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Uỷ ban nhân dân TP Trà Vinh
Công nghệ thông tin là một trong các ñộng lực quan trọng nhất của sự phát triển,
cùng với một số ngành công nghệ cao khác ñang làm biến ñổi sâu sắc ñời sống kinh tế,
vǎn hoá, xã hội của thế giới hiện ñại. Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ở Việt
Nam nhằm góp phần giải phóng sức mạnh vật chất, trí tuệ và tinh thần của toàn dân tộc,
thúc ñẩy công cuộc ñổi mới, phát triển nhanh và hiện ñại hoá các ngành kinh tế. Một thập
kỷ qua kể từ Chỉ thị 58 của Bộ chính trị về công nghệ thông tin, Việt Nam ñã ñạt ñược
những bước phát triển vượt bậc. Từ vị trí không có tên trên bản ñồ công nghệ thông tin
thế giới những năm 90 của thế kỷ thứ 20, ñến nay Việt Nam ñã ñạt tới mức phát triển
trung bình của thế giới và châu Á. Mục tiêu của Chính phủ là nâng cao năng lực quản lý,
ñiều hành của cơ quan nhà nước, cải cách hành chính công, tiến tới xây dựng thành công
Chính phủ ñiện tử nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp góp phần phát triển kinh tế xã hội của ñất nước.
1. Giới thiệu về thành phố
1.1.Thông tin cơ bản
Thành phố Trà Vinh là Trung tâm Hành chính - Chính trị - Kinh tế - Văn hoá xã
hội của tỉnh Trà Vinh, có 9 phường và 01 xã, với diện tích tự nhiên là 6.803,50 ha, dân số
là 130.000 người, có 3 nhóm dân tộc lớn sinh sống là người Kinh, Khmer và người Hoa,
trong ñó người Khmer chiếm 20%. ðịa giới ành chính của thành phố Trà Vinh: phía
ðông giấy xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành, phía Tây giáp huyện Càng Long, phía
Nam giáp xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành, phía Bắc giáp sông Cổ Chiên, huyện Mỏ
Cày, tỉnh Bến Tre, có ñường Quốc lộ 53, 54 và Quốc lộ 60 ñi qua; khoảng cách giữa
thành phố Trà Vinh ñến thành phố Hồ Chí Minh khoảng 200 km (theo ñường Quốc lộ
53), khoảng 120 km (theo ñường Quốc lộ 60), cách thành phố Cần Thơ 100 km, cách bờ
biển ðông (cửa sông Cổ Chiên) khoảng 40 km. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích
cực, tỉ trọng công nghiệp - xây dựng 36,09%; thương mại dịch vụ 58,23%; nông nghiệp thủy sản 5,68%. Nét ñặc trưng cũng là niềm tự hào của nhân dân thành phố Trà Vinh là
ñô thị “xanh” của vùng ñồng bằng Sông Cửu Long. Hoà quyện giữa cảnh quan thiên
nhiên ñộc ñáo với các di lích lịch sử, văn hoá cấp Quốc gia, ñặc biệt là những ngôi chùa
cổ có hàng trăm tuổi của người dân tộc Khmer, hệ thống cây xanh với hơn 2.000 cây cổ
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thụ có số tuổi từ 100 năm trở lên là ưu thế ñể phát triển các loại hình du lịch sinh thái, du
lịch bản sắc, du lịch tâm linh...
1.2. Hiện trạng ứng dụng CNTT khi thực hiện dự án
Thành phố Trà Vinh ñã triển khai ứng dụng công nghệ thông tin từ năm 2005,
ñồng bộ nhất là giai ñoạn 2008 - 2010, bằng việc ứng dụng các phần mềm quản lý, phần
mềm chuyên môn. Hằng năm, UBND thành phố Trà Vinh ñều dành một khoảng kinh phí
cho việc ñầu tư trang, thiết bị công nghệ thông tin cho các phòng ban và UBND phường,
xã. Hiện nay, các cơ quan trực thuộc UBND thành phố Trà Vinh có 250 máy vi tính và
100% máy tính ñược kết nối mạng LAN và kết nối Internet, tỷ lệ máy tính trung bình
cũng ñược nâng lên. (bình quân 1 biên chế/máy). ðây là ñiều kiện cơ bản ñể triển khai
thành công các phần mềm vào công tác quản lý và chuyên môn (ñã triển khai ñược 27
ñơn vị, có 250 cán bộ công chức sử dụng (100%).
