
 

BỘ XÂY DỰNG 

TRUNG TÂM THÔNG TIN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:  213/TTTT 

V/v thu thập số liệu cập nhật  

Kiến trúc CPĐT Bộ Xây dựng, 

phiên bản 2.0 

Hà Nội, ngày 10 tháng  8  năm  2020 

 

  Kính gửi: Sở Xây dựng các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương 

Thực hiện 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. Trung tâm Thông tin được Bộ trưởng Bộ Xây dựng giao thực 

hiện nhiệm vụ “Xây dựng, cập nhật Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Xây dựng, phiên 

bản 2.0”. Để có thêm thông tin về hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin tại các Sở 

Xây dựng chuyên ngành, Trung tâm Thông tin kính đề nghị Quý đơn vị cung cấp một 

số nội dung thông tin theo Phiếu thu thập số liệu được gửi kèm văn bản này.  Bản 

mềm phiếu khảo sát được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Xây dựng tại địa 

chỉ http://moc.gov.vn/vn/chuyen-muc/1269/thong-bao.aspx 

Số liệu khảo sát đề nghị Quý đơn vị gửi về Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng 

(địa chỉ: số 37 Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội) trước ngày 18/8/2020, 

bản mềm xin gửi về địa chỉ email: tathihong@moc.gov.vn để tổng hợp. 

Mọi thông tin xin liên hệ Bà Tạ Thị Hồng, Phó Trưởng phòng - Phòng Công 

nghệ thông tin - Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng, điện thoại: 0935288669.  

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý đơn vị./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh (để b/c); 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Quang 

 

http://moc.gov.vn/vn/chuyen-muc/1269/thong-bao.aspx
mailto:tathihong@moc.gov.vn
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BỘ XÂY DỰNG 

TRUNG TÂM THÔNG TIN 

 

 

PHIẾU THU THẬP SỐ LIỆU  

XÂY DỰNG KIẾN TRÚC CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ 2.0 CỦA BỘ XÂY DỰNG 

(Kèm theo Công văn số: 213/TTTT ngày 10/8/2020 của Trung tâm Thông tin) 

 

 

 

Hướng dẫn chung: 

 Đối với những câu hỏi/mục lựa chọn, đề nghị đánh dấu X (hoặc khoanh tròn) 

vào ô tương ứng với câu trả lời phù hợp nhất. 

 Đối với những câu hỏi/mục ghi thông tin, số liệu đề nghị ghi vào đúng ô hoặc 

bảng tương ứng. 

 Số liệu tại thời điểm điền phiếu: Những trường hợp không có được số liệu 

chính xác có thể sử dụng số ước tính gần đúng nhất có thể. 

 

 

THÔNG TIN CHUNG: 

 

- Tên đơn vị:……………………………………………………………… 

- Họ và tên người điền phiếu:…………………………………………….. 

- Điện thoại liên lạc (di động/cố định):…………………………………… 

- Email người điền phiếu:………………………………………………… 

  



3 
 

 

HẠ TẦNG KỸ THUẬT VÀ ỨNG DỤNG CNTT 

I. HẠ TẦNG KỸ THUẬT 

1.1 Máy tính văn phòng 

a. Số lượng máy tính của quý cơ quan/đơn vị:   

b. Tỉ lệ cán bộ có đầy đủ máy tính phục vụ công việc ở văn phòng:   % 

Trong đó:   

- Số lượng máy tính để bàn (case – desktop):   

- Số lượng máy tính xách tay (laptop):    

1.2 Mạng và đường truyền 

a. Quý cơ quan/đơn vị có mạng LAN nội bộ không?        Có                      Không 

b. Quý cơ quan đơn vị có mạng internet tốc độ cao hay 
không? 

