm quản lý bệnh viện, quản lý tài chính, hệ thống tư vấn điều trị từ xa 

và cổng thông tin điện tử. 100% các đơn vị bệnh viện và 60% các trạm y tế xã 

phường được triển khai đầu tư mới và tái đầu tư hệ thống thiết bị công nghệ 

thông tin (bao gồm 11 đơn vị bệnh viện và 104 trạm y tế xã). 

- Đẩy mạnh ứng dụng và khai thác công nghệ thông tin trong hoạt động 

sản xuất, kinh doanh (bao gồm đầu tư hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin; 

ứng dụng các phần mềm văn phòng, quản lý nhân lực, quản lý tài chính kế 

toán, quản lý sản phẩm, quản lý bán hàng, quản lý tiền lương; hệ thống thư điện 

tử; đào tạo, nâng cao kỹ năng ứng dụng và khai thác công nghệ thông tin vào 

các hoạt động quản lý và tác nghiệp). Thúc đẩy phát triển thương mại điện tử, 

sàn giao dịch thương mại, mua bán trực tuyến qua mạng, tuyên truyền quảng bá 

các hoạt động xúc tiến đầu tư. Triển khai ứng dụng hệ thống dịch vụ chữ ký số 

và khai thác dịch vụ công. Đảm bảo 70% doanh nghiệp ứng dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

Phương án 2. Phương án đầu tư có trọng tâm, trọng điểm 

Nội dung phương án: Đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin có trọng tâm, 

trọng điểm, ưu tiên ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính từ 

cấp tỉnh đến cấp xã và trong các lĩnh vực liên quan tới doanh nghiệp, người dân 

như giáo dục, y tế, tài nguyên môi trường, giao thông, nông nghiệp, công 

nghiệp và du lịch nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trong các cơ 

quan nhà nước, nâng cao năng lực cạnh tranh; đảm bảo xây dựng hoàn thiện 

nền tảng chính quyền điện tử ở tỉnh, hình thành thành phố thông minh, công 

dân điện tử, giáo dục điện tử, y tế điện tử, doanh nghiệp điện tử, giao dịch và 

thương mại điện tử.  

Hạn chế của phương án: Đầu tư trọng tâm xây dựng Chính quyền điện tử 

và ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực liên quan tới doanh nghiệp, 

người dân như giáo dục, y tế, tài nguyên môi trường, giao thông, nông nghiệp, 

công nghiệp và du lịch. Chưa triển khai rộng đến tất cả các ngành, lĩnh vực 

trong toàn tỉnh.   

Phương án có mức đầu tư khoảng 250 tỷ đồng. Bao gồm đầu tư ở các lĩnh 

vực sau: 

- Xây dựng có hiệu quả mô hình thành phố thông minh, chính quyền điện 

tử cấp tỉnh, cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, 4 phổ biến liên quan 
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nhiều tới người dân và doanh nghiệp, gắn kết chặt chẽ chương trình cải cách 

hành chính:  

+ Đầu tư hoàn thiện các hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp, 

hệ thống thư điện tử tại 100% các cơ quan nhà nước từ các cấp (bao gồm 24 

đơn vị sở, ban, ngành; 11 Ủy ban nhân dân cấp huyện và 173 Ủy ban nhân dân 

cấp xã), được tích hợp, kết nối liên thông từ Chính phủ đến tỉnh, cấp huyện, cấp 

xã.  

+ Hệ thống hội nghị trực tuyến được triển khai tại Ủy ban nhân dân tỉnh, 

100% Ủy ban nhân dân cấp huyện, khoảng 30% Ủy ban nhân dân cấp xã và 

20% các sở, ban, ngành (bao gồm 11 Ủy ban nhân dân cấp huyện, 50 Ủy ban 

nhân dân cấp xã và 5 đơn vị sở, ban, ngành).  

+ Xây dựng danh mục các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung và 

chuyên ngành địa phương phù hợp với hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc 

gia. Chuẩn hóa, tích hợp các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu chuyên ngành 

quy mô quốc gia, triển khai liên thông từ Chính phủ đến cấp tỉnh, huyện, xã. 

+ Cổng thông tin điện tử của tỉnh được nâng cấp đảm bảo đủ chức năng 

theo yêu cầu của Chính phủ. 

+ Nâng cấp và mở rộng cổng dịch vụ hành chính công của tỉnh, tích hợp 

tất cả các dịch vụ công của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp 

xã để cấp phép, thực hiện các thủ tục liên quan đến người dân, doanh nghiệp.  

Cung cấp được khoảng 70% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (khoảng 

3.500 dịch vụ, có thể điền và gửi trực tuyến các mẫu đơn, hồ sơ) và 30% dịch 

vụ công trực tuyến mức độ 4 (khoảng 1.500 dịch vụ, trong đó có thể thanh toán 

chi phí và trả kết quả trực tuyến) phổ biến liên quan nhiều tới người dân và 

doanh nghiệp. 

Triển khai hệ thống một cửa điện tử liên thông tại 100% Ủy ban nhân dân 

cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, các cơ quan sở, ban, ngành (bao gồm 11 

Ủy ban nhân dân cấp huyện, 173 Ủy ban nhân dân cấp xã và 24 đơn vị sở, ban, 

ngành). 

+ Triển khai mở rộng mạng nội bộ các cơ quan, nâng cao chất lượng mạng 

diện rộng của tỉnh và bảo đảm chất lượng đường truyền số liệu chuyên dùng 

các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Mỗi đơn vị được trang bị đầu tư mới và 

tái đầu tư các hệ thống máy tính cũ, xuống cấp; hoàn thiện hệ thống mạng 

LAN, hệ thống thiết bị ngoại vi tại 100% các đơn vị cấp xã. 

Nâng cấp Trung tâm Tích hợp dữ liệu theo công nghệ điện toán đám mây, 

đảm bảo tích hợp dữ liệu tập trung của các cơ quan, đơn vị các cấp; xây dựng 

hạ tầng kỹ thuật đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, chống thất thoát dữ liệu tại 

các cơ quan nhà nước các cấp.  

Triển khai hệ thống hỗ trợ ra quyết định (Decision Support System - DSS) 

tại các cơ quan các cấp nhằm hỗ trợ công tác quản lý và điều hành. 
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+ Xây dựng và triển khai dự án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ quản 

lý, nghiệp vụ, kỹ năng chuyên môn, ứng dụng công nghệ mới, chữ ký số và an 

toàn, an ninh thông tin cho nhân lực công nghệ thông tin, đặc biệt là đội ngũ 

cán bộ phụ trách công nghệ thông tin trong các cơ quan, đơn vị các cấp.  

Nhu cầu nhân lực công nghệ thông tin cần tái đào tạo thực hiện các tác 

nghiệp tin học hoá: 

+ Mỗi đơn vị cấp xã cần khoảng 7 cán bộ, trong đó 2 – 3 cán bộ ở bộ phận 

tiếp nhận, 3 – 4 cán bộ ở bộ phận xử lý. 

+ Cấp Huyện: Cần 30 cán bộ trong đó mỗi phòng chức năng cần từ 2 đến 

3 cán bộ.  

+ Cấp sở, ban, ngành: Mỗi đơn vị cần khoảng 7 cán bộ. 

Tổng nhu cầu đào tạo cán bộ nghiệp vụ sử dụng công nghệ thông tin trực 

tuyến đến năm 2020 là 1.700 cán bộ. 

- Ứng dụng các phần mềm quản lý giáo dục và giảng dạy thống nhất trong 

toàn ngành, với trên 80% số môn học được ứng dụng công nghệ thông tin trong 

công tác giảng dạy và học tập. Đầu tư nâng cấp và xây dựng phòng học công 

nghệ thông tin cho các trường phổ thông trong toàn tỉnh, đảm bảo có 100% 

trường tiểu học có phòng máy tính phục vụ dạy tin học trong nhà trường. 

- Ứng dụng công nghệ thông tin có hệ thống cơ sở dữ liệu y tế, hệ thống 

phần mềm quản lý bệnh viện, quản lý tài chính, hệ thống tư vấn điều trị từ xa 

và cổng thông tin điện tử. 100% các đơn vị bệnh viện và 80% các trạm y tế xã 

phường được triển khai đầu tư mới và tái đầu tư hệ thống thiết bị công nghệ 

thông tin (bao gồm 11 đơn vị bệnh viện và khoảng 140 trạm y tế xã). 

- Đẩy mạnh ứng dụng và khai thác công nghệ thông tin trong hoạt động 

sản xuất, kinh doanh. Thúc đẩy phát triển thương mại điện tử, sàn giao dịch 

thương mại, mua bán trực tuyến qua mạng, tuyên truyền quảng bá các hoạt 

động xúc tiến đầu tư. Triển khai ứng dụng hệ thống dịch vụ chữ ký số và khai 

thác dịch vụ công. Đảm bảo 100% doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin 

trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

- Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ đưa công nghệ thông tin vào 

công tác quản lý tài nguyên môi trường. Tập trung xây dựng và triển khai đồng 

bộ các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu ngành tài nguyên và môi trường, 

đảm bảo được tính liên thông, chia sẻ cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý và điều 

hành. 

- Xây dựng hệ thống giao thông thông minh bao gồm tập hợp các ứng 

dụng điện tử, công nghệ thông tin tiến tiến, nhằm cung cấp các dịch vụ có tính 

cách tân trong lĩnh vực quản trị hệ thống giao thông vận tải. Triển khai thí điểm 

hệ thống giao thông thông minh tại thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công và thị 

xã Cai Lậy. 

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong nông nghiệp, nông thôn 

đồng bộ với các cơ sở hạ tầng khác có liên quan nhằm từng bước xóa dần 
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khoảng cách ứng dụng công nghệ thông tin giữa nông thôn và thành thị, góp 

phần xây dựng nông thôn mới cùng với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đưa 

ngành nông nghiệp của tỉnh Tiền Giang trở thành ngành nông nghiệp công 

nghệ cao, quy mô hàng hóa lớn.  

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong du lịch và dịch vụ, nhằm 

đưa ngành du lịch trở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, 

là một khâu đột phá trong phát triển kinh tế của tỉnh. 

- Tin học hoá toàn diện công tác quản lý của các ngành tư pháp, xây dựng, 

lao động, thương binh và xã hội… để phục vụ cho người dân, doang nghiệp 

góp phần vào xây dựng nền chính quyền điện tử cấp tỉnh. 

- Xây dựng và triển khai dự án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông tin, khai thác tài nguyên mạng, sử dụng dịch vụ công 

trực tuyến cho cộng đồng, xã hội và người dân tạo nền tảng phát triển công dân 

điện tử. 

- Phát triển công nghiệp công nghệ thông tin: Đẩy mạnh đầu tư nghiên 

cứu, phát triển các sản phẩm phần mềm dùng trong cơ quan nhà nước và xã 

hội; đầu tư hỗ trợ nghiên cứu phát triển, chuyển giao, cung cấp một số dịch vụ 

công nghệ thông tin có khả năng xuất khẩu, được sử dụng nhiều trong cơ quan 

nhà nước.  

Phương án 3. Phương án đầu tư phát triển công nghệ thông tin trong 

tất cả các ngành, lĩnh vực 

Nội dung thực hiện phương án: Tập trung phát triển hạ tầng, ứng dụng và 

nguồn nhân lực công nghệ thông tin một cách toàn diện, trên tất cả các ngành, 

lĩnh vực nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của cơ quan nhà 

nước, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh, tạo thuận lợi 

cho người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là các ngành kinh tế, kỹ thuật, các lĩnh 

vực giáo dục và đào tạo, y tế, giao thông, xây dựng, nông nghiệp, văn hóa - du 

lịch, lao động - thương binh - xã hội, tài nguyên - môi trường, điện, thuế, hải 

quan, tư pháp... 

Đáp ứng các quy định chung về ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả 

các lĩnh vực ở mức tối đa phù hợp với địa phương. Đảm bảo phát triển mạnh về 

Chính quyền điện tử, công dân điện tử, giáo dục điện tử, y tế điện tử, doanh 

nghiệp điện tử, giao dịch và thương mại điện tử. Đưa năng lực nghiên cứu, ứng 

dụng, phát triển sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin 

của tỉnh đạt mức độ khá, dẫn đầu trong cả nước, góp phần nâng cao năng suất 

lao động, năng lực cạnh tranh của tỉnh, chất lượng cuộc sống, chỉ số phát triển 

con người, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh. 

Hạn chế của phương án: Đây là phương án có mức đầu tư cao, gây khó 

khăn cho việc huy động nguồn vốn đầu tư; nguồn nhân lực công nghệ thông tin 

trong các cơ quan vẫn còn thiếu và yếu về trình độ chuyên môn; hạ tầng công 

nghệ thông tin chưa được trang bị đầy đủ và đồng bộ. Thực hiện khi nền kinh tế 

của tỉnh sẽ phát triển nhanh khu công nghiệp gắn liền với phương hướng phát 
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triển kinh tế – xã hội của cả nước; huy động được tối đa nguồn vốn trong và 

ngoài nước phát triển công nghệ thông tin tại địa phương. 

Với kinh phí đầu tư khoảng 380 tỷ đồng, bao gồm đầu tư các lĩnh vực sau: 

- Xây dựng có hiệu quả mô hình thành phố thông minh, chính quyền điện 

tử cấp tỉnh, cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, 4 phổ biến liên quan 

nhiều tới người dân và doanh nghiệp, gắn kết chặt chẽ chương trình cải cách 

hành chính:  

+ Đầu tư hoàn thiện các hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp, 

hệ thống thư điện tử tại 100% các cơ quan nhà nước từ các cấp (bao gồm 24 

đơn vị sở, ban, ngành; 11 Ủy ban nhân dân cấp huyện và 173 Ủy ban nhân dân 

cấp xã), được tích hợp, kết nối liên thông từ Chính phủ đến tỉnh, cấp huyện, cấp 

xã.  

+ Hệ thống hội nghị trực tuyến được triển khai tại Ủy ban nhân dân tỉnh, 

100% Ủy ban nhân dân cấp huyện, khoảng 100% Ủy ban nhân dân cấp xã và 

50% các sở, ban, ngành (bao gồm 11 Ủy ban nhân dân cấp huyện, 173 Ủy ban 

nhân dân cấp xã và 12 đơn vị sở, ban, ngành).  

+ Xây dựng danh mục các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu dùng chung 

và chuyên ngành địa phương phù hợp với hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu 

quốc gia. Chuẩn hóa, tích hợp các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu chuyên 

ngành quy mô quốc gia, triển khai liên thông từ Chính phủ đến cấp tỉnh, huyện, 

xã. 

+ Cổng thông tin điện tử của tỉnh và các cổng thành viên của các sở, ban, 

ngành, huyện, thị xã, thành phố đều được nâng cấp đảm bảo đủ chức năng theo 

yêu cầu của Chính phủ. 

+ Nâng cấp và mở rộng cổng dịch vụ hành chính công của tỉnh, tích hợp 

tất cả các dịch vụ công của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp 

xã để cấp phép, thực hiện các thủ tục liên quan đến người dân, doanh nghiệp.  

Cung cấp được khoảng 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (khoảng 

5.100 dịch vụ, có thể điền và gửi trực tuyến các mẫu đơn, hồ sơ) và 50% dịch 

vụ công trực tuyến mức độ 4 (khoảng 2.500 dịch vụ, trong đó có thể thanh toán 

chi phí và trả kết quả trực tuyến) phổ biến liên quan nhiều tới người dân và 

doanh nghiệp. 

Triển khai hệ thống một cửa điện tử liên thông tại 100% Ủy ban nhân dân 

cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, các cơ quan sở, ban, ngành (bao gồm 11 

Ủy ban nhân dân cấp huyện, 173 Ủy ban nhân dân cấp xã và 24 đơn vị sở, ban, 

ngành). 

+ Triển khai mở rộng mạng nội bộ các cơ quan, nâng cao chất lượng mạng 

diện rộng của tỉnh và bảo đảm chất lượng đường truyền số liệu chuyên dùng 

các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Mỗi đơn vị được trang bị đầu tư mới và 

tái đầu tư các hệ thống máy tính cũ, xuống cấp; hoàn thiện hệ thống mạng 

LAN, hệ thống thiết bị ngoại vi tại 100% các đơn vị cấp xã. Nâng cấp Trung 
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tâm Tích hợp dữ liệu theo công nghệ điện toán đám mây, đảm bảo tích hợp dữ 

liệu tập trung của các cơ quan, đơn vị các cấp; xây dựng hạ tầng kỹ thuật đảm 

bảo an toàn, an ninh thông tin, chống thất thoát dữ liệu tại các cơ quan nhà 

nước các cấp. 

+ Xây dựng và triển khai dự án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ quản 

lý, nghiệp vụ, kỹ năng chuyên môn, ứng dụng công nghệ mới, chữ ký số và an 

toàn, an ninh thông tin cho nhân lực công nghệ thông tin, đặc biệt là đội ngũ 

cán bộ phụ trách công nghệ thông tin trong các cơ quan, đơn vị các cấp.  

Nhu cầu nhân lực công nghệ thông tin cần tái đào tạo thực hiện các tác 

nghiệp tin học hoá: 

+ Mỗi đơn vị cấp xã cần khoảng 10 cán bộ, trong đó 4 – 5 cán bộ bộ phận 

tiếp nhận, 4 – 5 cán bộ ở bộ phận xử lý. 

+ Cấp Huyện: Cần 35 cán bộ trong đó mỗi phòng chức năng cần từ 2 đến 

3 cán bộ.  

+ Cấp sở, ban, ngành: Mỗi đơn vị cần khoảng 12 cán bộ. 

Nhu cầu toàn tỉnh cần tái đào tạo tác nghiệp công nghệ thông tin đến năm 

2020 khoảng 2.400 cán bộ. 

- Ứng dụng các phần mềm quản lý giáo dục và giảng dạy thống nhất trong 

toàn ngành, với hầu hết số môn học được ứng dụng công nghệ thông tin trong 

công tác giảng dạy và học tập. Đầu tư nâng cấp và xây dựng phòng học công 

nghệ thông tin cho các trường phổ thông trong toàn tỉnh, đảm bảo có 100% 

trường tiểu học có phòng máy tính phục vụ dạy tin học trong nhà trường (đạt 

224/224 trường). 

- Ứng dụng công nghệ thông tin có hệ thống cơ sở dữ liệu y tế, hệ thống 

phần mềm quản lý bệnh viện, quản lý tài chính, hệ thống tư vấn điều trị từ xa 

và cổng thông tin điện tử. 100% các đơn vị bệnh viện, các trạm y tế xã phường 

được triển khai đầu tư mới và tái đầu tư hệ thống thiết bị công nghệ thông tin 

(bao gồm 11 đơn vị bệnh viện và 173 trạm y tế xã). 

- Đẩy mạnh ứng dụng và khai thác công nghệ thông tin trong hoạt động 

sản xuất, kinh doanh. Thúc đẩy phát triển thương mại điện tử, sàn giao dịch 

thương mại, mua bán trực tuyến qua mạng, tuyên truyền quảng bá các hoạt 

động xúc tiến đầu tư. Triển khai ứng dụng hệ thống dịch vụ chữ ký số và khai 

thác dịch vụ công. Đảm bảo 100% doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin 

trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

- Xây dựng hệ thống giao thông thông minh bao gồm tập hợp các ứng 

dụng điện tử, công nghệ thông tin tiến tiến, nhằm cung cấp các dịch vụ có tính 

cách tân trong lĩnh vực quản trị hệ thống giao thông vận tải. Triển khai hệ 

thống giao thông thông minh tại tất cả các địa phương trên địa bàn tỉnh Tiền 

Giang. 

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các ngành, lĩnh vực 

xây dựng, nông nghiệp, văn hóa - du lịch, lao động - thương binh - xã hội, tài 
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nguyên - môi trường, điện, thuế, hải quan, tư pháp, công nghiệp công nghệ 

thông tin…. 

- Xây dựng và triển khai dự án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông tin, khai thác tài nguyên mạng, sử dụng dịch vụ công 

trực tuyến cho cộng đồng, xã hội và người dân tạo nền tảng phát triển công dân 

điện tử. 

- Phát triển được nhiều các sản phẩm trong lĩnh vực phần cứng, điện tử 

(gồm các sản phẩm vi mạnh điện tử, bán dẫn, phát triển công nghiệp hỗ trợ 

trong lĩnh vực phần cứng, điện tử); sản phẩm phần mềm cho các hệ thống lớn, 

phần mềm ứng dụng trên mạng di động và Internet; nội dung số và dịch vụ 

công nghệ thông tin; phát triển các loại hình cung cấp dịch vụ công nghệ thông 

tin chuyên nghiệp đáp ứng nhu cầu của các cơ quan nhà nước.   

2. Lựa chọn phương án phát triển 

Kết quả thực hiện các phương án:  

Căn cứ các chỉ tiêu thực hiện, khối lượng công việc thực tế triển khai qua 

3 phương án như sau: 

Bảng 5: Kết quả thực hiện các phương án phát triển công nghệ thông 

tin đến năm 2020 

TT Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Phương 

án 1 

Phương 

án 2  

Phương 

án 3 

I Chính quyền điện tử  

1 

Số lượng các đơn vị nhà nước các cấp 

triển khai hệ thống quản lý văn bản và 

điều hành 

Đơn vị 208 208 208 

2 

Số lượng các đơn vị nhà nước các cấp 

triển khai triển khai hệ thống hội nghị 

truyền hình trực tuyến 

Đơn vị 15-20 65-70 195-200 

3 

 

Số lượng dịch vụ công trực 

tuyến được cung cấp trên cổng 

dịch vụ công phục vụ người 

dân và doanh nghiệp 

Mức 

độ 3 

Dịch 

vụ 
1.500 3.500 5.100 

Mức 

độ 4 

Dịch 

vụ 
510 1.550 2.500 

4 

Số lượng các đơn vị nhà nước các cấp 

triển khai đồng bộ hệ thống một cửa 

điện tử liên thông 

Đơn vị 205 208 208 

5 
Tỷ lệ cán bộ công chức nhà nước các 

cấp có máy tính sử dụng trong công việc 
% 85 90 100 

6 
Số lượng đơn vị cấp xã được kết nối 

mạng LAN và Internet 
Đơn vị 173 173 173 

7 

Số lượng cán bộ, công chức nhà nước 

các cấp được tham gia các chương trình 

đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ 

công nghệ thông tin 

Người 1.250 1.700 2.400 

II Phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phát triển kinh tế xã hội  
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TT Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Phương 

án 1 

Phương 

án 2  

Phương 

án 3 

1 

Số lượng trường tiểu học được đầu tư 

phòng học công nghệ thông tin phục vụ 

giảng dạy tin học  

Trường 134 224 224 

2 

Số lượng các đơn vị y tế được triển khai 

đầu tư mới và tái đầu tư hệ thống thiết 

bị công nghệ thông tin  

Đơn vị 115 150 184 

3 
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông 

tin trong tài nguyên và môi trường 

Hệ 

thống 
Không Có Có 

4 
Đầu tư xây dựng hệ thống tổng thể giao 

thông thông minh 

Hệ 

thống 
Không Có Có 

5 
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông 

tin trong nông nghiệp 

Hệ 

thống 
Không Có Có 

6 
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông 

tin trong văn hóa, du lịch 

Hệ 

thống 
Không Có Có 

7 

Ứng dụng công nghệ thông tin trong tất 

cả các ngành, lĩnh vực xây dựng, lao 

động - thương binh - xã hội, điện, thuế, 

hải quan, tư pháp, công nghiệp công 

nghệ thông tin... 

Hệ 

thống 
Không Có Có 

IV Công nghiệp công nghệ thông tin  

1 

Xây dựng, hình thành Khu công nghiệp 

công nghệ thông tin tập trung và vườn 

ươm doanh nghiệp công nghệ thông tin 
 

Không Có Có 

Lựa chọn phương án:  

Căn cứ các tiêu chí trên, khuyến nghị Tiền Giang lựa chọn phương án 2. 

Đáp ứng các quy định chung về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan 

nhà nước ở mức cao nhằm thúc đẩy sự phát triển và nâng cao năng lực cạnh 

tranh của tỉnh; có lợi thế triển khai vì quy mô không lớn, có trọng tâm, trọng 

điểm trong các ngành giáo dục, y tế, tài nguyên môi trường, giao thông, nông 

nghiệp, công nghiệp, du lịch và trong đời sống nhân dân. Phù hợp với định 

hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang trong giai đoạn đến năm 2020, 

phát triển mạnh về công nghiệp, du lịch và dịch vụ, đưa du lịch trở thành ngành 

công nghiệp mũi nhọn của tỉnh; coi trọng phát triển nông nghiệp theo hướng 

nông nghiệp công nghệ cao gắn Tiền Giang trong mối quan hệ tổng thể với các 

tỉnh trong vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tiến tới xây dựng hoàn thiện nền 

tảng chính quyền điện tử ở tỉnh, hình thành thành phố thông minh, công dân 

điện tử, giáo dục điện tử, y tế điện tử, doanh nghiệp điện tử, giao dịch và 

thương mại điện tử; đồng thời đưa công nghiệp và dịch vụ công nghệ thông tin 

của tỉnh phát triển, chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong cơ cấu GRDP của tỉnh. 
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PHẦN IV. ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  

TỈNH TIỀN GIANG  

 

I. QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN  

Quy hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh 

phải phù hợp với Quy hoạch tổng thể quốc gia, Quy hoạch tổng thể phát triển 

kinh tế - xã hội và Quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội của 

tỉnh; gắn với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cải cách hành chính, góp 

phần nâng cao năng lực sức cạnh tranh và hội nhập quốc tế. 

Đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin là một công cụ 

quan trọng hàng đầu để cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, 

nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, nâng cao dân trí, chất lượng cuộc sống; là 

một trong những động lực quan trọng của sự phát triển kinh tế tri thức, xã hội 

thông tin, góp phần quan trọng vào thực hiện phát triển kinh tế xã hội nhanh, 

bền vững, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh. 

Xã hội hóa, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các lĩnh vực, 

có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo đồng bộ với kết cấu hạ tầng đô thị, đáp ứng 

yêu cầu khoa học, hiện đại về quản lý và khai thác có hiệu quả về con người, 

tài chính và hạ tầng thiết yếu. Ưu tiên ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ 

thống chính trị và quản lý nhà nước, xây dựng chính quyền điện tử, đặc biệt là 

trong các lĩnh vực liên quan tới doanh nghiệp, người dân như giáo dục, y tế, tài 

nguyên môi trường, giao thông, công nghiệp, nông nghiệp và du lịch. 

Phát triển công nghiệp công nghệ thông tin làm tiền đề hỗ trợ các ngành 

công nghiệp khác phát triển. Tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng 

công nghiệp lần thứ 4. Ưu tiên, chú trọng phát triển nhân lực công nghệ thông 

tin, đặc biệt là nhân lực trình độ cao về lập trình, an toàn, an ninh thông tin. 

II. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN  

1.  Mục tiêu tổng quát 

Đến năm 2020, Tiền Giang cơ bản hoàn thành các tiêu chí xây dựng 

Chính quyền điện tử; từng bước xây dựng thành phố Mỹ Tho trở thành thành 

phố thông minh của tỉnh; tiếp tục giữ vững thứ hạng khá về chỉ số sẵn sàng 

phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin. 

Ứng dụng công nghệ thông tin rộng rãi, góp phần quan trọng trong việc 

cải cách hành chính, hiện đại, minh bạch hoạt động của cơ quan nhà nước, cung 

cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp. Hạ tầng công nghệ thông tin 

cơ bản hoàn thiện, nguồn nhân lực công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ đáp 

ứng nhu cầu trong tình hình mới. 

Đến năm 2030, Tiền Giang là một trong những tỉnh phát triển mạnh về 

Chính quyền điện tử, ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong tất cả 

các ngành, lĩnh vực; từng bước xây dựng các đô thị thông minh trên địa bàn 
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tỉnh. Tăng cường năng lực nghiên cứu, ứng dụng, phát triển sản xuất và cung 

ứng sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin của tỉnh đạt mức độ khá trong toàn 

quốc. 

2.  Chỉ tiêu cụ thể 

2.1. Chỉ tiêu điều chỉnh 

Đến năm 2020: 

100% cán bộ, công chức cơ quan nhà nước được cấp và sử dụng hộp thư 

điện tử trong công việc. 

Cổng dịch vụ công của tỉnh tích hợp tất cả các dịch công trực tuyến của 

các sở, ngành, địa phương; cung cấp được 70% dịch vụ công cơ bản mức độ 3 

và 30% dịch vụ công mức độ 4 phục vụ người dân và doanh nghiệp.  

100% doanh nghiệp kết nối Internet và sử dụng hệ thống thư điện tử phục 

vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. 

100% cán bộ, công chức trong cơ quan nhà nước các cấp được trang bị 

máy tính phục vụ tác nghiệp. 

100% trường tiểu học trang bị phòng máy tính phục vụ giảng dạy môn tin 

học. 

100% các đơn vị y tế cấp xã hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin (trang 

bị máy tính, kết nối Internet). 

100% cơ quan nhà nước cấp sở, ban, ngành, huyện có cán bộ phụ trách và 

cán bộ lãnh đạo phụ trách công nghệ thông tin. 

2.2. Chỉ tiêu bổ sung 

Ứng dụng công nghệ thông tin: 

Đến năm 2020: 

Bước đầu xây dựng các tiêu chí của thành phố thông minh tại thành phố 

Mỹ Tho, gồm hạ tầng đô thị thông minh, giáo dục thông minh, y tế thông minh, 

giao thông thông minh, thương mại điện tử. 

100% các văn bản, tài liệu không mật trình Ủy ban nhân dân tỉnh dưới 

dạng điện tử (bao gồm cả các văn bản trình song song cùng văn bản giấy); 

100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước dưới dạng điện tử (bao gồm 

cả các văn bản gửi song song cùng văn bản giấy). 

Áp dụng chỉ tiêu ứng dụng công nghệ thông tin trong đánh giá, xếp hạng 

mức độ cải cách hành chính và xây dựng hệ thống ISO điện tử trong các cơ 

quan nhà nước. 

100% hồ sơ khai thuế, nộp thuế của doanh nghiệp nộp qua mạng mức độ 

4. 

