
 1. Tên sáng kiến được công nhận: Xây dựng hệ thống tạo lập và quản lý 

cơ sở dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành chính quyền số cấp xã. 

 2. Thông tin đồng tác giả: 

Số 

TT 

Họ và tên Nơi công 

tác 

Chức 

danh 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Tỷ lệ 

(%) 

đóng 

góp  

1 Nguyễn Minh Quang Sở Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

Giám 

đốc 

Thạc sĩ 

Kinh tế, Kỹ 

sư Điện tử 

viễn thông 

40% 

2 Nguyễn Huy Hoàng Trung tâm 

Công nghệ 

thông tin và 

Truyền 

thông tỉnh 

Bình Phước 

Giám 

đốc 

Thạc sỹ 

Quản trị 

kinh doanh, 

Đại học 

Công nghệ 

thông tin 

30% 

3 Trần Ngọc Tuấn Văn phòng 

HĐND 

&UBND 

thành phố 

Đồng Xoài 

 

Chuyên 

viên 

công 

nghệ 

thông 

tin 

Thạc sỹ 

Quản trị 

kinh doanh, 

Đại học 

Công nghệ 

thông tin 

30% 

 

 

3. Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến: Nhóm tác giả, đồng thời là chủ đầu tư. 

4. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển 

đổi số, cụ thể là xây dựng hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu (CSDL) phục vụ chỉ 

đạo, điều hành chính quyền số cấp xã. 

5. Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu: 20/9/2022.  

6. Mô tả bản chất sáng kiến 

6.1. Tính mới của sáng kiến 

Hiện nay việc áp dụng mô hình chính quyền số, thực hiện chuyển đổi số 

điểm cho cấp xã, phường của tỉnh còn gặp khó khăn do việc quản lý thông tin, 

dữ liệu của cấp xã vẫn tiến hành gửi số liệu, báo cáo thống kê, quản lý chỉ đạo, 

điều hành trên số liệu giấy hoặc tổng hợp từ nhiều phần mềm rời rạc, cụ thể: 

- Việc quản lý các dữ liệu theo lĩnh vực quản lý còn rời rạc, thủ công, khi 

cần có báo cáo, thống kê thì phải thực hiện thủ công, nhiều thao tác trên các 

phần mềm riêng lẻ. 
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- Chưa chuẩn hóa biểu mẫu quản lý, cập nhật thông tin số liệu các công 

việc hằng ngày, việc thực hiện Báo cáo còn thủ công;  

- Chưa theo dõi được số liệu, lĩnh vực quản lý trực quan, tổng thể. Công tác 

triển khai, chỉ đạo theo dõi của câp xã còn thủ công. 

- Chưa có hệ thống quản lý dữ liệu số tổng thể, duy nhất thì sẽ không thực 

hiện việc chuyển đổi số ở cấp xã và không hình thành chính quyền số. 

Hiện nay, trên cơ sở tham khảo, liên hệ các cấp, thông tin trên phạm vi 

toàn tỉnh cũng như toàn quốc thì chưa có một hệ thống quản lý CSDL phục vụ 

chỉ đạo, điều hành chính quyền số cấp xã một cách tổng thể, đa lĩnh vực. Như 

vậy, hệ thống quản lý CSDL phục vụ chỉ đạo, điều hành chính quyền số cấp xã 

là hoàn toàn mới về giải pháp, chức năng và tiện ích sử dụng. 

6.2. Mô tả các bước thực hiện sáng kiến 

- Thảo luận chuyên môn trong nhóm. 

- Thu thập dữ liệu. 

- Xây dựng và chuẩn hóa cơ sở dữ liệu. 

- Phân tích, xử lý các nghiệp vụ. 

Xác định những nội dung cần thực hiện, quản lý cấp xã để xây dựng cấu trúc 

phần mềm: 

* Xác định mục tiêu của việc phát triển hệ thống: Tạo lập được cơ sở dữ 

liệu của cấp xã để phục vụ công tác chỉ đạo điều hành toàn diện các công việc 

thuộc 9 lĩnh vực quản lý của xã trên môi trường số. Quản lý hiệu quả, khoa học 

các lĩnh vực quản lý của chính quyền; Rút ngắn thời gian theo dõi, đánh giá số 

liệu dựa trên số liệu thực; giảm chi phí mua giấy tờ, in ấn tài liệu; giảm thời gian 

lưu trữ, tra cứu tài liệu Tạo các dasboard hiển thị thống kê số liệu trực quan, 

chính xác để thực hiện chuyển đổi số cấp xã thành công, hình thành chính quyền 

số cấp xã. 

