
 

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỤC TIN HỌC HÓA 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /THH-THHT    Hà Nội, ngày       tháng 8 năm 2020 

V/v xin ý kiến hướng dẫn mô hình  

kết nối, chia sẻ dữ liệu thông qua  

Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

cho bộ, ngành, địa phương 

 

 

Kính gửi: 

 

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

thuộc Chính phủ; 

- Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

 Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ về việc 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ TTTT; 

 Căn cứ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ quy định 

về Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước; 

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

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

định hướng đến 2025; 

 Căn cứ Quyết định số 2323/QĐ-BTTTT ngày 31/12/2019 của Bộ TTTT  

ban hành Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 2.0; 

 Để triển khai kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước được thống 

nhất trong toàn quốc, bảo đảm tuân thủ Khung kiến trúc Chính phủ điện tử  

Việt Nam, Cục Tin học hóa đã xây dựng dự thảo hướng dẫn mô hình kết nối, chia sẻ 

dữ liệu thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia cho bộ, ngành, địa 

phương. Toàn văn dự thảo văn bản hướng dẫn được đăng tải trên trang thông tin điện 

tử của Cục tại địa chỉ: https://www.aita.gov.vn. 

 Đề nghị Quý Cơ quan cho ý kiến góp ý bằng văn bản gửi về Cục Tin học hóa 

trước ngày 20/8/2020 để tổng hợp, tiếp thu, hoàn thiện trình Bộ Thông tin và Truyền 

thông ban hành áp dụng thống nhất. Bản mềm xin Quý Cơ quan gửi về địa chỉ: 

tqtuan@mic.gov.vn. 

 Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cục trưởng (để b/c); 

- Lưu: VT, THHT.  

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Đỗ Công Anh 
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