50% số hộ, cá nhân kinh doanh kê khai nghĩa vụ thuế phát sinh qua mạng 

từ việc cho thuê tài sản và lệ phí trước bạ khi đăng kí ô tô, xe máy. 
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90% cơ quan, tổ chức thực hiện giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ 

tục tham gia Bảo hiểm xã hội ở mức độ 3; ứng dụng công nghệ thông tin để 

giảm số giờ thực hiện thủ tục Bảo hiểm xã hội. 

Tối thiểu 50% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 40% số lượng 

các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế thực hiện lựa chọn 

nhà thầu qua mạng. 

Tỷ lệ cấp đăng ký doanh nghiệp qua mạng đạt 20%; tỷ lệ cấp giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư qua mạng đạt 10%. 

100% các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo 

dục và đào tạo thực hiện quản lý hành chính xử lý hồ sơ công việc trên môi 

trường mạng. 

90% cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên ứng dụng công 

nghệ thông tin trong quản lý nhà trường; trong đó, 70% trường học sử dụng sổ 

quản lý điện tử. 

65% dân số sử dụng các trang thiết bị kết nối Internet (máy tính xách tay, 

máy tính bảng, thiết bị cá nhân, điện thoại thông minh…). 

Đến năm 2030: 

Cung cấp 100% dịch vụ công mức độ 3 và 60% dịch vụ công mức độ 4 

phục vụ người dân và doanh nghiệp. 

100% cơ sở dữ liệu được tiến hành tích hợp, chuẩn hóa, phân tích, hoạch 

định nghiệp vụ, mô hình hóa và dự báo kết quả để phục vụ hỗ trợ ra quyết định 

cho lãnh đạo nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. 

75% số hộ, cá nhân kinh doanh kê khai nghĩa vụ thuế phát sinh qua mạng 

từ việc cho thuê tài sản và lệ phí trước bạ khi đăng kí ô tô, xe máy. 

100% các cơ quan, tổ chức thực hiện giao dịch điện tử trong việc thực 

hiện thủ tục tham gia Bảo hiểm xã hội; ứng dụng công nghệ thông tin để giảm 

số giờ thực hiện thủ tục Bảo hiểm xã hội. 

70% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 65% số lượng các gói 

thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế thực hiện lựa chọn nhà 

thầu qua mạng. 

Tỷ lệ cấp đăng ký doanh nghiệp qua mạng đạt 40%; tỷ lệ cấp giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư qua mạng đạt 20%. 

100% cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên ứng dụng công 

nghệ thông tin trong quản lý nhà trường; trong đó, 90% trường học sử dụng sổ 

quản lý điện tử. 

Trên 85% dân số sử dụng các trang thiết bị kết nối Internet (máy tính xách 

tay, máy tính bảng, thiết bị cá nhân, điện thoại thông minh…). 

Nguồn nhân lực công nghệ thông tin: 

Đến năm 2020: 
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100% cán bộ, công chức nhà nước, viên chức quản lý trong ngành giáo 

dục và y tế được bồi dưỡng, tập huấn, cập nhật kiến thức công nghệ thông tin. 

Đến năm 2030: 

Tiếp tục đào tạo, cập nhật kiến thức đảm bảo hầu hết lãnh đạo, cán bộ 

công chức, viên chức của các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã 

được đào tạo kiến thức và các kỹ năng khai thác sử dụng thành thạo ứng dụng 

công nghệ thông tin trong công việc. 

Công nghiệp công nghệ thông tin: 

Đến năm 2020: 

Thu hút đầu tư ít nhất 1 khu công nghệ thông tin tập trung bao gồm các 

doanh nghiệp phần mềm, nội dung số và dịch vụ công nghệ thông tin. 

Đến năm 2030: 

Có khoảng 20 - 25 doanh nghiệp phần mềm, nội dung số và dịch vụ công 

nghệ thông tin có thương hiệu. 

III. ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH  

1. Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Tiền Giang 

Mục đích xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử:  

- Tăng cường khả năng giám sát, đánh giá đầu tư; đảm bảo triển khai ứng 

dụng công nghệ thông tin đồng bộ, hạn chế trùng lặp, tiết kiệm chi phí, thời 

gian triển khai của cơ quan nhà nước. 

- Là cơ sở để triển khai ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong 

các cơ quan, đơn vị bảo đảm đồng bộ, liên thông, chia sẻ thông tin với Trung 

ương và các cấp, các ngành trong tỉnh được thông suốt, thuận lợi và hiệu quả. 

- Nâng cao tính linh hoạt khi xây dựng, triển khai các thành phần, hệ 

thống thông tin theo điều kiện thực tế. 

Phạm vi áp dụng: Bao gồm các cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh tới cấp xã và 

các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Nguyên tắc xây dựng Kiến trúc: Đảm bảo phù hợp và áp dụng đúng theo 

các nguyên tắc được quy định tại Văn bản số 1178/BTTTT-THH ngày 

21/4/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông.  

Mối quan hệ của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh: Hiện tại trên địa 

bàn tỉnh gồm có 18 cơ quan chuyên môn, 11 Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, 

thành phố và 173 đơn vị Ủy ban nhân dân cấp xã.  

Trong đó, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh là cơ quan 

tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở 

địa phương và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp 

luật; góp phần bảo đảm sự thống nhất quản lý của ngành hoặc lĩnh vực công tác 

từ Trung ương đến cơ sở. 
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Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện gồm có các 

phòng Nội vụ, phòng Tư pháp, phòng Tài chính và Kế hoạch, phòng Tài 

nguyên và Môi trường, phòng Lao động Thương binh và Xã hội, phòng Văn 

hóa thông tin, phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng Y tế... thực hiện chức năng 

tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về ngành, lĩnh 

vực ở địa phương và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền 

của Ủy ban nhân dân cấp huyện và theo quy định của pháp luật; góp phần bảo 

đảm sự thống nhất quản lý của ngành hoặc lĩnh vực công tác ở địa phương.  

Trên cơ sở phân cấp hành chính, giữa các cơ quan nhà nước có các kết nối 

về quy trình nghiệp vụ: 

Kết nối dọc: Kết nối từ Chính phủ xuống các Ủy ban nhân dân tỉnh; Kết 

nối từ các cơ quan chuyên ngành của Bộ xuống các cơ quan sở, ban, ngành của 

tỉnh; Kết nối từ cơ quan chuyên ngành của các Bộ xuống các cơ quan chuyên 

ngành của Bộ đặt tại các địa phương (như kết nối từ tổng cục xuống các cục, 

chi cục tại địa phương); Từ các cơ quan sở, ban, ngành của tỉnh xuống các đơn 

vị chuyên môn cấp huyện. 

Kết nối ngang: 

- Kết nối giữa các tỉnh; Kết nối giữa các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh 

(các sở, ban, ngành); Kết nối giữa các cơ quan chuyên môn cấp huyện (các 

phòng, ban); Kết nối giữa các đơn vị sự nghiệp. 

Ngoài ra, còn có các kết nối giữa các cơ quan nhà nước với các cơ quan 

của Đảng, các tổ chức, doanh nghiệp và người dân. 

Mô hình kết nối liên thông tỉnh Tiền Giang trong mối quan hệ với các Bộ, 

ngành: 

Căn cứ yêu cầu kết nối giữa các cấp, thực tế phát triển Chính phủ điện tử 

của cả nước và các cơ sở phương pháp luận về Khung kiến trúc Chính phủ điện 

tử, hình sau đây mô tả kết nối liên thông nghiệp vụ giữa các cơ quan nhà nước: 
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Hình 1: Mô hình kết nối liên thông của tỉnh Tiền Giang với các Bộ, ngành Trung ương 
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Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh:   

Xây dựng 6 hệ thống cơ sở dữ liệu lớn, kết nối, chia sẻ và sử dụng các 

ngành, các đơn vị: Cơ sở dữ liệu dân cư; cơ sở dữ liệu doanh nghiệp; cơ sở dữ 

liệu tài nguyên đất; cơ sở dữ liệu về tài chính; cơ sở dữ liệu thống kê tổng hợp 

dân số; cơ sở dữ liệu bảo hiểm. 

- Cơ sở dữ liệu về dân cư. 

Đơn vị chủ trì: Công an tỉnh. 

Nội dung: Hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư bao gồm toàn bộ dữ liệu về 

người dân được kết nối và chia sẻ để khai thác và sử dụng chung cho các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân nhằm cung cấp chính xác, kịp thời phục vụ công tác 

quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và yêu cầu chính 

đáng của công dân, cung cấp các thủ tục phục vụ người dân.  

Hệ thống được kết nối với các sở, ngành, địa phương và cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư của Bộ Công an. 

- Cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp.  

Đơn vị chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

Nội dung: Hệ thống cơ sở dữ liệu doanh nghiệp bao gồm toàn bộ dữ liệu 

về doanh nghiệp được kết nối và chia sẻ để khai thác và sử dụng chung cho các 

cơ quan, tổ chức nhằm cung cấp chính xác, kịp thời phục vụ công tác quản lý 

nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và cung cấp các thủ tục 

phục vụ doanh nghiệp. Dữ liệu được hình thành chủ yếu thông qua quá trình 

cung cấp dịch vụ hành chính và quá trình tác nghiệp giữa doanh nghiệp và các 

cơ quan, đơn vị có liên quan.  

Hệ thống được kết nối với các sở, ngành, địa phương và cơ sở dữ liệu 

quốc gia về đăng ký doanh nghiệp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

- Cơ sở dữ liệu về tài nguyên đất.  

Đơn vị chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Nội dung: Hệ thống cơ sở dữ liệu về tài nguyên đất là tập hợp các cơ sở 

dữ liệu về đất đai được các cơ quan liên quan xây dựng, cập nhật, duy trì để 

quản lý, khai thác và sử dụng; được kết nối và chia sẻ để khai thác và sử dụng 

chung cho các cơ quan, tổ chức nhằm cung cấp chính xác, kịp thời phục vụ 

công tác quản lý nhà nước và cung cấp các thủ tục hành chính phục vụ người 

dân và doanh nghiệp.  

Hệ thống được kết nối với các sở, ngành, địa phương và cơ sở dữ liệu đất 

đai quốc gia của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

- Cơ sở dữ liệu về tài chính.  

Đơn vị chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

Nội dung: Hệ thống cơ sở dữ liệu về tài chính là tập hợp các cơ sở dữ liệu 

về quản lý giá, quản lý ngân sách, quản lý tài sản, trao đổi dữ liệu thu chi… 

được kết nối và chia sẻ để khai thác và sử dụng chung cho các cơ quan, tổ 
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chức, cá nhân nhằm cung cấp chính xác, kịp thời phục vụ công tác quản lý nhà 

nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và yêu cầu chính đáng của 

công dân, cung cấp các thủ tục phục vụ người dân.  

Hệ thống được kết nối với các sở, ngành, địa phương và cơ sở dữ liệu 

quốc gia về tài chính của Bộ Tài chính. 

- Cơ sở dữ liệu về thống kê tổng hợp dân số.  

Đơn vị chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

Nội dung: Hệ thống cơ sở dữ liệu thống kê tổng hợp dân số là tập hợp các 

cơ sở dữ liệu về công dân được kết nối và chia sẻ để khai thác và sử dụng 

chung cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm cung cấp chính xác, kịp thời 

phục vụ công tác quản lý nhà nước. Hệ thống được kết nối với các sở, ngành, 

địa phương và cơ sở dữ liệu quốc gia về thống kê tổng hợp dân số của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư. 

- Cơ sở dữ liệu về giao thông vận tải.  

Đơn vị chủ trì: Sở Giao thông và Vận tải. 

Nội dung: Hệ thống cơ sở dữ liệu về giao thông vận tải là tập hợp các cơ 

sở dữ liệu về mạng lưới giao thông, phương tiện giao thông, các tuyến đường 

cấm, hạn chế tải trọng…. Hệ thống được kết nối với các sở, ngành, địa phương 

và cơ sở dữ liệu của Bộ Giao thông Vận tải. 

Mô hình hệ thống công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước: Hệ thống 

công nghệ thông tin tại các cơ quan nhà nước là một hệ thống quản trị dữ liệu 

tập trung. Trong đó, Trung tâm tích hợp dữ liệu sẽ tổng hợp, tích hợp và mở 

rộng các cơ sở dữ liệu của tỉnh, tổ chức liên kết các cơ sở dữ liệu tác nghiệp 

của các đơn vị nhà nước các cấp. Cho phép các cơ quan, đơn vị sở, ngành, Ủy 

ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, xã/phường/thị trấn có thể khai thác 

dữ liệu thông tin đã được tích hợp tại Trung tâm để phục vụ quá trình chỉ đạo, 

điều hành, xây dựng kế hoạch, lập các dự án, đề án… giúp rút ngắn được nhiều 

thời gian, tiết kiệm chi phí. 
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Hình 2: Mô hình hệ thống công nghệ thông tin tại các cơ quan  

nhà nước 

Sơ đồ Kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh Tiền Giang:  

Người sử 

dụng
Công Dân Doanh nghiệp Chính phủ Công chức

Kênh Web/cổng Di động E-mail Trực tiếp Phone/fax

Dịch vụ 

công

Quản lý nội 

dung

Tìm kiếm, 

truy vấn
Thông báo

Quản lý biểu mẫu 

điện tử

Quản lý người dùng, 

đăng nhập một lần
Các dịch vụ cổng khác

Dịch vụ 

công trực 

tuyến

Đăng ký kinh 

doanh

Cấp giấy phép 

xây dựng

Cấp, đổi giấy 

phép lái xe

Cấp giấy đăng 

ký hành nghề 

y, dược

Ứng dụng 

và Cơ sở 

dữ liệu

Ứng dụng nội bộ

Tài chính

Tài sản

Cán bộ 

công chức

Khoa học - 

Công nghệ

QLVBĐH 

nội bộ

Khác

Giấy phép 

xây dựng

Đăng ký 

kinh doanh

Một cửa điện tử

Cấp phép 

lái xe

Giấy phép 

đầu tư

Khác

Ứng dụng cấp tỉnh

Ứng dụng B1

Ứng dụng Bn

Ứng dụng 

cấp quốc gia

Ứng dụng B2

Ứng 

dụng 

tổng 

hợp, 

báo cáo

Database Database Database Database Database Database Database

Cơ sở dữ liệu phục vụ các ứng dụng

Dịch vụ 

chia sẻ và 

tích hợp

Dịch vụ thư mục Quản lý danh sách: Xác 

thực và cấp quyền

Dịch vụ trao 

đổi dữ liệu

Dịch vụ giao thông 

vận tải

Thanh toán điện tử Dịch vụ tổ hợp 

mức tỉnh

Hạ tầng kỹ 

thuật
TTDL Mạng, máy tính An toàn TT Dịch vụ CSHT Quản lý CSHT

Quản lý, 

chỉ đạo
Chỉ đạo, tổ chức, chính sách

…

...

 

Hình 3: Sơ đồ Kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh Tiền Giang 
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Nền tảng triển khai Chính quyền điện tử cấp tỉnh (LGSP): 

Nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ liệu (LGSP – Local Government Service 

Platform) của tỉnh Tiền Giang cho phép kết nối, chia sẻ giữa các ứng dụng, hệ 

thống thông tin trong nội bộ tỉnh Tiền Giang, cũng như kết nối với nền tảng 

tích hợp dịch vụ chính phủ điện tử quốc gia (NGSP – National Government 

Service Platform) để kết nối với các Bộ, ngành Trung ương và các tỉnh trong cả 

nước.  

Trên nền tảng này dịch vụ chia sẻ của tỉnh với các hệ thống thông tin của 

các cơ quan cấp thuộc tỉnh kết nối với các hệ thống thông tin của các Bộ, ngành 

Trung ương, các hệ thống thông tin ngoài cơ quan nhà nước và kết nối đến các 

tỉnh, thành phố trong cả nước, các Bộ, ngành Trung ương. 

Mô tả chi tiết các thành phần trong sơ đồ tổng thể Kiến trúc Chính quyền 

điện tử cấp tỉnh: 

- Người sử dụng: Là người dân, tổ chức, doanh nghiệp hoặc các cơ quan 

tương tác với dịch vụ được cung cấp bởi các cơ quan nhà nước. 

- Kênh truy cập: Các kênh truy cập chính bao gồm các cổng thông tin điện 

tử, thư điện tử (email), điện thoại (cố định hoặc di động), máy fax, kiosk.  

- Dịch vụ cổng thông tin điện tử: Bao gồm quản lý nội dung; tìm kiếm, 

truy vấn; quản lý người sử dụng, đăng nhập một lần; quản lý biểu mẫu điện tử; 

thông báo.  

- Dịch vụ công trực tuyến: Bao gồm cung cấp các dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 3 và mức độ 4 phục vụ người dân và doanh nghiệp.  

- Ứng dụng và cơ sở dữ liệu: Bao gồm các ứng dụng cần thiết cho hoạt 

động nội bộ và cung cấp dịch vụ công trực tuyến (chi tiết danh mục các ứng 

dụng và cơ sở dữ liệu cần xây dựng đến năm 2020 tham khảo tại Bảng 6). 

- Các dịch vụ chia sẻ và tích hợp: Bao gồm các dịch vụ thư mục; dịch vụ 

quản lý định danh; dịch vụ xác thực; dịch vụ thanh toán điện tử; dịch vụ tích 

hợp. 

- Hạ tầng kỹ thuật: Bao gồm các thiết bị phần cứng/phần mềm cho người 

dùng cuối; cơ sở hạ tầng mạng; Trung tâm dữ liệu; an toàn thông tin; quản lý 

và giám sát dịch vụ.  

- Quản lý chỉ đạo: Bao gồm công tác chỉ đạo, tổ chức, xây dựng các chính 

sách, các chuẩn, hướng dẫn, đào tạo, truyền thông để triển khai Kiến trúc Chính 

quyền điện tử tỉnh. 

Các tiêu chuẩn công nghệ thông tin áp dụng cho Kiến trúc Chính quyền 

điện tử của tỉnh:  

Áp dụng các văn bản về chuẩn ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ 

quan nhà nước do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành: Thông tư số 

22/2013/TT-BTTTT ngày 23/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin 

trong cơ quan nhà nước; Thông tư số 25/2014/TT-BTTTT ngày 30/12/2014 của 
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Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về triển khai các hệ thống 

thông tin có quy mô và phạm vi từ Trung ương đến địa phương.  

Tuân thủ các quy định kỹ thuật về dữ liệu của các hệ thống thông tin có 

quy mô và phạm vi từ Trung ương đến địa phương. 

Lộ trình triển khai:  

Giai đoạn đến 2020: Nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin 

theo hướng hiện đại, đồng bộ, đảm bảo khả năng kết nối liên thông giữa các 

cấp ngành từ Trung ương đến địa phương, đáp ứng yêu cầu cung cấp, trao đổi 

thông tin của xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. 

Hoàn thiện nền tảng tích hợp ngang, dọc trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh xây 

dựng các ứng dụng tập trung hóa, ưu tiên hoàn thiện 6 cơ sở dữ liệu dùng 

chung của tỉnh. Hỗ trợ đắc lực công tác cải cách hành chính, cung cấp được 

70% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 

4 trên cổng dịch vụ công của tỉnh. Trong đó, ưu tiên triển khai các dịch vụ công 

mức độ 3 và 4 thuộc các lĩnh vực: Xây dựng, đất đai, du lịch, giáo dục, y tế, 

môi trường, đầu tư, dân cư, nông – lâm nghiệp, thủy sản, xuất nhập cảnh, bảo 

hiểm xã hội, giao thông, lao động thương binh và xã hội, tư pháp, khoa học và 

công nghệ, thông tin và truyền thông.  

Giai đoạn 2021 – 2030: Nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng và tiến tới đảm 

bảo điều kiện thực hiện ứng dụng đám mây. Chính quyền điện tử Tiền Giang sẽ 

phát triển ở mức cao, cùng với các sự phát triển các hệ thống phục vụ dân sinh 

và xã hội được đầu tư phát triển, tạo điều kiện sống thuận lợi nhất cho người 

dân. 

2. Thành phố thông minh  

Trong giai đoạn đến 2020, phấn đấu hình thành thành phố thông minh tại 

thành phố Mỹ Tho.  

Thành phố thông minh là nơi mà công nghệ thông tin và các giải pháp 

đồng bộ được ứng dụng vào mọi hoạt động của thành phố đem lại hiệu quả 

trong quản lý nhà nước, phát triển kinh tế, thương mại, văn hóa, giáo dục, y tế, 

giao thông, cộng đồng xã hội... Chính quyền điện tử được ứng dụng công nghệ 

thông tin trong mọi hoạt động nhằm phục vụ nhân dân tốt hơn, hiệu quả hơn. 

Bên cạnh Chính quyền điện tử, sẽ là các thành phần khác của thành phố thông 

minh là trường học thông minh, bệnh viện thông minh, giao thông hiện đại và 

cộng đồng thông minh.... 

Sự phát triển của thành phố thông minh là hướng tới sự thay đổi về chất 

cho quá trình đô thị hóa mới, một mặt áp dụng khoa học kỹ thuật hiện đại, tri 

thức để thay đổi cách thức quản lý đô thị, một mặt đem đến hiệu quả và môi 

trường sống ổn định, lành mạnh và tiện ích hơn cho người dân. 

Các đặc trưng cơ bản của thành phố thông minh: Nền kinh tế thông minh; 

Di chuyển và giao thông thông minh; Môi trường thông minh; Quản lý đô thị 

hiện đại; Cư dân thông minh; Cuộc sống thông minh... 
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Các lĩnh vực của thành phố thông minh: 

- Năng lượng và nước. 

- Văn hóa và du lịch. 

- Môi trường xây dựng. 

- Giao thông vận tải. 

- Chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ xã hội. 

- Giáo dục và phát triển các kỹ năng. 

- Thành phố an toàn. 

- Chính quyền điện tử. 

Nội dung triển khai:  

a) Thông tin và truyền thông 

Xây dựng nền tảng cơ sở hạ tầng bước đầu cho thành phố thông minh. 

Xây dựng Trung tâm điều hành; kiểm tra giám sát toàn bộ chất lượng hệ 

thống ứng dụng công nghệ thông tin. 

Triển khai hệ thống hỗ trợ ra quyết định (Decision Support System - DSS) 

tích hợp, liên thông tại các cơ quan các cấp nhằm hỗ trợ công tác quản lý và 

điều hành. 

Tăng cường an ninh - an toàn bảo mật cho toàn bộ hệ thống. 

Đào tạo nâng cao năng lực công nghệ thông tin cho cán bộ và người dân 

trên toàn thành phố Mỹ Tho. 

b) Y tế 

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành công tác khám 

chữa bệnh và thanh quyết toán bảo hiểm y tế, nâng cao chất lượng khám chữa 

bệnh, giảm bớt các thủ tục hành chính rút ngắn thời gian chờ đợi và tăng cường 

sự hài lòng của người dân.  

Nâng cao trình độ công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ y tế phục vụ 

công tác quản lý điều hành và công tác chuyên môn. 

Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống phần mềm theo hướng 

đồng bộ thống nhất trong toàn ngành với công nghệ tiên tiến. 

c) Giáo dục và đào tạo 

Ứng dụng công nghệ thông tin đẩy mạnh phát triển năng lực người học 

toàn diện góp phần nâng cao chỉ số phát triển con người của tỉnh, đáp ứng 

nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Nâng cao trình độ công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ giáo dục phục 

vụ công tác quản lý điều hành và công tác chuyên môn. 

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo điều hành các hoạt 

động quản lý, chỉ đạo, điều hành công tác giáo dục. 
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Xây dựng các phòng máy tính, có kết nối Internet băng rộng tại tất cả các 

trường tiểu học. 

Xây dựng các hệ thống thông tin phục vụ quản lý giáo dục, kết nối với cơ 

quan quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo cấp tỉnh, cấp huyện. 

d) Giao thông 

Xây dựng trung tâm điều hành hệ thống quản lý điều hành giao thông 

thông minh của tỉnh hiện đại ở mức độ tự động hóa cao để nâng cao năng lực, 

chất lượng kiểm soát, tổ chức giao thông và quy hoạch giao thông. 

Xây dựng mạng lưới camera và thiết bị đo mật độ giao thông để giám sát 

giao thông tại các nút, đường giao thông quan trọng của tỉnh hỗ trợ công tác 

điều khiển giao thông, xử lý vi phạm luật giao thông, xử lý tai nạn giao thông. 

Chia sẻ thông tin giao thông tiện ích cho các nhóm đối tượng khác nhau 

như người tham gia giao thông, cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông, dịch 

vụ cấp cứu, cứu hộ, các cơ quan nghiên cứu hoạch định chính sách, các đơn vị 

vận tải, các tổ chức sản suất kinh doanh để có phương án phù hợp nhất với thực 

trạng giao thông hiện hữu. 

e) Tài nguyên môi trường 

Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng trung tâm điều hành và quản lý 

tập trung, bảo đảm vận hành hiệu quả và quản lý tập trung toàn bộ cơ sở dữ liệu 

về tài nguyên và môi trường; hỗ trợ hiệu quả công tác giám sát, thanh kiểm tra, 

công tác báo cáo, chia sẻ thông tin môi trường, ứng phó sự cố cũng như kết nối 

với với doanh nghiệp, người dân trong việc công khai thông tin về chất lượng 

môi trường và tài nguyên của tỉnh.  

Ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao năng lực hoạt động xử lý môi 

trường, thu gom vận chuyển chất thải trên địa bàn tỉnh. 

Ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả mạng lưới quan trắc môi 

trường trên địa bàn tỉnh. Hệ thống tự động, tiên tiến, đạt tiêu chuẩn quốc tế; kết 

nối trực tuyến về trung tâm điều hành, cung cấp khả năng giám sát, cảnh báo 

sớm và hỗ trợ việc ra quyết định cho nhà quản lý theo thời gian thực. 

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nước, khí tượng thủy văn, 

biến đổi khí hậu, đo đạc bản đồ và viễn thám. 

f) An toàn, an ninh  

Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng trung tâm giám sát an ninh để hỗ 

trợ công tác nắm bắt trước thông tin về những sự kiện xấu có thể diễn ra, sẵn 

sàng ứng phó và trấn áp mọi loại hình tội phạm, kiểm soát và duy trì các điều 

kiện để cuộc sống của người dân trên địa bàn. 

Xây dựng một hệ thống camera đảm bảo giám sát an ninh và giao thông 

các địa điểm giao thông, văn hóa xã hội trọng yếu.  
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Tăng cường công tác giám sát an ninh cho các đơn vị, các công trình trọng 

yếu (nhà máy sản xuất quan trọng, nhà máy cấp nước, công trình thiết yếu, khu 

du lịch đông người…) góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội. 

3. Ứng dụng công nghệ thông tin  

3.1. Ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan Đảng 

Nội dung bổ sung: 

Hoàn thành việc xây dựng và đưa vào sử dụng các hệ thống thông tin điện 

tử của các cơ quan Đảng tỉnh Tiền Giang trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông 

tin và truyền thông hiện đại đảm bảo an toàn, an ninh thông tin nhằm góp phần 

đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả trong lãnh 

đạo, chỉ đạo và điều hành của Tỉnh uỷ và cấp uỷ Đảng trực thuộc. Đến năm 

2020, hầu hết các giao dịch giữa các cơ quan Đảng được thực hiện trên môi 

trường mạng máy tính. 95% văn bản, tài liệu chính thức (theo quy định, trừ các 

văn bản, tài liệu mật) trao đổi giữa các cơ quan Đảng ở Văn phòng Tỉnh ủy và 

các đơn vị trực thuộc được gửi/nhận dưới dạng văn bản điện tử và được xác 

thực điện tử. 

Hoàn thiện và mở rộng các hệ thống thông tin. Tận dụng cơ sở hạ tầng 

thông tin, đẩy mạnh triển khai ứng dụng sâu rộng xuống các cơ quan Đảng cấp 

xã, phường. 

Xây dựng và triển khai các hệ thống thông tin trọng điểm: 

- Xây dựng hệ thống thông tin quản lý tài liệu lưu trữ điện tử. 

- Tiếp nhận và triển khai các hệ thống thông tin chuyên ngành Tổ chức – 

Xây dựng Đảng; hệ thống thông tin chuyên ngành Tuyên giáo; hệ thống 

thông tin chuyên ngành Dân vận; hệ thống thông tin chuyên ngành Nội 

chính do các cơ quan Trung ương chuyển giao.  

- Xây dựng hệ thống thông tin chuyên ngành Tài chính, tài sản Đảng. 

Mở rộng, nâng cấp các cơ sở dữ liệu trọng điểm: Văn kiện Đảng; Mục lục 

hồ sơ lưu trữ; Đảng viên. Xây dựng cơ sở dữ liệu, kho lưu trữ điện tử tại Trung 

tâm Công nghệ thông tin - Văn phòng Tỉnh uỷ; đầu tư hệ thống nhận dạng và 

số hóa dữ liệu. 

Phát triển các phần mềm quản lý nội bộ trong cơ quan Đảng: Nâng cấp 

phần mềm quản lý cán bộ, công chức; Xây dựng phần mềm quản lý nhà khách, 

nhà nghỉ; phần mềm quản lý xe ô tô; phần mềm quản lý khách ra, vào cơ quan; 

phần mềm quản lý tư liệu, thư viện (thư viện điện tử). 

3.2. Ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước 

Nhiệm vụ chính: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP 

ngày 14/10/2015 của Chính phủ về xây dựng Chính phủ điện tử và Chỉ thị số 

16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng 

lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. 
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Đẩy mạnh đổi mới, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công 

tác quản lý nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã tại các địa phương trong toàn tỉnh, 

gắn kết chặt chẽ với công cuộc cải cách hành chính.  

Nâng cấp các phần mềm hiện có và bổ sung xây dựng các phần mềm và 

cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác, kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các 

ngành, lĩnh vực, từ Trung ương đến cấp tỉnh, huyện và xã. Tạo môi trường điện 

tử để người dân giám sát và góp ý cho hoạt động của chính quyền các cấp.  

Hệ thống cổng dịch vụ công của tỉnh triển khai các dịch vụ công của các 

sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã để cấp phép, thực hiện các 

thủ tục liên quan đến người dân, doanh nghiệp.  

