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i. SUJ' CAN THIET XAY D1NG BE AN 
1.Thrctr3ng: 

1.1. Khdi quát m3t s kt qua: 

Trong nhftng nàm qua, tinh Lao Cai dà ban hành và t chüc thrc hin nhiu 
chü trurcmg, ci ch, chinh sách tao  môi trtr&ng thun lçii cho phát trin cong ngh 
thông tin (CNTT) và truyn thông. Ha tng, djch vi vin thông, CNTT tiêp tiic có 
s1r phát trin tir tinh dn cci sâ gop ph.n nIt ngn khoãng cách giüa ca quan nhà 
rnràc vài ngu&i dan, doanh nghip, th(ic dy cãi cách hành chinh, cong khai, 
minh bach,  tit kim chi phi, nãng cao hiu qua chi d?.o,  diu hinh. Cong tác 
truyn thông ngày càng phát huy hiu qua, irng dimg cong ngh mài trong cong 
tác truyn thông xA hi, ni dung và hinh thüc phong phü, h thông thông tin ca 
sâ ttrng bixâc duçxc hoàn thin, gop ph.n tao  dng lirc cho phát irMn kirih tá - xa 
hi, bão dam quc phông, an ninh trên dja bàn tinh; quãng bá hInh ãnh tinh Lao 
Cai vâi bn be trong nithc và quc th. 

Mt s6 k& qua cii thá: 

- Ha t.ng mng vin thông phil song di dng dn 100% trung tam các xâ, 
trên 95% thôn. Ha tng mng truyn dn cap quang kt n6i và cung cp djch vi 
dn 100% trung tm cp huyn, xä, phithng, thj trân, to dan phô, 60% kêt nOi den 
thôn. H t.ng CNTT trong h thng chInh trj tfrng bithc duqc dâu tu, nâng cap 
phiic vii nhu câu ilng dng cong ngh thông tin. 

- Trin khai giai do?n 1 nn tang két n6i, tich hcTp, chia sé dü 1iu cüa tinh 
(LGSP 1.0): k& ni lien thông van bàn din til 4 cap (Trung ung, tinh, huyn, 
x). Kt ni khai thác thông tin mt s6 djch vii cüa B, ngành Trung ucmg'. 

Gm: Kt n6i v&i ca so dü 1iu Qutc gia v Däng k doanh nghip cnn B K hoch và Du tir d khai thác 
thông tin doanh nghip nh&xn h trçi giãm thành phn h s cho 10 TTHC cnn SO Cong Thucrng; Kt nôi v&i H 
th6ng thông tin cp phiôu 1' ljch tu pháp trirc tuyn cnn B Tupháp, két nM vOi H thng dlch  vii btru chInh cong 
ich cnn Bi.ru din Vit Nam (VnPost), két ni vOi c sO d 1iu Báo hiém xä hi. 
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- H thng thông tin dung chung phiic vi cong Mc quán l, tác nghip, diu 
hành, cài each hành chinh phiic vii ngithi dan, doanh nghip duqc trin khai sâu 
rng t& tinh dn ca sâ, gm: Cng thông tin din tCr, thu din tCr, ph&n mm quãn 
1 van bàn diu hành, djch vçi cong trrc tuyn tIch hçip mtt cüa lien thông din 
tü, h thng giao ban trtrc tuyn,... 

- Ti'rng buâc tto 1p  mt s co sâ dit liu2  (CSDL) phic vii vic quán l 
trong các co quan Dãng, Nhà nurc và cung cp thông tin cho ngu&i dan, doanh 
nghip khai thác, sfr dimg. 

- Buàc dAu trin khai trung tam giám sat an toàn thông tin cüa tinh; theo dOi, 
phát hin, ngän chn trên 05 triu phiên truy cp/nãm có nguy co mt an toàn di 
vài các h thong thông tin quan trçng cUa tinh. 

- 100% ca quan cp tinh, LTBND cp huyn b trI it nhAt 01 can b chuyên 
trách, phii trách CNTT. 

- Trng buàc trin khai xây di.rng do thj thông minh, hInh thành trung tam 
diu hành thông minh, thi dim trên các linh vic du ljch, y t, giáo diic, tài 
nguyen môi tnxông, giao thông thông minh. 

- Quan tam d.0 tix h tMng truyn thanh cci si, dài truyn thanh c.p xä, c1im 
ba thôn bàn, th dan ph6 phiic vi cong Mc truyn thông các thông tin thi& yêu 
dn vài nguôi dan. 

- Các cci quan Báo Lao Cai, Dài Phát thanh - Truyn hmnh tinh dã tfrng buOc 
chuyn di s theo mô hmnh tóa soan hi tii phü hçip vri xu hixàng phát trin các 
cong ngh tiên tin. 

1.2. Han ch tn 4zi 

a) V hcz tdng CNTT 

- Trang thit bj tai  Trung tam mng thông tin (trung tam d lieu) cüa tinh 
chua dáp i'rng so vri nhu cu phát trin, nht là nhu cu v hru trü dtTr 1iu lan, 
chua d.t chu.n trung tam dU lieu c.p d 3. 

- Ha tAng lc thut CNTT các co quan cAp huyn, cAp xâ chua duc dAu tu 
hoàn thin, dng b, nhAt là ha tAng mng cAp xA (mng ni b dat  chuAn cAp xA 
thuc hin ht näm 2020 mói d.t t3' l 50%). 

- Vic trin khai ha tAng vin thông tai vüng sâu, xa con khó khän do dan cu 
thua that, chi phi dAu tir lo'n, chixcing trinh vin thông cong Ich trin khai chm. 

b) V CSDL và zng ding CNTT trong các co' quan, doii vj 

- ThMu các CSDL dmg chung, CSDL lan, giá tij dtt 1iu mang lai chua cao. 
CSDL chuyên ngành chñ yu mói phiic vii cho quãn 1 cüa riêng ngành mInh 

2  CSDL: Van kin f)áng, các chi.rong trinh, d an tr9ng tam cüa Ban chip hành Dãng b tinh....; CSDL v thu tic 
hãnh chinh, van bàn hành chInh, van bàn quy phm pháp 1ut, can b, cong chrc, vin chüc; dU 1iu chi tiàu kinh 
té, xã hti; dan tc; dt dai; y th; giáo dc; tai san, tài chfnh; h nghèo... 



chua có sr k& ni, chia sé dtt 1iu, chia sé thông tin cho các t chirc, cá nhân lien 
quan dn dn tInh trng ciic b cat cü thông tin trong trng &xn vj. 

- Djch vii cong tnrc tuyn müc d 3, mIrc d 4 lien quan dn ngui dan chixa 
duçic khai thác sü ding thithng xuyên, t 1 h sa giao djch trrc tuyn con th.p. 

- Chuyn di s cOn chm trong ca h thng chinh tn, các doanh nghip và 
xã hOi;  vic thanh toán din ti:r, thucmg mai  din tCr trên dja bàn tinh chua phát 
triên m?nh. 

- Doanh nghip CNTT trên dja bàn tinh cOn thiu và yu, da s6 là các doanh 
nghip kinh doanh các san phm CNTT thông diing. Mt so doanh nghip có 
nàng hrc xay dxng và trin khai các h thng lan là chi nhánh cUa các tp doàn, 
n.ng lirc và kinh nghim trin khai cOn h?n  ch, phv thuc nhiêu vào tp doàn, 
chü yk lam Cong tác trin khai, h trçi si1 diing. 

c) V an toàn, an ninh mgng 

H thng an toàn, bào mt h trçi vic quán l, giám sat, ngän chn các nguy 
cci mt an toàn thông tin cOn thi&i. 

d) V nhân 4cc CNTT 

Ngun nhân lirc CNTT cOn thiu, chua dáp crng nhu cu v s hrcmg, chit 
hrçing nht là c.p huyn, c.p xA; thiu các chuyên gia v CNTT, an toàn thông 
tin; nhân lirc k5 näng s trong xã hi cOn h?n  ch. 

e) V trin khai do thj thông minh 

Hin mth trin khai thI dim biràc I trung tam diu hành thông mirth và mt 
s hçip phn chuyên ngành, chua hlnh thành dft lieu lan, chixa trin khai dng b 
xuyên su& tai  các do thj trçng dim cüa tinh. 

f) Ve hç tháng báo chI, truyen thông 

- H th6ng truyn thanh ca sâ dA duçvc du tli, tuy nhiên d& vài nMng noi 
duqc dAu tix ttr truâc n.m 2015 chua duqc duy tn bão duOng thu&ng xuyên dà có 
ph.n xung cp; chua trin khai thI dim h thong truyn thanh cci s& irng diing 
CNTT - vin thông. 

- Chuyk di s trong các c quan báo chi cüa tinh tnin khai cOn ch.m, 
chua theo kjp sir phát trin cüa CNTT và truyên thông. 

1.3. Nguyen n/ian cüa nhui'ng ttn 4zi, hzn c/il 

a) Nguyen nhân khách quan 

- Vic hoàn thien th ch& khuôn kM pháp 1 dng b, toàn din cho irng 
diing CNTT, an toàn thông tin, chuyn doi so quôc gia cOn chrn. 

- Các CSDL quc gia t.o nn tang phát trin ChInh phü din tcr chm dircc 
trin khai, chiia có s1r tMng nh.t gifta các BO ngành, dja phi.rmg dn den ành 
hithng chung cong tác phát trin Chinh quyn din tCr ti các dja phtwng. 
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- Dja hInh tinh Lao Cai phi'rc tap, nhiu di nüi che khut; dng bào dan tc 
sng rái rác; khI hu thay di thu&ng xuyên nell các trang thi& bj không thu duqc 
song phát thanh, h thng ba thôn ban hông thu&ng xuyên. 

b) Nguyen nhân chi quan 

- Nhn thirc v vj trI, vai trO cüa CNTT di vói sir phát trin kinh th - xâ hi 
trong m)t s ca quan, dmi vi,  doanh nghip và Nhân dan chixa thirc sr d.y dü. 