Năm 2008 thành phố ñã triển khai ứng dụng phần mềm M-Office nhằm quản lý
văn bản chỉ ñạo của UBND thành phố. Việc triển khai sử dụng có hiệu quả phần mềm MOffice trong công tác chỉ ñạo ñiều hành, quản lý giúp lãnh ñạo UBND thành phố theo dõi
tiến ñộ công việc, xử lý và phản hồi kết quả của cán bộ công chức, trao ñổi thông tin;
giúp người dùng tiết kiệm ñược thời gian xử lý. ðặc biệt, người dùng có thể giải quyết
công việc ở mọi lúc (ngoài giờ làm việc), mọi nơi (ngay cả khi ñi công tác ở nước ngoài).
Cùng với triển khai Dự án trên, thành phố Trà Vinh ñã ban hành “ðề án Xây dựng
Chính quyền ñiện tử thành phố Trà Vinh giai ñoạn 2011 - 2015” nhằm tạo môi trường
ñiện tử rộng khắp giữa các cơ quan nhà nước, giúp cho người dân tiết kiệm thời gian, chi
phí hồ sơ, thủ tục… và tạo ñiều kiện thuận lợi cho người dân thực hiện quyền dân chủ
trong việc tham gia xây dựng chính quyền, giám sát hoạt ñộng của Nhà nước, góp phần
thúc ñẩy phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của ñịa phương.
2. Giới thiệu về dự án ñược áp dụng tại Trà Vinh
Thông qua Hiệp Hội ñô thị Việt Nam tranh thủ ñược sự tài trợ của dự án “Hợp tác
vì quản trị ðịa phương Dân chủ ở ðông Nam Á”, thành phố Trà Vinh ñã chọn dự án áp
dụng mô hình thực tiễn tốt Chính phủ ñiển tử của thành phố Yogyakarta, Indonesia. Dự
án ñược triển khai thực hiện trong vòng 1,5 năm, từ tháng 3/2011 ñến tháng 8/2012. Mục
tiêu cụ thể của dự án là:
• Tăng chất lượng dịch vụ hành chính công;
• Giảm ñáng kể chi phí hành chính và quản lí của cơ quan hành chính nhà nước;
• Nâng cao tính minh bạch và trách nhiêm của cơ quan hành chính nhà nước;
• Nâng cao năng lực ñội ngũ cán bộ công chức ñể cung cấp dịch vụ hành chính công
cho người dân;
• Thúc ñẩy sự tham gia của người dân vào vào quản lí nhà nước.
3. Kết quả cụ thể thực hiện dự án
Qua thời gian triển khai dự án “Hợp tác vì quản trị ðịa phương Dân chủ ở ðông
Nam Á” kết hợp lồng ghép các dự án khác, hệ thống lại một các bài bản, ñến nay ñã ñạt
ñược một số kết quả như sau:
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3.1. Người dân có thể tra cứu ñược thông tin của 202 thủ tục hành chính, tra cứu hiện
trạng giải quyết hồ sơ của 28 thủ tục, và in ñược qua mạng 22 loại biểu mẫu về nhà, ñất
Thành phố triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tiếp nhận và giải
quyết hồ sơ tại bộ phận “một cửa” gồm các chương trình Quản lý cấp giấy chứng nhận
quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng ñất ở, Quản lý cấp phép xây dựng, Quản lý hộ tịch,
Hệ thống tra cứu thủ tục hành chính, Hệ thống xếp hàng tự ñộng, Hệ thống camera giám
sát. ðã ứng dụng ñược 28 loại thủ tục hành chính ñược tiếp nhận và theo dõi trên hệ
thống phần mềm. Người dân có thể biết ñược kết quả giải quyết hồ sơ của mình thông
qua việc tra cứu tại Kiosk thông tin, tra cứu qua mạng, tin nhắn ñiện thoại. 22 biểu mẫu
các loại ñược ñưa lên mạng và người dân có thể in ra ñể làm thủ tục.
Kết quả ứng dụng công nghệ thông tin tại bộ phận “một cửa” ñã tăng tỷ lệ giải
quyết hồ sơ ñúng hạn ñạt trên 98% (so với trước khi ứng dụng chỉ ñạt 70%). Từ ñó, nâng
cao hiệu quả làm việc của cán bộ công chức, giám sát ñược quá trình thực hiện hồ sơ,
người dân và doanh nghiệp ñược phục vụ ngày càng tốt hơn. Mức ñộ hài lòng của người
dân ñối với công tác cải cách hành chính ngày ñược nâng lên, qua ñiều tra xã hội học
năm 2011, tỷ lệ người dân hài lòng ñạt 98% (trước khi ứng dụng chỉ ñạt khoảng 60%).