Trên cơ sở đó, từng bước xây dựng chính quyền điện tử các cấp, đáp ứng 

tối đa các nhu cầu giao dịch trao đổi thông tin trong mọi hoạt động kinh tế, văn 

hoá và xã hội của người dân, doanh nghiệp với chính quyền. 

Đẩy mạnh triển khai, áp dụng hình thức thuê dịch vụ công nghệ thông tin 

nhằm tạo thị trường cạnh tranh, khuyến khích các doanh nghiệp phát triển, 

cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin, giảm đầu tư hạ tầng ngân sách nhà nước 

và nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin. 

Khuyến khích sử dụng các phần mềm (hệ điều hành, phần mềm ứng dụng) 

có bản quyền nhằm tránh nguy cơ nhiễm virus mã độc, phá hỏng hệ thống máy 

tính, đe dọa thất thoát dữ liệu.  

a) Nội dung điều chỉnh 

* Xây dựng và triển khai các ứng dụng, tác nghiệp dùng chung 

Hệ thống thư điện tử của tỉnh (@tiengiang.gov.vn) 

Nâng cấp và phát triển hệ thống thư điện tử của tỉnh tại 100% các đơn vị 

nhà nước cấp tỉnh, huyện, xã (gồm 24 đơn vị cấp sở, ban, ngành, 11 đơn vị Ủy 

ban nhân dân cấp huyện và 173 đơn vị Ủy ban nhân dân cấp xã), tích hợp các 

ứng dụng giao tiếp, đồng bộ hóa dữ liệu, nâng cấp tìm kiếm, nâng cấp 

Clustering; tăng dung lượng hệ thống, tốc độ đường truyền, tốc độ xử lý, số 

lượt truy cập và an toàn thông tin (đảm bảo phòng chống virus, thư rác, mã 

độc); nâng cấp hệ thống máy chủ, hệ thống bảo mật hộp thư điện tử. Đảm bảo 

tất cả cán bộ, công chức, viên chức nhà nước các cấp thường xuyên sử dụng 

hộp thư điện tử với tên miền của tỉnh; hầu hết các đơn vị nhà nước các cấp ứng 

dụng chữ ký số vào thư điện tử. 

Hệ thống thông tin quản lý văn bản và điều hành 

Hoàn thiện và sử dụng có hiệu quả hệ thống quản lý văn bản và điều hành 

đã triển khai đồng bộ, kết nối, liên thông tại 24 sở, ban, ngành, 11 Ủy ban nhân 

dân cấp huyện và 173 đơn vị Ủy ban nhân dân cấp xã. Đảm bảo an toàn, an 

ninh, tính pháp lý của văn bản trao đổi và ứng dụng chữ ký số, có thể tích hợp, 

chia sẻ với hệ thống Quản lý văn bản tích hợp trong toàn quốc. Đảm bảo đến 

năm 2020, đạt 100% văn bản luân chuyển giữa các cơ quan nhà nước từ cấp 

tỉnh đến cấp xã dưới dạng văn bản điện tử có ứng dụng chữ ký số. 
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* Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp  

Cổng thông tin điện tử của tỉnh  

Phát triển, mở rộng một số tính năng mà hiện nay Cổng thông tin điện tử 

chưa đáp ứng, hướng đến xây dựng Cổng thông tin điện tử thành cổng giao 

dịch điện tử với nguồn thông tin dữ liệu phong phú, đa dạng và được cập nhật 

liên tục theo thời gian thực. Có cấu trúc chức năng và giao diện thân thiện; 

cung cấp các khả năng tùy biến và tích hợp thêm thông tin trong tương lai theo 

yêu cầu người dùng trên các ứng dụng Cổng thông tin, hạ tầng công nghệ thông 

tin... một cách nhanh chóng, đơn giản, không phá vỡ cấu trúc hiện tại của hệ 

thống, đảm bảo khả năng hoạt động hiệu quả và ổn định.  

Xây dựng hệ thống dịch vụ công trực tuyến 

Đến năm 2020: Phấn đấu đạt 70% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (có 

thể điền và gửi trực tuyến các mẫu đơn, hồ sơ) và 30% dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 4 (có thể thanh toán chi phí và trả kết quả trực tuyến) được cung cấp 

trên cổng dịch vụ công, cổng thông tin điện tử của tỉnh và các cổng thành viên 

của các đơn vị sở, ban, ngành, huyện. Trong đó, ưu tiên triển khai các dịch vụ 

công mức độ 3 và mức độ 4 phổ biến liên quan nhiều tới người dân, doanh 

nghiệp theo Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng 

Chính phủ về phê duyệt chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông 

tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước giai đoạn 2016 – 2020. 

b) Nội dung bổ sung 

* Xây dựng và triển khai các ứng dụng, tác nghiệp chuyên ngành 

Trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, mỗi đơn vị cấp tỉnh, sở, ban, ngành, 

huyện cần tăng cường tiến hành triển khai tin học hóa các quy trình tác nghiệp 

trong nội bộ đơn vị và quy trình tác nghiệp liên thông với đơn vị có liên quan. 

Đồng thời, triển khai xây dựng mới, nâng cấp và hoàn thiện các hệ thống thông 

tin phục vụ các hoạt động tác nghiệp chuyên ngành và cung cấp dịch vụ công 

đảm bảo các yêu cầu về giao diện và chức năng. Tối ưu hóa các chức năng 

phục vụ, quy trình tác nghiệp G2G (giao dịch trong nội bộ và giữa các cơ quan 

nhà nước) và G2C (giao dịch giữa cơ quan nhà nước với người dân, doanh 

nghiệp); giao diện dễ dàng cho người sử dụng; bảo đảm an toàn dữ liệu và an 

ninh toàn hệ thống. 

Mỗi hệ thống thông tin chuyên ngành về cơ bản đều có những đặc điểm: 

- Đảm bảo kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các ngành, lĩnh vực, từ 

các đơn vị sở, ban ngành đến các đơn vị cấp huyện, xã. 

- Kết nối, liên thông các hệ thống thông tin quốc gia liên quan để trao đổi 

dữ liệu. 

- Có thể được liên kết và tích hợp với hệ thống thông tin dịch vụ công 

tương ứng, phục vụ cho quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và thủ tục hành 

chính của các cơ quan, đơn vị có liên quan. 
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Xây dựng cơ chế khuyến khích và có chế tài bắt buộc sử dụng hệ thống 

thông tin quản lý và tác nghiệp chuyên ngành đối với các cán bộ, nhân viên 

trong cơ quan chủ quản.  

Xây dựng và triển khai đồng bộ các hệ thống thông tin chuyên ngành, 

trọng tâm là hệ thống thông tin các ngành, lĩnh vực: tài nguyên - môi trường, 

giáo dục và đào tạo, y tế, giao thông, xây dựng, nông nghiệp, văn hóa - du lịch, 

lao động - thương binh - xã hội, công thương, tư pháp, khoa học - công nghệ, 

thông tin - truyền thông, nội vụ, kế hoạch và đầu tư. Tích hợp với các phần 

mềm hiện có và bổ sung các phần mềm khác để tạo hệ thống liên thông từ tỉnh 

đến các sở, ngành, huyện. 

Xây dựng hệ thống thông tin dùng chung các ngành trên cơ sở khai thác, 

chia sẻ dữ liệu dùng chung từ các hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành đã được 

triển khai, đảm bảo khả năng kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các ngành, 

lĩnh vực. 

Đồng thời, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu người dùng tập trung và tích 

hợp cơ chế tài khoản đăng nhập một lần cho tất cả các phần mềm dùng chung 

của tỉnh tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu của tỉnh. 

Triển khai hệ thống hỗ trợ ra quyết định (Decision Support System - DSS) 

tích hợp, chia sẻ tại các cơ quan các cấp nhằm hỗ trợ việc đưa ra các quyết 

định, như trong việc phát triển cơ sở hạ tầng, sử dụng đất, phát triển các vùng 

công nghiệp…. 

Bảng 6: Danh sách các hệ thống thông tin quản lý và tác nghiệp chuyên 

ngành đến năm 2020 

TT Hệ thống thông tin 
Cơ sở dữ liệu liên 

quan 

Đơn vị chủ 

trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Hình thức 

triển khai 

1 
Quản lý thông tin đầu 

tư nước ngoài 

Cơ sở dữ liệu về thông 

tin đầu tư nước ngoài 

Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư 
  

2018-

2020 

Tiếp nhận, 

triển khai 

đồng bộ từ 

Trung ương 
2 Quản lý doanh nghiệp 

Cơ sở dữ liệu về doanh 

nghiệp 

Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư 
  

2018-

2020 

3 
Quản lý hộ kinh 

doanh cá thể 

Cơ sở dữ liệu hộ kinh 

doanh cá thể 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 
  

2018-

2019 

 

 

Tỉnh đầu tư 

xây dựng 
4 

Quản lý thông tin giá 

cả và các hoạt động 

dịch vụ tài chính trên 

địa bàn tỉnh 

Cơ sở dữ liệu về thông 

tin giá cả và các hoạt 

động dịch vụ tài chính 

trên địa bàn tỉnh   

Sở Tài chính   

 

2018-

2019 

5 
Quản lý hải quan điện 

tử 

Cơ sở dữ liệu về thủ tục 

hải quan điện tử 
Bộ Tài chính 

Cục Hải 

quan 

2018-

2020 

Tiếp nhận, 

triển khai 

đồng bộ từ 

Trung ương 
6 

Quản lý hóa đơn điện 

tử 

Cơ sở dữ liệu về hóa 

đơn điện tử 
Bộ Tài chính Cục Thuế 

2018-

2020 

7 
Quản lý thuế và các 

đối tượng nộp thuế 

Cơ sở dữ liệu về thuế 

và các đối tượng nộp 

thuế 

Cục Thuế   

2018-

2019 

 

 

Tỉnh đầu tư 

xây dựng 

8 

Quản lý cấp giấy khai 

sinh, khai tử và đăng 

ký kết hôn 

Cơ sở dữ liệu về giấy 

khai sinh, khai tử và 

đăng ký kết hôn 

Sở Tư pháp   
2018-

2019 
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TT Hệ thống thông tin 
Cơ sở dữ liệu liên 

quan 

Đơn vị chủ 

trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Hình thức 

triển khai 

9 Quản lý hộ tịch Cơ sở dữ liệu về hộ tịch Bộ Tư pháp   
2018-

2020 

Tiếp nhận, 

triển khai 

đồng bộ từ 

Trung ương 
10 

Cấp và quản lý chứng 

minh nhân dân 
Cơ sở dữ liệu về dân cư Bộ Công an 

Sở Tư 

pháp 

2018-

2020 

11 Quản lý hộ khẩu 
Cơ sở dữ liệu về hộ 

khẩu 
Công an tỉnh 

 
2018-

2019 

Tỉnh đầu tư 

xây dựng 

12 
Quản lý hộ chiếu điện 

tử 

Cơ sở dữ liệu về hộ 

chiếu điện tử 
Bộ Công an 

 

 

2018-

2020 

Tiếp nhận, 

triển khai 

đồng bộ từ 

Trung ương 

13 

Quản lý đăng ký 

phương tiện giao 

thông cơ giới đường 

bộ 

Cơ sở dữ liệu về đăng 

ký phương tiện giao 

thông cơ giới đường bộ 

Công an tỉnh 

Sở Giao 

thông Vận 

tải 

2018-

2019 

 

 

 

Tỉnh đầu tư 

xây dựng 
14 

Quản lý ngành lao 

động, thương binh và 

xã hội 

Cơ sở dữ liệu ngành lao 

động, thương binh và 

xã hội 

Sở Lao động 

Thương binh 

xã hội 

  

2018-

2019 

15 Quản lý xây dựng 
Cơ sở dữ liệu quản lý 

xây dựng 
Sở Xây dựng   

 

2018-

2019 

16 
Quản lý đất đai, xây 

dựng 

Cơ sở dữ liệu quản lý 

đất đai, xây dựng 

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

 Sở Xây 

dựng 

2018-

2020 

Tiếp nhận, 

triển khai 

đồng bộ từ 

Trung ương 

17 
Quản lý tài nguyên và 

môi trường  

Cơ sở dữ liệu về tài 

nguyên và môi trường 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

  
2018-

2019 

 

 

Tỉnh đầu tư 

xây dựng 

18 
Quản lý tài nguyên 

nước 

Cơ sở dữ liệu quản lý 

tài nguyên nước 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

  
2018-

2019 

19 
Quản lý phương tiện 

giao thông 

Cơ sở dữ liệu về 

phương tiện giao thông 

Sở Giao 

thông vận tải 
  2018-

2019 

 

 

 

 

 

Tỉnh đầu tư 

xây dựng 

20 
Quản lý công trình 

đường bộ 

Cơ sở dữ liệu về công 

trình đường bộ  
Sở Giao 

thông vận tải  
2018-

2019 

21 
Quản lý hành khách 

công cộng 

Cơ sở dữ liệu về hành 

khách công cộng 
Sở Giao 

thông vận tải  
2018-

2019 

22 
Quản lý đèn tín hiệu 

giao thông 

Cơ sở dữ liệu về đèn tín 

hiệu giao thông 
Sở Giao 

thông vận tải  
2018-

2019 

23 
Quản lý trong giáo 

dục và đào tạo 

Cơ sở dữ liệu quản lý 

ngành giáo dục và đào 

tạo 

Sở Giáo dục 

và Đào tạo 

Các 

trường học 

2018-

2019 

24 
Quản lý bệnh án điện 

tử 

Cơ sở dữ liệu về bệnh 

án điện tử 
Bộ Y tế 

Các cơ sở 

y tế 

2018-

2020 

 

Tiếp nhận, 

triển khai 

đồng bộ từ 

Trung ương 
25 

Quản lý tiêm chủng, 

bệnh truyền nhiễm và 

bệnh không lây nhiễm 

Cơ sở dữ liệu về tiêm 

chủng, bệnh truyền 

nhiễm và bệnh không 

lây nhiễm 

Bộ Y tế 
Các cơ sở 

y tế 

 

2018-

2020 
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TT Hệ thống thông tin 
Cơ sở dữ liệu liên 

quan 

Đơn vị chủ 

trì 

Đơn vị 

phối hợp 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Hình thức 

triển khai 

26 
Quản lý các hoạt động 

truyền thông 

Cơ sở dữ liệu quản lý 

các hoạt động truyền 

thông 

Sở Thông tin 

và Truyền 

thông 

  
2018-

2019 

 

Tỉnh đầu tư 

xây dựng 

27 

Quản lý thông tin di 

tích lịch sử văn hoá, 

danh lam thắng cảnh, 

bảo tàng, các hoạt 

động văn hoá, lễ hội 

Cơ sở dữ liệu về  di tích 

lịch sử văn hoá, danh 

lam thắng cảnh, bảo 

tàng, các hoạt động văn 

hoá, lễ hội 

Sở Văn hóa 

Thể thao và 

Du lịch 

  

2018-

2019 

28 

Quản lý công tác thi 

đua, khen thưởng và 

quỹ thi đua, khen 

thưởng trên địa bàn 

tỉnh  

Cơ sở dữ liệu về công 

tác thi đua, khen thưởng 

và quỹ thi đua, khen 

thưởng trên địa bàn tỉnh 

Sở Nội vụ   

 

2018-

2019 

 

 

 

 

Tỉnh đầu tư 

xây dựng 

29 Số hóa tài liệu lưu trữ 
Cơ sở dữ liệu về các tài 

liệu lưu trữ 
Sở Nội vụ 

 
2018-

2019 

30 

Thực hiện công tác thi 

tuyển, nâng ngạch 

công chức, viên chức 

Cơ sở dữ liệu về công 

tác thi tuyển, nâng 

ngạch công chức, viên 

chức 

Sở Nội vụ 
 

2018-

2019 

31 

Quản lý ngành nông 

nghiệp và phát triển 

nông thôn 

Cơ sở dữ liệu ngành 

nông nghiệp và phát 

triển nông thôn 

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

  

2018-

2019 

* Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu 

Các đơn vị Ủy ban nhân dân tỉnh, sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, 

thị xã, thành phố cần tiếp tục xây dựng và nâng cấp các hệ thống cơ sở dữ liệu 

phục vụ các hệ thống thông tin chuyên ngành, phần mềm phục vụ quản lý đơn 

vị, quản lý các dịch vụ hành chính công. Trong đó, ưu tiên xây dựng các cơ sở 

dữ liệu sau: 

- Cơ sở dữ liệu quản lý ngành Kế hoạch và Đầu tư. 

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử quản lý ngành kế hoạch đầu tư: 

quản lý doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh… 

Đơn vị chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

Thời gian thực hiện: 2018 – 2019. 

Phạm vi triển khai: Được xây dựng đồng bộ, kết nối liên thông, chia sẻ và 

khai thác thông tin tại Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ban, ngành liên quan. 

- Cơ sở dữ liệu ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. 

Tập hợp thông tin về nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn 

tỉnh Tiền Giang, được xây dựng, cập nhật, duy trì để quản lý, khai thác và sử 

dụng thông qua các phương tiện điện tử. 

Đơn vị chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Thời gian thực hiện: 2018 – 2019. 
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Phạm vi triển khai: Kết nối liên thông tại Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn và 11 Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

- Cơ sở dữ liệu ngành giao thông vận tải.  

Tin học hóa công tác quản lý tất cả mạng lưới giao thông, phương tiện 

giao thông trên địa bàn tỉnh. 

Đơn vị chủ trì: Sở Giao thông Vận tải. 

Thời gian thực hiện: 2018 – 2019. 

Phạm vi triển khai: Sở Giao thông Vận tải. 

- Cơ sở dữ liệu quản lý xây dựng.  

Quản lý tất cả hồ sơ quy hoạch đô thị và đầu tư xây dựng cơ bản trên địa 

bàn tỉnh. 

Đơn vị chủ trì: Sở Xây dựng. 

Thời gian thực hiện: 2018 – 2019. 

Phạm vi triển khai: Sở Xây dựng. 

- Cơ sở dữ liệu quản lý ngành tài nguyên và môi trường.  

Quản lý tất cả các thông tin trong ngành tài nguyên và môi trường, chia sẻ 

sử dụng chung trong các ngành liên quan. 

Đơn vị chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Thời gian thực hiện: 2018 – 2019. 

Phạm vi triển khai: Sở Tài nguyên và Môi trường, 11 Ủy ban nhân dân 

cấp huyện và các sở, ngành liên quan. 

Xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành đảm bảo tính tích hợp dùng 

chung của tỉnh và đồng bộ với cơ sở dữ liệu ngành trong cả nước; phải phù hợp 

với quy định của các Bộ chuyên ngành được giao chủ trì xây dựng khung; đồng 

thời đảm bảo tính tương thích, tính kế thừa các cơ sở dữ liệu hiện có. Khi triển 

khai xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành, các sở, ban, ngành tỉnh khi làm chủ 

đầu tư cần phối hợp với Bộ chuyên ngành để triển khai đồng bộ, đạt hiệu quả, 

tránh trùng lặp. 

Các hệ thống cơ sở dữ liệu có quy mô quốc gia, gồm có: Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư; cơ sở dữ liệu về đất đai quốc gia; cơ sở dữ liệu quốc gia về 

đăng ký doanh nghiệp; cơ sở dữ liệu quốc gia về thống kê tổng hợp về dân số; 

cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính; cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm. 

* Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp  

Cổng dịch vụ công 

Cổng dịch vụ công (hệ thống một cửa điện tử) của tỉnh được nâng cấp, mở 

rộng triển khai tại 100% đơn vị sở, ban, ngành, đơn vị Ủy ban nhân dân cấp 

huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã, đạt hiệu quả toàn diện, tích hợp tất cả các dịch 

vụ công của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã để cấp 

phép, thực hiện các thủ tục liên quan đến người dân, doanh nghiệp. Đảm bảo 
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các yêu cầu kỹ thuật về kết nối, tích hợp dữ liệu và truy cập thông tin; đảm bảo 

yêu cầu về an toàn, bảo mật, sao lưu, phục hồi dữ liệu; đảm bảo tính liên thông 

giữa các đơn vị trong quy trình xử lý công việc, giải quyết thủ tục hành chính; 

thực hiện tin học hóa tối đa các hoạt động trong quy trình giải quyết thủ tục 

hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông. 

3.3. Ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực đời sống xã hội 

a) Ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục và đào tạo 

Nội dung điều chỉnh: 

* Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục:  

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn ngành giáo 

dục và đào tạo. Ưu tiên triển khai theo hình thức thuê dịch vụ công nghệ thông 

tin. 

Triển khai hệ thống thông tin quản lý toàn ngành giáo dục và đào tạo đáp 

ứng yêu cầu kết nối, liên thông tích hợp, chia sẻ thông tin đối với các hệ thống 

thông tin từ Trung ương đến địa phương. 

Quản lý học sinh, quản lý giáo viên, quản lý thi, xếp thời khóa biểu, sổ 

quản lý điện tử, tích hợp với trang thông tin điện tử của nhà trường trên môi 

trường mạng ở tất cả các cấp học mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục 

thường xuyên. 

Nâng cấp và phát triển cổng thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo, 

cung cấp đầy đủ các thông tin chủ yếu trong ngành, thông tin tiếng nước ngoài, 

các chức năng tìm kiếm và đầy đủ các chức năng theo quy định chung của 

Chính phủ phục vụ các đơn vị giáo dục và người dân. 

* Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy:  

Đào tạo về kỹ năng sử dụng máy tính và Internet cho hầu hết giáo viên 

mẫu giáo; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin 

cho khoảng 2.000 giáo viên phổ thông các cấp (chiếm khoảng 15%). Tăng 

cường bồi dưỡng kiến thức công nghệ thông tin, quản lý công nghệ thông tin, 

an toàn an ninh thông tin và xây dựng đội ngũ giáo viên dạy tin học tại các 

trường phổ thông góp phần hình thành đội ngũ cán bộ phụ trách công nghệ 

thông tin. Đồng thời, nâng cao chất lượng và tăng số lượng giảng viên, giáo 

viên công nghệ thông tin ở các cơ sở giáo dục cao đẳng, trung cấp chuyên 

nghiệp và dạy nghề.  

Tiếp tục xây dựng và thường xuyên cập nhật các bài giảng điện tử, học 

liệu số đa phương tiện, sách giáo khoa điện tử, phần mềm mô phỏng và các học 

liệu khác phục vụ giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường 

xuyên trong toàn ngành.  

Nội dung bổ sung: 

Triển khai hệ thống quản lý hành chính điện tử và liên thông toàn ngành; 

hệ thống họp, hội thảo, tập huấn chuyên môn qua mạng; bổ sung, cập nhật các 
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dịch vụ công trực tuyến tối thiểu mức độ 3, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 

thông tin tuyển sinh đầu cấp học. 

Ứng dụng dạy – học thông minh ở các cơ sở giáo dục và đào tạo, địa 

phương có đủ điều kiện trên nguyên tắc thiết thực, hiệu quả. 

Triển khai hệ thống học tập trực tuyến tại các cơ sở đào tạo đại học; lựa 

chọn, sử dụng các bài giảng trực tuyến của nước ngoài phù hợp với điều kiện 

của tỉnh. 

Hình thành một số cơ sở đào tạo đại học trực tuyến trên cơ sở các trường 

hiện có bằng nguồn vốn đầu tư của nước ngoài, doanh nghiệp. 

Thúc đẩy triển khai giáo dục về khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học 

(STEM) trong chương trình giáo dục phổ thông; tổ chức thí điểm tại một số 

trường phổ thông. Nâng cao năng lực nghiên cứu, giảng dạy trong các cơ sở 

giáo dục đại học; tăng cường giáo dục những kỹ năng, kiến thức cơ bản, tư duy 

sáng tạo, khả năng thích nghi với những yêu cầu của cuộc Cách mạng công 

nghiệp lần thứ 4. 

b) Ứng dụng công nghệ thông tin trong Y tế  

Nội dung điều chỉnh: 

Phát triển hệ thống thông tin trong ngành y tế; xây dựng và nâng cấp hệ 

thống trang/cổng thông tin điện tử của Sở Y tế và 11 đơn vị bệnh viện tỉnh, 

huyện, cung cấp thông tin, tư vấn chăm sóc sức khỏe cộng đồng từ xa thông 

qua hệ thống thông tin của ngành, cung cấp các dịch vụ hành chính công trong 

lĩnh vực y tế cho người dân.  

Tiếp tục trang bị các phần mềm ứng dụng phục vụ cho công tác y tế, ứng 

dụng công nghệ thông tin trong nghiệp vụ chuyên khoa tại 173 trạm y tế xã, 

phường, thị trấn. 

Nội dung bổ sung: 

* Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý: 

Ưu tiên triển khai thuê dịch vụ phần mềm quản lý bệnh viện tại 11 đơn vị 

bệnh viện tỉnh, huyện hiện có trên địa bàn tỉnh (đạt 100% bệnh viện), tiến tới 

xây dựng bệnh viện điện tử, kết nối hệ thống thông tin của các bệnh viện vào 

trong mạng y tế.  

Xây dựng mạng y tế của tỉnh kết nối các cấp cơ sở y tế hình thành hệ 

thống mạng chuyên dùng trong lĩnh vực y tế. 

Hoàn thành việc triển khai hệ thống giao ban trực tuyến (theo hướng thuê 

dịch vụ công nghệ thông tin của các doanh nghiệp) và hệ thống khám chữa 

bệnh y tế từ xa tại các đơn vị bệnh viện trên địa bàn tỉnh.  

* Ứng dụng công nghệ thông tin trong điều trị, khám chữa bệnh: 

Triển khai xây dựng hệ thống bệnh án điện tử tại 11 bệnh viện tỉnh huyện, 

hỗ trợ chẩn đoán y khoa, với tất cả các dữ liệu, thông tin khám bệnh của bệnh 

nhân đều được lưu trữ và đưa lên mạng Internet.  
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Triển khai hệ thống thông tin quản lý khám chữa bệnh và thanh toán bảo 

hiểm y tế qua mạng điện tử. 

Xây dựng và nâng cấp các hệ thống cơ sở dữ liệu về bệnh tật, thuốc chữa 

bệnh và các phương pháp phòng bệnh, khám chữa bệnh bằng các phương pháp 

y học hiện đại và y học cổ truyền, hệ thống cảnh báo dịch bệnh và chăm sóc 

sức khoẻ cộng đồng đảm bảo kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu, cung cấp thông 

tin cho mạng thông tin y tế, đáp ứng các nhu cầu tìm kiếm, tra cứu thông tin 

của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài ngành. 

Từng bước xây dựng hệ thống khám, chữa bệnh từ xa, triển khai tại 11 các 

bệnh viện tỉnh. Các loại hình y tế từ xa bao gồm: Tư vấn từ xa; đào tạo chuyển 

giao kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh từ xa; hội chẩn y tế từ xa và một số hội 

chẩn từ xa chuyên khoa đặc thù. Việc thực hiện y tế từ xa phải tuân thủ các quy 

định của Thông tư Quy định việc ứng dụng công nghệ thông tin trong y tế từ xa 

của Bộ Y tế và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 

Đẩy mạnh đào tạo kiến thức cơ bản và kỹ năng về ứng dụng, khai thác 

công nghệ thông tin cho 70% cán bộ y, bác sỹ các bệnh viện tỉnh, huyện, trạm y 

tế xã. Tăng cường cán bộ phụ trách cho Sở Y tế và các đơn vị bệnh viện tỉnh, 

huyện, trong đó, trung bình mỗi đơn vị có khoảng 2 cán bộ phụ trách. 

c) Ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao dân trí và đời sống văn hóa 

cộng đồng 

Nội dung điều chỉnh: 

Tăng cường triển khai các chương trình đào tạo cho nông dân về ứng dụng 

công nghệ thông tin nhằm nâng cao nhận thức; nâng cấp cổng thông tin điện tử 

của tỉnh nhằm cung cấp đầy đủ thông tin phục vụ cho nông nghiệp, nông dân, 

nông thôn của tỉnh. Hướng dẫn người dân tiếp cận, khai thác hệ thống dịch vụ 

công trong giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh. 

Không ngừng phát triển và khuyến khích người dân khai thác hệ thống 

dịch vụ công, giải quyết thủ tục hành chính, thông tin kinh kế - xã hội của tỉnh 

thông qua các cổng/trang thông tin của cơ quan nhà nước; khai thác thông tin 

thông qua hệ thống các trang tin khoa học kỹ thuật, thông tin mùa vụ, giống 

cây trồng vật nuôi và thông tin văn hóa xã hội. 

3.4. Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ sản xuất, kinh doanh và 

dịch vụ 

a) Nội dung điều chỉnh 

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong khối 

doanh nghiệp nhằm nâng cao năng lực quản lý và sản xuất, tạo lợi thế cạnh 

tranh trong môi trường kinh doanh hiện đại, tạo nên ưu thế về giá, sự khác biệt 

phù hợp với chiến lược cạnh tranh của từng doanh nghiệp. Trong đó chú trọng 

các nội dung sau: 

- Đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin đảm bảo ứng dụng 

điều hành và quản lý phục vụ sản xuất và kinh doanh bao gồm máy tính, máy 
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chủ, máy in, mạng LAN, WAN, Internet, hệ thống Website của công ty để triển 

khai hoạt động thương mại điện tử. 

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động văn phòng, 

trong quản lý điều hành, tác nghiệp gồm các phần mềm Office, phần mềm quản 

lý nhân lực, quản lý tài chính kế toán, quản lý sản phẩm, quản lý bán hàng, 

quản lý tiền lương; hệ thống thư điện tử của công ty nhằm nâng cao hiệu quả 

hoạt động của doanh nghiệp và sẵn sàng mở rộng theo yêu cầu kinh doanh. 

- Đào tạo, nâng cao kỹ năng ứng dụng và khai thác công nghệ thông tin 

vào các hoạt động tác nghiệp hoặc quản lý trong khối doanh nghiệp. Phát triển 

đội ngũ cán bộ phụ trách về công nghệ thông tin cho các doanh nghiệp phục vụ 

nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai thương mại điện tử tại các 

doanh nghiệp và đào tạo công nhân kỹ thuật cho các doanh nghiệp công nghệ 

thông tin.  