- Thu tnxTng mt s cci quan, don vi,  dja ph'iroiig chua phát huy thrcc vai trO 
tiên phong trong chi d.o, thiu quy& 1it trong thirc hin i'rng diving CNTT. 

- Ngun 1irc dành cho cOng ngh thông tin và truyn thông cOn h?n  ch. 

- Ngun nhân hrc CNTT chtra theo kjp sr phát trin, chua dáp üng v s 
hrçing, chit liiçing. ThMu cx ch chinh sách nhm thu h(t, nãng cao chit luvng 
nguôn nhân lirc CNTT, cho can bO chuyên trách, phii trách CNTT tai  các Co 
quan, don vj 

2. Sr cn thit xây durng D an: 

Tir thirc trng phát trin CNTT và truyn thông cUa tinh cOn nhi&u khO khAn, 
han chê neu tren, nhât là thiu, yu v ha tng liru trü Va CSDL; thiêu CSDL lan, 
chua dáp i.'rng cho vic thng hqp, phân tich, h trçi các cp chInh quyn trong 
cong tác dir báo, chi dao,  diu hãnh, djnh huóng các chi so phát triên kinh tê - xã 
hi cüa tinh. 

Mt khac, cuc Cách mng cong nghip lAn thir tu dang din ra nhanh 
chóng, có tác dng to lan, sâu rng tâi mci mt dOi sng kinh th - xã hi cüa tAt 
cá các quc gia tren th giài. Nghj quyt s 52-NQ/TW ngày 27 tháng 9 näm 
2019 cüa BO ChInh trj v mQt s chü tnxong, chInh sách chü dng tham gia cuc 
Cách mng cong nghip lAn thir tir nêu rO: "Xác djnh ni dung coAt  lôi, trQng tam 
là phát trie2n kinh t s, xáy ditng do thj thông minh, chInh quyên diçn tz tieAn  tat 
chinh quyn sd. ... ". Quyt djnh s 749/QD-TTg ngày 03 tháng 6 nàm 2020 cüa 
Thu ti.râng ChInh phü phê duyt "Chuong trInh chuyn di s quc gia dn näm 
2025, dinh hiràng den näm 2030" cüng xác dnh mic tiêu "Ghuyên di sO trong 
hogt dng cüa các cci quan nhà nirác, phát trie2n ChInh phñ diçn t hwáng deAn 
QiInh phi sO, gan lien phát triên djch vy dO thj thông minh vói hç thong chInh 
quyn diçn tilc phát trie2n bn vitng theo mO hmnh kinh teA  tudn hoàn 

Trong giai do?n tâi, d có th phát trin dt phá v k& cAu ha tAng, ben canh 
vic dâu tu phát trin ha tAng giao thOng, do thj thI ha tAng s là mt trong nhUng 
ha tang thiêt yêu; dng thai, xu huang chuyn d6i s6 là xu huOiig lan khOng the 
dão nguqc trong thi k' cuc Cách ming cong nghip lAn thu tix, noi nào kjp thi 
nm bat, di nhanh, di tnràc së thu duqc lçi Ich lan hon d phãt trin vuun len, 
han chê thách th'Crc, khOng bj bô 1i phIa sau. 
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Tir nhtthg phân tIch nêu trên, vic xây drng và trin khai thirc hin D an v 
phát trin cong ngh thông tin và truyn thông tinh Lao Cai giai don 2020 - 
2025 là yeu cu cp thi&. 

ii. CAN CI5 XAY WNG DE AN 

Nghj quyt s 01-NQ/DH ngày 16/10/2020 cüa Dai  hi  dai  biu Dâng b 
tinh Lao Cai ln thi'r XVI, nhim k' 2020-2025. 

PHAN TH15' HA! 
MUC TIEU, MIIM YE) VA GIAI pHAp 

I. MUC TIEU 

1. Miic tiêu tng quát 

- Phát trik CNTT và truy&n thông, hiróng dn chInh quyn s nn kinh t 
s, xa hi s; phát trin h tMng báo chI chuyên nghip, hin dai,  phü hçp vài xu 
huàng hi ti Cong ngh da phi.wng tin, h thóng thông tin CG s0, kt hqp các 
loai hInh thông tin, truyn thông nhm nâng cao hiu lirc, hiu qua chi dao,  diu 
hành, thüc dy cãi cách hành chInh trong toàn h thng chInh trj, nâng cao näng 
1irc ctnh tranh, phc vi nguôi dan, xA hi, nâng cao sir hài lông, chit hxçng cuc 
sng cho ngui dan, tao  dng lirc, thCic dy tang triràng kinh t - xA hi và gop 
phn thirc hin thành cong 02 linh vrc dt phá, 07 nhim v%1 trcng tam trong phát 
trin kinh th - xà hi, dam bào quc phOng an ninh trên dja bàn tinh Lao Cai. 

- Chi s sn sang frng dmg và phát trin CNTT - Truyn thông (ICT Index) 
tinh Lao Cai trong nhóm 10 tinh dn d.0 cüa cá nixàc, gop phn nãng cao chi s 
näng 1irc canh  tranh cp tinh (PCI), chi s Hiu qua quãn trj và Hành chInh Cong 
cp tinh (PAPI), chi s do hr&ng sir hài lông cüa ngithi dan (SiPas), chi s cái 
each hành chInh (PAR Index). 

2. Mtic  tiêu  cti  th 

- Xây dimg Trung tam dü 1iu cüa tinh dáp irng tiêu chun cp d 3 (Tier 3). 
K& n& mng din rQng, mng truyn s 1iu chuyên dung dn 100% ci quan 
Dâng, Nhà ntrâc. Ha thng djch vçL cüa 100% h th6ng thông tin dung chung cüa 
tinh chuy&n di sang dja chi IPv6. 100% ccr quan trong toàn h thông chInh trj 
thrqc du tix dam bão v ha tng CNTT phiic vi triên khai ing dpng CNTT. 

- Xây dmg các CSDL dung chung cüa tinh, trên 90% c quan, don vj thrcic 
s hóa, xây dmg co sâ dtt lieu, h th6ng thOng tin quãn l' chuyên ngãnh trçng 
dim, có sr kt ni chia sé dü 1iu, hinh thành kho dü 1iu lan, h sinh thai chInh 
quyn din tir phiic vi h thong chInh tn, phc vu xA hôi. 

- 90% h so cong vic cAp tinh, 80% h sa cong vic cAp huyn và 60% h 
so cong vic cAp x duçic xir l trén mOi trurng mng (khOng bao gôm ho so xir 
1 cong vic có iii dung mit). 
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- Trén 90% báo cáo djnh k' (không bao gm ni dung met) di.rçc gri, nhn 
qua h thng thông tin báo cáo cüa tinh, kt n& vài h th6ng báo cáo quc gia. 

- 60% h th&ig thông tin có lien quan dn ngixôi dan, doanh nghip âã di.ra váo 
vn hành, khai thác có k& n&, lien thông qua nn tang tich hçip, chia sé dIt lieu. 

- Trên 80% thu tc hành chInh dáp irng yêu cu duçic 1rin khai djch vi cong 
trirc tuyn mirc d 3, müc d 4, dtrcic cung cp trên nhiu phrnmg tin truy cp 
khác nhau, bao gm Ca thit bj di dng; tIch hqp các djch vii cong trirc tuyn mirc 
d 3, müc d 4 thi& yu cüa tinh vci Cong djch vi cong quc gia; t l h sci giãi 
quyt djch vi cong trirc tuyn mrc d 3, müc d 4 dt 50% trO len; 100% giao 
djch giüa h thng thông tin mt cira djch vii Cong cüa tinh vài Cng djch vi 
qu& gia duçic xác thrc din tCi. 

- 100% ca quan, dan vi,  dja phuang dixçc trin khai giái pháp nâng cao an 
toàn thông tin. 

- 100% can b, cong chüc các cp ducic tu.n huAn chu.n hóa k näng v 
ixng diing CNTT. 

- Tirng bithc xay dirng, phát trin djch vii do thj thông minh theo huOng bn 
vrrng tai  khu dO thj trç)ng dim thành ph Lao Cai và thj xâ Sa Pa; 1ira ch9n triên 
khai mô hInh dim do thj thông minh gn vâi chuyn dôi so toàn din cho 01 
phithng cüa thành ph Lao Cai, 01 phix?mg và 01 xâcüa thj xã Sa Pa, dánh giá 
nhãn rng dn các dja phi.rcmg khác dü diu kin. Chuyn dôi s6, phát triên Cira 
khu Quc t Lao Cai thành mô hinh mu do thj thông minh, mô rng giao 
thuong qua két n& s& 

- 100% xä, phu&ng, thj tr.n cO dài truyn thanh vá các thôn, bàn, t dan pM 
có c11m ba phát thanh hot dQng dap 1rng tiêu chun (trin khai üng ding CNTT - 
vin thông d& vài các dài, ciim mth dâu tir); 100% can b 4n hành tram  truyên 
thanh cp xä và c'iim ba truyn thanh thôn bàn, t dan phô duçic tp huân, nâng 
cao trInh d nghip vu. 

- 100% các xã, phut'mg, thj trn, thôn, bàn, t dan pM dcc duçic báo, xem 
duçic truyn hinh và nghe duçc phát thanh cüa tinh trén thit bj thông minh. 

