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TP. Hà Tĩnh, ngày 19 tháng 11 năm 2018

Kính gửi:
- Uỷ ban nhân dân thành phố;
- Văn phòng HĐND-UBND thành phố.
văn số 2483/UBND-VP, ngày 19/11/2018 của UBND thành
phố Hà Tĩnh về việc giao góp ý Cổng thông tin điện tử thành phố; Sau khi xem
xét giao diện và một số chức năng của Cổng thông tin điện tử (TTĐT) thành phố,
Phòng Văn hóa - Thông tin có ý kiến như sau:
- Về Công nghệ:
+ Đề nghị bên thi công, thiết kế nghiên cứu công nghệ thực hiện Cổng
TTĐT đảm bảo việc tích hợp, tương thích với các hệ thống thông tin khác của
tỉnh, thành phố,... hiện tại và trong tương lai;
+ Đảm bảo tính kế thừa, khi thành phố có nhu cầu nâng cấp Cổng TTĐT
thành phố thì công nghệ vẫn đáp ứng được việc nâng cấp Cổng TTĐT, không
phải xây dựng lại;
+ Có các giải pháp đảm bảo an toàn an ninh thông tin.
- Về Nội dung:
+ Việc xây dựng Cổng TTĐT thành phố là một trong những nội dung của dự
án cải tạo và hoàn thiện hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin tại UBND thành
phố và UBND các phường, xã. Đây là một dự án lớn, sau dự án Xây dựng Chính
quyền điện tử thành phố mà một số nội dung quan trọng của dự án không hoàn
thành. Vì vậy đề nghị Ban quản lý dự án và bên thiết kế nghiên cứu, bổ sung
thêm các subsite Trang thông tin điện tử phường, xã, tích hợp vào Cổng TTĐT
thành phố theo văn bản chỉ đạo số 180/STTTT-CNTT ngày 29/3/2017 của Sở
Thông tin Truyền thông về việc hướng dẫn chi tiết về xây dựng Trang TTĐT các
phường, xã, thị trấn
+ Giao diện và các chuyên mục trên Cổng:
Cổng TTĐT thành phố hiện tại đang sử dụng được xây dựng năm 2009 và
nâng cấp năm 2011; tuy nhiên, đến nay theo quy định của Trung ương và tỉnh thì
các chức năng, bố cục và các chuyên mục không đảm bảo yêu cầu. Vì vậy, yêu
cầu khi xây dựng mới Cổng TTĐT thành phố phải đáp ứng được các quy định về
công nghệ, giao diện và các chức năng, nội dung cần thiết... Tuy nhiên, qua
nghiên cứu Cổng TTĐT mới (bản demo) so với Cổng TTĐT cũ không thay đổi
nhiều, chỉ thay đổi ở việc sắp xếp vị trí các chuyên mục, nhưng việc sắp xếp chưa
khoa học, hợp lý; các chuyên mục con theo quy định chưa có...;
Các chức năng quan trọng, như: hỗ trợ người khuyết tật, hỗ trợ đa ngôn
ngữ,...theo quy định chưa có.
Đề nghị sắp xếp, bố trí chuyên mục ban Đảng, đoàn thể hợp lý.
Để đảm bảo quy định, đề nghị bên thi công, thiết kế nghiên cứu nội dung
các văn bản đối với Cổng TTĐT, đặc biệt là các văn bản: Nghị định số

43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ, Quyết định số 2694/QĐ-UBND
ngày 17/9/2014 của UBND tỉnh, Thông tư số 32/2017/TT-BTTT ban hành ngày
15/11/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông có hiệu lực bắt đầu từ ngày
01/6/2018 Quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả
năng và bảo đảm khả năng truy cập thuận và Luật tiếp cận thông tin số
104/2016/QH31...(Một số nội dung theo quy định Phòng đã có Công văn số 05
ngày 10/01/2016, góp ý về Cổng thông tin điện tử thành phố).
- Đề nghị, chủ đầu tư dự án yêu cầu đơn vị tư vấn, giám sát thẩm định trước,
trước khi lấy ý kiến góp ý.
Trên đây là các ý kiến góp ý của Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố.
Kính đề nghị Văn phòng HĐND - UBND thành phố, Chủ đầu tư dự án xem xét./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Quản lý dự án;
- Lưu: VHTT.
- Gửi: Văn bản điện tử.
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