- Ứng dụng công nghệ thông tin trực tiếp trong hoạt động sản xuất, điều 

khiển, đo lường, quản lý chất lượng. 

- Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho các hệ thống thông tin trong các 

đơn vị: đầu tư hệ thống tường lửa hoặc các dịch vụ phần mềm diệt virus có bản 

quyền... 

Nâng cấp và phát triển hoàn thiện Sàn giao dịch thương mại điện tử do Sở 

Công thương chủ trì, cung cấp các thông tin hàng hóa, quảng bá các sản phẩm, 

dịch vụ. Nghiên cứu, vận dụng các chính sách khuyến khích hoạt động giao 

dịch điện tử và cụ thể hóa hệ thống pháp lý trong giao dịch điện tử, thương mại 

điện tử, tạo điều kiện và môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp, người dân 

tham gia hoạt động giao dịch thương mại điện tử. 

b) Nội dung bổ sung 

Tỉnh cần có chủ trương tăng cường kênh thông tin giữa cơ quan nhà nước 

và doanh nghiệp nhằm tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động 

sản xuất kinh doanh.  

Các cơ quan nhà nước chú trọng xây dựng và cung cấp các dịch vụ công 

phục vụ doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin. 

Trong đó, đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 liên quan 

đến hoạt động sản xuất kinh doanh bao gồm: các dịch vụ công trực tuyến khai 

nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân; các dịch vụ công đăng ký kinh 

doanh và đầu tư như cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cấp giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư, đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện; 

các dịch vụ công mức độ 3 liên quan đến thương mại và hoạt động sản xuất 

kinh doanh.  

Triển khai sử dụng hệ thống dịch vụ chữ ký số, thực hiện nghĩa vụ công 

và khai thác dịch vụ công của các doanh nghiệp.  

Xây dựng, phát triển Cổng thông tin điện tử doanh nghiệp tỉnh Tiền 

Giang, phát triển các trang/cổng thông tin điện tử thành phần cho doanh nghiệp 
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trở thành kênh cung cấp thông tin tổng hợp về doanh nghiệp với các thông tin 

giới thiệu địa chỉ liên hệ, sản phẩm và các chính sách bán hàng hóa, dịch vụ, 

kêu gọi đầu tư, liên doanh liên kết. 

Thúc đẩy phát triển thương mại điện tử, sàn giao dịch thương mại, mua 

bán trực tuyến và giao dịch thương thảo hợp đồng qua mạng, tuyên truyền 

quảng bá các hoạt động xúc tiến đầu tư… nhằm thay đổi mô hình và cách thức 

hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, chuyển dần các giao dịch truyền thống 

sang giao dịch điện tử. 

Liên kết với các tỉnh lân cận xây dựng cổng giao tiếp thương mại điện tử 

của khu vực nhằm hỗ trợ thông tin cho các doanh nghiệp bao gồm các cơ sở dữ 

liệu giá cả, thị trường trong nước và quốc tế, hỗ trợ doanh nghiệp về mặt luật 

pháp và các dịch vụ khác như xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường, giao 

dịch trực tuyến.... 

Tạo mọi điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển công nghệ thông 

tin và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phát triển thương mại điện tử, 

tham gia cổng thương mại điện tử quốc gia (ECVN) của Bộ Công Thương để 

các doanh nghiệp có điều kiện nghiên cứu, tiếp cận có hiệu quả nhất với công 

nghệ và giải pháp tiên tiến về thương mại điện tử. 

Xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng thương mại điện tử hiện đại và 

đồng bộ, bao gồm hệ thống thanh toán thương mại điện tử, hệ thống quản lý 

trực tuyến hoạt động vận chuyển cho thương mại điện tử, hạ tầng chứng thực 

chữ ký số cho thương mại điện tử, các tiêu chuẩn trao đổi thông điệp dữ liệu 

trong thương mại điện tử.  

Hỗ trợ các ngân hàng và tổ chức tín dụng triển khai ứng dụng công nghệ 

và các loại hình dịch vụ ngân hàng, đặc biệt là dịch vụ thanh toán điện tử: Tiền 

điện, tiền nước, điện thoại, tiền lương. Trong đó, thẻ thanh toán được sử dụng 

rộng rãi để giảm tỷ lệ sử dụng tiền mặt. 

Tăng cường đào tạo, tập huấn ngắn hạn cho doanh nghiệp về thương mại 

điện tử theo các lĩnh vực kinh doanh. Ứng dụng đào tạo trực tuyến trong hoạt 

động đào tạo thương mại điện tử, hỗ trợ các trường đại học và doanh nghiệp 

liên kết trong việc thiết kế nội dung giáo trình đào tạo thương mại điện tử. 

3.5. Bổ sung nội dung ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực 

khác 

Ứng dụng công nghệ thông tin trong giao thông 

Xây dựng hệ thống giao thông thông minh bao gồm tập hợp các ứng dụng 

điện tử, công nghệ thông tin tiến tiến, nhằm cung cấp các dịch vụ có tính cách 

tân trong lĩnh vực quản trị hệ thống giao thông vận tải, hướng đến hệ thống 

giao thông an toàn hơn, an ninh hơn, thuận tiện hơn và giảm tác động đến môi 

trường. 

Giao thông và các hệ thống liên kết giao thông thông minh, bao gồm 4 đối 

tượng hợp thành: Cơ sở hạ tầng (như hệ thống tín hiệu giao thông, liên lạc, điện 
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toán, trạm thu phí, cảm biến); các loại phương tiện; người tham gia giao thông 

và quản lý nhà nước về giao thông.  

Các chức năng của hệ thống giao thông minh gồm: Quản lý giao thông, 

quản lí phương tiện thương mại, kiểm soát và giám sát phương tiện, dịch vụ 

khẩn cấp, dịch vụ cho hành khách và lái xe, dịch vụ chi trả điện tử, lưu trữ dữ 

liệu, và quản lý xây dựng và bảo dưỡng.  

Trong giai đoạn đến năm 2020, triển khai xây dựng thí điểm hệ thống giao 

thông thông minh tại thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công và thị xã Cai Lậy. Bao 

gồm: Xây dựng trung tâm kiểm soát giao thông thông minh trên cơ sở ứng 

dụng tối đa công nghệ tiên tiến, hiện đại về hệ thống giao thông thông minh để 

tích hợp, điều khiển các hệ thống tín hiệu đèn giao thông, hệ thống camera 

quan sát và biển báo điện tử đang tồn tại, hoạt động độc lập trên địa bàn tỉnh.  

Mở rộng triển khai hệ thống giao thông thông minh đối với hệ thống 

đường tỉnh trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao quản lý. Tiếp tục đầu tư xây 

dựng hệ thống camera giám sát phát hiện các phương tiện vi phạm tự động hỗ 

trợ việc quản lý, giám sát giao thông và nâng cao ý thức tuân thủ luật lệ giao 

thông của người dân một cách hiệu quả. 

Triển khai hệ thống thông minh cho các phương tiện giao thông công cộng 

sử dụng hộp đen theo đúng quy chuẩn, quy định của Bộ Giao thông Vận tải, 

trung tâm điều hành bảng thông báo tại các trạm chờ để quản lý và điều hành 

các phương tiện công cộng.  

Xây dựng bản đồ số thời gian thực, cung cấp thông tin hiện trạng giao 

thông trong thời gian thực, dựa trên việc thu thập thông tin định vị GPS từ các 

thiết bị giám sát hành trình gắn trên ô tô (xe taxi, xe buýt…), giúp các cơ quan 

quản lý nhà nước nắm bắt được tình trạng giao thông thực tế bất cứ lúc nào (chỉ 

rõ các điểm nút giao thông tắc đường, tại bất cứ thời điểm nào và thực hiện giải 

quyết ngay).  

Xây dựng thí điểm trạm thu phí điện tử giúp giảm thời gian dừng, đỗ xe, 

hạn chế phiền hà và tiêu cực. 

Xây dựng và vận hành hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu tập trung (cơ sở 

dữ liệu định vị, giám sát hành trình, thông tin phương tiện, bản đồ giao 

thông…), thống nhất bảo đảm kết nối trực tuyến, tích hợp và chia sẻ thông tin 

giữa các cơ quan quản lý nhà nước, nhà đầu tư, doanh nghiệp, người, phương 

tiện tham gia giao thông và các thiết bị giám sát giao thông (camera, thiết bị thu 

phí điện tử, thiết bị đo tải trọng, đo lưu lượng, thiết bị giám sát hành trình…). 

Ứng dụng công nghệ thông tin trong nông nghiệp 

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ nông nghiệp, nông thôn 

đồng bộ với các cơ sở hạ tầng khác có liên quan để từng bước xóa dần khoảng 

cách ứng dụng công nghệ thông tin giữa nông thôn và thành thị, góp phần xây 

dựng nông thôn mới cùng với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đưa ngành nông 

nghiệp của tỉnh Tiền Giang trở thành ngành nông nghiệp công nghệ cao.  
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Ban hành chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư của tỉnh và triển khai 

các chính sách của Nhà nước về việc ứng dụng công nghệ thông tin và truyền 

thông, các chính sách thu hút sự tham gia rộng rãi đối với các công ty đa quốc 

gia, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ, các công ty trong và ngoài 

tỉnh vào đầu tư phát triển công nghệ thông tin và truyền thông trong nông 

nghiệp, nông thôn. 

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc theo dõi sự biến đổi 

khí hậu, môi trường và các tác động ảnh hưởng đến quá trình sản xuất nông, 

lâm nghiệp và đặc biệt là khai thác thủy sản. Xây dựng các cơ sở dữ liệu quản 

lý nông nghiệp và nông thôn, bao gồm các dữ liệu, thông tin cơ bản về tình 

hình nông nghiệp chung, thông tin cơ bản về kinh tế ngành, sản xuất, thị trường 

giá cả nông lâm thủy sản; thực trạng nông thôn tại các địa phương trong tỉnh; 

cung cấp chức năng tìm kiếm, tra cứu thông tin, dữ liệu theo ngành, theo chỉ 

tiêu của ngành/lĩnh vực và theo địa phương góp phần nâng cao hiệu quả quản 

lý nhà nước. 

Phát triển thương mại điện tử trong nông nghiệp, quy tụ các doanh nghiệp, 

người dân sản xuất các sản phẩm nông nghiệp, với đầy đủ các nhóm sản phẩm 

(giống cây trồng, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi…), được kết nối với các 

chợ thương mại điện tử nổi tiếng trong và ngoài nước giúp quảng bá, giới thiệu 

sản phẩm và tăng lượng tiêu thụ sản phẩm. 

Tăng cường triển khai các chương trình đào tạo cho nông dân về ứng dụng 

công nghệ thông tin nhằm nâng cao nhận thức; nâng cấp cổng thông tin điện tử 

của tỉnh nhằm cung cấp đầy đủ thông tin phục vụ cho nông nghiệp, nông dân, 

nông thôn của tỉnh. Qua đó, người nông dân có thể lựa chọn được phương án 

canh tác hiệu quả; biết được tình hình sâu bệnh thời điểm hiện tại; dự kiến diễn 

biến sắp tới, biết được thời tiết; nắm bắt được tình hình sản xuất lúa trong nước, 

trên thế giới và từ đó sẽ chủ động từ khâu sản xuất, cung cấp và dự báo được 

thị trường đầu ra, giảm lãng phí công sức, chi phí của nông dân. 

Ứng dụng công nghệ thông tin trong văn hóa, du lịch 

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực văn hóa, du lịch, 

dịch vụ nhằm phát huy hiệu quả các lợi thế, tiềm năng đặc biệt và đa dạng của 

tỉnh, với những nét đặc trưng của vùng sông nước, đưa du lịch trở thành một 

một ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Tiền Giang, là một khâu đột phá trong 

phát triển kinh tế của tỉnh.   

Nâng cấp và duy trì hoạt động hiệu quả của cổng thông tin điện tử của tỉnh 

và cổng thông tin du lịch Tiền Giang, tương tác có hệ thống để đáp ứng đầy đủ 

nhu cầu thông tin của du khách khi đến du lịch tại tỉnh; là công cụ hiệu quả 

triển khai các chương trình khuyến mại, xúc tiến, kích cầu du lịch tỉnh, liên kết 

được đông đảo các doanh nghiệp, các tổ chức kinh doanh, dịch vụ du lịch, cơ 

sở lưu trú du lịch, mua sắm, vận chuyển du lịch… góp phần phát triển du lịch 

tỉnh. Tăng cường công tác thông tin đối ngoại trong việc quảng bá văn hóa, xúc 

tiến, kích cầu du lịch tỉnh. 
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Đẩy mạnh việc xây dựng website quảng bá và kinh doanh du lịch; triển 

khai các dịch vụ tài chính ngân hàng điện tử, các hoạt động thanh toán trực 

tuyến để đặt phòng, mua bán tour du lịch, tại các khách sạn, công ty du lịch trên 

địa bàn tỉnh nhằm đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử, tăng tính thuận lợi 

cho du khách và nâng cao tính cạnh tranh của các doanh nghiệp.  

Đẩy mạnh ứng dụng các phần mềm quản lý tài chính, quản lý nhân sự, 

quản lý các tour du lịch, quản lý đặt phòng, quản lý dịch vụ, quản lý và chăm 

sóc khách hàng tại các nhà hàng, khách sạn, công ty du lịch trên địa bàn tỉnh 

nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và phát triển du lịch. 

Xây dựng và nâng cấp các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quản lý các 

tài nguyên du lịch của tỉnh, bao gồm các khu di tích lịch sử, danh lam thắng 

cảnh, các lễ hội, phong tục tập quán, văn hoá phi vật thể của tỉnh Tiền Giang 

nhằm làm cơ sở nền tảng cho việc xây dựng, triển khai các mạng thông tin 

quản lý văn hóa, du lịch của tỉnh. 

Xây dựng bản đồ du lịch điện tử tỉnh Tiền Giang nhằm cung cấp cho 

khách du lịch, các doanh nghiệp trong và ngoài nước kênh thông tin chuẩn xác 

về các dịch vụ du lịch, địa điểm du lịch, địa điểm nghỉ ngơi, các điểm đến: Ăn 

uống, vui chơi giải trí, văn hóa, lịch sử… trong tỉnh, các địa điểm tổ chức sự 

kiện, hội nghị, họp báo.... 

Tăng cường phối hợp đồng bộ của các cơ quan quản lý nhà nước trong 

việc nâng cao chất lượng phục vụ, mở rộng việc khai thác cũng như đầu tư 

nâng cấp cơ sở hạ tầng ngành du lịch với việc xúc tiến và quảng bá du lịch tới 

du khách trong và ngoài nước. Thành lập cơ quan chuyên trách về an toàn, an 

ninh thông tin, thường xuyên nâng cấp hệ thống thông tin quản lý để đảm bảo 

tính an toàn cho các hoạt động cung cấp thông tin, quảng cáo, giao dịch, phân 

phối sản phẩm, dịch vụ du lịch trên mạng Internet.  

Tạo điều kiện về nguồn lực đầu tư cho việc ứng dụng công nghệ thông tin 

trong xúc tiến du lịch, tiếp thị điểm đến. Tổ chức các sự kiện kích cầu trực 

tuyến về du lịch Tiền Giang trên mạng xã hội quảng bá hình ảnh đất và người 

Tiền Giang đến đông đảo du khách trong nước và quốc tế. 

Ứng dụng công nghệ thông tin trong tài nguyên và môi trường:  

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực tài nguyên và môi 

trường, gắn với thực hiện cải cách hành chính góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu 

quả trong quản lý, điều hành của cơ quan nhà nước. 

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao năng lực hoạt động 

xử lý môi trường, thu gom vận chuyển chất thải trên địa bàn tỉnh; quản lý nước, 

khí tượng thủy văn, ứng phó biến đổi khí hậu, đo đạc bản đồ và viễn thám. 

Tiếp tục nâng cấp, xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin 

ngành tài nguyên và môi trường. Trong đó, tập trung triển khai hệ thống thông 

tin và cơ sở dữ liệu đất đai theo Quyết định số 714/QĐ-TTg ngày 22/5/2015 

của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia 
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cần ưu tiên triển khai tạo nền tảng phát triển chính phủ điện tử, đảm bảo khả 

năng kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu với các ngành, lĩnh vực. 

Triển khai thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong ngành nhằm giảm đầu 

tư ngân sách, huy động các nguồn lực của xã hội trong đầu tư ban đầu và trong 

quá trình khai thác, vận hành. 

Triển khai đồng bộ từ Trung ương đến địa phương hệ thống quản lý đất 

đai, xây dựng; hệ thống đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 

đảm bảo được tính liên thông, chia sẻ cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý và điều 

hành.  

Cung cấp dịch vụ công trực tuyến tối thiểu mức độ 4, liên thông với các 

dịch vụ công trực tuyến tài nguyên và môi trường cấp Trung ương, phấn đấu 

đến năm 2020, đạt 100% dịch vụ công được cung cấp trực tuyến mức độ 4. 

Ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết việc làm:  

Xây dựng trang thông tin điện tử về lao động – đào tạo – việc làm do Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, với các thông tin việc làm cho 

doanh nghiệp và người lao động, các văn bản của Chính phủ và các cơ quan 

quản lý nhà nước các cấp về chính sách trợ giúp những đối tượng cần ưu đãi và 

trợ cấp; trao đổi trực tuyến về các vấn đề xã hội, lao động, việc làm giữa người 

dân, doanh nghiệp và các cấp chính quyền của tỉnh.  

Phát triển các dịch vụ hỗ trợ giải quyết việc làm và tư vấn các vấn đề xã 

hội qua mạng. Đồng thời, tăng cường sự liên kết giữa các doanh nghiệp trên địa 

bàn tỉnh để giải quyết việc làm cho người lao động. 

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quốc phòng an ninh  

Đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ mới, đặc biệt là 

công nghệ thông tin trong lực lượng vũ trang, bao gồm cả huấn luyện và đào 

tạo cán bộ kỹ thuật, góp phần xây dựng tiềm lực quốc phòng, nâng cao sức 

mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang trong tình hình mới. 

Xây dựng, nâng cấp các phần mềm và cơ sở dữ liệu quản lý vũ khí, trang 

thiết bị quân sự, quản lý lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ, thanh niên 

đến độ tuổi nhập ngũ phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; tăng 

cường công tác quản lý, theo dõi, kiểm tra bảo đảm an ninh thông tin… Đồng 

thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục quốc phòng, bồi 

dưỡng kiến thức quốc phòng quân sự địa phương; trong huấn luyện sẵn sàng 

chiến đấu khi có chiến tranh xẩy ra; trong xây dựng các văn kiện tác chiến, kế 

hoạch, phương án tác chiến, tác nghiệp bản đồ, quản lý hồ sơ. 

Đẩy mạnh đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, bao gồm 

đầu tư nâng cấp hạ tầng máy tính và hạ tầng mạng LAN, WAN tại các đơn vị 

đảm bảo các yêu cầu về quốc phòng, an ninh. 

4. Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin  

4.1. Phát triển mạng viễn thông, Internet phục vụ ứng dụng công nghệ 

thông tin 
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Phát triển hạ tầng mạng viễn thông theo hướng hiện đại, đồng bộ, dùng 

chung, chia sẻ hạ tầng. Phát triển mạng lưới lên công nghệ NGN làm nền tảng 

cho việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính và phát triển 

kinh tế. 

Thống nhất việc sử dụng chung cơ sở hạ tầng (cống bể, nhà trạm, cột ăng 

ten, truyền dẫn và các thiết bị phụ trợ khác…) để các doanh nghiệp thực hiện 

xây dựng, mở rộng, ngầm hóa, chỉnh trang hạ tầng mạng viễn thông một cách 

đồng bộ, khoa học, không chồng chéo theo đúng quy định của pháp luật. 

Các chỉ tiêu viễn thông đến năm 2020 liên quan đến công nghệ thông tin: 

- Ngầm hóa 100% hạ tầng mạng cáp ngoại vi viễn thông tại khu vực các 

tuyến đường, phố, khu đô thị, khu công nghiệp xây dựng mới. 

- Tỷ lệ sử dụng chung hạ tầng cột treo cáp mới đạt trên 85%. 

- Tỷ lệ sử dụng chung hạ tầng cột ăng ten trạm thu phát sóng thông tin di 

động đạt 40 – 45%. 

- Hoàn thiện cải tạo hạ tầng mạng cáp ngoại vi (cáp treo trên cột điện lực, 

cột viễn thông) tại khu vực, tuyến đường, phố chính tại phố chính thành phố 

Mỹ Tho, thị xã Gò Công, thị xã Cai Lậy, khu vực trung tâm các huyện và khu 

vực các khu du lịch, khu di tích. 

Xây dựng các điểm truy cập Internet không dây (Wifi) phát sóng tại các 

khu vực trung tâm hành chính tỉnh; khu vực du lịch, danh lam thắng cảnh trọng 

điểm tại các huyện; dịch vụ công cộng... phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin 

trong giao dịch giữa các cơ quan nhà nước với người dân, phục vụ phát triển du 

lịch, giáo dục, xây dựng nông thôn mới. 

4.2. Nâng cấp và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin trong 

các cơ quan nhà nước 

Nội dung điều chỉnh: 

Trong các cơ quan, đơn vị cấp sở, ban, ngành, huyện, số cán bộ, công 

chức đã được trang bị máy tính tương đối đầy đủ, tuy nhiên vẫn còn một số 

máy đã xuống cấp, tốc độ xử lý chậm, hoạt động không đáp ứng được nhu cầu 

triển khai ứng dụng công nghệ thông tin. Trong thời gian tới, cần bổ sung và tái 

đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin nhằm đảm bảo hầu hết cán bộ, công chức 

trong các cơ quan các cấp được trang bị máy tính phục vụ công việc.  

Tái đầu tư máy in và các thiết bị điện tử cho 100% đơn vị cấp sở, ngành, 

huyện, xã (trung bình mỗi đơn vị 2 chiếc). Nâng cấp mạng LAN, đầu tư bổ 

sung thêm các thiết bị mạng, thiết bị điện tử cho các đơn vị cấp xã.  

Nội dung bổ sung: 

Nâng cấp mạng WAN tại tất cả các đơn vị sở, ban, ngành, Ủy ban nhân 

dân cấp huyện, đảm bảo đường truyền tốc độ cao, an toàn, an ninh thông tin, 

đảm bảo cho các đơn vị khai thác các ứng dụng và dịch vụ dùng chung tại 

Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh. 
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Đồng thời, đầu tư bổ sung phòng thực hành (LAB) phục vụ cho công tác 

nghiên cứu, kiểm thử phần mềm. Trang bị các phương tiện hiện đại (KIOSH 

thông tin, tra cứu mã vạch...) phục vụ cho công tác hiện đại hóa nền hành 

chính, tăng cường giao tiếp giữa Nhà nước với người dân. Tiến tới xây dựng cơ 

bản hoàn chỉnh hệ thống Chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

4.3. Xây dựng mạng truyền số liệu chuyên dùng của tỉnh Tiền Giang 

Nội dung điều chỉnh: 

Nâng cấp tốc độ đường truyền và sử dụng hiệu quả mạng truyền số liệu 

chuyên dùng trong các cơ quan Đảng và Nhà nước các cấp, đảm bảo an toàn, 

an ninh thông tin và kết nối thông suốt phục vụ phát triển các hệ thống ứng 

dụng điều hành, tác nghiệp và hoạt động giao dịch trực tuyến, cũng như đảm 

bảo hạ tầng ứng dụng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội theo xu hướng phát 

triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin. 

Các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân khác sẽ kết nối vào mạng thông tin 

của tỉnh để khai thác thông tin, sử dụng các dịch vụ công chủ yếu thông qua 

phương thức sử dụng mạng viễn thông công cộng.  

4.4. Nâng cấp Trung tâm Tích hợp dữ liệu của tỉnh 

Nội dung điều chỉnh: 

Nâng cấp Trung tâm Tích hợp dữ liệu theo mô hình điện toán đám mây, 

với tiêu chuẩn hiện đại, hạ tầng mạng và bảo mật cao, nhằm đảm bảo là nơi tập 

trung, tích hợp an toàn các dữ liệu dùng chung, chuyên ngành, các hệ thống 

thông tin tác nghiệp trong khối cơ quan hành chính, nhà nước của toàn tỉnh. Hệ 

thống bao gồm máy chủ ảo hóa, lưu trữ dữ liệu, hệ thống tường lửa phục vụ 

cho việc kết nối của các đơn vị sở, ban, ngành, huyện đến Trung tâm Tích hợp 

dữ liệu hoạt động theo chuẩn Clustering. 

Ưu tiên đầu tư các trang thiết bị đo kiểm, thiết bị đánh giá mức độ an ninh 

bảo mật với cơ chế kiểm soát thay đổi, lưu trữ và kiểm soát bảo mật, hỗ trợ vận 

hành, khai thác, chia sẻ dữ liệu và khai thác các dịch vụ từ Trung tâm Tích hợp 

dữ liệu của tỉnh.  

Nâng cấp hệ thống an ninh, bảo mật nhằm đảm bảo khả năng phòng chống 

tấn công, xâm nhập và phá hỏng dữ liệu, đồng thời có khả năng tự động xác lập 

và thực thi các hành động phù hợp.  

Nâng cấp hệ thống dự phòng, lưu trữ dữ liệu với tốc độ cao và dung lượng 

lớn, đáp ứng tốt nhu cầu lưu trữ cho các hệ thống thông tin cấp tỉnh, đồng thời 

hỗ trợ việc lưu trữ thông tin cho các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp 

huyện. 

Hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh, nhằm cung cấp 

thông tin cho cơ quan nhà nước các cấp phục vụ hoạch định các cơ chế, chính 

sách, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ngắn hạn, dài hạn. Tạo một 

điểm truy cập duy nhất của tỉnh phục vụ cho nhu cầu truy cập thông tin của các 
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sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã và cung cấp thông tin về các 

dịch vụ công cho người dân sử dụng khi có yêu cầu. 

4.5. Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến 

Nội dung điều chỉnh: 

Phát triển, hoàn thiện hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến theo hướng 

thuê dịch vụ, triển khai vận hành trên đường truyền tốc độ cao, đảm bảo truyền 

số liệu, âm thanh, hình ảnh chất lượng tốt, đảm bảo khả năng đối thoại hai 

chiều thông suốt tại các điểm cầu của các cơ quan khối Đảng, Văn phòng Ủy 

ban nhân dân tỉnh; các sở, ban, ngành, 100% đơn vị Uỷ ban nhân dân cấp 

huyện, Uỷ ban nhân dân cấp xã và liên thông với hệ thống hội nghị trực tuyến 

của các địa phương khác và Chính phủ phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành. 

Rà soát, bổ sung sửa đổi quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống 

một cách đồng bộ, thống nhất toàn tỉnh, để tăng cường hiệu quả khai thác, sử 

dụng, bảo đảm việc trao đổi thông tin, giảm các chi phí tổ chức hội họp, tránh 

lãng phí thời gian. 

4.6. Triển khai hệ thống chữ ký số và chứng thực chữ ký số 

Nội dung bổ sung: 

Tiếp tục triển khai hệ thống chữ ký số và chứng thực chữ ký số tại các cơ 

quan, đơn vị cấp sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến mức độ cao và có lượng giao dịch lớn. Tích cực triển khai sử 

dụng chữ ký   số vào các văn bản điện tử trao đổi giữa các cơ quan, đơn vị; triển 

khai chứng thư số và phần mềm ký, xác thực chữ ký   số trên hệ thống thư điện 

tử của tỉnh, phần mềm quản lý văn bản và điều hành của các đơn vị sở, ban, 

ngành, huyện. 

Tập trung triển khai sử dụng chữ ký   số cho 100% ban lãnh đạo của Ủy ban 

nhân dân tỉnh, 11 Ủy ban nhân dân cấp huyện và 24 đơn vị cấp sở, ban, ngành; 

60% doanh nghiệp có sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trở lên.  

Xây dựng cơ chế, chính sách sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số áp 

dụng cho cán bộ, công chức trong cơ quan nhà nước, người dân và doanh 

nghiệp khi tham gia vào các hoạt động giao tiếp của Chính phủ điện tử. 

Đảm bảo hạ tầng hiện đại, chuẩn hóa, hoạt động ổn định, phục vụ số 

lượng lớn yêu cầu về dịch vụ chứng thực; đảm bảo năng lực vận hành và duy 

trì hệ thống. 

4.7. Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin 

Nội dung bổ sung: 

Các cơ quan, đơn vị nhà nước trên địa bàn tỉnh cần phải tiến hành rà soát, 

kiểm tra, đánh giá các hệ thống thiết bị phục vụ việc lưu trữ, cung cấp và truyền 

tải thông tin; đánh giá hiện trạng các hệ thống bảo vệ và các biện pháp đảm bảo 

an ninh thông tin. 
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Triển khai các giải pháp an toàn bảo mật thông tin, tích hợp chữ ký số 

chuyên dụng vào hệ thống công nghệ thông tin dùng chung của tỉnh như: Cổng 

thông tin điện tử, phần mềm quản lý văn bản điều hành, một cửa điện tử. 

Xây dựng và áp dụng quy trình và quy định đảm bảo an toàn, an ninh 

thông tin; kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn, an ninh thông tin và có biện pháp 

khắc phục, phòng ngừa hiệu quả; triển khai các giải pháp bảo đảm chống virus, 

mã độc hại cho máy tính cá nhân; triển khai giải pháp lưu nhật ký đối với các 

hệ thống thông tin quan trọng, các cổng, trang thông tin điện tử. 

Bố trí cán bộ, công chức chuyên trách quản lý về an toàn, an ninh thông 

tin cho đơn vị. Tổ chức các lớp khoá đào tạo kỹ năng cơ bản, chuyên sâu về an 

toàn thông tin cho cán bộ kỹ thuật; đào tạo kiến thức về an toàn thông tin cho 

cán bộ quản lý. 