('Ghi tth tgiphy lyc 01 kern theo) 

II. NHIM VU CU THE 

1. Phát trin CNTT, hi tng s, chuyn d& s trong h thông chinh trj 

1.1. Phdt trk4i hçz thng ky thu(it: 

- Thüc dy phát trin ha tang mng vin thông th h mài (Internet bAng 
thông rng sir d1mg giao thrc Internet th h mài [Pv6 và m& rng vüng phiic vi 
mang di dng 4G, thuang mai  hóa mng di dng 5G) lam nên tang phc vi cho 
chuyn di s tren dja ban tinh (tap trung trin khai trên các ha tang sn có, trong 
do ru tiên các khu vrc trung tam các huynIthj x!thành phó, các khu cong 
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nghip, cd quan nhà nhà nuàc, truing h9c, bnh vin và các khu virc tp trung 
dan cu). 

- Xây drng, nâng c.p, phát trin trung tam mng thông tin, trung tam d 1iu 
CC Cd quan Dãng, Nba nrn9c, cii th& xay dirng, phát trin Trung tam mng thông 
tin cüa tinh hin nay dáp irng yêu c.0 tiêu chu.n Trung tam d lieu cp dO 3, vài 
chüc n.ng là dim tp trung kt ni các mng nOi bO, mng din rng, mng 
truyên so 1iu chuyên ding trên dja bàn tinh; liru trü d1t 1iu s& các nn tang 
chInh quyn s, do thj thông minh; h th6ng thông tin, CSDL dung chung toàn 
tinh; djch vi do thj thông minh; phãn tIch dt 1iu lan phiic vii phát trin chInh 
quyên so, dO thj thông minh tinh Lao Cai. Trung tam dft 1iu '(mg diing din toán 
dam may phiic vii xay dirng chInh quyn s6, phát trin djch vi do thj thông minh 
tinh Lao Cai, có khã nang kt ni dam may chfnh phü s Vit Nam. 

- Tái cu tthc, dAu tu phát trin ha tang CNTT, h thng mng nOi bO (LAN) 
ti các dmi vj chua dam báo diu kin, chun k5 thut; nâng cap, ma rng mng 
din rng (WAN), mng truyn s lieu chuyên dung các Cd quan Dáng, Nhà nuâc 
các c.p phü hqp vài phm vi và tInh chit '(mg dimg cüa h thng thông tin quail 
1 và diu hành, cii th gm: 

+ Xây drng mài h thng mng LAN dat  tiêu chu.n cho các xä chua thrçTc 
du ti.r; 

+ Nâng c.p ha tng mng LAN các ca quan nhà nuâc cap tinh tai  các trçi so' 
hçip khi; nâng cp ,mng cap quang duo'ng triic kt n6i các trii so' hçip khi v 
Trung tam mng thông tin cüa tinh (Trung tam dt lieu) b dam bang thông dat 
10Gbps và cung cp các dim mang xônglrê nhánh k& ni vài h thông ha tang 
do thj thông minh gn khu we cap dii qua nhm nâng cao chat luqng djch vii, tiêt 
kim chi phi thuê dumg truyn; 

+ Duy tn, mo' rng k& ni mng truyn s lieu chuyên dung c.p II tinh Lao 
Cai tài tt cã các co quan nhà nixàc (chua két ni WAN) trén dja bàn tinh. 

- Xây dirng, phát trin Trung tam giám sat, diu hành chInb quyn din to', 
do thj thông minh, phiic vii quàn l, diu hành tp trung, dông bO CSDL, h 
thóng thông tin trên toàn tinh, (mg diing din toán dam may, gOm: 

+ Trung tAm giám sat, diu hành tp trung cp tinh dt tai  So' Thông tin và 
Truyn thông; 

+ Các Trung tam thânh ph&n cp ngànhIhuyn. 

- Trang bj, nâng cp may tInh, các thit bj dAu cu6i phiic vi kjp tho'i cac hoat 
dng '(mg diing CNTT trong nOi bO ca quail, dan vj, dja phuo'ng trong toàn h 
thong chInh trj cüa tinh. 

- Cii th boa Kin true chInh quyn din to', do thj thông minh dn tfrng 
ngãnh, lThh c, dja phuang. 
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1.2. Xây drng nn tang s, cc so' dfr lieu, h thong thông tin trong h 
thing chInh frj vàphtc vi ngithi dan, doanh nghip 

a,) Nhóm nn tang dung chung: 

Nãng cp và phát trin nn tang tich hc'p, chia Se dü lieu c.p tinh thành nén 
tang chInh quyn s (Digital Government Platform), gm các thành phãn: nên 
tang tIch hçp, chia sé dü 1iu (LGSP); nn tang do thj thông minh; kt nôi nên 
tang djnh danh và xác thirc din ti:r; kt ni nn tang h trçi thanh toándjch vii 
cong trirc tuyn; nn tang rng dimg di dng,... 

b) Nhóm CSDL, h thong thông tin phyc vy hogt dng trong hç thdng chinh trj: 

- Chu.n hóa, s hóa, xây dirng CSDL, djch vi ding chung (CSDL nguvi 
dung, CSDL danh miic &m v hà'nh chInh, clang viên, can b, cong chic, viên 
chi'rc; thu tiic hành chInh, doanh nghip, kinh th - xA hi,... và CSDL nen tang 
diing chung Quc gia trin khai trên dja bàn tinh: dan cu, dt dai, doanh nghip, 
tài chInh, bão him...); H thng thông tin, CSDL chuyên ngành cüa các ca quan, 
dan vj khi Dáng, Nhà ntrâc; CSDL ma; cung cAp danh mc d 1iu dA duqc s 
hóa theo quy djnh d t chüc tIch hçp, chia sé cho các h thng thông tin cüa các 
Ca quan nhà nithc báo dam d 1iu duçic thu thp mt lAn. 

- Xây drng kho dU 1iu s& h sinh thai s (km tr, tIch hcp các dft 1iu dung 
chung, chuyên ngânh, dit 1iu tr các CSDL qu& gia v dan cu, doanh nghip, tài 
chInh, hr các ngun dft 1iu khác nhau ); tuing buàc hmnh thành ca sà dir 1iu 
lan (BigData), h thng phãn tIch dtr lieu phiic viii tng hqp, phãn tIch, dir báo, h 
trçi chi dao  diu hành, giái quy& nhanh chóng nhim vi cüa các ngành, linh vtrc, 
các vAn d nóng trong x hi. 

- ChuAn hóa quy trinh nghip vi d frng ding CNTT toàn din trong các quy 
trInh hot dng, r(Jt ngAn quy trinh xi:r l, hn ch ti da st'r ding van bàn giAy, 
giám s luçing và dan giân hóa nOi  dung h sa, giãm thi gian và chi phi th?c 
hin thu t1c hânh chInh. 

- Tip tic xay dirng, phát trin các h thng thông tin dung chung tp trung, 
thng nhAt, tIch hç'p mt dim truy cap, dam bâo tInh tin Ich, h tr9' xir l' cOng 
vic cüa can b, cOng chirc, viên chirc thun tin, nhanh chóng, tiio'ng thIch trên 
thit bj di dng, nhu: h thng quán l van b và di&u hành, thu din tCr, chf k) 
s, h thng kinh t - xã hi, thng kê, báo cáo trtjc tuyn, cng diu liânh tác 
nghip, h thng truyn hInh trirc tuyn, van phông din tCr, truyn hInh trirc 
tuyn, h thng thông tin thông tin cia i dung chung (GIS) cüa tinh..... 

c) Nhóm hç thong thông tin phyc vy doanh nghip, ngw&i dan: 

- Phát trin, cung cAp các djch vi cong trrc tuyn mire d 3, mire d 4 tIch 
hçip h thng mt cira, mOt  cira lien thông din hr xir 1 h sa din tCr, h tMng 
dam bâo thun tin vó'i ngi.thi dñng h trçl trên các thit bj di dng, tIch hçp chü 
k3 s6; h thng djch vi cOng trirc tuyn h trç giãi clap thc mc cho ngir&i dan; 



doanh nghip; cong khai müc d hài lông cüa ngi.ri dan khi sir dicing djch vii 

cong trrc tuyn; k& ni vài Cng djch vil Cong quc gia; thông tin ngtr?ñ dung 
tham gia thu tiic hành chInh, djch vi cong trrc tuyk thrcic tir dng cp nht, giüp 
giâm ti da thôi gian xi:r l thu tiic hành chInh... 

- Phát trin Cng thông tin din tr; cung cAp d 1iu mi phiic vi,i xA hi, h 
thông giao tip, ttxclng tác giüa chInh quyn vâi ng1?L1i dan..... 

1.3. Nâng cao an bàn thông tin, an ninh mgng 

Phát trin h thng trung tam xir 1, giám sat an toàn thông tin (SOC) cüa 
tinh và thirc hin các giãi pháp nâng cao an toàn thông tin, an ninh mang theo cAp 
d, bão v dtt 1iu cüa các cci quan trong h thng chInh trj, dü lieu cá nhân theo 
quy djnh, k& n6i vri Trung tam Giám sat an toàn không gian mng qu6c gia, an 
toàn thông tin theo mô hInh 4 lop. 

2. Phát trin do thj thông minh gAn vói chuyên dôi s trong các linh virc 
trQng diem, dja bàn tm tiên 

- Cp nht, trin khai kin trâc CNTT và truyn thông (ICT) dO thj thông 
minh cita tinh. 

- Trin khai tIch hcrp các cam bin và irng d%ing cong ngh so vào các ha tang 
dO thj thit yu; tao  l.p d lieu thu thp qua thit bj kêt nôi Internet kêt nôi vn v.t 
(ToT): dü 1iu thu thp thông qua kt cAu ha tAng (dü lieu cam biên, dU lieu camera, 
dü lieu hành vi ngu&i dimg...) phic vti giám sat, phân tIch, quân trj dng b do thj. 