       Có                      Không 

c. Quý cơ quan đơn vị có mạng WAN không?        Có                      Không 

d. Số lượng đường truyền:   

Trong đó:  

- Đường tuyền internet tốc độ cao:   

- Đường truyền internet tốc độ bình thường:   

e. Đơn vị cung cấp hạ tầng kết nối mạng: …………………………………………….. 

g. Kiểu kết nối mạng trong quý cơ quan / đơn vị: 

 Có phân vùng truy cập 

 Kết nối mạng ngang hàng qua switch hoặc router 

1.3 Thiết bị văn phòng 

a. Tổng số lượng máy in (printer) trong quý cơ quan/đơn vị   

Trong đó   

- Máy in mầu (chiếc)   

- Máy in đen trắng (chiếc)   

b. Tỉ lệ đầu người / 01 máy in:    

c. Số lượng máy quét văn bản (máy scan)   

1.4 Họp trực tuyến, hội nghị truyền hình 

a. Cơ quan/đơn vị có phòng họp trực tuyến hoặc phòng họp có trang bị thiết bị phục vụ hội nghị 

truyền hình không? 

 Có  Không 
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b. Trong trường hợp không có phòng riêng, có sử dụng phòng họp chung với các đơn vị khác 

không? 

 Có  Không 

c. Số lượng cán bộ tối đa phòng họp trực tuyến có thể đáp ứng tham gia họp:….. 

II. ỨNG DỤNG CNTT 

2.1 Phần mềm hành chính văn phòng 

a. Quý cơ quan/đơn vị có sử dụng phần mềm quản lý văn bản không? 

Tên phần mềm:…………………………………………  

Dạng phần mềm:  

 Desktop  Web-base 

Nếu là dạng web-base, vui lòng cung cấp địa chỉ truy cập phần mềm: 

...................................................................................................................................................................................... 

b. Quý cơ quan/đơn vị có sử dụng phần mềm điều hành tác nghiệp không? 

 Có  Không 

 

Tên phần mềm: …………………………………………………………………………………………………………………….… 

Dạng phần mềm:  

 Hệ thống dùng chung 
cho toàn bộ tỉnh/TP 

 Triển khai riêng cho 
đơn vị 

Địa chỉ truy cập vào hệ thống điều hành tác nghiệp:  

…………………………………………………………………………………………………………………….……………………... 

Tỉ lệ văn bản điện tử được trao đổi trong nội bộ cơ quan/đơn vị: ………..% 

c. Quý cơ quan/đơn vị có sử dụng các phần mềm khác hỗ trợ công tác quản lý, hành chính, văn 

phòng không? 

 Có  Không 

d. Quý cơ quan/đơn vị sử dụng các phần mềm văn phòng nào dưới đây: 

- Bộ phần mềm office 

 Microsoft Office 

 Open Office  

 Khác (vui lòng nhập tên): 

- Bộ gõ tiếng việt 

 Vietkey 

 Unikey 

 Khác (vui lòng nhập tên):……………………………………………………………………………… 

- Trình duyệt web 
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 Google Chrome 

 Mozilla Firefox 

 Microsoft Edge 

 Khác (vui lòng nhập tên):……………………………………………………………………………… 

- Phần mềm quản lý thư điện tử (email) 

 Microsoft Outlook 

 Mozilla Thunderbird 

 Webmail 

 Khác (vui lòng nhập tên):……………………………………………………………………………… 

2.2 Hệ thống thư điện tử (email) công vụ 

a. Quý cơ quan/đơn vị có hệ thống thư điện tử (email) công vụ riêng không? 

 Có  Không 

b. Tỉ lệ cán bộ công chức, viên chức có thư điện tử công vụ riêng:  …….% 

c. Tỉ lệ cán bộ sử dụng thư điện tử công vụ thường xuyên trong trao đổi công việc: ……… % 

d. Đơn vị cung cấp dịch vụ thư điện tử công vụ cho quý cơ quan/đơn vị: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

2.3 Hệ thống Cổng dịch vụ công và phần mềm một cửa điện tử 

a. Quý cơ quan/đơn vị triển khai Cổng dịch vụ công và phần mềm một cửa điện tử không? 

 Có  Không 

 

Nếu có, vui lòng cho biết địa chỉ truy cập: 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

Đơn vị triển khai phần mềm:  

……………………………………………….………..…………………………………………………….. 

b. Hệ thống Cổng dịch vụ công quý cơ quan/đơn vị đang triển khai có kết nối liên thông với Cổng 

Dịch vụ công quốc gia không? 