Xây dựng và hoàn thiện các môi trường pháp lý về an toàn thông tin trong 

hoạt động phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin. Trong đó, các cơ quan, 

đơn vị, tổ chức cần có một chính sách bảo mật thống nhất, mọi thành viên đều 

phải tuân thủ chính sách chung một cách đồng bộ. Đảm bảo khả năng truy vết 

và khôi phục thông tin trong trường hợp có sự cố. Thường xuyên phối hợp với 

cơ quan hữu quan và các tổ chức cung cấp dịch vụ an toàn mạng cập nhật các 

biện pháp đảm bảo an ninh thông tin mới nhất.  

Triển khai sử dụng các hệ thống xác thực chữ ký điện tử và hạ tầng mã 

khóa công khai tại các cơ quan nhà nước các cấp và cá nhân cán bộ công chức, 

viên chức. 

Ban hành các cơ chế chính sách về an toàn thông tin trong giao dịch 

thương mại điện tử. Đảm bảo đến năm 2020, 100% các giao dịch điện tử có 

biện pháp bảo đảm an toàn thông tin.  

Nghiên cứu ứng dụng một số phần mềm phục vụ quản lý trong nội bộ cơ 

quan nhà nước bằng mã nguồn mở. 

Phát triển Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông nhằm nâng cao 

năng lực ứng cứu sự cố về an toàn mạng và hạ tầng thông tin. Xây dựng đội 

ngũ nghiên cứu và phát triển các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin, đồng thời 

có chính sách nâng cao đội ngũ này cả về số lượng và chất lượng.  

4.8. Phát triển hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin trong các đơn vị 

giáo dục đào tạo 

Nội dung điều chỉnh: 

Đầu tư nâng cấp và xây dựng phòng học công nghệ thông tin cho các 

trường phổ thông trong toàn tỉnh. Đảm bảo đạt 100% cơ sở giáo dục phổ thông 

có phòng máy tính phục vụ dạy tin học trong nhà trường. Với tỷ lệ 12 học 

sinh/máy tính đối với trường trung học phổ thông; 16 học sinh/máy tính đối với 

trường trung học cơ sở và 24 học sinh/máy tính đối với trường tiểu học; được 

kết nối mạng LAN, Internet và trang bị máy in. Đảm bảo 100% các trường phổ 
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thông trang bị đầy đủ các thiết bị ngoại vi hỗ trợ công tác dạy và học của giáo 

viên, học sinh trong trường.  

Nội dung bổ sung: 

Đầu tư trang bị thêm máy tính cho các Trung tâm giáo dục thường xuyên 

trên địa bàn tỉnh tùy theo mức độ cần thiết về thiết bị của từng đơn vị. Đầu tư 

và nâng cấp hệ thống phòng thực hành máy tính cho các trường Cao đẳng và 

trung cấp chuyên nghiệp với đầy đủ các trang thiết bị công nghệ phục vụ cho 

việc học tập và nghiên cứu khoa học. 

4.9. Phát triển hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin trong các đơn vị y 

tế 

Nội dung điều chỉnh: 

Tiến hành trang bị và nâng cấp máy tính, xây dựng mới mạng LAN, mạng 

WAN và kết nối Internet cho 11 bệnh viện tỉnh, huyện, thị xã, thành phố phục 

vụ cho việc ứng dụng công nghệ thông tin và triển khai các chương trình phát 

triển y tế từ xa. Đầu tư bổ sung thêm máy tính, kết nối Internet cho 173 trạm y 

tế cấp xã (100% đơn vị). Trong đó, trung bình mỗi đơn vị sẽ được đầu tư 

khoảng 6 máy tính và kết nối Internet.  

Xây dựng hệ thống mạng thông tin trong ngành y tế phục vụ công tác trao 

đổi chuyên môn giữa các đơn vị trong ngành. Hệ thống đường truyền có thể 

thuê kênh của doanh nghiệp đảm bảo thông lượng cao, ổn định phục vụ các 

ứng dụng như khám chữa bệnh từ xa. 

5. Nguồn nhân lực công nghệ thông tin  

5.1. Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin trong các cơ quan 

nhà nước 

Nội dung điều chỉnh: 

Tiếp tục đẩy mạnh việc đào tạo, nâng cao kiến thức, trình độ công nghệ 

thông tin cho các cán bộ, công chức, viên chức cơ quan nhà nước các cấp về an 

toàn, an ninh thông tin, ứng dụng chữ ký số, công nghệ mới, xây dựng và triển 

khai sử dụng các hệ thống thông tin chuyên ngành, các hệ thống dịch vụ công 

phục vụ công tác chuyên môn, phục vụ người dân và doanh nghiệp.  

Tiếp tục phát triển Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông nhằm 

thực hiện tốt vai trò tư vấn các vấn đề liên quan đến công nghệ thông tin và 

truyền thông; hỗ trợ quản lý, duy trì hoạt động của các công trình chung về 

công nghệ thông tin và truyền thông của tỉnh; đề xuất giải pháp xây dựng 

Trung tâm Tích hợp dữ liệu và chịu trách nhiệm quản l ý vận hành Trung tâm 

Tích hợp dữ liệu của tỉnh; đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo thông tin, nhân lực công 

nghệ thông tin, phát triển phần mềm ứng dụng, đáp ứng nhu cầu trong tỉnh. 

Nội dung bổ sung: 

Nâng cao chất lượng nhân lực phụ trách quản lý, vận hành hệ thống hạ 

tầng kỹ thuật công nghệ thông tin; nhân lực phụ trách về an toàn an ninh thông 

tin trong các cơ quan, đơn vị. 
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Xây dựng và triển khai thực hiện dự án đào tạo tập huấn hội nghị 1 năm/ 

lần cho 35 cán bộ lãnh đạo phụ trách công nghệ thông tin thuộc 24 đơn vị cấp 

sở, ban, ngành và 11 đơn vị cấp huyện về cơ quan điện tử, chính quyền điện tử, 

lợi ích triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý điều hành và 

phát triển kinh tế xã hội, tổ chức quản lý nhà nước về ứng dụng công nghệ 

thông tin, quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng phần mềm 

mã nguồn mở nhằm phục vụ công tác định hướng triển khai ứng dụng công 

nghệ thông tin tại các cơ quan, đơn vị. 

Cử cán bộ, công chức, viên chức tập huấn chuyên sâu về quản trị hệ 

thống, an toàn, bảo mật thông tin tại thành phố Hồ Chí Minh nhằm nâng cao 

năng lực tham mưu, quản trị, vận hành các hệ thống thông tin dùng chung của 

tỉnh. 

Bên cạnh đó, cần có các chính sách thu hút nhân lực công nghệ thông tin 

như kêu gọi, thu hút lực lượng kỹ sư công nghệ thông tin đã được đào tạo chính 

quy, biên chế vào các vị trí trong các cơ quan, đơn vị; đặc biệt thu hút các 

chuyên gia công nghệ thông tin tại các tỉnh, thành trong cả nước về làm việc tại 

tỉnh Tiền Giang. Đồng thời, ban hành các cơ chế hỗ trợ, ưu đãi cho cán bộ phụ 

trách công nghệ thông tin tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. 

5.2. Phổ cập kiến thức công nghệ thông tin cho các đối tượng xã hội 

Nội dung điều chỉnh: 

Phổ cập tin học cho nhân dân, nhằm phổ biến kiến thức, đào tạo về sử 

dụng các ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là nhân dân sống ở khu vực 

nông thôn. 

Tăng cường cơ sở pháp lý cho xã hội hóa đào tạo nguồn nhân lực công 

nghệ thông tin. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tổ chức 

các loại hình đào tạo công nghệ thông tin. Thu hút và tạo điều kiện thuận lợi để 

các trường đại học quốc tế tham gia giảng dạy công nghệ thông tin trên địa bàn 

tỉnh. 

Mở rộng quy mô đào tạo của các trường Cao đẳng có đào tạo chuyên 

ngành công nghệ thông tin, hỗ trợ đào tạo và cung ứng nhân lực chất lượng cao 

cho tỉnh; thành lập một số trường trung học nghề nghiệp mới nhằm thực hiện 

mục tiêu phân luồng và đào tạo nhân lực công nghệ thông tin, đáp ứng nhu cầu 

lao động cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên các địa bàn của tỉnh.  

Xây dựng chương trình và triển khai đào tạo lập trình viên phục vụ phát 

triển công nghiệp phần mềm của tỉnh. 

Nội dung bổ sung: 

Đẩy mạnh tổ chức các lớp đào tạo tin học, bổ sung, chuẩn hóa kiến thức 

và kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản cho các đối tượng xã hội theo 

Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền 

thông. 
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Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin 

đại chúng, thông qua các hội nghị, hội thảo và các hình thức khác nhằm nâng 

cao hiểu biết, nhận thức của người dân và doanh nghiệp về các lợi ích trong 

việc xây dựng Chính quyền điện tử, thúc đẩy cải cách hành chính, phát triển 

kinh tế - xã hội. Hướng dẫn người dân sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mà 

các cơ quan, ban ngành đã cung cấp trên mạng. 

Đồng thời, tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng về công nghệ thông tin, ứng 

dụng công nghệ thông tin cho 100% thanh niên, ưu tiên đối tượng là thanh niên 

nông thôn trên địa bàn tỉnh nhằm thúc đẩy đội ngũ thanh niên tích cực nghiên 

cứu, học tập, phát triển tri thức, nghề nghiệp, ổn định xã hội nói chung và công 

nghệ thông tin nói riêng, góp phần hình thành công dân điện tử và xã hội thông 

tin.  

Xây dựng chương trình và triển khai đào tạo công nghệ thông tin phục vụ 

nhu cầu của doanh nghiệp. Triển khai các hoạt động nhằm nâng cao năng lực 

thương mại điện tử cho các doanh nghiệp. 

6. Công nghiệp công nghệ thông tin 

Tập trung phát triển công nghiệp phần mềm và nội dung thông tin số 

nhằm tận dụng lợi thế nguồn nhân lực và vị trí của tỉnh. Trong đó, phát triển 

các hoạt động dịch vụ phần mềm theo hướng tiếp nhận các sản phẩm của các 

Bộ, trung ương và các thành phố lớn.  

Đẩy mạnh liên kết với các doanh nghiệp công nghệ thông tin ở thành phố 

Hồ Chí Minh, các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, các tỉnh trong 

vùng Đồng bằng sông Cửu Long và tiểu vùng sông Mê Kông để phát triển 

mạnh công nghiêp, dịch vụ công nghệ thông tin. 

Mở rộng mạng lưới dịch vụ công nghệ thông tin tại các thành phố, thị xã, 

các khu kinh tế, các khu đô thị. 

Tập trung phát triển một số lĩnh vực, sản phẩm trọng điểm về công nghiệp 

công nghệ thông tin - truyền thông có vai trò then chốt trong cuộc Cách mạng 

công nghiệp lần thứ 4. 

Đến năm 2020, hình thành khu công nghiệp công nghệ thông tin tập trung, 

công viên phần mềm; phát triển công nghiệp công nghệ thông tin thành một 

ngành công nghiệp quan trọng có đóng góp đáng kể vào sự tăng trưởng GRDP 

của tỉnh, góp phần thúc đẩy tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh 

Tiền Giang. 

Tạo điều kiện thuận lợi về chính sách và pháp lý cho các doanh nghiệp 

phát triển, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất linh kiện điện tử đang hoạt 

động tại tỉnh, thu hút đầu tư từ các tỉnh, thành phố trong vùng kinh tế trọng 

điểm phía Nam, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh, từ đó xây dựng nguồn 

nhân lực chuyên môn về công nghệ thông tin có chất lượng cao. 

6.1. Khu công nghiệp công nghệ thông tin tập trung 
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Xây dựng, hình thành Khu công nghiệp công nghệ thông tin tập trung, khu 

công viên phần mềm tại tỉnh Tiền Giang và các trung tâm cung cấp dịch vụ 

công nghệ thông tin cho thị trường trong nước và quốc tế.  

Tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động đầu tư nhằm thu hút vốn công 

nghệ trong và ngoài nước, góp phần tạo ra công ăn việc làm, nâng cao năng lực 

thực tiễn cho đội ngũ chuyên gia công nghệ thông tin và truyền thông; từng 

bước hình thành và xây dựng ngành công nghiệp công nghệ thông tin trở thành 

ngành công nghiệp quan trọng và đóng góp ngày càng lớn vào quá trình phát 

triển của tỉnh. 

Tạo môi trường làm việc đạt tiêu chuẩn quốc tế, thu hút lao động chất 

lượng cao, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp công nghệ 

thông tin trên địa bàn tỉnh.   

Tạo ra các sản phẩm dịch vụ công nghệ thông tin có khả năng thay thế sản 

phẩm nhập khẩu, góp phần thúc đẩy phát triển các lĩnh vực: Viễn thông, tài 

chính, ngân hàng, hải quan, hàng không, thương mại điện tử, dịch vụ công 

cộng, giáo dục, y tế, an ninh quốc phòng.  

Các lĩnh vực hoạt động chủ yếu của Khu công nghiệp công nghệ thông tin 

tập trung gồm có:  

Nghiên cứu, phát triển công nghiệp phần mềm và nội dung số. 

Sản xuất và lắp ráp các thiết bị điện tử - viễn thông. 

Cung ứng các dịch vụ công nghệ thông tin và truyền thông. Hình thành 

Trung tâm dữ liệu vùng (Data Center) để cung cấp các dịch vụ liên quan đến 

lưu trữ, xử lý, cung cấp dữ liệu điện tử thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau theo 

nhu cầu trong nước và quốc tế; Trung tâm xử lý thông tin (Call Center) phục vụ 

các nhu cầu liên quan đến tư vấn khách hàng, hỗ trợ kỹ thuật, hệ thống hội nghị 

trực tuyến, an ninh thông tin.… 

Đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin và truyền thông. Trong đó, 

tập trung vào việc đào tạo ứng dụng, đào tạo chuyên sâu các lĩnh vực theo nhu 

cầu thị trường lao động và theo nhu cầu của các doanh nghiệp trong Khu công 

nghiệp công nghệ thông tin tập trung. Trong đó, ưu tiên đào tạo các chuyên 

ngành sâu liên quan đến công nghệ phần mềm và nội dung số, lĩnh vực đa 

phương tiện, phát triển các sản phẩm nhúng trong các thiết bị công nghiệp, đào 

tạo ngoại ngữ theo nhu cầu của các doanh nghiệp xuất khẩu các sản phẩm công 

nghệ thông tin và truyền thông, đào tạo những kỹ năng liên quan đến việc triển 

khai các dự án phát triển công nghệ thông tin và truyền thông. 

Xây dựng vườn ươm doanh nghiệp về công nghệ thông tin và truyền 

thông. Tổ chức khu vực có đầy đủ các điều kiện cần thiết để hỗ trợ và cho thuê 

các đối tượng sinh viên mới ra trường có ý tưởng tốt, các cá nhân có nhu cầu 

xây dựng doanh nghiệp nhưng thiếu tiềm lực tài chính, các sản phẩm tốt chưa 

môi trường thử nghiệm… nhằm tạo điều kiện cho các cá nhân và tổ chức có tư 

duy tốt phát triển trong tương lai. 
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Xây dựng các dịch vụ để nâng cao chất lượng cuộc sống cho chuyên gia 

làm việc trong Khu công nghiệp công nghệ thông tin tập trung. Tạo điều kiện 

thuận lợi và tốt nhất cho đội ngũ chuyên gia khi tham gia làm việc, học tập và 

sinh sống tại Khu công nghiệp công nghệ thông tin tập trung. 

Tổ chức các phân khu chức năng của Khu công nghiệp công nghệ thông 

tin tập trung tỉnh Tiền Giang: 

Khu công nghiệp công nghệ thông tin tập trung tỉnh Tiền Giang được xây 

dựng đồng bộ, hiện đại và quản lý đảm bảo tốt yêu cầu về môi trường và phát 

triển bền vững. Dự kiến được xây dựng trên địa bàn thị xã Gò Công hoặc 

huyện Gò Công Tây với lợi thế nằm gần với thành phố Hồ Chí Minh – là một 

trong hai trung tâm kinh tế - xã hội đặc biệt quan trọng của cả nước (cùng với 

thủ đô Hà Nội), có hệ thống giao thông thuận lợi, chia sẻ dịch vụ hàng không 

nhờ sân bay Tân Sơn Nhất, mang lại nhiều cơ hội phát triển. 

Khu công nghiệp công nghệ thông tin tập trung tỉnh Tiền Giang được tổ 

chức thành 2 nhóm phân khu chức năng chính cho các doanh nghiệp đầu tư 

nhằm mang tính đồng bộ và thuận lợi cho công tác quản lý:  

Khu thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của khu công nghiệp công nghệ 

thông tin tập trung, bao gồm: 

- Khu sản xuất, kinh doanh sản phẩm phần cứng (sản xuất và lắp ráp các 

thiết bị điện tử - viễn thông), phần mềm, dịch vụ công nghệ thông tin.   

- Khu ứng dụng công nghệ thông tin bao gồm: Dịch vụ; truyền thông đa 

phương tiện; công nghệ nội dung số. 

- Khu đào tạo - nghiên cứu, vườn ươm công nghệ thông tin bao gồm: Học 

viện nghiên cứu; Dạy nghề; Đại học từ xa. 

- Khu văn phòng (làm việc, trưng bày, hội thảo). 

- Khu hạ tầng giao thông, điện, nước, công viên cây xanh. 

- Khu dân cư và dịch vụ công cộng. 

Khu cung cấp các dịch vụ cho Khu công nghiệp công nghệ thông tin tập 

trung: 

- Khu sinh thái và dịch vụ dân sinh. 

- Khu tài chính. 

- Khu nhà ở phục vụ cho chuyên gia làm việc trong khu công nghệ thông 

tin tập trung. 

6.2. Công nghiệp phần cứng 

Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực quản lý nhà nước, đơn 

giản thủ tục hành chính, tạo cơ chế thông thoáng, thuận lợi cho việc thu hút, 

kêu gọi các tập đoàn, công ty mạnh về công nghệ thông tin đầu tư vào các khu 

công nghiệp trên địa bàn tỉnh để xây dựng, phát triển các dịch vụ phần cứng; 

phát huy hiệu quả của các dự án đầu tư sản xuất, lắp ráp linh kiện phần cứng, 

điện tử.  
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Đa dạng hoá sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm để đáp 

ứng được thị trường trong nước, tiếp cận thị trường khu vực và thế giới theo 

định hướng xuất khẩu. Tập trung nghiên cứu và phát triển các sản phẩm có giá 

trị gia tăng cao và có tính cạnh tranh trong khu vực. 

Hỗ trợ phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp vừa 

và nhỏ; hỗ trợ trong đầu tư cho phát triển nguồn nhân lực, triển khai mô hình 

đào tạo gắn với sản xuất trong các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch 

vụ phần cứng. 

Tăng cường đào tạo, huấn luyện ngắn hạn để nâng cao kỹ năng chuyên 

môn, tính chuyên nghiệp cho đội ngũ công nhân, kỹ thuật viên, chuyên viên và 

cán bộ quản lý của các doanh nghiệp trong hoạt động quản lý sản xuất kinh 

doanh.  

Xây dựng và đào tạo đội ngũ nghiên cứu thiết kế và phát triển các sản 

phẩm công nghệ cao, có hàm lượng trí tuệ cao, tận dụng lợi thế về thiết kế, tích 

hợp hệ thống và khả năng lập trình để có những sản phẩm có giá trị gia tăng 

cao. 

6.3. Công nghiệp phần mềm 

Thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư phát triển thị trường 

công nghiệp phần mềm, đặc biệt là thị trường gia công xuất khẩu phần mềm và 

dịch vụ; xây dựng công viên phần mềm ở tại trường Trung học Bưu chính viễn 

thông và Công nghệ thông tin III tạo bước phát triển mạnh mẽ cho ngành công 

nghiệp công nghệ thông tin của tỉnh. 

Xây dựng các sản phẩm phần mềm dùng chung trong cơ quan nhà nước, 

doanh nghiệp và xã hội, đặc biệt là các phần mềm cho các hệ thống lớn, phần 

mềm ứng dụng trên mạng di động, mạng Internet; phát triển các sản phẩm, giải 

pháp dựa trên phần mềm nguồn mở và trên nền công nghệ mở.  

Phát triển các dịch vụ phần mềm của tỉnh, nâng cao chất lượng và khả 

năng cạnh tranh với các tập đoàn lớn trong khu vực và thế giới. 

Tăng cường số lượng, nâng cao chất lượng đào tạo công nghệ thông tin 

trong hệ thống các trường đại học, cao đẳng. Đào tạo nguồn nhân lực công 

nghệ thông tin theo hướng hợp tác, liên kết với cơ sở đào tạo chất lượng quốc 

tế, sao cho đến năm 2020 tỉnh đảm bảo được cả về chất và lượng về nguồn 

nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao, làm nền tảng phát triển lĩnh vực 

gia công phần mềm của tỉnh. 

6.4. Công nghiệp nội dung và dịch vụ 

Đẩy mạnh số hoá và cung cấp nội dung thông tin số trong các cơ quan nhà 

nước: khai thác khả năng ứng dụng dịch vụ nội dung số vào các dự án cung cấp 

dịch vụ công trên mạng của các cơ quan nhà nước; ưu tiên đầu tư phát triển 

dịch vụ nội dung số cung cấp dịch vụ công mức độ 3. 

Thực hiện các giải pháp kích cầu, phát triển thị trường nội địa: Xây dựng 

và đẩy mạnh triển khai các chương trình, dự án phát triển nội dung và cung cấp 



 

Điều chỉnh Quy hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin Tiền Giang 101 

thông tin trên mạng; tạo điều kiện truy cập thông tin từ xa; xây dựng văn hoá sử 

dụng Internet cho các tầng lớp nhân dân; đẩy mạnh chương trình đưa Internet 

đến trường học. 

Đào tạo bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ cho nhân 

lực làm dịch vụ công nghệ thông tin. Hỗ trợ các nội dung để phát triển một số 

tổ chức, doanh nghiệp chuyên nghiệp trong cung cấp dịch vụ công nghệ thông 

tin cho thị trường trong nước, đặc biệt là cung cấp các dịch vụ công nghệ thông 

tin cho cơ quan nhà nước. 

Phát triển thị trường xuất khẩu: Khuyến khích nghiên cứu sản xuất và 

cung cấp các sản phẩm, dịch vụ nội dung thông tin số đa ngôn ngữ; tăng cường 

quảng bá, tiếp thị về công nghiệp nội dung số. Xây dựng và đẩy mạnh triển 

khai chương trình xúc tiến thương mại cho các sản phẩm dịch vụ nội dung 

thông tin số. 

Phát triển, thử nghiệm chuyển giao, cung cấp một số dịch vụ công nghệ 

thông tin có lợi thế cạnh tranh, có hàm lượng chất xám cao và có khả năng xuất 

khẩu, được sử dụng nhiều trong các cơ quan nhà nước, dịch vụ trung tâm tích 

hợp dữ liệu, dịch vụ điện toán đám mây và các dịch vụ trên mạng có khả năng 

định hướng thông tin như mạng xã hội, công cụ tìm kiếm, các sản phẩm giải trí 

trên mạng. 

IV. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐẾN 

NĂM 2030  

1. Ứng dụng công nghệ thông tin 

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan 

Đảng và đoàn thể; ứng dụng công nghệ thông tin tại tất cả các ngành, lĩnh vực. 

Đặc biệt là các ngành giáo dục, y tế, tài nguyên môi trường, xây dựng, điện, 

thủy lợi, tài chính, sản xuất nông nghiệp…. Triển khai đồng bộ, hiệu quả phát 

triển và ứng dụng công nghệ thông tin tại tất cả các đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện, 

xã trong toàn tỉnh, đảm bảo kết nối liên thông, chia sẻ hệ thống cơ sở dữ liệu. 

Nâng cấp, duy trì hoạt động thường xuyên của các hệ thống thông tin và 

cơ sở dữ liệu dùng chung hiện có. Bao gồm, hệ thống thư điện tử, hệ thống 

quản lý văn bản và điều hành, hệ thống một cửa tích hợp dịch vụ công trực 

tuyến, cổng thông tin điện tử, hệ thống quản lý cán bộ, công chức…. 

Chuẩn hóa, tích hợp các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quy mô quốc 

gia, triển khai liên thông từ Chính phủ đến cấp tỉnh, huyện, xã. Tăng cường ứng 

dụng công nghệ thông tin gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính; hiện đại, 

minh bạch hoạt động của cơ quan hành chính, phục vụ tốt hơn cho người dân 

và doanh nghiệp. Cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 60% 

dịch vụ công mức độ 4 của tất cả các ngành, lĩnh vực tích hợp lên cổng dịch vụ 

công của tỉnh phục vụ người dân và doanh nghiệp.  

Hoàn thiện mô hình thành phố thông minh, chính quyền điện tử, từng 

bước xây dựng các đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh. 
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2. Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin 

Phát triển hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin theo hướng hiện đại, tốc độ 

cao, băng thông rộng, theo xu hướng của thế giới, kết nối liên thông từ Trung 

ương đến địa phương và các tỉnh, thành khác; đáp ứng kịp thời và chính xác 

thông tin phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của tỉnh, phục vụ phát triển 

Chính quyền điện tử, đáp ứng yêu cầu cung cấp, trao đổi thông tin của xã hội, 

thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.  

Tiếp tục duy trì, hoàn thiện hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin đảm bảo 

tất cả các cơ quan nhà nước, đoàn thể của tỉnh được kết nối với mạng diện 

rộng, đường truyền tốc độ cao. 

Duy trì vận hành Trung tâm Tích hợp dữ liệu của tỉnh, đảm bảo các hệ 

thống thông tin, cơ sở dữ liệu và các phần mềm dùng chung của tỉnh hoạt động 

ổn định, an toàn, an ninh thông tin. 

Hoàn thiện cơ sở pháp lý, cơ sở hạ tầng kỹ thuật theo công nghệ tiên tiến, 

hiện đại và đồng bộ, đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng cho toàn tỉnh, 

ứng dụng hiệu quả công nghệ điện toán đám mây, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của 

người dân. Tăng cường quản lý thông tin trên Internet, nâng cao nhận thức về 

đảm bảo an toàn mạng và an ninh thông tin trên môi trường mạng. 

Phát triển các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ với năng lực đủ mạnh, đáp 

ứng nhu cầu cho các doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh. 

3. Nguồn nhân lực công nghệ thông tin 

Thúc đẩy các quan hệ hợp tác quốc tế về đào tạo công nghệ thông tin, hình 

thành các cơ sở đào tạo công nghệ thông tin đạt trình độ tiên tiến trong khu 

vực. 

Thu hút cán bộ trẻ, có năng lực để đào tạo, bồi dưỡng nhằm xây dựng đội 

ngũ chuyên gia công nghệ thông tin có đủ năng lực quản lý, vận hành, bảo đảm 

an toàn cho hệ thống thông tin của tỉnh. 

Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cập nhật kiến thức về công nghệ thông tin 

cho 100% cán bộ, công chức, viên chức. Bồi dưỡng, tập huấn, cập nhật kiến 

thức về công nghệ thông tin và quản lý công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ 

phụ trách công nghệ thông tin.  

Tổ chức các chương trình tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm trong 

lĩnh vực công nghệ thông tin ở trong nước hoặc các nước có công nghệ thông 

tin phát triển cho cán bộ lãnh đạo thông tin. 

Hình thành đội ngũ cán bộ lãnh đạo phụ trách công nghệ thông tin và cán 

bộ phụ trách công nghệ thông tin tại 100% các trường học các cấp và các cơ sở 

y tế cấp tỉnh, huyện nhằm đáp ứng tốt việc tổ chức, quản lý, ứng dụng và phát 

triển công nghệ thông tin. 

Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng và xây dựng đội ngũ giáo viên dạy tin học 

cho các cơ sở giáo dục phổ thông. Nâng cao chất lượng và tăng số lượng giảng 
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viên, giáo viên công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông ở các cơ sở giáo dục 

đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề. 

Tăng cường cơ sở pháp lý cho xã hội hóa đào tạo nguồn nhân lực công 

nghệ thông tin. Đảm bảo đủ nhân lực đáp ứng được sự phát triển của các doanh 

nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh. Không ngừng nâng 

cao nhận thức, phổ cập kiến thức và kỹ năng sử dụng các ứng dụng và dịch vụ 

công nghệ thông tin cho toàn tỉnh. 

4. Công nghiệp công nghệ thông tin 

Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực quản lý nhà nước, tạo 

cơ chế thông thoáng, thuận lợi cho các nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh. 

Tăng cường các nguồn vốn đầu tư cho công nghiệp công nghệ thông tin; 

ưu tiên bố trí kinh phí trong chương trình xúc tiến đầu tư hàng năm để đẩy 

mạnh thu hút đầu tư nước ngoài, các tập đoàn nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực 

công nghệ thông tin và truyền thông, đặc biệt là đầu tư vào các lĩnh vực công 

nghệ, sản phẩm mới, các sản phẩm, dịch vụ có giá trị gia tăng cao. 

Đẩy mạnh đầu tư phát triển khu công nghệ thông tin tập trung, công viên 

phần mềm, các trung tâm cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin cho thị trường 

trong và ngoài tỉnh.  

Nâng cao năng lực nghiên cứu sáng tạo, đào tạo nhân lực bậc cao có kỹ 

năng sử dụng công nghệ thông tin trong các ngành công nghiệp. Có chính sách 

thu hút nhân lực có trình độ cao trong lĩnh vực công nghệ thông tin về nghiên 

cứu và làm việc tại Tiền Giang. 
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PHẦN V. GIẢI PHÁP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

I. GIẢI PHÁP 

1. Tổ chức quản lý về công nghệ thông tin  

Tăng cường hoạt động của Ban Chỉ đạo về công nghệ thông tin của tỉnh 

nhằm tham mưu thực hiện công tác đôn đốc, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ 

ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn, đặc biệt là trong hoạt động của cơ 

quan nhà nước. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo công nghệ thông tin 

ở các cấp, các ngành. 

Sở Thông tin và Truyền thông là đơn vị chức năng, thực hiện công tác 

quản lý nhà nước về ngành. Thực hiện tham mưu cho lãnh đạo tỉnh điều phối, 

đồng bộ, giám sát kiểm tra và đề xuất các giải pháp để đạt được các chỉ tiêu 

phát triển. 