 

 

* Phác thảo mô hình các chức năng của hệ thống:  
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* Xây dựng nền tảng quản lý tổng thể các công việc của xã theo 09 nhiệm vụ 

theo dõi, quản lý, chỉ đạo (chi tiết tại phụ lục 1) : 

*  Kết nối tích hợp các phần mềm hiện có: Phần mềm quản lý CBCC, Cổng 

dịch vụ Công, phần mềm cấp phép xây dựng… thông qua thông qua  việc 

cung cấp các hàm API để sử dụng và tích hợp lên trục LGSP  

* Xây dựng mới các chức năng quản lý tác nghiệp cho cán bộ, công chức xã: 

* Xây dựng Dashboard cho phép theo dõi tình hình giải quyết công việc của 

xã:  

 - Báo cáo  thống kê về các hộ kinh doanh, Công trình xây dựng, hộ gia 

đình trên địa bàn, tạm trú, tạm vắng, trồng trọt, chuyển đổi mục đích đất, 

tình hình chăn nuôi, nông thôn mới, phòng chống thiên tai, hộ canh tác, thủy 

lợi,  tổ hợp tác xã, danh sách chợ, siêu thị, cửa hàng …..  

* Cán bộ, công chức phường sử dụng phần mềm đã triển khai để giải quyết 

công việc thống kê báo cáo trực tuyến. 

* Lãnh đạo xã theo dõi toàn diện công việc của xã qua phần mềm. 

* Vừa xây dựng, vừa chạy thử nghiệm. 
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* Đánh giá kết quả và đề xuất công nhận sáng kiến. 

* Kết quả thực hiện sáng kiến: 

- Phần mềm được vận hành tại địa chỉ: quanlycapxa.binhphuoc.gov.vn 

 Một số giao diện các chức năng và dasboard nền tảng đã triển khai 

Giao diện đăng nhập hệ thống 

 

Giao diện hiển thị thống kê số liệu, báo cáo các lĩnh vực trực quan 

 

 

* Chức năng tạo lập và quản lý lĩnh vực: Quản lý đô thị 

 

* Chức năng tạo lập và quản lý lĩnh vực: Nông nghiệp 
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* Chức năng tạo lập và quản lý lĩnh vực: Đất đai, xây dựng, môi trường 

 

 

* Chức năng quản lý dự án đầu tư, phát triển 

 

* Chức năng tạo lập và quản lý lĩnh vực: Văn hóa, xã hội 
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* Chức năng tạo lập và quản lý lĩnh vực: Nội chính, Cải cách hành chính 

 

* Chức năng quản trị chung hệ thống. 

 

6.3. Khả năng áp dụng của sáng kiến:  

Từ ngày 20/9/2022 đến nay, sáng kiến nêu trên đã được chúng tôi áp dụng 

tại UBND phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước để thực hiện 

thí điểm chuyển đổi số của Phường (gọi chung là cấp xã). 
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Phần mềm sẽ triển khai nhân rộng toàn xã của tỉnh: Chỉ sử dụng một nền 

tảng duy nhất, cấp tài khoản, phân quyền quản lý cho các xã, phường, thị trấn 

khác. Giúp Lãnh đạo cấp xã, huyện, tỉnh có thể xem, đánh giá hoạt động chỉ 

đạo, điều hành của toàn tỉnh, huyện, xã. 

Có thể triển khai quy mô toàn quốc. Vì hiện nay theo thống kê thì chưa có 

tỉnh nào triển khai đồng bộ 1 giải quản quản lý chỉ đạo điều hành toàn diện cấp 

xã phục vụ chính quyền số. 

7. Những thông tin cần được bảo mật: Mã nguồn phần mềm. 

8. Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến 

- Về nhân sự: Cần tham gia chỉ đạo của Lãnh đạo cấp xã, cán bộ phụ trách 

các lĩnh vực quản lý của xã, Cán bộ, công chức phụ trách thống kê. 

- Về trang thiết bị: Cần trang bị đầy đủ máy tính làm việc cho cán bộ cấp 

xã, màn hình hiển thị, hệ thống mạng internet ổn định. 

- Về kết nối, liên thông dữ liệu: Cần có sự hỗ trợ của Sở Thông tin và 

Truyền thông để yêu cầu các đơn vị quản lý các phần mềm ứng dụng chuyên 

ngành liên quan để phối hợp kết nối, chia sẻ, liên thông dữ liệu với phần mềm. 

9. Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng 

sáng kiến 

Sáng kiến giúp UBND cấp xã có thể quản lý toàn bộ các nội dung công 

việc cấp xã hiện tại trên phần mềm, tận dụng khả năng nhắc việc, tổng hợp, 

thống kê, báo cáo, giúp cán bộ cấp xã không bỏ sót việc, không mất thời gian 

báo cáo, tổng hợp số liệu, chia sẻ dữ liệu giữa các mảng nghiệp vụ, giúp các cơ 

quan cấp huyện, cấp tỉnh có thể tổng hợp số liệu nhanh chóng từ các xã, phường, 

thị trấn, không cần văn bản xin cung cấp số liệu như trước đây, từ đó giảm chi 

phí in ấn giấy tờ, thời gian thực hiện thống kê, báo cáo số liệu.  

Sáng kiến đã được áp dụng tại UBND phường Tân Phú, thành phố Đồng 

Xoài./. 