- Trin khai theo dja bàn ru tiên, gm: 

+ Lira chon trin khai mô hInh dim do thj thông mmli g.n vài chuyn di 
s toàn din cho 1 phi.r?mg cüa thành ph Lao Cai, 01 phtr&ng và 01 xã cüa thj xA 
Sa Pa và 01 xã chuyn di s linh vijc nông nghip; to chirc dánh giá, rut kinh 
nghim trwfic khi nhân rng theo 1mb e, khu c den các dja phixang. 

+ Chuyn di s trong quàn 1 cira khAu: h th6ng các cira khAu, hoat dng 
xuât nhp khAu, xuAt nhp cành, kinh t cüa khAu, khu Cong nghip; xây dirng 
CCra khâu Qu& t Lao Cai thành mô hInh mAn dO thj thông minh, m rng giao 
thrmig qua kt n6i so. 

- TriOn khai theo lTnh vrc izu tiên: xay dmg l trinh trin khai các djch vi 
do thj thông minh gn vth chuyOn dOi sO trên 06 lTnh c ira tiên phit hçTp vâi 
diêu kiin,  dc thü, nhu cAu thrc tO vO: 

+ Du ljch: H thOng thông tin, CSDL tr9ng diOm vO du ljch, ca SY lira trü, 
thOrn du lich, san phAm du ljch, ca sr djch vi du ljch, khác du ljch...; sO hóa báo 
tang, danh lam thng cãnh tiêu biu, quâ.ng b. trirc quan 3D, huàng dAn viên âo; 
các h thông thông tin phiic vi quán 1 và h trq du khách, các khu du ljch sinh 
thai thông minh... 
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+ Y t: H th6ng thông tin, CSDL tr9ng dim ngành y t, k& ni nn tang 
M trçi khám, chfta bnh tü xa; tirng buâc hmnh thành h th6ng chäm soc si'rc khôe 
và phOng bnh diia trên các cong ngh s6, h6 s s'Crc khOe din tCr, bnh an din 
tir; däng k khám chuIa bnh din tir; bnh vin thông minh; quân 1 an toàn thirc 
phm,... 

+ Giáo diic: H thng thông tin, CSDL trQng dMm ngãnh giáo diic; k& ni 
n&n tang h trçl dy và h9c t~ xa: mô hInh lap hçc thông minh, lap h9c lmmg tác, 
kt ni gia dmnh, nhâ truang; thi trirc tuyên. 

+ TIch hçTp quán 1 dng b xây dirng, do thj, giao thông, quän 1 dt dai: 
camera giám sat giao thông, an ninh, trt tr do thj, cung cp thông tin giao thông 
thai gian thirc; CSDL ngành giao thông, xây dirng, quy hoach do thj, ban d dja 
chinh, d 1iu d.t dai..... 

+ Tài nguyen, môi trtthng: R thng thông tin, CSDL ngành tài nguyen môi 
tnr0ng; h trçi quán l, giám sat môi tru&ng... 

+ Nông nghip, phOng chng thiên tai: H thng thông tin, CSDL trQng 
diem ngành nông nghip; h thng thông tin h trçi cánh báo thiên tai; quãn 1, 
giám sat, truy xut ngun gic, chui cung ixng san ph.m, cong khai thông tin 
ngun gc hang hóa, san phm,... 

3. Chuyn di s trong xä hi, thüc dy phát trin kinh tê s 

- Phát triên ha tang mng bang rng cap quang dn h gia dInh (90% do thj 
cp I và cp II, 80% dO thj c.p III, 70% do thj cp IV và 60% do thj cAp V va 
nông thôn); ph cp djch vi mng 4G/5G, din thoai thông minh d mçi nguai 
dan có th tip cn djch vi s6 mci h'ic, mçi fbi. 

- TrMn khai các chrnmg trinh dào t?o,  dào  tao lai k näng lãnh dao,  quãn l 
chuyn di s cho ngirOi dfrng dAu các c quan, t chüc, giám dc diu hânh các 
doanh nghip. 

- Dào tao,  dào  tao lai, chuAn hóa k näng CNTT, k' näng s cho di ngü can 
b, cong chüc, viên chic. Phát trin, dào tao  di ngU nhán lrc CNTT quãn l?  4n 
hành các h thng thông tin cüa tinh. 

- Thirc hin theo 1 trinh ph c.p k5 n.ng s6, k näng v an toàn, an ninh 
mng cho nguai dan (tai các dja bàn trin khai dim): bao gm các kS näng ci 
bàn nhix truy cp và 5ir dpng Internet, thu din tCr, mua ban trc tuyên, thanh toán 
din tCr, djch vi cong trirc tuyn và bao dam an toàn thông tin cá nhân, nhân rng 
ra các dja bàn khác khi dü diu kin. 

- Ap diing mô hinh giáo diic tIch hçTp khoa hc - cong ngh - k5 thut - toán 
hc (STEM), dào tao  ngoi ng&, tin hc trong chucing trInh giáo diic phO thông, 
tao nn tang cho phát trin ngun nhan 1irc có k5 näng s& 
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- Phát trin thucrng mai  din tir, thanh toán din ti; kt ni tâi các djch vi 
thanh toán trrc tuyên, phát trin tài khoân thanh toán din tr trong xã hi,... 

- Thi1c d.y 1 trInh chuyn di séi trong doanh nghip: Tio môi trix?mg cho 
chuyên dôi sO, ti i.ru hóa quy trinh hot dng, quail trj, th chüc san xut kinh 
doanh, tao ra phixo'ng thfrc, linh vIc kinh doanh mói, cung 1mg nhMu san phm, 
djch vi.i mài có ch.t hxçing, mang lai giá trj gia tang cho nn kinh t. To môi 
tnring thun lçri cho vic khi tao,  phát trin doanh nghip cong ngh s;h6 trçl. 
doanh nghip cong ngh s v tâi nguyen s và k& ni thj tnr&ng; h trçY doanh 
nghip kinh doanh, phân phi san phm, giái pháp cong ngh s cung cp các 
djch vii tu vAn 1mg diing cong ngh s&... 

4. Phát trin báo chI, truyn thông 

- Phát trin h thng báo chI chuyên nghip, hin dai  phü hqp vâi xu huàng 
hi tii Cong ngh da phucmg tin; tang tInh tung tác; phong phü ye ni dung, có 
khá nAng thu hñt cong chüng, djnh hii&ng du 1un xâ hi. 

- H thng phát thanh, truyn hInh d,i mdci theo huâng tp trung san xuAt 
chuing trmnh, báo dam thôi luçrng phát song chixcmg trmnh san xuât trong nuàc 
cüa kênh phát thanh, kênh truyn hInh ph'iic vi nhim vi chInh trj, thông tin 
tuyên truyn thi& yu cüa quc gia và dja phrnmg. 

- ing ding, di mâi Cong ngh, kt hçrp các loai hInh truyn thông, 1mg 
dimg OTT (djch vi cung cAp ni dung cho nguài sIr ding dira trên nên tang 
Internet) d cung cAp, trnyn tãi các chuo'ng trInh phát thanh, truyên hInh cUa Dài 
Phát thanh - Truyn hmnh tinh, the ni dung trên Báo Lao Cai dé ngLthi dan có the 
chIt dng nghe, xem, dcc mQi hic, mi noi tren các thiêt bj thông minh, nâng cao 
dan trI, tao  sir dng thun xà hi, thItc dAy phát triên kinh té - xA hi; 

- Trin khai h thong thông tin tçr dng thng hqp, phãn tich dánh giá, giám 
sat thông tin v Lao Cai thông qua the cong cii thông minh lam kênh tham khao 
cho các cAp, cách ngành trong diu hành phát triên kinh tê - xä hôi. 

- Trin khai thirc hin các ni dung v thông tin d6i ngoi, quáng bá. hmnh 
ãnh cIta Lao Cai näng dng, phát trin dn vói b?n  be trong nu6c và quôc tê. 

- Phát trin h th6ng truyAn thanh co si: Nâng cAp, dAu tu ccr s& vt chAt, ha 
tAng k thut he thong truyn thanh ci sâ cAp huyn, cAp xâ; lira chn thI diem h 
thng truyn thanh ca s 1mg dicing CNTT - vin thông dam bào các yeu câu ye 
tiêu chuAn k5 thu.t và an toàn thông tin theo quy djnh tai  nhIrng dja phrnmg dam 
bão diu kin ha tAng, nhân 1irc 4n hành. Dào tao,  t.p huAn cho di ngIt can b 
van hành tram truyAn thanh cAp xã và ciim ba truy&n thanh thOn, to dan phô. 
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III. GIAI PHAP TH!IC H1N 

1. Tang ctrô'ng str  lAnh do cüa cp üy dãng, chInh quyên; cong tác 
tuyên fruyn nâng cao nhn thfrc, dôi mó'i tir duy hành dng. 

- Tang cil&ng sij länh dao,  chi  dao  cüa c.p üy, chinh quyn các cp. 

- Tuyên truyn nâng cao nhn thrc, di mài tix duy v chuyn di s, tao  sir 
dng thun cüa ca h th6ng chInh trj, ngui dan, doanh nghip... 

- Nguôi ding d&u các cAp, các ngành, dja phtrcing phái chju trãch nhim trirc 
tip chi dao  phát trin, '(mg ding CNTT, chuyn di s6, an toãn, an ninh thông tin 
trong cor quan, dcm vi,  dja phucrng phii trách; gucmg mu di dâu trong üng diing 
CNTT vào cong tác chi dao,  diu hành, tao  birc chuyn bin v lê lôi, ph't.rong 
thüc lam vic. 