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải chủ động, có quyết tâm chính trị 

cao, theo sát và ủng hộ quá trình ứng dụng công nghệ thông tin vào cơ quan 

mình; quan tâm đến công tác phối hợp đảm bảo chặt chẽ, thống nhất cao giữa 

các cấp, các ngành trong quá trình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, đặc 

biệt là các ứng dụng mang tính kết nối, liên thông, liên quan đến nhiều cấp, 

nhiều ngành. 

Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà 

nước phải theo thứ tự ưu tiên dựa trên nhu cầu thực tế cần tăng năng suất lao 

động, bảo đảm tính hiệu quả, khả thi khi triển khai. 

Khai thác hiệu quả các ứng dụng nhằm tăng cường quản lý tác nghiệp, 

phục vụ cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp, quản lý nguồn nhân lực 

công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp. 

Tăng cường quản lý an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng 

công nghệ thông tin; tăng cường quản lý và tạo điều kiện thúc đẩy công tác hợp 

tác khu vực và quốc tế về công nghệ thông tin. Tăng cường các khung hình 

phạt xử lý và kiên quyết khi có vi phạm về an toàn thông tin. Tổ chức đánh giá 

định kỳ và công bố báo cáo hàng năm về năng lực đảm bảo an toàn thông tin 

đối với các hệ thống thông tin quan trọng của tỉnh.  

Tăng cường công tác cải tiến quy trình làm việc, chuẩn hóa quy trình, 

nghiệp vụ để có thể ứng dụng công nghệ thông tin. 

2. Xây dựng cơ chế chính sách  

Hoàn thiện các cơ chế, chính sách về thúc đẩy và hỗ trợ phát triển Chính 

quyền điện tử. Ban hành các chính sách có quy chế, quy định, quy trình trong 

việc sử dụng các ứng dụng dùng chung và chuyên ngành, hệ thống chỉ tiêu 

đánh giá mức độ và hiệu quả trong ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin tại 

địa phương, đảm bảo các quy trình tác nghiệp được thực hiện hiệu quả. Quy 

định về chuẩn tích hợp và trao đổi thông tin dữ liệu giữa các cơ quan Đảng và 

Nhà nước. Bảo đảm tận dụng triệt để hạ tầng kỹ thuật được trang bị để trao đổi 

các văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước. 
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Hoàn thiện các quy định về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin. Đẩy mạnh 

sử dụng chữ ký số trong các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của cơ 

quan nhà nước.  

Xây dựng và ban hành các chính sách ưu đãi nhằm thu hút các chuyên gia 

công nghệ thông tin và an toàn thông tin giỏi làm việc trong cơ quan nhà nước; 

chính sách hỗ trợ, ưu đãi về thu nhập cho cán bộ phụ trách về công nghệ thông 

tin, an toàn an ninh thông tin. 

Xây dựng cơ chế quản lý, giám sát các dự án phát triển và ứng dụng công 

nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh nhằm quy định các mức kiểm tra, đánh giá các 

dự án công nghệ thông tin, đảm bảo ứng dụng công nghệ thông tin đồng bộ.  

Cụ thể hoá chính sách mua sắm, sử dụng trang thiết bị và dịch vụ công 

nghệ thông tin của các cơ quan Đảng và Nhà nước. Khuyến khích sử dụng các 

sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin của các doanh nghiệp trong tỉnh nói 

riêng và của Việt Nam nói chung. 

Xây dựng chính sách khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp ứng dụng 

công nghệ thông tin trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đổi mới phương 

thức quản lý, nâng cao năng lực sản xuất và cạnh tranh của các doanh nghiệp. 

Hỗ trợ các doanh nghiệp công nghệ thông tin vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh đảm 

bảo đủ khả năng cung cấp các dịch vụ đáp ứng nhu cầu của tỉnh, tiến tới sản 

xuất các sản phẩm công nghệ thông tin. 

Xây dựng cơ chế chính sách đảm bảo tạo thuận lợi, công khai, minh bạch 

cho người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp công nghệ thông tin.  

Xây dựng chính sách ưu đãi, khuyến khích, thu hút các nguồn tài trợ, xã 

hội hóa từ tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, hợp tác quốc tế để đầu tư 

phát triển hạ tầng, nguồn nhân lực và ứng dụng công nghệ thông tin đối với các 

ngành giáo dục, y tế, giao thông, nông nghiệp thông minh…. 

Xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích, đẩy mạnh áp dụng hình thức 

thuê, mua dịch vụ công nghệ thông tin; hình thức hợp tác công - tư (PPP) nhằm 

tạo thị trường cạnh tranh, khuyến khích các doanh nghiệp phát triển, cung cấp 

dịch vụ công nghệ thông tin, giảm đầu tư hạ tầng ngân sách nhà nước và nâng 

cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin. 

Xây dựng chính sách khuyến khích và hỗ trợ người dân lao động nông 

nghiệp, người dân ở vùng nông thôn và vùng nghèo biết và sử dụng công nghệ 

thông tin, nhằm từng bước đưa công nghệ thông tin thâm nhập vào đời sống 

của nông dân, thu hẹp khoảng cách giữa các khu vực trên địa bàn tỉnh. Đồng 

thời có chính sách ưu đãi, khuyến khích người dân sử dụng máy tính và 

Internet tại các điểm truy cập Internet công cộng với chi phí thấp, phù hợp với 

người dân. 

3. Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin 

Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin là giải pháp đột phá có ý 

nghĩa quyết định đối với việc thực hiện các mục tiêu ứng dụng và phát triển 
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công nghệ thông tin. Trọng tâm là thu hút, tuyển dụng nhân lực công nghệ 

thông tin chất lượng cao, kết hợp với đào tạo trực tiếp, cập nhật kiến thức mới 

cho các cán bộ, công chức và cán bộ phụ trách công nghệ thông tin hiện có, 

theo hình thức ngắn hạn tại các cơ sở đào tạo công nghệ thông tin trên địa bàn 

tỉnh. Tạo ra thị trường cho các nhóm đối tượng trong xã hội thực hiện đào tạo 

theo hướng đổi mới nội dung chương trình, mở rộng quy mô và nâng cao chất 

lượng đào tạo nhân lực công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu của thị trường. 

Nâng cao chất lượng đào tạo, chương trình đào tạo thiết thực, hiệu quả; 

nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ về công nghệ thông tin. Chú trọng đào tạo 

chuyên sâu về kỹ năng ứng dụng, sử dụng và khai thác có hiệu quả hệ thống 

công nghệ thông tin. 

Đào tạo cán bộ công chức: Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phổ cập 

thường xuyên cho cán bộ công chức trong toàn tỉnh về kiến thức và kỹ năng 

ứng dụng công nghệ thông tin, an toàn an ninh thông tin để có thể thực hiện các 

quy trình tin học hóa về nghiệp vụ và tác nghiệp. Đồng thời, tiến hành đào tạo, 

tập huấn cho các cán bộ, công chức tuyển dụng mới về kỹ năng sử dụng, khai 

thác các hệ thống thông tin dùng chung, cũng như chuyên ngành theo đúng quy 

định.  

Đào tạo cán bộ phụ trách công nghệ thông tin: Triển khai các chương 

trình đào tạo, bồi dưỡng về xây dựng, quản lý và giám sát các dự án ứng dụng 

công nghệ thông tin, an toàn, an ninh thông tin cho cán bộ phụ trách công nghệ 

thông tin; đào tạo chuyên sâu theo chuyên đề cho các cán bộ phụ trách công 

nghệ thông tin. 

Tăng cường xã hội hóa công tác phổ cập tin học cho toàn xã hội: 

Tuyên truyền và nâng cao nhận thức cho xã hội về tầm quan trọng của 

việc ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi lĩnh vực. 

Gắn kết chặt chẽ với quá trình đổi mới giáo dục và đào tạo. Đổi mới cơ 

bản và toàn diện đào tạo nhân lực công nghệ thông tin, tạo được chuyển biến 

cơ bản về chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển công nghệ thông tin 

phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh.  

Khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia đào tạo, 

bồi dưỡng nhân lực công nghệ thông tin dưới nhiều hình thức. 

Triển khai có hiệu quả các chương trình đào tạo công dân điện tử phù hợp 

với từng mức độ, từng địa phương đáp ứng nhu cầu khai thác, sử dụng Chính 

quyền điện tử của người dân và doanh nghiệp. 

Khuyến khích, thu hút người Việt Nam ở nước ngoài, chuyên gia nước 

ngoài tham gia đầu tư, giảng dạy, đào tạo công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh 

Tiền Giang. 

Tăng cường đào tạo, nâng cao nhận thức, phát huy năng lực của thanh 

niên, lực lượng nòng cốt đi đầu để đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ 

thông tin; tạo môi trường thuận lợi cho thanh thiếu niên trong các hoạt động 
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nghiên cứu, học tập và ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước xây dựng thế 

hệ thanh niên điện tử là nền tảng phát triển Chính quyền điện tử, công dân điện 

tử và xã hội thông tin. 

Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn về ứng dụng thương mại điện tử cho các 

doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ 

triển khai hoạt động thương mại điện tử, cách thức để phát triển hoạt động kinh 

doanh và marketing trên mạng xã hội; kỹ năng ứng dụng sàn giao dịch thương 

mại điện tử; nhận biết website thương mại điện tử và quy trình đăng ký - thông 

báo website thương mại điện tử trên cổng thông tin quản lý hoạt động thương 

mại điện tử. 

Hình thức đào tạo:  

Cử đi đào tạo trong và ngoài nước đối với nguồn nhân lực chất lượng cao 

phục vụ vận hành Trung tâm Tích hợp dữ liệu của tỉnh, các cán bộ lãnh đạo về 

công nghệ thông tin phục vụ vận hành hệ thống Chính quyền điện tử, quản lý, 

giám sát các dự án công nghệ thông tin.  

Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ công nghệ thông tin cho các cán bộ, 

công chức theo hình thức ngắn hạn, tại chỗ; hợp tác với các cơ sở đào tạo trong 

tỉnh theo nội dung đặt hàng cụ thể: Yêu cầu các cơ sở đào tạo thiết kế chương 

trình, nội dung phù hợp với các mục tiêu trong từng giai đoạn cụ thể nhằm đào 

tạo cán bộ phụ trách vận hành hạ tầng và các hệ thống thông tin Chính quyền 

điện tử, an toàn, an ninh thông tin; đào tạo kỹ năng sử dụng, khai thác các phần 

mềm ứng dụng dùng chung và chuyên ngành trong hệ thống Chính quyền điện 

tử cho các cán bộ công chức. 

Đào tạo phổ cập kỹ năng sử dụng máy tính và khai thác Internet theo các 

cấp học trong hệ thống trường phổ thông cho học sinh, thanh thiếu niên. 

4. Huy động vốn đầu tư 

Tích cực tranh thủ vốn từ ngân sách Trung ương chủ yếu đầu tư cho các 

dự án công nghệ thông tin then chốt, thực hiện đồng bộ các địa phương, triển 

khai theo các ngành dọc. 

Vốn từ ngân sách địa phương tập trung đầu tư cho các dự án ứng dụng, tác 

nghiệp dùng chung; các cơ sở dữ liệu quan trọng; đầu tư phát triển nguồn nhân 

lực trong các cơ quan nhà nước các cấp nhằm nâng cao năng lực thực hiện 

nhiệm vụ về công nghệ thông tin và việc thuê dịch vụ công nghệ thông tin. Bao 

gồm hai nguồn vốn: nguồn vốn đầu tư và nguồn vốn sự nghiệp của tỉnh. 

Tranh thủ Quỹ dịch vụ viễn thông công ích trong việc đầu tư phát triển 

cổng thông tin điện tử của tỉnh và các cổng thành phần của các sở, ngành, địa 

phương; đầu tư xây dựng dịch vụ công trực tuyến tại các khu vực vùng sâu, 

vùng xa. 

Vốn huy động từ xã hội hóa, doanh nghiệp và người dân chủ yếu đầu tư 

phát triển trong giáo dục và đào tạo, y tế, phát triển thương mại điện tử, công 

nghiệp công nghệ thông tin…. Đây là nguồn vốn được huy động từ các nhà đầu 
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tư, các tổ chức và người dân trong và ngoài nước quan tâm đến lĩnh vực đầu tư 

công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Các chính sách ưu đãi nhằm 

huy động vốn đầu tư từ nguồn xã hội hóa của tỉnh, sự quan tâm đầu tư của các 

tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cùng với tốc độ phát triển nhanh, hiện đại 

của công nghệ thông tin sẽ thu hút được đầu tư từ nguồn xã hội hóa, doanh 

nghiệp và người dân. 

Ngoài ra, cần triển khai hình thức thuê dịch vụ công nghệ thông tin từ các 

doanh nghiệp công nghệ thông tin, bao gồm: Phát triển hạ tầng kỹ thuật công 

nghệ thông tin; phát triển phần mềm; đường truyền; giải pháp và các dịch vụ có 

thu phí nhằm giảm các chi phí triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong 

các đơn vị. 

Triển khai đầu tư theo hình thức đối tác công tư (Public Private Partner  – 

PPP) đối với các dự án ứng dụng phát triển Chính quyền điện tử, công dân điện 

tử và doanh nghiệp điện tử; các dự án cung cấp các dịch vụ có thu phí; đầu tư 

xây dựng các hệ thống công nghệ thông tin trong lĩnh vực giáo dục và đào 

tạo…. 

Đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư để thu hút đầu tư nước ngoài về lĩnh 

vực công nghệ thông tin vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tạo môi 

trường thông thoáng để các nhà đầu tư khai thác, kinh doanh, dịch vụ các cơ sở 

đã đầu tư trên địa bàn tỉnh nhằm phát huy cao hiệu quả đầu tư góp phần phát 

triển kinh tế của tỉnh. 

5. Phát triển khoa học công nghệ 

Nghiên cứu lựa chọn các giải pháp công nghệ mới, tiên tiến, tránh sử dụng 

các công nghệ cũ, lạc hậu; đi tắt, đón đầu, làm chủ công nghệ nhằm rút ngắn 

thời gian, giảm bớt thuê mướn và tiết kiệm ngân sách. 

Áp dụng thống nhất các tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin trong 

các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, bao gồm các tiêu chuẩn về kết nối, tiêu 

chuẩn về tích hợp dữ liệu, truy cập thông tin, an toàn thông tin, dữ liệu đặc tả 

nhằm bảo đảm kết nối thông suốt, đồng bộ và khả năng chia sẻ, trao đổi thông 

tin an toàn, thuận tiện giữa các cơ quan nhà nước và giữa cơ quan nhà nước với 

tổ chức, cá nhân. 

Đẩy mạnh sử dụng công nghệ điện toán đám mây trong ứng dụng và phát 

triển công nghệ thông tin. Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin theo 

hướng công nghệ hiện đại, băng thông rộng để đáp ứng nhu cầu triển khai dịch 

vụ, ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông. 

Đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số trong các giao dịch giữa các cơ quan nhà 

nước, giao dịch giữa cơ quan với tổ chức, cá nhân, giao dịch giữa các doanh 

nghiệp và giữa doanh nghiệp với người dân. 

Đầu tư nghiên cứu, phát triển một số sản phẩm phần mềm nguồn mở có 

hiệu quả kinh tế xã hội cao, đáp ứng được nhu cầu ứng dụng công nghệ thông 

tin của tỉnh. 
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Khuyến khích mọi hình thức hợp tác khoa học công nghệ với các tổ chức, 

công ty nước ngoài trong việc chuyển giao công nghệ và kinh nghiệm quản lý 

tiên tiến trong lĩnh vực công nghệ thông tin. 

6. Phát triển công nghiệp công nghệ thông tin 

Xây dựng các chính sách kêu gọi vốn đầu tư trong và ngoài nước cho phát 

triển công nghiệp công nghệ thông tin, đặc biệt là các doanh nghiệp công nghệ 

thông tin tại thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh; cũng như các chính sách khuyến 

khích, hỗ trợ phát triển công nghiệp công nghệ thông tin; xây dựng khu công 

nghiệp tập trung, công viên phần mềm của tỉnh (dự kiến phát triển tại trường 

Trung Học Bưu chính viễn thông và Công nghệ thông tin III) nhằm phát triển 

tỉnh theo hướng công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ chất lượng cao, hướng tới 

thành phố thông minh vào năm 2020. 

Ưu tiên nguồn vốn khoa học công nghệ, nguồn vốn từ các chương trình 

quốc gia để thực hiện các nhiệm vụ, dự án phát triển các sản phẩm, dịch vụ 

công nghệ thông tin. 

Tăng cường năng lực sản xuất, cung cấp sản phẩm, dịch vụ công nghệ 

thông tin; nâng cao trình độ khai thác, sử dụng công nghệ thông tin của các cơ 

quan chính quyền, doanh nghiệp và người dân. 

Hỗ trợ đào tạo nhân lực công nghệ thông tin cho các doanh nghiệp; hỗ trợ 

nâng cao năng lực cho các tổ chức doanh nghiệp; hỗ trợ xúc tiến đầu tư, thương 

mại. 

Cụ thể hoá chính sách về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, bảo hộ quyền tác 

giả đối với sản phẩm phần mềm và các sản phẩm dịch vụ công nghệ thông tin 

khác. 

Bảo vệ môi trường: Thực hiện đồng bộ bảo vệ môi trường, xử lý nước 

thải, chất thải rắn, khí thải. Tăng cường kiểm tra giám sát các cơ sở sản xuất 

gây ô nhiễm để có biện pháp phù hợp khi phát hiện sai phạm.  

Đầu tư xây dựng các cơ sở xử lý chất thải công nghiệp tập trung với công 

nghệ xử lý hợp lý, không gây ô nhiễm môi trường và tiết kiệm diện tích đất. 

7. Các giải pháp khác 

Nâng cao nhận thức về vai trò của công nghệ thông tin 

Tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong các tổ chức 

đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể nhân dân và toàn xã hội về vị trí, vai 

trò của cuộc cách mạng lần thứ 4, của công nghệ thông tin, các mục tiêu, nhiệm 

vụ phát triển công nghệ thông tin trong quá trình phát triển và hội nhập quốc tế. 

Nâng cao nhận thức của lãnh đạo các cấp, các ngành, các địa phương, 

doanh nghiệp và toàn xã hội về hiệu quả của công nghệ thông tin, bảo đảm 

công nghệ thông tin là một trong những nội dung trọng tâm, thường xuyên 

trong các chương trình truyền thông của các cơ quan thông tin đại chúng. 
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Tổ chức các hội thảo chuyên đề về Chính phủ điện tử, thương mại điện tử, 

tình hình và các xu thế phát triển công nghệ thông tin ở Việt Nam và thế giới. 

Tổ chức hội thảo hoặc diễn đàn trao đổi kinh nghiệm về ứng dụng và phát 

triển công nghệ thông tin của tỉnh. 

Xây dựng một số chương trình truyền hình và phát thanh của tỉnh tuyên 

truyền, phổ biến thông tin, nâng cao nhận thức và kiến thức công nghệ thông 

tin cho nhân dân. 

Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin 

Quán triệt công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng là trách 

nhiệm của lãnh đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 

thành phố và cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị nhà nước 

trên địa bàn tỉnh. Tập trung tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định của 

pháp luật về an toàn, an ninh thông tin mạng như: Công văn số 450/BTTTT-

CATTT ngày 11/02/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đôn đốc 

tăng cường bảo đảm an toàn thông tin trong cơ quan, tổ chức nhà nước. 

Ban hành quy chế nội bộ đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt 

động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. 

Định kỳ kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn thông tin cho cổng/trang thông 

tin điện tử, hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo phù hợp các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 

thuật. 

Xây dựng quy trình, tổ chức các hoạt động giám sát, tiếp nhận, ngăn chặn, 

xử lý, ứng cứu sự cố, đảm bảo an toàn mạng; diễn tập, tập huấn nâng cao kỹ 

năng giám sát, cảnh báo, phòng chống tấn công, ứng cứu sự cố an toàn mạng. 

Xây dựng, ban hành và thường xuyên cập nhật các quy trình, quy chế đảm 

bảo an toàn thông tin, các cơ chế, chính sách đãi ngộ đối với cán bộ phụ trách 

về an toàn thông tin. 

Bổ sung một số khóa đào tạo nhằm tăng cường năng lực đảm bảo an toàn 

thông tin cho cán bộ, lực lượng đảm bảo an toàn thông tin mạng như: Các khóa 

đào tạo kỹ năng cơ bản về an toàn thông tin cho cán bộ kỹ thuật; các khóa đào 

tạo chuyên sâu về an toàn thông tin cho cán bộ kỹ thuật và đào tạo kiến thức về 

an toàn thông tin cho cán bộ quản lý. 

Quản lý chặt chẽ việc sử dụng các thiết bị, phương tiện kỹ thuật số có tính 

năng lưu trữ, trao đổi thông tin để phòng ngừa lộ, lọt thông tin qua mạng. 

Nghiêm cấm lưu trữ, trao đổi, xử lý thông tin, tài liệu có nội dung bí mật nhà 

nước, bí mật nội bộ trên môi trường mạng. Kiểm tra an ninh và an toàn thông 

tin các thiết bị, phần mềm hệ thống, công cụ, phần mềm ứng dụng trước khi 

đưa vào sử dụng. Các thiết bị, phần mềm do tổ chức, cá nhân nước ngoài tài trợ 

phải được kiểm định an toàn trước khi sử dụng. Tuyệt đối không được sử dụng 

các hệ thống thư điện tử công cộng như Gmail, Yahoo,… để trao đổi những 

công việc của nhà nước. Mọi trao đổi thông tin liên quan đến công việc nhà 

nước chỉ được sử dụng qua hệ thống thư điện tử của tỉnh Tiền Giang. 
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Hợp tác quốc tế và liên doanh liên kết 

Đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước tổ chức đào tạo, 

phát triển nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ, kỹ thuật mới về lĩnh vực 

công nghệ thông tin và an toàn an ninh, thông tin. Tăng cường hợp tác, giới 

thiệu các giải pháp công nghệ tiên tiến về công nghệ thông tin áp dụng, triển 

khai trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. 

Tổ chức các đoàn công tác, nghiên cứu học tập kinh nghiệm trong nước và 

quốc tế về lĩnh vực công nghệ thông tin và an toàn an ninh, thông tin. Tăng 

cường thu hút đầu tư trực tiếp của các tập đoàn mạnh về công nghệ thông tin và 

viễn thông. Tăng cường hợp tác đầu tư phát triển công nghiệp công nghệ thông 

tin vào tỉnh. 

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Sở Thông tin và Truyền thông: 

Tham mưu cho Lãnh đạo tỉnh các vấn đề liên quan đến chiến lược, quy 

hoạch, chương trình, dự án công nghệ thông tin với chức năng là cơ quan quản 

lý ngành, đảm bảo sự đồng bộ, sự nhất quán của toàn bộ hệ thống. 

Chủ trì xây dựng cơ chế, kế hoạch, hướng dẫn và tổ chức thực hiện Quy 

hoạch công nghệ thông tin; hàng năm xây dựng, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh kế 

hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn, phù hợp với 

Quy hoạch này. Đề xuất cơ chế, chính sách, giải pháp phát triển công nghệ 

thông tin trên địa bàn tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh 

xem xét, quyết định để hướng dẫn và tổ chức thực hiện; sơ kết, tổng kết tình 

hình thực hiện chương trình, kế hoạch hàng năm theo yêu cầu của tỉnh. Tăng 

cường mối quan hệ, tranh thủ sự giúp đỡ của các Bộ, ngành Trung ương, đặc 

biệt là sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ và sự hỗ trợ, tăng cường năng lực 

quản lý, ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin của Bộ Thông tin và 

Truyền thông và các cơ quan trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông. 

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về công nghệ thông tin từ tỉnh đến 

các huyện, thị xã, thành phố. Là đầu mối chủ trì, phối hợp giữa các cơ quan 

ngành dọc, các doanh nghiệp nhà nước trong việc triển khai phát triển và ứng 

dụng công nghệ thông tin trên địa bàn. Bao gồm:  

Hoàn thiện, mở rộng mạng LAN, WAN tại các cơ quan nhà nước các cấp; 

nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả mạng truyền số liệu chuyên dùng của 

cơ quan Đảng, Nhà nước tại địa phương; nâng cấp Trung tâm Tích hợp dữ liệu 

của tỉnh đáp ứng nhu cầu phát triển đa dịch vụ, đa ứng dụng, đảm bảo tích hợp 

an toàn các dữ liệu dùng chung, chuyên ngành, các hệ thống thông tin của toàn 

tỉnh. 

Nâng cấp mở rộng cổng thông tin điện tử tỉnh. Xây dựng ứng dụng công 

nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình Một cửa – Một 

cửa liên thông tỉnh Tiền Giang. 
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Xây dựng hệ thống thông tin dùng chung các ngành; Xây dựng dịch vụ 

công trực tuyến mức 3, 4 các cơ quan nhà nước. 

Xây dựng và trình phê duyệt Đề án Kiến trúc chính quyền điện tử theo 

hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 1178/BTTTT-

THH ngày 21/4/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành 

Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam. 

Tổ chức đào tạo cán bộ lãnh đạo, cán bộ phụ trách công nghệ thông tin 

cho các cơ quan, đơn vị sở, ban, ngành, huyện; nâng cao trình độ công nghệ 

thông tin cho cán bộ, công chức nhà nước các cấp về an toàn an ninh thông tin, 

ứng dụng chữ ký số, công nghệ mới, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, ứng 

dụng phần mềm nguồn mở nhằm phục vụ xây dựng Chính quyền điện tử của 

tỉnh. 

Thực hiện giám sát an toàn thông tin đối với hệ thống, dịch vụ công nghệ 

thông tin của Chính quyền điện tử tỉnh. 

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính xây dựng dự toán kinh 

phí thực hiện các chương trình, dự án công nghệ thông tin trình Ủy ban nhân 

dân tỉnh xem xét, phê duyệt. 

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo triển khai trên địa bàn tỉnh 

các nhiệm vụ trong Chương trình quốc gia phát triển nguồn nhân lực công nghệ 

thông tin. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư: 

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp kế hoạch triển khai 

các dự án công nghệ thông tin hàng năm và 5 năm. Tham mưu Ủy ban nhân 

dân tỉnh nguồn kinh phí để thúc đẩy ứng dụng và phát triển công nghệ thông 

tin, đặc biệt là nguồn vốn từ ngân sách nhà nước cho các chương trình, dự án 

về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin của tỉnh. 

Tổ chức triển khai các biện pháp nhằm tập trung các nguồn lực, thu hút 

mạnh mẽ đầu tư trong và ngoài nước để đầu tư, phát triển công nghiệp công 

nghệ thông tin. 

Thực hiện triển khai đồng bộ hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu chuyên 

ngành về quản lý doanh nghiệp, quản lý thông tin đầu tư nước ngoài; xây dựng 

hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu chuyên ngành kế hoạch và đầu tư. Xây 

dựng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 phục vụ người dân và 

doanh nghiệp. 

Sở Tài chính: 

Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các sở, ban, ngành 

liên quan hàng năm thẩm định, tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh 

phí chi thường xuyên nguồn vốn ngân sách nhà nước để thực hiện các nhiệm vụ 

ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh. 

Phối hợp với các đơn vị triển khai thực hiện hóa đơn điện tử trên phạm vi 

toàn tỉnh.  
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Thực hiện xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu chuyên ngành về 

quản lý thông tin giá cả và các hoạt động quản lý tài chính ngân sách trên địa 

bàn tỉnh; quản lý tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh.  

Sở Nội vụ: 

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và biên chế phụ trách về công nghệ thông tin trong cơ quan nhà 

nước, ngay khi có quy định hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương. 

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng tiêu chuẩn, chức 

danh Giám đốc công nghệ thông tin (CIO) trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê 

duyệt và hướng dẫn các cơ quan có liên quan thực hiện. 

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét tổ chức về cơ cấu và số 

lượng cán bộ, giáo viên, đặc biệt là giáo viên giảng dạy công nghệ thông tin, 

cũng như cán bộ phụ trách công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của các đơn 

vị. 

Phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi 

đối với cán bộ, công chức có trình độ cao trong lĩnh vực công nghệ thông tin, 

các giáo viên giảng dạy công nghệ thông tin tại các trường phổ thông trên địa 

bàn tỉnh. Thực hiện công tác thi tuyển, nâng ngạch công chức một cách minh 

bạch, công bằng và xây dựng. 

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi nhũng 

nhiễu, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết các thủ tục 

hành chính. Đẩy mạnh triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong 

cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. 

Thực hiện xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu chuyên ngành về 

quản lý công tác thi đua, khen thưởng và quỹ thi đua, khen thưởng; xây dựng 

triển khai dự án Số hóa tài liệu lưu trữ; xây dựng, triển khai dự án Xây dựng 

ứng dụng công nghệ thông tin và cơ sở dữ liệu thực hiện công tác thi tuyển, 

nâng ngạch công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. 

Sở Công thương: 

Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các sở, ban, ngành 

liên quan tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh xây dựng và chỉ đạo triển khai công 

tác xúc tiến thương mại đối với các sản phẩm công nghệ thông tin của tỉnh, hỗ 

trợ các doanh nghiệp công nghệ thông tin tham gia thị trường trong nước và 

quốc tế; khảo sát, điều tra, đánh giá nhu cầu và hiện trạng sử dụng Internet của 

các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó, đề xuất phương hướng giải 

quyết, hướng dẫn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khai thác tối đa thế mạnh 

của thương mại điện tử trong kinh doanh. 

Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các sở, ban, ngành 

liên quan xây dựng kế hoạch phát triển công nghiệp công nghệ thông tin trên 

địa bàn tỉnh; xây dựng hệ thống đo đếm điện năng thông minh. Chuẩn bị các 

điều kiện để thu hút đầu tư nước ngoài hay trong nước để phát triển công 
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nghiệp phần cứng trong các khu công nghiệp của tỉnh. Đồng thời nghiên cứu 

xây dựng cơ chế chính sách phát triển thương mại điện tử Tiền Giang.  

Xây dựng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 phục vụ 

người dân và doanh nghiệp. 