3.2 Số lượng văn bản chỉ ñạo ñiều hành qua mạng (thay cho việc chuyển qua bằng ñường
bưu ñiện) tăng từ 11 lên 21 văn bản (tăng 10 loại văn bản so với trước khi triển khai dự
án).
Việc lưu chuyển tài liệu bằng file ñiện tử ñã tiết kiệm ñược thời gian, giấy mực in
ấn và copy nhân bản tài liệu. Việc tiết kiệm thời gian, giấy mực trong thực hiện công việc
có thể nói là rất cần thiết, nhất là trong giai ñoạn hiện nay, khi cơ quan nhà nước ñang áp
dụng các quy ñịnh về kiềm chế lạm phát, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo chủ
trương của Chính phủ. Thành phố Trà Vinh tiết kiệm ngân sách nhà nước chi cho việc in
ấn văn bản, hao mòn các trang thiết bị... khoảng 500 triệu ñồng/năm.
3.3 Website của thành phố ñược hiệu chỉnh và cải tiến: http://tptv.travinh.gov.vn
Website của thành phố Trà Vinh ñược hiệu chỉnh ñảm bảo cung cấp những thông
tin hữu ích cho người dân như: tổ chức hành chính, các văn bản chỉ ñạo ñiều hành của
thành phố, thông tin thủ tục và biểu mẫu, các tin tức – sự kiện, các thông tin thiết yếu như
nhà hàng- khách sạn, nhà thuốc, y tế, ngân hàng, các ñiểm ATM, các ñiểm du lịch;
Lượng truy cập Trang thông tin ñiện tử thành phố cũng tăng lên (từ tháng
10/2011 ñến nay khoảng 490.000 lượt truy cập, trung bình 70.000 lượt truy cập/tháng).
3.4. Cán bộ lãnh ñạo và quản lí, cán bộ phòng ban, tổ chức ñoàn thể ñược nâng cao kiến
thức và kĩ năng liên quan ñến chính phủ ñiện tử
Cán bộ công chức ñược học tập kinh nghiệm về thực hiện chính phủ ñiện tử của
Yogakarta, Indonesia qua chuyến tham quan, qua các buổi tư vấn của chuyên gia
Indonesia khi chuyên gia ñến thành phố Trà Vinh chia sẻ kinh nghiệm, qua Hội thảo giữa
kỳ ñược tổ chức tại Batam.
Ba khóa ñào tạo nhằm nâng cao kiến thức về chính phủ ñiện tử cho lãnh ñạo, cán
bộ công chức các ñơn vị thành phố với 90 học viên tham dự ñã ñược tổ chức.
3.5. Tuyên truyền và tăng cường sự tham gia của cộng ñồng
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Hội thảo về sự tham gia của cộng ñồng với 60 ñại biểu từ các khối trong cộng
ñồng ñịa phương (khu vực nhà nước, khu vực tư nhân, các tổ chức xã hội, người dân ñại
diện khóm dân cư) trong ñề án Chính phủ ñiện tử ñược tổ chức.
Nhiều hình thức tuyên truyền, giới thiệu dự án ñến người dân ñã ñược áp dụng
như: tuyên truyền qua loa ñài, truyền hình, báo viết, tờ rơi, pano, áp phích, tuyên truyền
thông qua các cuộc họp lệ của Hội phụ nữ, Phòng Giáo dục – ðào tạo, ðoàn thanh niên,
hội thi, triển lãm,….
Huy ñộng ñược sự tham gia của cộng ñồng trong việc tuyên truyền Chính phủ
ñiện tử tới người dân: 164 triệu ñồng
Xây dựng diễn ñàn hỏi ñáp giữa cơ quan nhà nước và người dân.
4. Bài học về sự quyết tâm và nỗ lực thực hiện dự án
- Lãnh ñạo thành phố rất quyết tâm thực hiện thành công dự án và quan tâm chỉ
ñạo sát sao;
- Cán bộ, công chức, viên chức nhiệt tình, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ ñược
giao
- Thành phố lồng ghép nhiệm vụ của dự án vào trong thực hiện nhiệm vụ chính trị,
kế hoạch công tác của thành phố
- Linh hoạt kết hợp các hoạt ñộng với các dự án khác: Trong quá trình triển khai
thực hiện dự án, ngoài kinh phí của ðề án ứng dụng mô hình thực tiễn tốt – Chính phủ
ñiện tử thành phố Yogyakarta, Indonesia thành phố Trà Vinh ñã kết hợp nguồn kinh phí
từ nhiều dự án như: nguồn quản lý nâng cao năng lực của Dự án nâng cấp ñô thị do Ngân
hàng thế giới tài trợ, ðề án Xây dựng Chính quyền ñiện tử thành phố Trà Vinh giai ñoạn
2011- 2015; nguồn trích từ 10% tiền sử dụng ñất hàng năm phục vụ công tác quản lý Nhà
nước về ñất ñai và các nguồn kinh phí khác… nên trong quá trình tổ chức triển khai thực
hiện dự án khá ñược ñồng bộ.