 Có  Không 

2.4 Phần mềm chuyên ngành Xây dựng 

Quý cơ quan/đơn vị có sử dụng phần mềm chuyên ngành cho nghiệp vụ của mình không? 

Nếu có, vui lòng xin cho biết tên phần mềm: 

TT Tên phần mềm Website Sử dụng cho công việc gì Ghi chú 

1     

2     
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3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

III. CƠ SỞ DỮ LIỆU 

3.1 Cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý và điều hành 

a. Quý cơ quan/đơn vị có cơ sử dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức không? 

 Có  Không 

b. Quý cơ quan/đơn vị có cơ sở dữ liệu văn bản không? 

 Có  Không 

c. Quý cơ quan/đơn vị có cơ sở dữ liệu khác không? Nếu có vui lòng liệt kê cơ sở dữ liệu khác 

mà quý cơ quan/đơn vị hiện có: 

TT Tên cơ sở dữ liệu 
Đối tượng dữ liệu 

(VD: văn bản quy phạm pháp luật, thủ 

tục hành chính, …) 

Ghi chú 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    
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3.2 Các cơ sở dữ liệu chuyên ngành xây dựng 

Quý cơ quan/đơn vị vui lòng cho biết các cơ sở dữ liệu chuyên ngành xây dựng hiện có của 

đơn vị mình hoặc các cơ sở dữ liệu mà quý cơ quan/đơn vị dự kiến sẽ xây dựng trong tương lai:  

TT Tên cơ sở dữ liệu 
Đối tượng dữ liệu 

(VD: chứng chỉ hành nghề hoạt động 

xây dựng, nhà ở, bất động sản …) 
Ghi chú 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

IV. AN TOÀN VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN 

4.1 Hành lang pháp lý an toàn thông tin 

a. Quý cơ quan/đơn vị đã ban hành quy chế an ninh, an toàn thông tin trong đơn vị chưa? 

 Có  Không 

b. Quý cơ quan/đơn vị có đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin không? 

 Có  Không 

 

Nếu có: số lượng cán bộ trong đơn vị chuyên trách: (người)  

Trong đó  

- Trên đại học  

- Đại học  

4.2 Phần mềm diệt virus 

a. Quý đơn vị có phương án trang bị phần mềm diệt virus đồng bộ trong toàn bộ đơn vị không?  

 Có  Không 

Nếu có vui lòng cho biết lần gần nhất quý đơn vị triển khai phần mềm diệt virus gì? 
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………………………………………………………………………………………… 

b. Tỉ lệ máy tính có chương trình diệt virus / tổng số máy tính: ………..% 

V. TRUNG TÂM TÍCH HỢP DỮ LIỆU 

Quý đơn vị có trung tâm tích hợp dữ liệu riêng không? 

 Có  Không 

Nếu có vui lòng cho biết một số thông tin sau đây. Trong trường hợp không có, vui lòng bỏ qua 

mục này. 

5.1 Máy chủ 

a. Số lượng máy chủ đặt tại trung tâm tích hợp dữ liệu mà quý cơ quan/đơn vị hiện đang có: 

……….. (máy) 

b. Hệ điều hành máy chủ đang sử dụng:  

 Windows Server 

 Linux 

 Khác. Vui lòng cho biết tên hệ điều hành: …………………………….. 

5.2 Cán bộ vận hành 

a. Quý đơn vị có cán bộ chuyên trách vận hành hệ thống trung tâm tích hợp dữ liệu hay không? 

 Có  Không 

b. Nếu có, vui lòng cho biết số lượng cán bộ:  ………. người 

Trong đó:  

- Số lượng cán bộ trình độ trên đại học:  ……. người 

- Số lượng cán bộ trình độ đại học chuyên ngành phù hợp: ……..người 

- Số lượng cán bộ trình độ cao đẳng chuyên ngành phù hợp:  ……… người 
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