Sở Giáo dục và Đào tạo: 

Chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan xây dựng kế hoạch ứng dụng 

và phát triển công nghệ thông tin phục vụ công tác giáo dục - đào tạo, đảm bảo 

các chỉ tiêu phổ cập tin học trong nhà trường của Bộ Giáo dục và Đào tạo và 

của Quy hoạch này. 

Đẩy mạnh xã hội hóa đào tạo các cấp học trên mạng và ứng dụng công 

nghệ thông tin trong dạy và học, sách giáo khoa điện tử. 

Thực hiện xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu chuyên ngành về 

quản lý giáo dục và đào tạo. Xây dựng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 

mức độ 4 phục vụ người dân và doanh nghiệp. 

Sở Giao thông Vận tải: 

Chủ trì, phối hợp với với các ngành có liên quan thực hiện các dự án, đề 

án xây dựng chương trình ứng dụng trong quản lý nhà nước: phần mềm quản lý 

mạng lưới giao thông, quản lý phương tiện giao thông, quản lý công trình 

đường bộ, quản lý hành khách công cộng, quản lý đèn tín hiệu giao thông và 

các dịch vụ công của Sở. 

Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hạ tầng, tổ 

chức điều hành giao thông, thu phí không dừng, giám sát và xử lý vi phạm trật 

tự, an toàn giao thông trong toàn tỉnh. 

Các sở, ban, ngành khác: 

Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị khác chủ trì, thực hiện xây dựng các 

hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu chuyên ngành, các hệ thống dịch vụ công 

trực tuyến mức độ 3 và 4 phục vụ người dân và doanh nghiệp được phân công. 

Đảm bảo đầu tư và thực hiện các dự án đầu tư đã được các cấp có thẩm 

quyền quyết định theo đúng tiến độ.  

Triển khai các hoạt động về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin 

trong kế hoạch hoạt động thường xuyên của đơn vị. 

Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: 

Có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông và 

các sở, ban, ngành liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện các chương trình, 

dự án trên địa bàn, đảm bảo tính thống nhất giữa ngành với địa phương và của 

tỉnh. Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan để xây dựng, thực hiện các 

dự án ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn theo sự chỉ đạo, 

hướng dẫn của tỉnh. 



 

Điều chỉnh Quy hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin Tiền Giang 115 

Chỉ đạo các xã/phường xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các dự 

án ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ở cơ sở đảm bảo tính đồng bộ, 

thống nhất và đạt hiệu quả cao. 

Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin: 

Cần xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp với quy hoạch với định 

hướng phát triển của ngành và chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, vừa 

bảo đảm mục tiêu kinh doanh của đơn vị, vừa góp phần thiết thực thúc đẩy sự 

nghiệp phát triển kinh tế xã hội nói chung và phát triển công nghệ thông tin nói 

riêng. Thực hiện đầy đủ chế độ thống kê theo quy định của pháp luật về thống 

kê; định kỳ báo cáo đầy đủ các thông tin về Cục Thống kê và Sở Thông tin và 

Truyền thông để quản lý, theo dõi, tổng hợp. 

Các tổ chức đoàn thể, hiệp hội: 

Phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành 

phố liên quan vận động, tuyên truyền, nâng cao tri thức ứng dụng công nghệ 

thông tin trong toàn xã hội. 

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ  

Chính phủ cần hoàn thiện các quy định về điều kiện, thủ tục đầu tư, mua 

sắm, thuê dịch vụ, sản phẩm công nghệ thông tin, tạo điều kiện thúc đẩy nhanh 

thực hiện thuê dịch vụ, sản phẩm công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà 

nước, đặc biệt trong triển khai các dịch vụ có thu nhằm tạo thị trường cạnh 

tranh, khuyến khích các doanh nghiệp phát triển; giảm đầu tư hạ tầng ngân sách 

nhà nước và nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin. Đồng thời, rà 

soát, sửa đổi, bổ sung các chính sách ưu đãi về thuế cho các doanh nghiệp công 

nghệ thông tin để khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp đầu tư đẩy mạnh 

phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin. 

Đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành các văn bản quy phạm 

pháp luật thực hiện hướng dẫn trong việc chuẩn hóa và xây dựng các hệ thống 

thông tin và cơ sở dữ liệu quy mô quốc gia tại các tỉnh, thành phố nhằm tích 

hợp, kết nối liên thông các hệ thống thông tin từ Chính phủ đến cấp tỉnh, cấp 

huyện, cấp xã; tạo lập môi trường mạng, chia sẻ thông tin rộng khắp giữa các 

cơ quan nhà nước. Ban hành các chính sách thu hút và sử dụng nguồn nhân lực 

chất lượng cao về công nghệ thông tin phục vụ các cơ quan nhà nước. Nâng 

cao chất lượng mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng và Nhà 

nước, đáp ứng kịp thời yêu cầu của người sử dụng.  

Đề nghị Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, ngành, địa phương bố trí kinh 

phí chi thường xuyên nguồn ngân sách nhà nước để thực hiện các nhiệm vụ, 

giải pháp xây dựng Chính quyền điện tử theo tinh thần Nghị quyết 36a/NQ-CP 

ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử. 

Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các bộ, ngành, địa phương 

bố trí kinh phí chi đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước để thực hiện các 
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nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Chính quyền điện tử theo tinh thần Nghị quyết 

36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử. 
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PHỤ LỤC 1: BẢNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

Bảng 7: Điều chỉnh, bổ sung một số chỉ tiêu Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin tỉnh Tiền Giang đến năm 

2020 và định hướng đến năm 2030  

TT Chỉ tiêu Đơn vị tính 

Quyết định số 

2665/QĐ-UBND ngày 

30/7/2009  

Thực trạng 

đến năm 

2016 

Điều chỉnh, bổ sung Cơ sở điều 

chỉnh, bổ 

sung Đến năm 

2015 

Đến năm 

2020 
Đến 2020 Đến 2030 

A Chỉ tiêu điều chỉnh             
 

I Ứng dụng công nghệ thông tin  

1 

Tỷ lệ cán bộ cơ quan nhà nước 

được cấp và sử dụng hệ thống 

thư điện tử của tỉnh 

% 90 
 

95 100   

 

2 

Số lượng dịch vụ công cơ bản 

trực tuyến mức độ 3 được tích 

hợp trên cổng điện tử phục vụ 

người dân và doanh nghiệp 

Dịch vụ 47 80 710 

3.500 dịch vụ 

công mức độ 

3 (đạt 70%) 

và 1.500 dịch 

vụ công mức 

độ 4 (khoảng 

30%) 

5.100 dịch vụ 

công mức độ 

3 (đạt 100%) 

và 3.000 dịch 

vụ công mức 

độ 4 (khoảng 

60%) 

Nghị quyết 

36a/NQ-CP 

ngày 

14/10/2015; 

Quyết định 

1819/QĐ-TTg 

ngày 

26/10/2015 

3 

Tỷ lệ doanh nghiệp kết nối 

Internet và sử dụng hệ thống thư 

điện tử 

% 80 
 

98 100 
 

 

II Hạ tầng công nghệ thông tin  

4 

Tỷ lệ cán bộ, công chức cơ quan 

cấp tỉnh, huyện có máy tính cá 

nhân sử dụng trong công việc 

% 85 90 85 100   
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TT Chỉ tiêu Đơn vị tính 

Quyết định số 

2665/QĐ-UBND ngày 

30/7/2009  

Thực trạng 

đến năm 

2016 

Điều chỉnh, bổ sung Cơ sở điều 

chỉnh, bổ 

sung Đến năm 

2015 

Đến năm 

2020 
Đến 2020 Đến 2030 

5 

Tỷ lệ cán bộ, công chức cơ quan 

cấp xã có máy tính sử dụng 

trong công việc 

% 50 75 75 100 
 

 

6 

Tỷ lệ đơn vị trạm y tế xã, 

phường kết nối mạng LAN và 

Internet 

% 50   65 100   

 

7 

Tỷ lệ trường tiểu học trang bị 

phòng máy tính phục vụ giảng 

dạy tin học 

% 1,3   41 100   

 

III Nguồn nhân lực công nghệ thông tin  

8 

Tỷ lệ các cơ quan nhà nước từ 

cấp huyện trở lên có cán bộ phụ 

trách công nghệ thông tin 

% 100   97 100   

 

9 

Tỷ lệ các cơ quan nhà nước cấp 

tỉnh, sở, ngành, huyện có cán bộ 

lãnh đạo phụ trách công nghệ 

thông tin 

% 

100% cơ 

quan cấp 

tỉnh và 

70% cơ 

quan cấp 

huyện 

  

73% cơ quan 

cấp tỉnh và 

55% cơ quan 

cấp huyện 

100   

 

B Chỉ tiêu bổ sung 
 

I Ứng dụng công nghệ thông tin  
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TT Chỉ tiêu Đơn vị tính 

Quyết định số 

2665/QĐ-UBND ngày 

30/7/2009  

Thực trạng 

đến năm 

2016 

Điều chỉnh, bổ sung Cơ sở điều 

chỉnh, bổ 

sung Đến năm 

2015 

Đến năm 

2020 
Đến 2020 Đến 2030 

1 

Tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các 

cơ quan nhà nước dưới dạng 

điện tử (bao gồm cả các văn bản 

gửi song song cùng văn bản 

giấy) 

%     38 100 
 

Quyết định 

1819/QĐ-TTg 

ngày 

26/10/2015 

2 
Tỷ lệ người dân sử dụng các 

trang thiết bị kết nối Internet  
%     30 65 85 

 

3 Xây dựng thành phố thông minh 
    

Hình thành 

thành phố 

thông minh 

tại thành phố 

Mỹ Tho 

 

 

4 

Tỷ lệ hồ sơ khai thuế, nộp thuế 

của doanh nghiệp được nộp qua 

mạng mức độ 4 

% 
   

100 
 

 

 

 

 

 

Quyết định 

1819/QĐ-TTg 

ngày 

26/10/2015 

5 

Tỷ lệ hộ, cá nhân kinh doanh kê 

khai nghĩa vụ thuế phát sinh qua 

mạng từ việc cho thuê tài sản và 

lệ phí trước bạ khi đăng kí ô tô, 

xe máy 

% 
   

50 75 

6 

Tỷ lệ cơ quan, tổ chức thực hiện 

giao dịch điện tử trong việc thực 

hiện thủ tục tham gia Bảo hiểm 

xã hội ở mức độ 3; ứng dụng 

công nghệ thông tin để giảm số 

giờ thực hiện thủ tục Bảo hiểm 

% 
   

90 100 
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TT Chỉ tiêu Đơn vị tính 

Quyết định số 

2665/QĐ-UBND ngày 

30/7/2009  

Thực trạng 

đến năm 

2016 

Điều chỉnh, bổ sung Cơ sở điều 

chỉnh, bổ 

sung Đến năm 

2015 

Đến năm 

2020 
Đến 2020 Đến 2030 

xã hội 

7 
Tỷ lệ các gói thầu chào hàng 

cạnh tranh 
% 

   
50 70 

8 

Tỷ lệ các gói thầu quy mô nhỏ 

đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn 

chế thực hiện lựa chọn nhà thầu 

qua mạng 

% 
   

40 65 

9 
Tỷ lệ cấp đăng ký doanh nghiệp 

qua mạng 
% 

   
20 40 

10 
Tỷ lệ cấp giấy chứng nhận đầu 

tư qua mạng  
% 

   
10 20 

II Nguồn nhân lực công nghệ thông tin  

11 

Tỷ lệ cán bộ, công chức nhà 

nước, viên chức quản lý trong 

ngành giáo dục và y tế được bồi 

dưỡng, tập huấn, cập nhật kiến 

thức công nghệ thông tin 

%     80 100 
 

 

III Công nghiệp công nghệ thông tin  

12 

Số lượng doanh nghiệp phần 

mềm, nội dung số và dịch vụ 

công nghệ thông tin có thương 

hiệu  

      

Có 9 doanh 

nghiệp nội 

dung số, 

nhưng có quy 

mô nhỏ lẻ, 

doanh nghiệp 

10-15 20-25 

 



 

Điều chỉnh Quy hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin Tiền Giang 121 

TT Chỉ tiêu Đơn vị tính 

Quyết định số 

2665/QĐ-UBND ngày 

30/7/2009  

Thực trạng 

đến năm 

2016 

Điều chỉnh, bổ sung Cơ sở điều 

chỉnh, bổ 

sung Đến năm 

2015 

Đến năm 

2020 
Đến 2020 Đến 2030 

phần mềm 

chưa phát 

triển 

Bảng 8: Danh mục dự án đầu tư phát triển công nghệ thông tin tỉnh Tiền Giang đến năm 2020  

Đơn vị tính: Tỷ đồng 

TT Nội dung dự án 
Đơn vị 

chủ trì 
Mục tiêu 

Tổng 

vốn 

đầu tư 

Dự kiến vốn mỗi năm Phân bổ nguồn vốn đầu tư 

Ghi chú 
2018 2019 2020 

Ngân 

sách 

Trung 

ương 

Ngân sách địa 

phương 

Doanh 

nghiệp 
Vốn 

đầu tư 

tỉnh 

Vốn sự 

nghiệp 

CNTT 

tỉnh 

I 
Nhóm dự án ứng dụng và phát triển công nghệ 

thông tin trong khối Đảng 
15,00 15,00 0,00 0,00 8,00 7,00 0,00 0,00   
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TT Nội dung dự án 
Đơn vị 

chủ trì 
Mục tiêu 

Tổng 

vốn 

đầu tư 

Dự kiến vốn mỗi năm Phân bổ nguồn vốn đầu tư 

Ghi chú 
2018 2019 2020 

Ngân 

sách 

Trung 

ương 

Ngân sách địa 

phương 

Doanh 

nghiệp 
Vốn 

đầu tư 

tỉnh 

Vốn sự 

nghiệp 

CNTT 

tỉnh 

1 

Ứng dụng công 

nghệ thông tin 

trong hoạt động 

của các cơ quan 

đảng tỉnh Tiền 

Giang giai đoạn 

đến 2020 

Văn 

phòng 

Tỉnh ủy 

Bổ sung, nâng cấp, 

thay thế trang thiết bị 

công nghệ thông tin 

trong các cơ quan 

Đảng. Xây dựng 

Trung tâm tích hợp 

dữ liệu dùng chung, 

thống nhất của các 

cơ quan Đảng ở Tỉnh 

ủy. Xây dựng phòng 

họp trực tuyến. Xây 

dựng phần mềm đặc 

thù đảm bảo 100% 

các văn bản, tài liệu 

gửi đến các cơ quan 

Đảng được quét, lưu 

dưới dạng tệp điện tử 

và cập nhật vào hệ 

thống thông tin tác 

nghiệp của cơ quan 

15,00 15,00     8,00 7,00     

Dự án triển 

khai tiếp 

trong năm 

2018 

II 
Nhóm dự án phát triển hạ tầng kỹ thuật công nghệ 

thông tin 
33,20 14,55 10,65 8,00 0,00 19,20 0,00 14,00   
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TT Nội dung dự án 
Đơn vị 

chủ trì 
Mục tiêu 

Tổng 

vốn 

đầu tư 

Dự kiến vốn mỗi năm Phân bổ nguồn vốn đầu tư 

Ghi chú 
2018 2019 2020 

Ngân 

sách 

Trung 

ương 

Ngân sách địa 

phương 

Doanh 

nghiệp 
Vốn 

đầu tư 

tỉnh 

Vốn sự 

nghiệp 

CNTT 

tỉnh 

1 

Đầu tư trang thiết 

bị máy tính phục 

vụ hoạt động Hội 

đồng nhân dân các 

cấp nhiệm kỳ 

2016-2021 

Văn 

phòng 

Đoàn 

ĐBQH và 

HĐND 

tỉnh 

Mua sắm các thiết bị 

máy tính, cài đặt các 

ứng dụng công nghệ 

thông tin phục vụ 

hoạt động của Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

2,50 2,50       2,50     

Dự án triển 

khai tiếp 

trong năm 

2018 

2 

Nâng cấp tốc độ 

đường truyền số 

liệu chuyên dùng 

phục vụ các cơ 

quan nhà nước trên 

địa bàn tỉnh 

Sở Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

Nâng cấp tốc độ 

đường truyền số liệu 

chuyên dùng đáp 

ứng triển khai các 

ứng dụng công nghệ 

thông tin phục vụ các 

cơ quan nhà nước 

tỉnh trong công tác 

quản lý điều hành, 

chia sẻ thông tin 

5,00 1,50 1,50 2,00   5,00       
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TT Nội dung dự án 
Đơn vị 

chủ trì 
Mục tiêu 

Tổng 

vốn 

đầu tư 

Dự kiến vốn mỗi năm Phân bổ nguồn vốn đầu tư 

Ghi chú 
2018 2019 2020 

Ngân 

sách 

Trung 

ương 

Ngân sách địa 

phương 

Doanh 

nghiệp 
Vốn 

đầu tư 

tỉnh 

Vốn sự 

nghiệp 

CNTT 

tỉnh 

3 

Nâng cấp Trung 

tâm tích hợp dữ 

liệu tỉnh 

Sở Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

Nâng cấp, bổ sung 

các thiết bị bảo mật, 

thiết bị lõi, máy chủ, 

hệ thống lưu trữ và 

các trang thiết bị liên 

quan nhằm tăng 

cường khả năng xử 

lý, lưu trữ và đảm 

bảo khả năng triển 

khai các hệ thống 

thông tin dùng 

chung; đảm bảo an 

toàn, bảo mật thông 

tin cho các hệ thống 

thông tin đặt tại 

Trung tâm Tích hợp 

dữ liệu của tỉnh 

5,50 5,50       5,50     

Dự án triển 

khai tiếp 

trong năm 

2018 

4 

Đầu tư nâng cấp 

đồng bộ hạ tầng kỹ 

thuật và ứng dụng 

công nghệ thông 

tin ngành nông 

nghiệp 

Sở Nông 

nghiệp va 

Phát triển 

nông thôn 

Nhằm đảm bảo kết 

nối thông tin giữa Sở 

và các đơn vị trực 

thuộc và các cơ quan 

cấp dưới trên địa bàn 

tỉnh 

3,00 0,50 1,50 1,00   0,50   2,50   
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TT Nội dung dự án 
Đơn vị 

chủ trì 
Mục tiêu 

Tổng 

vốn 

đầu tư 

Dự kiến vốn mỗi năm Phân bổ nguồn vốn đầu tư 

Ghi chú 
2018 2019 2020 

Ngân 

sách 

Trung 

ương 

Ngân sách địa 

phương 

Doanh 

nghiệp 
Vốn 

đầu tư 

tỉnh 

Vốn sự 

nghiệp 

CNTT 

tỉnh 

5 
Tin học hóa quản 

lý ngành y tế  
Sở Y tế 

Đầu tư bổ sung, nâng 

cấp đường truyền kết 

nối các trạm y tế và 

các phòng khám đa 

khoa khu vực trên 

toàn tỉnh 

12,00 4,00 4,00 4,00   2,00   10,00   

6 

Nâng cấp hệ thống 

mạng, máy chủ, hệ 

thống bảo mật và 

Backup dữ liệu 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi 

trường 

Đáp ứng được nhu 

cầu quản lý, hệ thống 

thu thập quản lý và 

khai thác, chia sẻ cơ 

sở dữ liệu về tài 

nguyên và môi 

trường 

3,20 0,05 3,15     3,20       

7 

Dự án nâng cấp 

mở rộng cổng 

thông tin điện tử 

tỉnh 

Sở Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

Nâng cấp mở rộng 

cổng thông tin điện 

tử tỉnh, bổ sung hoàn 

chỉnh phiên bản 

tiếng Anh; nâng cấp, 

mở rộng cổng 

2,00 0,50 0,50 1,00   0,50   1,50   

III Nhóm dự án ứng dụng công nghệ thông tin 210,20 84,00 69,20 57,00 0,00 23,90 0,00 186,30   
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TT Nội dung dự án 
Đơn vị 

chủ trì 
Mục tiêu 

Tổng 

vốn 

đầu tư 

Dự kiến vốn mỗi năm Phân bổ nguồn vốn đầu tư 

Ghi chú 
2018 2019 2020 

Ngân 

sách 

Trung 

ương 

Ngân sách địa 

phương 

Doanh 

nghiệp 
Vốn 

đầu tư 

tỉnh 

Vốn sự 

nghiệp 

CNTT 

tỉnh 

1 

Xây dựng ứng 

dụng công nghệ 

thông tin vào giải 

quyết thủ tục hành 

chính theo mô 

hình Một cửa – 

Một cửa liên thông 

tỉnh Tiền Giang 

(giai đoạn 2) 

Sở Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

Xây dựng ứng dụng 

công nghệ thông tin 

vào giải quyết thủ 

tục hành chính theo 

mô hình Một cửa – 

Một cửa liên thông 

tại các sở, ban, 

ngành tỉnh và UBND 

các xã, phường, thị 

trấn 

8,90 8,90       8,90     

Dự án triển 

khai tiếp 

trong năm 

2018 

2 

Xây dựng cơ sở dữ 

liệu ngành lao 

động, thương binh 

và xã hội 

Sở Lao 

động-

Thương 

binh và 

Xã hội 

Xây dựng hệ thống 

cơ sở dữ liệu điện tử 

quản lý lực lượng lao 

động phục vụ cho 

hoạt động chuyên 

môn ngành lao động, 

thương binh và xã 

hội, phục vụ cho các 

dịch vụ hành chính 

công trực tuyến, kết 

nối với Cổng thông 

tin điện tử của tỉnh 

1,70 1,00 0,70     0,20   1,50   
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TT Nội dung dự án 
Đơn vị 

chủ trì 
Mục tiêu 

Tổng 

vốn 

đầu tư 

Dự kiến vốn mỗi năm Phân bổ nguồn vốn đầu tư 

Ghi chú 
2018 2019 2020 

Ngân 

sách 

Trung 

ương 

Ngân sách địa 

phương 

Doanh 

nghiệp 
Vốn 

đầu tư 

tỉnh 

Vốn sự 

nghiệp 

CNTT 

tỉnh 

3 

Số hóa tài liệu lưu 

trữ lịch sử tỉnh 

Tiền Giang 

Sở Nội vụ 

Chuyển đổi dần việc 

khai thác tài liệu lưu 

trữ ở dạng giấy sang 

khai thác dưới dạng 

file điện tử, giúp cho 

việc cung cấp thông 

tin được nhanh 

chóng, hiệu quả và 

tiết kiệm thời gian, 

góp phần cải cách 

thủ tục hành chính, 

nâng cao hoạt động 

ứng dụng công nghệ 

thông tin trong công 

tác lưu trữ. Tạo cơ sở 

bước đầu cho công 

ctác bảo hiểm tài liệu 

lưu trữ, phục vụ 

hoàn chỉnh hệ thống 

cơ sở dữ liệu lưu trữ 

lịch sử tỉnh 

4,00 4,00       4,00     

Dự án triển 

khai tiếp 

trong năm 

2018 
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TT Nội dung dự án 
Đơn vị 

chủ trì 
Mục tiêu 

Tổng 

vốn 

đầu tư 

Dự kiến vốn mỗi năm Phân bổ nguồn vốn đầu tư 

Ghi chú 
2018 2019 2020 

Ngân 

sách 

Trung 

ương 

Ngân sách địa 

phương 

Doanh 

nghiệp 
Vốn 

đầu tư 

tỉnh 

Vốn sự 

nghiệp 

CNTT 

tỉnh 

4 

Xây dựng hệ thống 

thông tin dùng 

chung các ngành 

Sở Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

Tích hợp các hệ 

thống thông tin các 

ngành đã triển khai, 

tăng cường chia sẻ, 

kết nối, sử dụng 

thông tin giữa các 

ngành trên địa bàn 

tỉnh và các cơ quan 

liên quan 

6,00 6,00       6,00     

Dự án triển 

khai tiếp 

trong năm 

2018 

5 

Xây dựng cơ sở dữ 

liệu quản lý ngành 

kế hoạch và đầu tư 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Xây dựng hệ thống 

cơ sở dữ liệu điện tử 

quản lý ngành kế 

hoạch đầu tư: quản 

lý doanh nghiệp, 

đăng ký kinh 

doanh… 

4,00 2,00 2,00     1,00   3,00   

6 

Xây dựng cơ sở dữ 

liệu quản lý xây 

dựng 

Sở Xây 

dựng 

Xây dựng hệ thống 

cơ sở dữ liệu điện tử 

quản lý quy hoạch, 

cấp phép xây dựng... 

phục vụ cho hoạt 

động chuyên môn 

ngành Xây dựng, 

phục vụ cho các dịch 

vụ hành chính công 

trực tuyến, kết nối 

với Cổng thông tin 

1,00 0,50 0,50     0,20   0,80   
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TT Nội dung dự án 
Đơn vị 

chủ trì 
Mục tiêu 

Tổng 

vốn 

đầu tư 

Dự kiến vốn mỗi năm Phân bổ nguồn vốn đầu tư 

Ghi chú 
2018 2019 2020 

Ngân 

sách 

Trung 

ương 

Ngân sách địa 

phương 

Doanh 

nghiệp 
Vốn 

đầu tư 

tỉnh 

Vốn sự 

nghiệp 

CNTT 

tỉnh 

điện tử của tỉnh 

7 

Xây dựng hệ thống 

thông tin tổng hợp 

kinh tế xã hội 

Cục thống 

kê tỉnh 
  2,00 1,00 1,00     0,50   1,50   

8 

Xây dựng hệ thống 

thông tin quản lý 

trong giáo dục và 

đào tạo 

Sở Giáo 

dục và 

Đào tạo 

  6,00 3,00 3,00     0,50   5,50   

9 

Xây dựng cơ sở dữ 

liệu ngành nông 

nghiệp và phát 

triển nông thôn 

Sở Nông 

nghiệp va 

Phát triển 

nông thôn 

  3,00 1,00 1,00 1,00   0,50   2,50   

10 

Xây dựng hệ thống 

phần mềm công 

báo điện tử và đầu 

tư thiết bị phục vụ 

hoạt động của 

UBND tỉnh 

Văn 

phòng 

UBND 

tỉnh 

Xây dựng hệ thống 

CSDL và phần mềm 

công báo điện tử bao 

gồm: Website công 

báo điện tử và văn 

bản pháp luật; phần 

mềm quản lý tài liệu; 

phần mềm tiếp nhận 

văn bản đăng công 

báo… 

1,10 1,10       1,10     

Dự án triển 

khai tiếp 

trong năm 

2018 
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TT Nội dung dự án 
Đơn vị 

chủ trì 
Mục tiêu 

Tổng 

vốn 

đầu tư 

Dự kiến vốn mỗi năm Phân bổ nguồn vốn đầu tư 

Ghi chú 
2018 2019 2020 

Ngân 

sách 

Trung 

ương 

Ngân sách địa 

phương 

Doanh 

nghiệp 
Vốn 

đầu tư 

tỉnh 

Vốn sự 

nghiệp 

CNTT 

tỉnh 

12 

Ứng dụng hệ 

thống giao thông 

thông minh trên 

địa bàn tỉnh Tiền 

Giang 

Sở Giao 

thông và 

Vận tải 

Cung cấp các dịch vụ 

có tính cách tân 

trong lĩnh vực quản 

trị hệ thống giao 

thông, hướng đến hệ 

thống giao thông an 

toàn hơn, an ninh 

hơn, thuận tiện hơn 

20,00 5,00 10,00 5,00   1,00   19,00   

13 

Ứng dụng và phát 

triển công nghệ 

thông tin trong 

doanh nghiệp 

Sở Công 

thương và 

các doanh 

nghiệp  

Nâng cao năng lực 

cạnh tranh của từng 

doanh nghiệp; nâng 

cao hoạt động giao 

dịch thương mại điện 

tử, phát triển thương 

mại điện tử 

150,00 50,00 50,00 50,00       150,00   

14 

Nâng cấp và phát 

triển Sàn giao dịch 

thương mại điện tử 

Sở Công 

thương 

Hỗ trợ thông tin cho 

các doanh nghiệp 

xây dựng các cơ sở 

dữ liệu giá cả, thị 

trường trong nước và 

quốc tế; hỗ trợ về 

mặt luật pháp và các 

dịch vụ khác như xúc 

tiến thương mại, tìm 

kiếm thị trường 

2,50 0,50 1,00 1,00       2,50   

IV 
Nhóm dự án đào tạo nguồn nhân lực công nghệ 

thông tin 
3,30 1,10 1,00 1,20 0,00 0,00 3,30 0,00   
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TT Nội dung dự án 
Đơn vị 

chủ trì 
Mục tiêu 

Tổng 

vốn 

đầu tư 

Dự kiến vốn mỗi năm Phân bổ nguồn vốn đầu tư 

Ghi chú 
2018 2019 2020 

Ngân 

sách 

Trung 

ương 

Ngân sách địa 

phương 

Doanh 

nghiệp 
Vốn 

đầu tư 

tỉnh 

Vốn sự 

nghiệp 

CNTT 

tỉnh 

1 
Đào tạo về an toàn 

an ninh thông tin 

Sở Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

Đào tạo về an toàn 

an ninh thông tin cho 

Quản trị mạng, 

chuyên viên phụ 

trách công nghệ 

thông tin các sở ban 

ngành tỉnh và UBND 

cấp huyện 

0,80 0,20 0,30 0,30     0,80     

2 

Tập huấn các lớp 

chuyên đề về công 

nghệ thông tin cho 

các cơ quan nhà 

nước 

Sở Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

Tập huấn nâng cao 

nhận thức, kỹ năng 

ứng dụng các hệ 

thống thông tin, các 

ứng dụng đã triển 

khai cho lãnh đạo 

các cơ quan, đơn vị; 