- Huy ñộng ñược sự tham gia của cộng ñồng: tài trợ các ấn phẩm tuyên truyền, sự
kiện tuyên truyền
5. Khó khăn thách thức
Qua 1 năm tổ chức triển khai dự án và kết hợp với thực tiễn của ñịa phương trong
quá trình xây dựng Chính quyền ñiện, thành phố Trà Vinh nhận thấy một số khó khăn,
thách thức sau:
- Việc xây dựng Chính quyền ñiện tử chưa có quy ñịnh về tiêu chí cụ thể của cấp
có thẩm quyền. Từ ñó, mỗi ñịa phương triển khai xây dựng Chính phủ ñiện tử theo một
hướng khác nhau dẫn ñến việc kết nối giữa trung ương, ñịa phương và các ngành, các cấp
sau này theo hướng thống nhất sẻ gặp rất nhiều khó khăn và có thể lãng phí.
- Kinh phí triển khai ứng dụng công nghệ thông tin cũng như thực hiện chính phủ
ñiện tử còn hạn chế và chưa theo một tỷ lệ nhất ñịnh, dẫn ñến việc ñầu tư hệ thống trang
thiết bị thiếu ñồng bộ.
- Chế ñộ chính sách ñối với cán bộ quản lý công nghệ thông tin tại ñịa phương
chưa có, nên khó thu hút ñược các chuyên gia vào phục vụ các lĩnh vực này.
- Sự thay ñổi các văn bản pháp luật sẽ làm thay ñổi thành phần hồ sơ và quy trình
giải quyết hồ sơ. Khi phần mềm chưa theo kịp thay ñổi, sẽ tạo ra sự gián ñoạn trong áp
dụng phần mềm, gây khó khăn cho công tác quản lý và người dân.
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- Thực hiện chủ trương của Chính phủ về kiềm chế làm phát (Nghị quyết 11/NQCP của Chính phủ) ñã tác ñộng không nhỏ ñến tiến ñộ triển khai các dự án ứng dụng
công nghệ thông tin ở ñịa phương
- Thời gian triển khai dự án (1,5 năm) là quá ngắn, rất khó khăn trong việc chuẩn
bị của ñịa phương.
6. Kiến nghị chính sách và các giải pháp
ðể góp phần tạo ñiều kiện cho việc triển khai dự án ứng dụng mô hình thực tiễn
tốt – Chính phủ ñiện tử của thành phố Yogyakarta, Indonesia ñược thành công, bền vững
và nhân rộng, thành phố Trà Vinh xin kiến nghị một số vấn ñề như sau:
6.1 Kiến nghị Bộ Thông tin Truyền thông ban hành bộ tiêu chí xây dựng Chính
quyền ñiện tử áp dụng chung cho chính quyền các cấp, tạo cơ sở cho quá trình tích hợp,
tương thích, sử dụng có hiệu quả thông tin mạng quốc gia, phục vụ không chỉ cho chỉ
ñạo, ñiều hành của Chính phủ và chính quyền các cấp mà còn phục vụ cho quá trình minh
bạch hóa và quyền ñược tiếp cận thông tin của nhân dân.
6.2 Kiến nghị các bộ ngành có liên quan quy ñịnh biên chế, chế ñộ chính sách ưu
ñãi ñối với người làm công tác công nghệ thông tin cấp huyện nhằm thu hút các chuyên
gia vào hoạt ñộng ở lĩnh vực này.
6.3 Kiến nghị các bộ ngành có liên quan xây dựng ñịnh mức phân bổ ngân sách
hàng năm cho cấp huyện, theo một tỷ lệ nhất ñịnh ñể ñịa phương chủ ñộng bố trí ngân
sách cho phù hợp.
6.4 Kiến nghị các tổ chức, Hiệp hội các ñô thị Việt Nam tiếp tục hỗ trợ cho thành
phố Trà Vinh ñể tiếp tục triển khai dự án thêm 1,5 năm nữa ñể ñảm bảo tính ổn ñịnh và
bền vững sau khi kết thúc dự án
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