2. T chfrc b may và hoàn thin co ch& chInh sách phát trin CNTT và 
truyn thông (CNTT-TT) 

- Kin toàn Ban Chi dao  ChInh quyn s các cAp, các ngành phü hqp vth 
yeu cAu phát trin CNTT-TT trong tInh hinh mài. Nâng cao vai trô, hiu 1irc cña 
b may quàn l nhà nithc v CNTT-TT dam báo näng 1irc quân 1 phãi theo kjp 
s1r phát trin cUa thc tin. 

- Tp trung xay dirng mô hInh boat dng cUa các Trung tam diu hành, quãn 
trj thông minh trên c sâ t ch'(rc lai  b may nhân sir quàn 1, vn hành thông 
nhât, tinh gçn, hiu qua. Th1rc hin 1 trInh hqp nhAt mô hInh quãn ttj thông minh 
t.p trung gm chInh quyn s& do thj thông minh, hành chinh cong din tCr, Trung 
tam dt lieu, an ninh mng cüa tinh thng nhAt giao mOt  cci quan chuyên mon là 
Sâ Thông tin và Truyn thông lam dAu mi quán l. 

- Rà soát, b sung, hoàn thin các co ch chInh sách tao  co sà pháp 1 dng 
b, toàn din cho vic dAy mnh phát trin, üng ding CNTT-TT, chuyên dôi so, 
chInh quyn s& do thj thông minh; kin tao  môi tnrng phát trin cho doanh 
nghip cong ngh s, h trçi hiu qua, tao  1p thj trtx&ng nang dng cho doanh 
nghip cong ngh s Vit Nam, các djnh hrnrng phát trin. Xác dlnh  nhitng nôi 
dung Nba mràc phãi tp trung dAu tu, quãn 1', In hành, nhüng nOi  dung có the 
xa hi hóa d huy dng các ngun lirc và cong ngh cüa xä hi. 

- Nghiên e'(ru xay dmg các cc ch& chinh sách d.c thu v ch d phi cAp cho 
can b chuyên trách, phii trách CNTT, ATTI' trong các Ca quan, don vj trên dja bàn 
thh. 

3. Trin khai dng b CNTT vth cãi cách hành chInh 

- Trin khai dng bO hoat dng frng diing và phát trin CNTT vài cong tác 
cal cách hãnh chInh trong toàn h thng chfnh trj, t?o  sr chuyn bik manh  m, 
thirc chAt cho cong cuOc  cal cãch h?inh  chInh cüa tinh. 

- Di mâi co cAu t6 ch'(rc, quy trinh nghip vi cUa các Ca quan nhà ntràc. 
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4. Tap trung lam tt cong tác thông tin, truyên thông, thông tin co so'; 
thông tin di ngoi, quãn 1?  nhà ntró'c di vói hoit (1ng báo chi. 

- Theo dOi, nm bt kip thi thông tin trên báo chi, trên m1ng x hi, xü 1 
kjp thôi các vn d nhy cam, vu vic ni cm, birc xüc trén dja bàn tinh; chU 
dng cung c.p thông tin trung thc, khách quail; du tranh ch6ng các thông tin, 
quan dim sai trái, thu djch, các thông tin có tác dng tiêu circ dn sir phát triên 
cüa xã hi. Nãng cao ch.t hrcmg, hiu qua hoat dng thông tin cci s&, phü hçip vài 
tirng di ti.rqng và diu kin kinh t - xà hi cüa tfrng vüng. 

- Tang cumg hqp tác truyn thông vii các c quan thông tan báo chi nhäm 
giài thiu chü trtimg, dtrô'ng 1i chInh sách, pháp 1ut cüa Dáng và Nhà nuàc, 
quãng bá hInh ành Lao Cai vài b?n  be trong nuàc Va quôc tê. 

- Nâng cao ch.t krçmg di ngu lam cong tác thông tin vng yang v chInh 
trj, tii ttthng, Co nang lirc chuyên môn, nghip vi và dao  dirc nghê nghip, dáp 
frng tht các yêu c.0 nhim vi d.t ra di vài trng loai  hInh thông tin. 

5. Dam bão ngun lirc kinh phi cho phát trin CNTT-TT 

- B tn ngân sách dja phuang dam báo ngun lirc chi cho phát trin, rng 
diing CNTT-TT theo các rniic tiêu, nhim vii D an. 

- Sü diing hiu qua các ngun vn b sung tir ngân sách Trung uong, các 
ngun tài trçl nithc ngoài d thrc hin các miic tiêu, nhim vi cUa D an. Huy 
dng ngun hrc (doanh nghip du Ui, nhà nuOc thuê djch vii, hçxp tác cong Ui 
(PPP), xã hi hóa...). Thng cumg hqp tác vài các tp doàn, cong ty km v vin 
thông, CNTT tao  ngun 1irc cho phát trin CNTT-TT trên dja bàn tinh. 

IV. NHU CAU VON THC ffl.N E AN 

Nhu c.0 vn thrc hin D an: 1.635 t dng, trong do: 

- Vn ngãn sách nhà nuàc: 1.352 t' dng. 

- Vn ngoài ngãn sách: 283 t1 dng. 

('Oil tkt tçziphy lyc 02, 03 kern theo) 

V. HIIU QUA CUA BE AN 

1. Hiu qua v kinh t 

- Phát trin CNTT và truyn thông, hixO'ng dn chInh quyn s6, nn kinh t 
s6, xa hi s mang lai hiu qua kinh t cho ca h th6ng chInh tn và nguii dan, 
doanh nghip: giãm thiu gi.y ti giup tit kim ti da chi phi hành chInh, giàm 
chi phi thirc hin thU titc hãnh chInh, chi phi không chinh thüc; cãi thin, nâng 
cao ch.t 11.rçmg cuOc s6ng cUa Nhân dan; giãm chi phi cung c&p dch vii và quân 
trj cOng cUa chInh quyn. 

- Vic thu thp, phân tich da trên dO 1iu lan giUp nâng cao khã nang dir 
báo, di.ra ra chin luçic phát triên kinh tê phU hçip, nâng cao nàng lirc canh  tranh, 
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mang li nhiu gin trj gin tang cho nn kinh t& thüc d.y tang trii&ng kinh t, thu 
hiit d.0 tu phát trin kinh té cho tinh. 

A 2. Hiçu qua ye xa hQl 

- Phát trin CNTT và truyn thông, chuyn di s6 trong toàn h thng chinh 
trj, hInh thành dfr 1iu ló'n (Big data); thay di phucmg th(rc lam vic cüa cci quan 
nhà rnthc dira trên di 1iu s và cong ngh s, giüp nâng cao hiu lrc, hiu qua 
hot dng, thông tin chi dao,  diu hành chInh xác, kjp thai. 

- Tang cu6ng tinh cong khai, minh bach, phông, chng tham nhfzng; thüc 
day cái cách hành chInh, giãm quan lieu, nhfing nhiu, nâng cao thüc trách 
nhim di vài nguai thi hành cOng vii, phiic vi ngtthi dan, doanh nghip ngày 
mt t& hcm, rut ngn khoáng each giiia chInh quyn vâi Nhân dan; nguôi dan và 
doanh nghip tham gia vào qua trinh ra quyt djnh và xay dirng van bàn, cci ch, 
chInh sách cüa chInh quyn, gop phn to s1r hài lông, t?o  nim tin xA hi lam 
tin d n djnh chInh trj, phát trin kinh t - xa hi, dam bão quc phông - an 
ninh trên dja bàn tinh; 

- Dy m?nh  vic quáng bá hInh ãnh cUa tinh Lao Cai vói bn be trong nrnrc 
và qu6c th, thüc dy thu ht dAu tt.r, thu hñt khách du ljch. 

PHANTH1BA 
TO CH1J'C THIJ'C mEN 

I. LANH DO, Cm BiO THC H1N E AN 

Ban Chap h?inh, Ban Thithng vii Tinh u, trtjc tip, thu?mg xuyên là Thuông lrirc 
Tinh u chiu  trách nhim lAnh dao,  chi  dao  quàn trit, t chüc, kim tra, giám sat, dánh 
giáthirchiênD an. 

II. PHAN CONG TRACH NHIEM THUC HIEN BE AN 

1. Ban can sly Bang IJBND tinh chi do các S&, ban, ngành cé lien quan 
trin khai thirc hin dam báo hoàn thành mic tiêu D an; theo dOi, tng hçp và 
báo cáo kát qua thrc hin d an theo djnh kr, yêu cu. 

2. Ban Tuyên giáo Tinh üy chi do các co' quan thông tin truyn thông to 

chtrc tuyên truyn, vn dng các doanh nghip, nguôi d tIch crc tham gia các ni 
dung D an. 

3. Các huyn üy, thi u, thành üy, các dãng b trtrc thuc Tinh u chi 
do UBND các huyn, thj x, thãnh ph6, các dan vj trçre thuc xay drng d an, k 
hoch th chic trik khai thirc hin D an trên dja bàn dam báo phü hçip vOi E) an 
nay và thirc tin dja phucing; dng thai tIch eve  huy dng các ngun vn tr ngân 
sách huyn, thj xà, thành ph& các nhà tài trq, các ngun vn tir Nhân dan d dua 
vào du tu phát trin giai don 2020 - 2025. 



