
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH/TP ……… 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

KIẾN TRÚC 

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  

NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH/TP… 

(Ban hành kèm theo Quyết định số …../QĐ-UBND 

ngày … tháng … năm ...  của Ủy ban nhân dân tỉnh/TP….) 

 

 Chương I 

 GIỚI THIỆU CHUNG 

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ 

II. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA TÀI LIỆU 

III. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ KIẾN TRÚC CHÍNH QUYỀN 

ĐIỆN TỬ [VÀ KIẾN TRÚC THÀNH PHỐ THÔNG MINH] TỈNH/TP…. 

1. Giới thiệu Kiến trúc CQĐT và các nội dung chính liên quan đến lĩnh 

vực TNMT 

2. Giới thiệu Kiến trúc tổng thể TPTM và các nội dung chính liên quan 

đến lĩnh vực TNMT (nếu có) 

Chương II 

HIỆN TRẠNG ỨNG DỤNG CNTT NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI 

TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH/TP… 

I. HIỆN TRẠNG ỨNG DỤNG CNTT NGÀNH 

1. Chính sách 

2. Quy trình 

3. Ứng dụng 

4. Hạ tầng, công nghệ 

II. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG ỨNG DỤNG CNTT NGÀNH 

1. Thuận lợi 

DỰ THẢO 
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2. Khó khăn 

3. Bài học kinh nghiệm 

 

 Chương III 

ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG KIẾN TRÚC CNTT NGÀNH TÀI NGUYÊN 

VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH/TP … 

I. CHIẾN LƯỢC, QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH 

1. Mục tiêu, quan điểm chỉ đạo 

2. Các nghiệm vụ trọng tâm 

II. ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG CNTT NGÀNH 

<Đưa ra định hướng tổng quát mang tính dài hạn và định hướng cụ thể 

trong từng gian đoạn ứng dụng CNTT ngành TN&MT tại tỉnh/TP…> 

III. CÁC NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG KIẾN TRÚC CNTT NGÀNH 

1. Các nguyên tắc chung 

<Tuân thủ các nguyên tắc chung trong Khung KT CPĐT Việt Nam, KT 

CPĐT Bộ TN&MT, KT CQĐT tỉnh/TP…, KT TPTM tỉnh/TP(nếu có)> 

2. Các nguyên tắc đặc thù của ngành 

<Đưa ra các nguyên tắc mang tính đặc thù của ngành TN&MT tại tỉnh/TP 

…> 

 Chương IV 

KIẾN TRÚC ỨNG DỤNG CNTT NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI 

TRƯỜNG TỈNH/TP … 

I. LỰA CHỌN KIẾN TRÚC 

<Lập luận phương pháp luận và cấu trúc tài liệu Kiến trúc ứng dụng CNTT 

ngành TN&MT tỉnh/TP…> 

II. MÔ HÌNH TỔNG QUAN KIẾN TRÚC 

<Đưa ra mô hình tổng quan và mô tả sơ bộ cho mô hình này. Cụ thể các 

thành phần trình này trong phần kế tiếp> 
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III. KIẾN TRÚC CHI TIẾT 

1. Kiến trúc nghiệp vụ 

<Nêu tổng quan các nghiệp vụ trong ngành TNMT, khả năng tin học hoá 

các nghiệp vụ này phục vụ công tác quản lý nhà nước, chỉ đạo điều hành tại địa 

phương; chỉ mối quan hệ, liên thông giữa các nghiệp vụ làm cơ sở xác định các 

CSDL dùng chung, các dịch vụ liên thông, tích hợp, chia sẻ dữ liệu khi triển khai 

CNTT> 

 

2. Kiến trúc ứng dụng 

<Trên cơ sở phân tích các nghiệp vụ, đề xuất các ứng dụng hỗ trợ xử lý 

các nghiệp vụ; đảm bảo tính liên kết, tích hợp trong mô hình kiến trúc và triển 

khai sau này> 

 

3. Kiến trúc dữ liệu 

<Được xây dựng trên cơ sở Kiến trúc nghiệp vụ và Kiến trúc dữ liệu. Kiến 

trúc dữ liệu đảm bảo tính nhất quán và tái sử dụng. Dữ liệu chỉ được xây dựng và 

quản lý bởi một đơn vị, nhưng sẵn sàng cho nhiều đơn vị sử dụng> 

 

4. Kiến trúc hạ tầng, kỹ thuật và nền tảng công nghệ 

<Đưa ra định hướng về hạ tầng mạng, nền tảng, công nghệ và giải pháp 

để triển khai các hệ thống thông tin của ngành; các giải pháp công nghệ mới liên 

quan đến lưu trữ, phân tích dữ liệu; tích hợp và chia sẻ dữ liệu> 

 

5. Các yêu cầu khác 

<Tất cả các yêu cầu còn lại được đưa vào mục này> 

 

IV. CÁC TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG 

1. Tiêu chuẩn chung 

<Các tiêu chuẩn chung cần kế thừa, áp dụng> 

2. Tiêu chuẩn đặc thù của ngành 

<Các tiêu chuẩn đặc thù của ngành đặt ra trong kiến trúc cần phải áp 

dụng> 
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3. Tiêu chuẩn về an toàn thông tin 

<Các tiêu chuẩn liên quan đến công tác an toàn thông tin đã ban hành 

hoặc dự kiến cần xây dựng, ban hành> 

Chương V 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

I. LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI 

1. Các giai đoạn triển khai 

2. Các chương trình triển khai 

3. Danh mục các chương trình, dự án ứng dụng CNTT 

Lưu ý đến yếu tố tuyên truyền trong các chương trình, dự án  

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các tổ chức quản lý vận hành kiến trúc 

2. Trách nhiệm của đơn vị chuyên trách CNTT 

3. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị khác 