Ủy ban nhân dân các 

cấp trên địa bàn tỉnh 

0,50 0,10 0,20 0,20     0,50     

3 

Tập huấn triển 

khai, ứng dụng 

chữ ký số 

Sở Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

Ứng dụng hiệu quả 

chữ ký số trong giữ 

nhận văn bản điện tử 

giữa các cơ quan nhà 

nước trên địa bàn 

tỉnh 

0,80 0,30 0,20 0,30     0,80     
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TT Nội dung dự án 
Đơn vị 

chủ trì 
Mục tiêu 

Tổng 

vốn 

đầu tư 

Dự kiến vốn mỗi năm Phân bổ nguồn vốn đầu tư 

Ghi chú 
2018 2019 2020 

Ngân 

sách 

Trung 

ương 

Ngân sách địa 

phương 

Doanh 

nghiệp 
Vốn 

đầu tư 

tỉnh 

Vốn sự 

nghiệp 

CNTT 

tỉnh 

4 

Tập huấn ứng 

dụng công nghệ 

mới 

Sở Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

Tập huấn ứng dụng 

công nghệ mới nhằm 

từng bước xây dựng 

chính quyền cấp 

tỉnh; ứng dụng công 

nghệ thông tin trên 

các lĩnh vực chuyên 

ngành 

0,40 0,20 0,10 0,10     0,40     

5 

Tập huấn quản lý, 

sử dụng dịch vụ 

công trực tuyến 

Sở Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

Tập huấn cho công 

chức các cơ quan 

nhà nước quản lý, sử 

dụng hiệu quả dịch 

vụ công trực tuyến 

mức 3, 4 

0,40 0,20 0,10 0,10     0,40     

6 

Cử cán bộ, công 

chức, viên chức 

tập huấn chuyên 

sâu về quản trị hệ 

thống, an toàn, bảo 

mật thông tin tại 

thành phố Hồ Chí 

Minh 

Sở Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

Tăng cường năng lực 

tham mưu, quản trị, 

vận hành các hệ 

thống thông tin dùng 

chung của tỉnh 

0,40 0,10 0,10 0,20     0,40     

V Phát triển công nghiệp công nghệ thông tin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

1 
Phát triển công 

nghiệp phần cứng 

Sở Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

Đưa ngành công 

nghiệp công nghệ 

thông tin của tỉnh trở 

thành động lực phát 

0,00 
Tùy thuộc vào quy mô thu hút nguồn vốn xã hội hóa phát triển công 

nghiệp công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh 
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TT Nội dung dự án 
Đơn vị 

chủ trì 
Mục tiêu 

Tổng 

vốn 

đầu tư 

Dự kiến vốn mỗi năm Phân bổ nguồn vốn đầu tư 

Ghi chú 
2018 2019 2020 

Ngân 

sách 

Trung 

ương 

Ngân sách địa 

phương 

Doanh 

nghiệp 
Vốn 

đầu tư 

tỉnh 

Vốn sự 

nghiệp 

CNTT 

tỉnh 

2 

Phát triển công 

nghiệp phần mềm 

và nội dung số 

Sở Thông 

tin và 

Truyền 

thông  

triển kinh tế xã hội, 

tạo tiền đề cho các 

ngành công nghiệp 

khác cùng phát triển 

0,00   

Tổng     261,70 114,65 80,85 66,20 8,00 50,10 3,30 200,30   

Bảng 9: Trình tự ưu tiên thực hiện các dự án đầu tư phát triển công nghệ thông tin giai đoạn đến 2020 

TT Nội dung dự án 

Lộ trình thực hiện 

Năm 2018 
Năm 

2019 

Năm 

2020 

1 Nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Năm 2018     

2 
Xây dựng ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính theo mô 

hình Một cửa – Một cửa liên thông tỉnh Tiền Giang (giai đoạn 2) 
Năm 2018     

3 
Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan đảng tỉnh Tiền Giang 

giai đoạn đến 2020 
Năm 2018     

4 Xây dựng hệ thống thông tin dùng chung các ngành Năm 2018     

5 
Đầu tư trang thiết bị máy tính phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 

2016-2021 
Năm 2018     

6 Số hóa tài liệu lưu trữ lịch sử tỉnh Tiền Giang Năm 2018     
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TT Nội dung dự án 

Lộ trình thực hiện 

Năm 2018 
Năm 

2019 

Năm 

2020 

7 
Xây dựng hệ thống phần mềm công báo điện tử và đầu tư thiết bị phục vụ hoạt động 

của UBND tỉnh 
Năm 2018     

8 
Nâng cấp tốc độ đường truyền số liệu chuyên dùng phục vụ các cơ quan nhà nước trên 

địa bàn tỉnh 
Giai đoạn 2018 - 2020 

9 Dự án nâng cấp mở rộng cổng thông tin điện tử tỉnh Giai đoạn 2018 - 2020 

10 Nâng cấp hệ thống mạng, máy chủ, hệ thống bảo mật và Backup dữ liệu Giai đoạn 2018 - 2019   

11 
Đầu tư nâng cấp đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và ứng dụng công nghệ thông tin ngành 

nông nghiệp 
Giai đoạn 2018 - 2020 

12 Tin học hóa quản lý ngành y tế  Giai đoạn 2018 - 2020 

13 Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành lao động, thương binh và xã hội Giai đoạn 2018 - 2019   

14 Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý ngành kế hoạch và đầu tư Giai đoạn 2018 - 2019   

15 Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý xây dựng Giai đoạn 2018 - 2019   

16 Xây dựng hệ thống thông tin tổng hợp kinh tế xã hội Giai đoạn 2018 - 2019   

17 Xây dựng hệ thống thông tin quản lý trong giáo dục và đào tạo Giai đoạn 2018 - 2019   

18 Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Giai đoạn 2018 - 2020 

19 Ứng dụng hệ thống giao thông thông minh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Giai đoạn 2018 - 2020 

20 Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong doanh nghiệp Giai đoạn 2018 - 2020 

21 Nâng cấp và phát triển Sàn giao dịch thương mại điện tử Giai đoạn 2018 - 2020 

22 Phát triển công nghiệp phần cứng Giai đoạn 2018 - 2020 

23 Phát triển công nghiệp phần mềm và nội dung số Giai đoạn 2018 - 2020 

24 Đào tạo về an toàn an ninh thông tin Giai đoạn 2018 - 2020 

25 Tập huấn các lớp chuyên đề về công nghệ thông tin cho các cơ quan nhà nước Giai đoạn 2018 - 2020 

26 Tập huấn triển khai, ứng dụng chữ ký số Giai đoạn 2018 - 2020 

27 Tập huấn ứng dụng công nghệ mới Giai đoạn 2018 - 2020 
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TT Nội dung dự án 

Lộ trình thực hiện 

Năm 2018 
Năm 

2019 

Năm 

2020 

28 Tập huấn quản lý, sử dụng dịch vụ công trực tuyến Giai đoạn 2018 - 2020 

29 
Cử cán bộ, công chức, viên chức tập huấn chuyên sâu về quản trị hệ thống, an toàn, 

bảo mật thông tin tại thành phố Hồ Chí Minh 
Giai đoạn 2018 - 2020 
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PHỤ LỤC 2: HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG 

TIN TỈNH TIỀN GIANG 

Bảng 10: Danh mục các dự án đầu tư phát triển công nghệ thông tin 

trong giai đoạn đến 2016 

TT Tên dự án Mục tiêu 
Chủ 

đầu tư 

Địa điểm 

đầu tư 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Tổng 

vốn 

đầu 

tư 

Phân 

bổ vốn 

giai 

đoạn 

2011-

2015 

1 

Dự án Cổng 

thông tin điện 

tử tỉnh Tiền 

Giang 

Xây dựng Cổng thông tin 

điện tử, tích hợp, cung 

cấp dịch vụ hành chính 

công trực tuyến trên 

mạng; nâng cao tính 

công khai, minh bạch 

trong quản lý nhà nước; 

hướng đến phát triển 

Chính phủ điện tử… 

Sở 

Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

Văn 

phòng 

UBND 

tỉnh 

2009-

2012 
3.051 3.051 

2 

Dự án Tin 

học hóa công 

tác quản lý 

của Sở Tư 

pháp tỉnh 

Tiền Giang. 

Xây dựng hệ thống cơ sở 

dữ liệu điện tử pháp luật, 

quản lý hộ tịch, công 

chứng, chứng thực phục 

vụ cho hoạt động chuyên 

môn ngành tư pháp, phục 

vụ cho các dịch vụ hành 

chính công trực tuyến, 

kết nối với Cổng thông 

tin điện tử của tỉnh 

Sở Tư 

pháp 
Toàn tỉnh 

2009-

2012 
847 847 

3 

Dự án nâng 

cấp hệ thống 

Thư điện tử 

tỉnh Tiền 

Giang. 

Nâng cấp và hoàn thiện 

hạ tầng hệ thống thư điện 

tử tỉnh 

Văn 

phòng 

UBND 

tỉnh 

Trung 

tâm tích 

hợp dữ 

liệu tỉnh  

2011-

2012 
2.144 2.144 

4 

Dựa án Nâng 

cấp, mở rộng 

hạ tầng mạng 

diện rộng tỉnh 

Tiền Giang. 

Kết nối thông tin thông 

suốt giữa các cơ quan 

nhà nước 

Văn 

phòng 

UBND 

tỉnh 

Trung 

tâm tích 

hợp dữ 

liệu tỉnh, 

các cơ 

quan trực 

thuộc 

tỉnh, 

UBND 

cấp 

huyện, xã 

2013-

2014 
6.942 6.942 
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TT Tên dự án Mục tiêu 
Chủ 

đầu tư 

Địa điểm 

đầu tư 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Tổng 

vốn 

đầu 

tư 

Phân 

bổ vốn 

giai 

đoạn 

2011-

2015 

5 

Dự án “Xây 

dựng và nâng 

cấp mạng 

LAN cho Ủy 

ban nhân dân 

các huyện Cái 

Bè, Cai Lậy, 

Châu Thành, 

Chợ Gạo, Gò 

Công Tây, Gò 

Công Đông, 

Tân Phú 

Đông, Thị xã 

Gò Công và 

Thành phố 

Mỹ Tho” 

Xây dựng mạng LAN 

các phòng, ban thuộc 

UBND các huyện, thành 

phố, thị xã phục vụ công 

tác quản lý điều hành, 

chia sẻ thông tin. 

Sở 

Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

UBND 

cấp 

huyện 

2013-

2014 
3.810 3.810 

6 

Dự án Tin 

học hóa công 

tác quản lý 

của Sở Tư 

pháp tỉnh 

Tiền Giang 

(giai đoạn 2). 

Xây dựng hệ thống hạ 

tầng kỹ thuật CNTT và 

phần mềm quản lý hộ 

tịch 

Sở Tư 

pháp 

Sở Tư 

pháp, 

UBND 

cấp 

huyện, xã 

2014-

2015 
4.999 4.999 

7 

Dự án “Xây 

dựng cơ sở dữ 

liệu quản lý 

tài nguyên và 

môi trường 

tỉnh Tiền 

Giang” 

Xây dựng hệ thống dữ 

liệu tài nguyên môi 

trường dạng số 

Sở Tài  

nguyên 

và Môi 

trường 

Sở Tài 

nguyên 

và Môi 

trường 

2010 1.719 1.719 

8 

Dự án “Xây 

dựng hệ thống 

cơ sở dữ liệu 

thông tin về 

cán bộ, công 

chức, viên 

chức tỉnh 

Tiền Giang” 

Xây dựng hệ thống hạ 

tầng kỹ thuật công nghệ 

thông tin và phần mềm 

quản lý cán bộ, công 

chức 

Sở Nội 

vụ 

Sở Nội 

vụ, các 

sở ngành 

tỉnh, 

UBND 

cấp 

huyện, xã 

2014-

2015 
2.982 2.982 
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TT Tên dự án Mục tiêu 
Chủ 

đầu tư 

Địa điểm 

đầu tư 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Tổng 

vốn 

đầu 

tư 

Phân 

bổ vốn 

giai 

đoạn 

2011-

2015 

9 

Dự án "Xây 

dựng cơ sở dữ 

liệu quản lý 

nhân khẩu 

ngành công 

an" 

Số hóa thông tin nhân 

khẩu ngành công an tỉnh 

và xây dựng các phần 

mềm khai thác phục vụ 

quản lý hành chính 

Công 

an tỉnh 
Toàn tỉnh 

2014-

2015 
8.990 8.990 

10 

Dự án “Xây 

dựng Báo Ấp 

Bắc điện tử 

(Mua sắm 

trang thiết bị 

phần cứng và 

phần mềm 

phục vụ cho 

công tác biên 

tập, xuất bản 

tin, bài trên 

Báo Ấp Bắc 

điện tử)” 

Xây dựng báo Ấp Bắc 

trên mạng Internet 

Báo 

Ấp 

Bắc 

Tòa soạn 

Báo Ấp 

Bắc 

2011-

2014 
1.464 1.464 

11 

Dự án Ứng 

dụng công 

nghệ thông tin  

vào công tác 

giải quyết thủ 

tục hành 

chính theo mô 

hình một cửa 

một cửa liên 

thông tỉnh 

Tiền Giang 

(giai đoạn 1) 

Hê thống quản lý quy 

trình chi tiết từ tiếp nhận 

hồ sơ đến trả kết quả 

Sở 

Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

11 

UBND 

huyện, 

thị xã, 

thành 

phố 

2014-

2016 
8.615 4.731 

12 

Dự án Nâng 

cấp phần 

mềm hệ thống 

thông tin điều 

hành tác 

nghiệp. 

Nâng cấp, trang bị 11 

máy chủ, 120 máy trạm. 

Nâng cấp phần mềm hệ 

thống thông tin điều 

hành tác nghiệp 

Văn 

phòng 

Tỉnh 

ủy 

Tất cả 

các cơ 

quan 

Đảng ở 

tỉnh, 

huyện, 

thành, thị 

trong 

tỉnh  

2013 3.315 3.315 

TỔNG CỘNG   48.878 44.994 

Nguồn: Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 30/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về 

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Tiền Giang giai đoạn 

2016 – 2020 
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Bảng 11: Xếp hạng mức độ sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin  

năm 2016 của các tỉnh, thành phố 

TT Tên tỉnh  
Chỉ số 

HTKT  

Chỉ số 

HTNL  

Chỉ số 

ứng 

dụng  

ICT 

Index  

Xếp 

hạng cả 

nước 

năm 

2016 

Xếp 

hạng 

cả 

nước 

năm 

2015 

Xếp 

hạng 

cả 

nước 

năm 

2014  

1 Tiền Giang 0,47 0,54 0,71 0,57 8 17 27 

2 Cần Thơ 0,48 0,61 0,61 0,56 12 19 13 

3 Long An 0,4 0,67 0,5 0,52 20 24 21 

4 Đồng Tháp 0,34 0,64 0,4 0,46 28 18 17 

5 Kiên Giang 0,21 0,63 0,32 0,38 41 35 41 

6 Cà Mau 0,23 0,48 0,41 0,37 43 42 40 

7 Vĩnh Long 0,27 0,49 0,31 0,35 45 33 22 

8 Sóc Trăng 0,3 0,48 0,24 0,33 47 50 43 

9 An Giang 0,17 0,51 0,25 0,3 50 28 20 

10 Bến Tre 0,15 0,55 0,22 0,3 51 53 59 

11 Trà Vinh 0,16 0,36 0,39 0,3 52 45 36 

12 Hậu Giang 0,09 0,46 0,27 0,27 57 51 51 

13 Bạc Liêu 0,14 0,17 0,26 0,19 62 59 58 

Nguồn: Báo cáo chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền 

thông Việt Nam năm 2016 do Bộ Thông tin và Truyền thông và Hội Tin học Việt Nam thực 

hiện 

Bảng 12: Xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan 

nhà nước năm 2016  

TT Tên tỉnh  

Sử dụng 

thư điện 

tử 

Triển 

khai các 

ứng 

dụng cơ 

bản 

Cơ sở 

dữ liệu 

chuyên 

ngành 

Sử dụng 

văn bản 

điện tử 

Chỉ số 

Ứng 

dụng 

CNTT 

trong cơ 

quan 

nhà 

nước  

Xếp 

hạng cả 

nước 

năm 

2016 

1 Tiền Giang 98,10 16,21 15,40 28,73 0,60 7 

2 Cần Thơ 90,00 13,24 13,10 28,07 0,58 10 

3 Long An 78,90 13,37 13,50 28,50 0,51 21 

4 Đồng Tháp 90,00 14,16 7,50 27,42 0,48 26 

5 Vĩnh Long 100,00 12,50 6,70 21,00 0,41 38 

6 An Giang 27,00 11,27 10,50 28,50 0,36 41 

7 Trà Vinh 27,30 11,75 3,50 27,44 0,34 43 

8 Bến Tre 100,00 6,46 9,00 16,58 0,30 45 

9 Kiên Giang 33,40 7,38 11,30 24,95 0,28 49 

10 Cà Mau 10,70 11,53 0,50 26,55 0,24 50 
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TT Tên tỉnh  

Sử dụng 

thư điện 

tử 

Triển 

khai các 

ứng 

dụng cơ 

bản 

Cơ sở 

dữ liệu 

chuyên 

ngành 

Sử dụng 

văn bản 

điện tử 

Chỉ số 

Ứng 

dụng 

CNTT 

trong cơ 

quan 

nhà 

nước  

Xếp 

hạng cả 

nước 

năm 

2016 

11 Hậu Giang 27,40 7,16 1,00 26,00 0,24 52 

12 Sóc Trăng 53,70 7,93 5,10 15,00 0,22 55 

13 Bạc Liêu 13,10 5,27 1,70 26,00 0,21 57 

Nguồn: Báo cáo chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền 

thông Việt Nam năm 2016 do Bộ Thông tin và Truyền thông và Hội Tin học Việt Nam thực 

hiện 

Bảng 13: Xếp hạng dịch vụ công trực tuyến năm 2016  

TT Tên tỉnh  
Mức 

độ 1 

Mức 

độ 2 

Mức 

độ 3 

Mức 

độ 4 

Tổng 

hợp 

Chỉ số 

dịch 

vụ 

công 

trực 

tuyến 

Xếp 

hạng cả 

nước 

năm 

2016 

1 Tiền Giang 94,40 80,60 61,20 44,80 70,30 0,82 3 

2 Cần Thơ 86,50 71,00 55,10 21,90 59,10 0,62 11 

3 Cà Mau 83,30 71,00 42,90 27,60 55,90 0,57 18 

4 Long An 80,60 74,20 30,60 24,10 51,00 0,48 26 

5 Trà Vinh 86,10 67,70 22,40 24,10 48,30 0,44 30 

6 Kiên Giang 91,90 51,60 18,40 18,80 43,60 0,36 37 

7 Đồng Tháp 78,40 61,30 20,40 12,50 41,60 0,32 40 

8 Bạc Liêu 86,50 64,50 12,20 9,40 40,90 0,31 41 

9 Hậu Giang 75,70 41,90 30,60 12,50 40,30 0,30 44 

10 Sóc Trăng 73,00 41,90 16,30 21,90 36,90 0,24 50 

11 Vĩnh Long 78,40 51,60 8,20 9,40 34,90 0,20 55 

12 An Giang 51,40 41,90 18,40 12,50 30,20 0,12 58 

13 Bến Tre 75,70 45,20 2,00 6,30 30,20 0,12 58 

Nguồn: Báo cáo chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền 

thông Việt Nam năm 2016 do Bộ Thông tin và Truyền thông và Hội Tin học Việt Nam thực 

hiện 

Bảng 14: Xếp hạng hạ tầng kỹ thuật của các cơ quan nhà nước năm 

2016  
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TT Tên tỉnh  

Tỷ lệ máy 

tính/công 

chức, viên 

chức 

Tỷ lệ cơ 

quan nhà 

nước kết 

nối WAN 

tỉnh - 

CPNet 

Triển 

khai an 

toàn 

thông tin 

và an 

toàn dữ 

liệu 

Chỉ số hạ 

tầng kỹ 

thuật - cơ 

quan nhà 

nước  

Xếp hạng 

cả nước 

năm 2016 

1 Cần Thơ 0,90 100,00 49,60 0,59 5 

2 Tiền Giang 1,08 100,00 29,17 0,57 8 

3 Long An 1,00 57,50 38,47 0,47 19 

4 Đồng Tháp 0,97 18,60 53,73 0,41 23 

5 Vĩnh Long 0,96 19,30 33,54 0,34 32 

6 Sóc Trăng 1,00 21,00 18,76 0,31 36 

7 Kiên Giang 0,83 19,90 28,74 0,30 38 

8 Cà Mau 0,65 11,20 28,22 0,23 45 

9 An Giang 0,57 16,60 27,23 0,22 46 

10 Trà Vinh 0,24 21,10 29,47 0,17 52 

11 Bến Tre 0,47 0,30 18,91 0,13 56 

12 Hậu Giang 0,08 35,80 15,00 0,12 58 

13 Bạc Liêu 0,10 7,40 25,11 0,08 61 

Nguồn: Báo cáo chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền 

thông Việt Nam năm 2016 do Bộ Thông tin và Truyền thông và Hội Tin học Việt Nam thực 

hiện 

Bảng 15: Xếp hạng hạ tầng kỹ thuật của xã hội năm 2016 

TT Tên tỉnh  

Tỷ lệ hộ 

gia đình 

có máy 

tính 

Tỷ lệ hộ 

gia đình 

có 

Internet 

Tỷ lệ 

doanh 

nghiệp có 

Internet 

Chỉ số hạ 

tầng kỹ 

thuật - xã 

hội 

Xếp hạng 

cả nước 

năm 2016 

1 Cần Thơ 77,60 13,60 100,00 0,37 12 

2 Tiền Giang 41,60 41,60 98,40 0,37 13 

3 Long An 28,20 14,30 84,80 0,33 19 

4 Sóc Trăng 40,00 13,60 100,00 0,28 27 

5 Đồng Tháp 35,20 19,10 90,00 0,26 32 

6 Cà Mau 9,40 8,80 100,00 0,22 41 

7 Vĩnh Long 8,30 10,60 78,20 0,19 45 

8 Bạc Liêu 8,70 7,80 100,00 0,19 47 

9 Bến Tre 15,80 11,00 35,90 0,16 57 

10 Trà Vinh 5,20 4,60 100,00 0,15 58 

11 Kiên Giang 15,30 13,50 0,00 0,12 59 

12 An Giang 12,00 7,90 0,00 0,11 60 

13 Hậu Giang 5,30 1,70 0,00 0,06 63 

Nguồn: Báo cáo chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền 

thông Việt Nam năm 2016 do Bộ Thông tin và Truyền thông và Hội Tin học Việt Nam thực 

hiện 



 

Điều chỉnh Quy hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin Tiền Giang 142 

Bảng 16: Xếp hạng hạ tầng nhân lực của các cơ quan nhà nước năm 

2016  

TT Tên tỉnh  

Tỷ lệ 

cán bộ 

chuyên 

trách 

CNTT  

Tỷ lệ 

cán bộ 

chuyên 

trách có 

trình độ 

từ đại 

học 

Tỷ lệ 

cán bộ 

chuyên 

trách an 

toàn 

thông 

tin 

Tỷ lệ 

công 

chức 

viên 

chức 

được 

tập 

huấn an 

toàn 

thông 

tin 

Chỉ số 

hạ tầng 

nhân 

lực - cơ 

quan 

nhà 

nước  

Xếp 

hạng cả 

nước 

năm 

2016 

1 Đồng Tháp 2,60 100,00 0,60 2,50 0,43 11 

2 Kiên Giang 2,00 68,00 1,00 2,30 0,41 17 

3 Long An 1,10 76,40 0,50 1,50 0,39 21 

4 Cần Thơ 4,50 71,60 4,50 2,00 0,33 36 

5 Vĩnh Long 2,20 100,00 0,90 4,20 0,31 38 

6 Tiền Giang 2,00 58,30 2,00 0,70 0,29 40 

7 Cà Mau 0,10 100,00 0,10 0,00 0,20 50 

8 An Giang 0,20 93,80 0,20 0,00 0,19 52 

9 Hậu Giang 0,50 77,30 0,40 0,00 0,16 57 

10 Bạc Liêu 0,50 61,00 0,10 0,10 0,15 59 

11 Bến Tre 1,00 60,70 0,30 0,50 0,14 61 

12 Sóc Trăng 0,10 66,70 0,20 0,10 0,14 62 

13 Trà Vinh 0,20 17,00 0,20 0,80 0,05 63 

Nguồn: Báo cáo chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền 

thông Việt Nam năm 2016 do Bộ Thông tin và Truyền thông và Hội Tin học Việt Nam thực 

hiện 

Bảng 17: Xếp hạng hạ tầng nhân lực của xã hội năm 2016  

TT Tên tỉnh  

Tỷ lệ các 

trường học 

có dạy tin 

học 

Tỷ lệ các 

trường đại 

học, cao 

đẳng có 

đào tạo 

CNTT  

Chỉ số hạ 

tầng nhân 

lực - xã hội 

Xếp hạng cả 

nước năm 

2016 

1 Bến Tre 98,80 100,00 0,95 6 

2 Long An 95,90 100,00 0,94 9 

3 Cần Thơ 100,00 63,60 0,88 20 

4 Kiên Giang 82,50 83,30 0,84 24 

5 Đồng Tháp 72,90 75,00 0,83 25 

6 Sóc Trăng 73,00 100,00 0,82 30 

7 An Giang 70,80 100,00 0,82 32 

8 Tiền Giang 80,40 50,00 0,77 40 
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TT Tên tỉnh  

Tỷ lệ các 

trường học 

có dạy tin 

học 

Tỷ lệ các 

trường đại 

học, cao 

đẳng có 

đào tạo 

CNTT  

Chỉ số hạ 

tầng nhân 

lực - xã hội 

Xếp hạng cả 

nước năm 

2016 

9 Cà Mau 73,60 60,00 0,75 42 

10 Hậu Giang 81,70 50,00 0,74 44 

11 Vĩnh Long 100,00 77,80 0,67 53 

12 Trà Vinh 72,90 16,70 0,66 54 

13 Bạc Liêu 68,10 25,00 0,19 62 

Nguồn: Báo cáo chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền 

thông Việt Nam năm 2016 do Bộ Thông tin và Truyền thông và Hội Tin học Việt Nam thực 

hiện 
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PHỤ LỤC 3: GIẢI TRÌNH PHƯƠNG PHÁP DỰ BÁO 

 

1. Dự báo tỷ lệ doanh nghiệp kết nối Internet và sử dụng hệ thống thư 

điện tử 

Dự báo tỷ lệ doanh nghiệp kết nối Internet và sử dụng hệ thống thư điện tử 

được dự báo dựa trên số lượng doanh nghiệp kết nối Internet và sử dụng hệ 

thống thư điện tử và tổng số doanh nghiệp tăng hàng năm trên địa bàn tỉnh. 

Kết quả dự báo theo phương pháp tuyến tính: 

Phương pháp tuyến tính (linear) được biểu diễn trên đồ thị, là một đường 

thẳng. Trong miền số thực, phương trình tuyến tính có dạng: 

Y = mx + b 

Trong đó: 

m: độ dốc. 

b: giao điểm với trục y. 

Y: Số lượng doanh nghiệp. 

Sử dụng phần mềm Microsoft Office Excel 2007, cho ta kết quả dự báo 

như sau: 

- Dự báo số lượng doanh nghiệp kết nối Internet và sử dụng hệ thống thư 

điện tử: 

 

 

Trong đó: Y = 520,8x + 3038 

R
2
 = 0,960 (R Square = 0,960) là tổng bình phương các sai lệch giữa giá 

trị quan sát với giá trị trung bình của chúng. R Square càng gần tới 1 mô hình 

đã xây dựng càng chính xác. Ở đây R Square = 0,960 có nghĩa là mô hình đã 

được xây dựng chính xác đến 96%. 

- Dự báo tổng số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh: 
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Trong đó: Y = 508,0x + 3225 

R
2
 = 0,949 (R Square = 0,949) là tổng bình phương các sai lệch giữa giá 

trị quan sát với giá trị trung bình của chúng. R Square càng gần tới 1 mô hình 

đã xây dựng càng chính xác. Ở đây R Square = 0,949 có nghĩa là mô hình đã 

được xây dựng chính xác đến 94,9%. 

Kết quả như sau: 

Năm  

Số lượng doanh nghiệp kết 

nối Internet và sử dụng hệ 

thống thư điện tử  

Tổng số doanh 

nghiệp 

Tỷ lệ doanh nghiệp 

kết nối Internet và 

sử dụng hệ thống thư 

điện tử (%) 

2011 3.700 3.795 97,5 

2012 3.800 3.964 95,9 

2013 4.670 5.004 93,3 

2014 5.100 5.162 98,8 

2015 5.900 6.000 98,3 

2016 6.000 6.098 98,4 

2017 6.684 6.781 98,6 

2018 7.204 7.289 98,8 

2019 7.725 7.797 99,1 

2020 8.246 8.305 99,3 

2021 8.767 8.813 99,5 

2022 9.288 9.321 99,6 

2023 9.808 9.829 99,8 
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Năm  

Số lượng doanh nghiệp kết 

nối Internet và sử dụng hệ 

thống thư điện tử  

Tổng số doanh 

nghiệp 

Tỷ lệ doanh nghiệp 

kết nối Internet và 

sử dụng hệ thống thư 

điện tử (%) 

2024 10.329 10.337 99,9 

2025 10.850 10.845 100 

2. Dự báo khác 

Dự báo ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước, trong giáo 

dục và y tế; dự báo phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin được dự báo 

dựa trên phương pháp định tính, căn cứ tình hình thực tế, căn cứ định hướng 

phát triển công nghệ thông tin của Chính phủ, các Bộ, ngành như Quyết định số 

1819/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình quốc gia 

về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai 

đoạn 2016 – 2020; Quyết định 117/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin 

trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy – học, nghiên cứu khoa học góp phần 

nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 – 2020, định hướng 

đến năm 2025; Dự thảo Thông tư của Bộ Y tế về Y tế từ xa… nhằm phấn đấu 

đạt trên mức bình quân chung của cả nước. 

 



 

Điều chỉnh Quy hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin Tiền Giang 147 

PHỤ LỤC 4: BẢN ĐỒ 

 

Hình 4: Bản đồ hiện trạng mạng truyền số liệu chuyên dùng tỉnh Tiền Giang 
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Hình 5: Bản đồ hiện trạng kết nối Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh Tiền Giang 
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Hình 6: Bản đồ quy hoạch mạng truyền số liệu chuyên dùng tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 
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Hình 7: Bản đồ quy hoạch kết nối Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 
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Hình 8: Bản đồ quy hoạch Khu công nghiệp công nghệ thông tin tập trung tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 