T/M BAN CHAP HANTI 
iTHU 

Dng Xuân Phong 

15 

ifi. CHE DQ HU'ONG DAN, DON HOc, KIEM TRA, GIAM SAT, 
THONG TIN, BAO cAo, S1 KET, TONG KET: Djnh k' 6 tháng, hang näm, 
gifla và cui nhim k3t ca quan thu tn. Co trách nhim phi hcip vài các Ca quan, 
dan vj, các dja phucing CO lien quan báo cáo kát qua trin khai thirc hin D an 
vi Tinh ur, Ban Can s1r Dãng UBND tinh; chü dng d& xdt M sung diu chinh, 
b sung nhim vii, giãi pháp thc hin D an cho phü hqp vâi yêu cu nhim vi 
th'rc th;  dam bão hoàn thành thing lçri các m1ic tiêu, nhim vi cüa dèán. - 

Trên day là D an "Phát trin Cong ngh thông tin và Truyn thông tinh Lao 
Cai, giai do?n 2020 — 2025"; các ca quail, t chüc, Ca nhân cO lien quan can cü 
th%rc hin.I. 

Noinhan:  
-BOChInhtri, 
-BanBIthiz, 
- Ban Can sr Dãng Chmnh phü, 
- Các Ban xây dirng Dãng Trung trong, 
- Van phông Trung uong Dãng, 
- Bô Thông tin và Truy&i thông, 
-DàngüyQuãnkhu2, 
- Các Dãng b trirc thuc Tinhüy, 
- Các dlc Tinh üy vién, 
- Ban can sir Dáng, Dãng doàn trirc thuc, 
- Các so, ban, ngành, doàn th tinh, 
- Lânh do Van phông Tinh u, 
- Chuyên viên TH Van phông Tinh u, 
- Liiu Van phông Tinh ui'. 



Phu Ic 01: TONG HP CHI TIEU BE AN 
PHAT TRIEN CONG NGH THONG TIN VA TRUYEN THONG 

T!NH LAO CAl GIAI BOAN 2020-2025 
Kern theo D an s 08-DA/TUngày 11/12/2020 cza Tinh zy Lao C'ai 

TT Chi tieu 
Bon vi 

trnh 

Muc tiêu 
NQDH 

Muc tieu Be an 
den nam 2025 

1 

Hoãn thin Trung tam d 1iu dáp ng tiêu chuAn 
d.p do 3 (Tier 3), Trung tam giám sat, diu hành 
thông minh gn vói Trung tam phiic vi Hânh 
chinh cong cüa tinh 

H thành 

2 
K& ni mng din rng, mng truyên so 1iu 
chuyên dung trong Ca quan Dâng, Nhà rnrâc 

0/ 0 100 

H thng djch vi các h th6ng thông tin dung chung 
cua trnh chuyen doi sang da chi IPv6 

100 

T' 1 các cci quan duçcc du ti.r dáp 1mg diu kin 
ha tng CNTT phic vii tTin khai 1mg dng CNU 

0/ 100 

5 
Co quan Dãng, s&, ban, ngành, UBND các huyn, 
thành ph6 duçic trin khai giãi pháp nãng cao an 
toàn thông tin 

% 100 

6 

T 1 thU tiic hành chinh dáp 1mg yêu cu (pM 
bin, lien quan tO'i nhiu nguM dan, doanh nghip) 
dixçic men thai dch viii cong tWc  tuyen muc d9 3, 
mIre dO 4 

% >80 >80 

T' 1 h so giái quyt theo djch vi Cong tr%rc tuyên 
mlrc dO 3, mIre dO 4 

>50 >50 

8 
T' 1 giao djch gifa H th6ng thông tin mOt 
clra_djch viii cong elm tinh vói Cng DVC quc gia 
duçic xác thirc din tIm 

% 100 

9 
T5 1 các ca quan, dcm vj dugc s6 hóa, xây dmng 
co so dIm 1iu h thng thông tin quàn 1 chuyên 
nganh tr9ng dim, Co sir kt ni chia sé dIm 1iu 

% 90 

10 
T5 1 h so cong vic cAp tinh trong các CQHCNN 
&rçic xfi l trên môi tnr&ng mng 

0/ 90 

T l M so cOng vic cAp huyn trong các 
CQHCNN dirge xlr 1' trên môi tnthng mng 

80 

12 
T 1 h so cong vic cAp x trong các CQHCNN 
duqc xlr 1 trên môi trlIng mng 

0/ 0 60 

13 
T' l báo cáo djnh k' dirge gIn, nhn qua H thng 
thông tin Mo cáo cUa tinh, kt ni vOi h thóng 
báo cáo Quoc gia 

% 80 

14 

TS' I các h th6ng thông tin cO lien quan dn 
ngithi dan, doanh nghip d dua vâo vn hành, 
thai thác có kt ni, lien thông qua nn tang tich 
hçp, chia sé dIm lieu 

0/ 0 60 



2 

TT Chi tieu 
Don v 

tinh 

Muctiêu 
NQDH 

Muc tieu Be an 
den nam 2025 

15 
T' 1 cong chrc các cp d.rçic tp hun, dào tao, 
dâo tao lai, chuan hoa ky nang ye irng ding CNTT 

100 

16 
T' 1 x, phumg, thj tnin có Dài truyn thanh và 
các thôn, bàn, t dan ph có cm ba phát thanh 
hot dng dáp üng tiêu chun 

% 100 

17 
T5' 1 can bô van hành tram truyn thanh c.p xà và 
ci1m ba truyn thanh thôn bàn, t dan ph &rçlc 
tp hun, nãng cao trInh dO nghip v%l. 

% 100 

18 
T' 1 các xâ, phtrng, thj tr.n, t dan ph& thOn bàn 
xem dirge truyn hInh và nghe dirge dài phát thanh 
cUa tinh trén thit bj thông minh; 

% 100 

19 
Phát trin do thi thông minE g.n v&i chuyn di s 
dim ti 3 dan vj, sau do nhãn rng dn các dja 
phizcmg dam bão diu kin 

3 phu6ng, xâ (tai 
thành ph Lao 

Cai, thj xã Sa Pa) 



:• 1*1 

Phu 1ic 02: NHU CAU NGUON VON THIJt Hh1JN BE AN 
PHAT TRIEN CNTT vA TRUYEN THÔNG TNH LAO CA! GIAI DOiN 2020-2025 

Kern theo D an so' 08-DA/TUngày 11/12/2020 cia Tinh z'iy Lao Cai 
Dun vj tInh: 1)) cking 

TT Ni dung dti ttr cüa d an 

Nhu dIu 
von giai 

dotn 
2021- 
2025 

VnNhãnithc Vndutircüa 
Von 
nhân 
dan 

dOng 
gop 

Von 
khác 

Bn vi cliü 
trl thtrc 

hin 
. 

Tong so 
Bu tir 
NSBP 

Von sr 
nghip 
NSBP 

Vn 
CTMT 

QG 

NSTW - 
ho trçP 
có MT 

Vn tir 
có cüa 

ON 

Vn 
vay 
(tin 

diing) 

Tong cong 1.635 1.352 226 1.060 6,0 60 262 0 11 10 

I C QUAN KHOI BANG 97 97 97 0 0 VP Tinh üy 

1 
Phát trin trung tam du' 1iu các cc quan khi 
Dãng tinh Lao Cai; Hthng giao ban trrc tuyn 

35 35 35 

2 
Phát trin ht t.ng CNTT và nâng cao an toàn 
thông tin c quan khi Dãng 

25 25 25 

S hóa; Xây d1rng CSDL, h thng thông tin 
phitc vi chi dio, diu hành khi Dáng 

35 35 35 

4 Dào tao, phát trin ngun nhân 1irc CNTT 2 2 2 

B C QUAN NHA NU'€C 1.538 1.255 226 963 6 60 262 0 11 10 

1 
C.p nht Kin trüc ChInh quyn din tir, do thj 
thông mirth tinh Lao Cai 

0,5 0,5 0,5 SâTTTT 

2 
Phát trin Trung tam mng thông tin (trung tam 
dft lieu) cUa tinh 

60 60 60 SâTTTT 

3 

Xây drng trung tam giám sat, diu hành thông 
minh (trung tarn cza tinh và 1 sO' trung tarn 

thành phn) 

63 63 43 20 Sâ TTTT 

4 

Phát trin ha tang CNTT các c quan nhà niic 
giai doan 202 1-2025: 
(Mgng LAN 79 x a; rn ang LAN, MAN các try sO' 
hop khi; Náng cp hcz tdng rnqng các huyn, thj 
xa, thànhph6, TSLCD,...) 

40 40 25 15 Sâ TTTT 



2
Do'nvjtInh: Tj.)ddn 

TT Ni dung dAu tir cüa an 

Nhu cu 
von giai 
don 
2021- 
2025 

Vn Nhà nu*c Vn thu tir cüa 

nhân 
dan 
dóng 
gop 

Von 
khác 

Don vi cliü 
trI thuc 

hin 
Tong so 

Du 
NSDP  

Von sty 
nghip 
NSDP 

Vn 
CTMT 

QG 

NSTW 
ho trç 
có MT 

Von tir 
có cüa 

DN 

Von 
vay 
(tin 

ding) 

5 
Phát trin nn tang s& nn tang tIch hçip, chia së 
dir 1iu, nn tang ca sO' d[r 1iu, co' s? dcr 1iu mci, 
HTTT dung chung tinh Lao Cai 

69 69 19 50 Si TTTT 

6 

S hóa, xây drng, phát trin các Ca si dir 1iu, h 
thng thông tin dung chung, h thng thông tin 
chuyên nganh cña các cci quan, dan vj (VP UB, 
ITIDND, KHDT, Tài ch[nh, TTTT, Twpháp, Nôi 
vu, chi cuc luu trI KHGN, Lao d5ng, Ngoqi , 
Ban dan tóc, Dài PTTH tinh, Báo Lao Cai, 
Tru'àng chuyên, tru-àng Cao dng LC; ...) 

