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Số: 1728
/STTTT-CNTT

Đà Nẵng, ngày 19

tháng 6 năm 2020

V/v triển khai các dự án công nghệ thông tin
trên địa bàn thành phố

Kính gửi:
- Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND thành phố Đà Nẵng;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các quận, huyện, phường, xã.
Trong thời gian qua các cơ quan, địa phương đã tích cực triển khai ứng
dụng CNTT nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành; đặc biệt đã chủ động
bố trí kinh phí (ngoài nguồn kinh phí được UBND thành phố cấp) để triển khai
các ứng dụng cần thiết.
Tuy nhiên, nhiều ứng dụng do cơ quan, địa phương tự triển khai không
đúng, không tuân thủ Khung kiến trúc chính phủ điện tử thành phố theo quy
định (Theo Điều 5 Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/ 2019 của Chính
phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà
nước); có chức năng trùng với ứng dụng khác thành phố đã triển khai, gây lãng
phí và người dùng phải dùng nhiều ứng dụng cho một (nhóm) công việc; tài liệu
thiết kế không bảo đảm dẫn đến ứng dụng xây dựng có lỗ hỏng an toàn thông
tin, gây mất thông tin, dữ liệu hoặc làm bàn đạp để kẻ xấu tấn công vào các ứng
dụng khác có liên quan và cả ảnh hướng đến các ứng dụng trên địa bàn thành
phố, …
Để tránh tình trạng trên và phục vụ triển khai ứng dụng CNTT tại cơ
quan, đơn vị được hiệu quả, an toàn; Sở TT&TT kính đề nghị:
1. Khi triển khai các ứng dụng CNTT sử dụng nguồn khác sự nghiệp
CNTT tại các cơ quan, địa phương (cả đơn vị trực thuộc):
a) Gửi hồ sơ thiết kế, đề cương cần gửi Sở TT&TT lấy ý kiến góp ý
hoặc thẩm định về phương án, giải pháp kỹ thuật, công nghệ, chia sẻ dữ liệu và
giải pháp an toàn thông tin (Sở TT&TT không lấy phí thực hiện việc này).
b) Trước khi đưa ứng dụng vào sử dụng, phải rà soát, kiểm thử chức năng,
kiểm thử lỗ hổng bảo mật, an toàn thông tin và khắc phục, bảo đảm; trường hợp
vướng mắc, khó khăn báo Sở TT&TT hỗ trợ.
2. Khi có nhu cầu ứng dụng CNTT mới, nhưng có phạm vi liên quan
đến ứng dụng hiện có của Thành phố; cần có ý kiến với Sở TT&TT để bổ sung
chức
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năng, mở rộng cho Quý cơ quan, địa phương sử trước và sau đó nhân rộng toàn
thành phố.
Sở Thông tin và Truyền thông kính đề nghị Quý cơ quan, đơn vị quan
tâm, phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, CNTT.
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