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GIỚI THIỆU VNPT E-portal

ƯU ĐIỂM
WEBSITE PORTAL

VNPT Portal là thành phần chính trong nền tảng VNPT eGov 2.0, đây là nền tảng phần mềm tích hợp để xây dựng "Chính phủ điện tử" (CPĐT) theo
định hướng kiến trúc tổng thể CPĐT. Nền tảng CPĐT là một tập hợp các quy trình chuẩn và công nghệ phần mềm nguồn mở chuẩn, đã được tích
hợp để hỗ trợ công việc xây dựng, triển khai, kích hoạt và vận hành các ứng dụng CPĐT trong các cơ quan nhà nước.

WEBSITE Truyền thống

Tích hợp dễ dàng
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Là một đơn vị độc lập

Hỗ trợ tối đa mở rộng và phát triển
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Khả năng mở rộng và phát triển hạn chế

Là trung tâm tích hợp dữ liệu
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Khó tích hợp

Có khả năng tương tác nhiều chiều
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Tính tương tác thấp

eGov 2.0
LỢI ÍCH

Tiết kiệm chị phí đầu tư nhân lực - vật lực

Cải cách thủ tục hành chính.

Nâng cao chất lượng phục vụ người dân - doanh nghiệp

Nâng cao năng lực quản lý điều hành

MÔ HÌNH HỆ THỐNG VNPT E-portal

SƠ ĐỒ HỆ THỐNG VNPT E-portal
Dịch vụ/ứng dụng
Phục vụ người dùng

Góp ý/đề xuất

Thông tin
dịch vụ

Cơ quan 1

Internet

Mobile

Người
dùng

Mail
Telephone

HỆ THỐNG
QUẢN LÝ VĂN BẢN
ĐIỀU HÀNH

CỔNG THÔNG TIN
ĐIỆN TỬ

Môi trường
truy cập

VNPT E-Portal

CÁC ỨNG DỤNG
KHÁC...

Chuẩn
giaotiếp,
tích hợp

Danh mục
dùng chung
Quy trình
động

Dịch vụ
thư mục

Chia sẻ
thông tin
Xử lý
tích hợp

Cơ quan n
Cung cấp thông tin
và dịch vụ tích hợp

HỘI NGHỊ
TRUYỀN HÌNH
TRỰC TUYẾN

Công dân, doanh nghiệp tiếp cận và sử dụng các dịch vụ của
chính quyền dễ dàng hơn
Nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền và chất lượng
phục vụ công dân và doanh nghiệp thông qua việc giảm thiểu
giấy tờ, đơn giản hóa thủ tục hành chính và minh bạch hóa
Liên thông nghiệp vụ giữa các cơ quan chính quyền

HỆ THỐNG
MỘT CỬA ĐIỆN TỬ
LIÊN THÔNG

Trình độ CNTT của cán bộ cơ sở
Ngân sách

Người dân

PLATFORM

Cơ quan 2

CHIẾN LƯỢC
PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI CỦA TỈNH

Xác thực
tập trung
SSO và OTP
Quản lý
người dùng
tập trung

HỆ THỐNG
BÁO CÁO
TRỰC TUYẾN

Biểu mẫu
động

Báo cáo
động

Yêu cầu về an toàn
an ninh thông tin
Nguồn nhân lực
chủ quyền số
ứng dụng CNTT

HỆ THỐNG
CHÍNH QUYỀN
ĐIỆN TỬ

Lãnh đạo quản lý

Sự manh mún
của các dữ liệu
hiện tại

Mâu thuẫn
lợi ích cá nhân

DV CÔNG
TRỰC TUYẾN
TÍCH HỢP

Doanh nghiệp
và tổ chức

Nhận thức lãnh đạo
Rời rạc và thiếu kiểm soát
của đầu tư ứng dụng trong thời gian dài

Hệ thống của tổ chức
chính trị xã hội khác

HỆ THỐNG
THƯ ĐIỆN TỬ

Dữ liệu tập trung và chia sẻ tối đa
Kiến trúc hướng dịch vụ
Điện toán đám may

Hệ thống của chính quyền
điện tử khác

Sự mâu thuẫn của
các dữ liệu có tính pháp lý

Hệ thống của người dân
và doanh nghiệp
Các hệ thống thông tin
trên internet

CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN
BÊN NGOÀI

Cán bộ công chức

CÁC TÍNH NĂNG NỔI BẬT
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Xây dựng trên nền tảng có cộng đồng rộng lớn.
Sử dụng các công nghệ hàng đầu và thông dụng
nhất trong các tổ chức doanh nghiệp quốc tế hiện
nay

Quy trình liên thông tin bài
Hệ thống quy trình liên thông 4 cấp:
Tỉnh-quận-huyện, Sở ban nghành.

Đăng nhập một lần (SSO)
Người dùng chỉ cần đăng nhập một lần và
sử dụng tất cả các dịch vụ.

KINH NGHIỆM TRIỂN KHAI
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Liên thông kết nối giữa các phần mềm
Liên thông giữa các phân hệ trong hệ
thống. Liên thông giữa các đơn vị Sở Ban
Ngành, Quận/Huyện, Phường/Xã.

Đa ngôn ngữ
Lựa chọn, chuyển đổi ngôn ngữ dễ dàng.

Dễ dàng tiếp cận, sử dụng và khai thác
Đăng nhập một lần và sử dụng với tất cả
các trình duyệt
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Triển khai cổng thành phần
Triển khai tập trung nhiều site, portal trên
cùng một hệ thống, thông qua các thao tác
cấu hình nhanh chóng.

Bảo mật, mã hóa dữ liệu
Hệ thống bảo mật đạt chuẩn quốc tế, phân
quyền đến từng người dùng.

Cá nhân hóa
Hỗ trợ tuỳ biến, được cá nhân hóa theo
mục đích của người sử dụng

Văn Phòng Chính Phủ

Bộ TT & TT

UBND Tỉnh Quảng Ninh

UBND Tỉnh Hải phòng

UBND Tỉnh Thanh Hóa

UBND Tỉnh Ninh Bình

UBND Tỉnh Cao Bằng

UBND Tỉnh Hà Nam

UBND Tỉnh Tiền Giang

UBND Tỉnh Nam Định

UBND Tỉnh Bến tre

UBND Tỉnh Bình Phước