401,5 401,5 20 381,5 
S TT&TT, 
Cácsy, 
nginh 

7 
Xây dirng kho tIch hçp di 1iu, h thng phân 
tIch dü 1iu phiic v1j tang hçip, phân tIch, dir báo, 
h tro chi dao di&u hãnh 

23 23 23 Si TTTT 

8 
Nâng dip, phát trin h thng thông tin trên nên 
tang không gian dja 1 (GIS) tinh Lao Cai 

25 25 25 
Sâ TTTT, 
các sâ, ngành 

9 I-1 théng quàn 1 van ban và diu hành 7,5 7,5 7,5 SO' TTTT 

10 H thng djch vt hành chInh cong tinh Lao Cai 6 6 6 
VPUBND 
tinh 

11 H théng Cng TTDT tinh Lao Cai 1,5 1,5 1,5 
VPUBND 
tinh 

12 Trung tam giám sat an toàn thông tin mng (SOC) 15 15 15 SO' TTTT 

13 
Truyn thông, huóng dan, dào tio, dào to 1i, tp 

huân CNTT, chuyn di s 
S 5 4 1 SO' TTTT 

14 
Phát trin djch vii  do thj thông minh gn vri 
chuyn di s trong các linh virc  tr9ng dim, dja 
bàn iru tiên: 



3 
?•'• 

Don vi tInh. TJ) ddn 

TT Ni dung dllu hr cüa (te an 

Nhu cIu 
von giai 

dOu1 

2021- 
2025 

Vn Nhã nu'o'c Von diu tu' cüa 
Vn 
nhân 
dan 

dóng 
gop 

Von 
khác 

Din v chü 
tn thuc 

hin 
Tng 

hr 
NSDP 

Von sty 
nghip 
NSDP 

Vn 
CTMT 

QG 

NSTW 
h trQ 
có MT 

VIn hr 
có cüa 

DN 

Vn 
vay 
(tin 

du•ing) 

- H thông giám sat thông tin trrc tuyên. 2,25 2,25 2,25 Sâ TTTT 

- H thng phãn ánh hin trnng 6,5 6,5 6,5 Si TTTT 

- H thong hxu trü trrc tuyên 2,2 2,2 2,2 Si TTTT 

- 
Trin khai dim mô hInh chuyn di sS toàn din 
3 dcm vi phung, xä 

50 45 45 5 SâTTTT 

- 
Chuyn di s trong quãn 1 ci'ra khu, phát triên 
d thj thông minh ti khu kinh t cira khu 

45 45 45 
Sâ TT&TT, 
BQLKKTCK 

- 

Du ljch thông minh (HTTT, CSDL trong diem ve 
du ljch, danh lam thng cánh, ccv s& lu-u trz. .Sd 
hóa báo tang, danh lam thcng cánh tiêu bié'u, 
quáng ha trc quan, hir&ng dn viên áo; các h 
thó'ng thông tin phyc vu quán l và hô trçi du 
khách.:.) 

20 20 20 S& VI-ITTDL 

- B phân mêm du ljch thông minh 12,5 12,5 12,5 Si TTTT 

- 

Y tl thông minh (CSDL trQng diem ngành Y t 
nen tang ho tro' khám, chi'a bênh lit xa, ha so' 
thc khóe diên tit,.bçnh an diên tic, dang kj khám 
chia bçnh diçn lit; bçnh vin thông minh, quán 

an toàn thu-c phdm,...) 

55 50 50 5 Sâ Y t 

- 

Giáo dyc thông minh (CSDL trQng diam ngành 
giáo dyc; mô hInh lap hQc thông minh, lop hQc 
tu-o'ng tác, kt nó'i gia dInh, nhà tru'&ng; thi try-c 

tuyê'n) 

48 45 45 3 
Sâ Giáo dtic 
và Dào tio 



4 Dan vj tInh: T dng 

TT Ni dung du tir clia d an 

Vn Nhà ntr&c Vn du tir cüa 
Vn 
nhân 
dan 
46ng 
gop 

Von 
khác 

Don vi chü 
trlthirc 

hiii 

Nhu dIn 
von giai 
don 
2021- 
2025 

Tong so 
Dn 
NSDP  

Von sir 
ngIiip 
NSDP 

Vn 
CTMT 

QG 

NSTW 
ho trç 
có MT 

Von tir 
co cua 

DN 

Von 
vay 
(tin 

diing) 

- 

TIch hçip quãn 1 dng b xây drng, do thj, giao 
thong, quàn 1 dt dai: (Camera giám sat giao 
thông, an ninh, trât ty do thj; He thO'ng thông 
tin, CSDL ngành giao thông, xáy 4rng, quy 
hogch do thj, ban d dja chIn/i, dü liçu ddt 
dcii;...) 

465 225 119 106 237 3 
Sâ TT&TT; 
Côngantinh; 
SCYGTVTXD 

Camera giám sat do thj trên dja bàn thj xà Sa Pa, 
kt hçp h thng thông tin do thj thông mirth 

10 10 10 
UBND Thj 
xã Sa Pa 

Môi tnrmg (I-Iç thing thông tin, CSDL ngành tài 
nguyen mOi tru&ng; ho tro quán l, giám sOt mOi 
tru&ng...) 

40 25 25 15 Sâ TNMT 

Nông nghip thông mirth; phông chng thiên tai 

(Hi tMng thông tin, CSDL trQng diê'm ngành 
nông nghiçp; hO trçr cOnh bOo thiên tai; quOn l. , 
giOm sat, truy xudt ngun gO'c, chuO'i cung ing 
sOn phdm; ...) 

45 30 30 5 10 

Sâ NNPTNT 
(vn khác: 
qu phông 
chông thiên 
tai) 

15 Nâng cp, phát trin h thng truyn thanh co s 20 20 15 5 SI TTTT 



Phu luc 03: TONG HP NHU CAU NGUON VON THC HIIN BE AN 
PHAT TRIEN CNTT&TRUYEN THÔNG TINH LAO CA! GIAI BON 2020-2025 

Kern theo D an s 08-DA/TUngày 1 1/12/2020 cla Tinh zTiy Lao Cai 
Don vj tInh: Ty thing 

TT Nidungdãutucüadán 

Nhu din vn giai doin 2021- 

2025 
Näm 2021 Närn 2022 Nm 2023 Näm 2024 Näm 2025 

Iongso 

'Frong dO 

Tong 
SO 

Trong dO 

Tong 
SO 

Trong do 

Ting 
SO 

Trong do 

Tong 
SO 

Trong dO 

Tong 
s 

Trong dO 

Von 
NSNN 

Von 
ngoài 
NSNN 

Von 
NSNN 

V6n 
ngoài 
NSNN 

Von 
NSNN 

V6n 
Vn 

NSNN 

Vn 
. 

ngoäi 
NSNN 

Von 

NSNN 

Von 

n goal 
NSNN 

Von 
NSNN 

Von 
ngoài 
NSNN 

(A) (B) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Tong cEng 1.635 1.352 283 171 168,79 3 356 329,19 27 448 342,49 71 394 290,99 78 325,3 220,99 104 

CO QUAN KI-IOI DANG 97 97 0 17,7 18 20,5 20,5 35,3 35,3 15,3 15,3 8,2 7,9 

Phãt triën trung tam di Iiu 

các c quan khi Dang tinh 
Lao Cal; H thng giao ban 
trtrc tuyên 

35 35 8 7,3 10 10 12 12 5 5 0 0,7 

2 

Phát triën h ting CNTT vâ 

nâng cao an toàn thông tin 
ca quan khi Dãng 

25 25 4 5 5 5 8 8 5 5 3 2 

3 

S hóa, Xây dirng CSDL, h 

thngthongtinphicviichi 
dio, diu hành khM Dàng 

35 35 5 5 5 15 15 5 5 5 5 

Dào tao, phát triên nguôn 

nhân hrc CNTT 
2 2 0,7 0,7 0,5 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 



2
Dcin vj tInh: TJ) ddn 

FT Ni dung du tu cüa d an 

NI A tu can von giai aon 202 1- 
2025 

Nm 2021 Nm 2022 N1m 2023 Nm 2024 NIm 2025 

Tong 0 

Trong dó 

Tong 
SO 

Trong dO 

Tong 
SO 

Trong dO 

Tong 
. 

SO 

Trong dO 

TOng 
SO 

Trong dO 

Tong 
SO 

Trong dO 

Von 
NSNN 

Vin 
ngoài 
NSNN 

Von 
NSNN 

Vn 
- 

ngoài 
NSNN 

Von 
NSNN 

Vn 
. 

n 
Von 

NSNN 

Vn 
ngoãi 
NSNN 

Von 
NSNN 

Vn 
ngoài 
NSNN 

Von 
NSNN 

:A) (B) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17 18 

B COQUANNHANUOC 1.538 1.255 283 154 151 3 336 308,69 27 413 307,19 71 379 275,69 78 317 213,09 104 

Cp nhat  Kin trc ChInh 
quyn din ti:r, do thj thông 
rninh tinh Lao Cal 

0,5 0,5 0,5 0,5 

2 
Phát triën Trung tarn mtng 
thông tin (trung tarn dcr Iiu) 
cOa tinh 

60 60 12 12 25 25 2 1 2 1 2 2 

Xây dirng trung tam giam 

sat, diu hãnh thông minh 
('trung lam cüa iinh và I so' 

trung 1dm ihành phdn,) 

63 63 10 10 15 15 15 15 13 13 10 10 

Phát trin h tang CNTT 
các ca quan nhà ntràc giai 
don 202 1-2025: 

(Mng LAN 79 xa, mng 
LAN, MAN các trV sâ hçp 
khi; Nâng cAp ht tAng 
mng các huyn, thj x, 
thành ph& TSLCD,...) 

40 40 4,1 4,1 11 11 12 12 8 8 4,9 4,9 



Don vi iInh: T)dón 

TT Ni dung dau tu cua de an 

Nhu ciL1 vn giai doin 2021- 
NIm 2021 Näm 2022 Nm 2023 Nm 2024 Näm 2025 

Trong do Trong do Trong dO Trong dO Trong dO Trong do 

A Tong so Von 
NSNN 

V6n 
ngoii 
NSNN 

Tong 
SO 

Von 
NSNN 

V6n 
ngoäi 
NSNN 

T6ng 
SO 

Von 
NSNN 

V6n 
ngoai 
NSNN 

TOng 
SO 

Von 
NSNN 

Von 
ngoài 
NSNN 

Tong 
SO 

Von 
NSNN 

Von 
ngoài 
NSNN 

Tong 
SO 

Von 
NSNN 

VOn 
ngoài 
NSNN 

(A) (B) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

5 

Phát triên nn tang sO, nn 
tang tIch hçrp, chia sé dff 
Iiêu,nntãngcasâdt1iu, 
cci s& dEl lieu ma, 1-ITTT 
dEing chung tinh Lao Cai 

69 69 6 6 15 15 15 15 20 20 13 13 

6 

sO hOa, xay dirng, phát trin 
cãc cci sâ dEr 1iu, h thOng 
thông tin dElng chung, h 
thOng thông tin chuyên 
ngành cQa các c quan, &in 
vj (VP UB, J-IDND, KHDT, 
Tài chInh, TTTT, Ttr pháp, 
Nti vti, chi ciic hxu trEk, 
KI-ICN, Lao dng, Ngoii 

vu, Ban dan tc, Dài PTTI-1 
tinh, Báo Lao Cai, Tru&ng 
chuyên, truOng Cao dãng 

LC; ...) 

401,5 40 1,5 50 50 90 90 90 90 90 90 81,5 81,5 

7 

Xãy dirng kho tIch hçip dEr 
Iiu, h thOng phân tIch dti 
Iiu phuc vu tong hçp, phân 
tIch, dr báo, h trçY chi do 
diu hành 

23 23 2 2 6 6 7 7 6 6 2 2 



4
Dcrn vi tInh: Tj) d&ig 

FT Ni dung du ttr cüa d n 

X h Nhu cau von giai doin 202 1- 
2025 

Näm 2021 Nm 2022 Näm 2023 Nm 2024 Niim 2025 

Trong dO Trong dO Trong dO Trong dO Trong dO 

Tong 

SO 

Trong dO 

Tong so v on 
NSNN 

Vn 
ngoãi 
NSNN 

Ting 
SO 

Von 
NSNN 

Von 
ngoii 
NSNN 

T6 ng 
50 

Von 
NSNN 

VOn 
ngoIi 
NSNN 

TOng 
SO 

Von 
NSNN 

VOn 
ngoii 
NSNN 

Tong 
SO 

Von 
NSNN 

VOn 
ngoãi 
NSNN 

Von 
NSNN 

VOn 

A) (B) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

8 

Nãng cAp, phat trin h 
thOng thông tin tren nen 
tang không gian dja 1' (GIS) 
tinh Lao Cal 

25 25 8 8 6 6 6 6 5 5 

9 
1thOngquan1vanbanva  
diu hành 

75 75 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

10 
H thOng djch vi hnh 
chInh cong tinh Lao Cal 

6 6 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

H thOng COng TTDT tinh 
Lao Cai 

1,5 1,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

12 
Trung tam giám sat an toàn 
thông tin mng (SOC) 

15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

13 
Truyn thông, htràng dan, 
dào to, dào t?o 1i, tIp 
huAn CNTT, chuyn dôi sO 

5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

14 
H thOng giám sat thông tin 
trrc tuyên. 

2,25 2,25 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 

15 
H thOng phãn ánh hin 

tnr?Yng 
6,5 6,5 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

16 H thông luu trô tr,rc tuyOn 2,2 2,2 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 



5
Dan vi iInh: Tj' ddn 

TT 
A 

Ni dung du tn cüa de an 

Nh
A u cau von giai don 2021- 

2025 
Näm 2021 Näm 2022 Nim 2023 Nãm 2024 Näm 2025 

Trong dO Trong dO Trong dO Trong dO Trong dO Trong dO 

A 
I ong so A Von 

NSNN 

Vn 
ngoài 
NSNN 

T6 ng 
A 

SO 
V6n 

NSNN 

Vn 
ngoài 
NSNN 

Tong 
SO 

A Von 
NSNN 

Vn 
ngoãi 

Tong 
A 

SO 

A Von 
NSNN 

Vn 
ngoài 
NSNN 

Tng 
A 

SO 

A 
Von 

NSNN 

Von 
ngoài 
NSNN 

Tong 
A 

SO 

A Von 
NSNN 

Von 

(A) (B) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17 18 

17 

Trin khai dim mô hlnh 
chuyn dôi so toãn din 3 
dcm vi phu6ng, x 

50 45 5 4 4 20 18 2 II 10 1 10 9 1 5 4 

18 

Chuyên dôi so trong quãn l 

cCra kMu, phát trin do thj 
thông minh ti khu kinh t 

ctrakhu 

45 2 2 10 10 15 15 9 9 9 9 

19 

Du Ijch thông minh (H777 

CSDL trQng diem v du 

ljch, danh lain thng cánh, 

ccr sà hru trz....So' hóa báo 

tang, danh lam tháng cánh 

lieu biu, quOng bá trtcc 

quan, hzróig dcin viên áo, 

các h thong thông tin phic 

v quán l và h3 trçr du 

khách...) 

20 20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

20 
B phn mm du ljch thông 

minh 
12,5 12,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 



6
Don vi tInh: Tj dong 

Ni dung dau tu CLIa (IC an 

Nh u cau von giai doin 202 1- 

2025 
Näm 2021 Näm 2022 Nãm 2023 Nm 2024 Nm 2025 

Tong 

Trong dO 

Tong 
SO 

Trong dO 

Tong 
o 

Trong dO 

TOng 

sO 

Trong dO 

TOng 

ó 

Trong dO 

TOng 

SO 

Trong dO 

NSNN 
ngoài 
NSNN 

Von 
NSNN 

Vn 
goIi 

NSNN 

Von 
NSNN 

VOn 
ngoài 
NSNN 

Von 
NSNN 

VOn 
goi 

NSNN 

Von 
NSNN 

VOn 

ngoãi 
NSNN 

Von 
NSNN 

VOn 

(B) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Y II thong ,ninh ('C'SDL 

trQng dkm ngành Y te', nén 

lông h5 lrçx khám, chita 

bnh lIt xa, ha so' sitc khOe 

c/len tIt.bCnh an din IIt, 

dOng k3 khám chita bçnh 

diç2n lit; bçnh viçn thong 

,ninh; quán lj an bàn ihirc 
phm,...) 

55 50 5 8 8 15 13 2 12 11 1 10 9 1 10 9 

GiOo dyc thông minh 

(CSDL trQng dthm ngành 

giáo dyc; mó hlnh l&p hçc 

thong nzinh, lop hQc bircing 

tOc, kIt nh gia dInh, nhà 

lrithng; till trtrc tuyln) 

48 45 3 6 6 8 8 12 11 1 12 11 1 10 9 

Tich hccp quán I' dOng b 
xây dirng, do tlil, giao 

thOng, quãn I' dt dai: 

(Camera giám sat giao 

thông, an ninh, lrt tr do 

thj; Hç thIng thông tin, 

CSDL ngành giao thông, 

xdy dtrng,  quy hoach do thj, 

bàn dh c//a chInh, c/it Iiçu 

c/It c/al;...) 

465 225 240 19 19 70 55 15 150 55 60 150 55 70 136 41 95 



7
Dcxn vf tmnh: T ddn 

TT N)idungdu tucüadán 

Nl iu cau von giai don 202 1- 
2025 

Näm 2021 Näm 2022 Näm 2023 Näni 2024 Näm 2025 

I ong SO 

Trong (JO 

Tong 
so 

Trong (16 

Tng 
SO 

Trong (16 

Tang 
SO 

Trong (10 

Tong 
SO 

Trong (10 

TOng 

Trong (JO 

Von 
NSNN 

Vtn 
ngoài 
NSNN 

Von 
NS NN 

V6n 
ngoai 
NSNN 

Von 
NSNN 

vn 
ngoài 
NSNN 

Von 
NSNN 

V6n 
ngoai 
NSNN 

Von 
NSNN 

V6n 
n goài 
NSNN 

Von 
NSNN 

Vn 
ngoài 
NSNN 

(A) (B) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Camera giám sat do thj trên 
cija bàn thj x Sa Pa; kt hcip 
h thSng thông tin do thj 
thông rninh 

10 10 5 5 2 2 1 1 1 1 1 1 

24 

MOi trumg (H thng 
thông tin, CSDL ngành tài 
nguyen mOi trtcàng; h' trçl 
quãn 1 giánz sOt mói 
trung...) 

40 25 15 5 2 3 10 7 3 10 7 3 10 7 3 5 2 3 

25 

Nông nghip thông minh; 
phOng chng thiên tai (H 
tho'ng thong tin, CSDL 
trQng dim ngành nóng 
nghip; h3 trçr cOnh báo 
thiên tai; quOn /5,  giám sat, 
lruy xuat ngudn góc, chui 
cung t'cng sOn phOn2; ...) 

45 30 15 3 3 10 5 5 15 10 5 12 10 2 5 2 3 

26 
Nâng cap, phãt trin h 
thông truyên thanh cci sâ 

20 20 2 2 5 5 5 5 4 4 4 4 
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