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Đồng chí Trần Thị Bích Hà hiện đang công tác tại Sở Thông tin và Truyền 
thông, với nhiệm vụ chuyên môn là tham mưu, giúp Trưởng phòng Bưu chính 
Viễn thông và Công nghệ thông tin thực hiện công tác quản lý Nhà nước về lĩnh 
vực ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, an toàn thông tin trong hoạt động 
của cơ quan nhà nước; quản lý, triển khai, ứng dụng chữ ký số trên địa bàn tỉnh; 
quản lý các dịch vụ về Công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh; tham mưu các công 
việc của cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Bình 
Thuận. 

Trong những năm qua, đồng chí luôn tu dưỡng, rèn luyện, tích cực học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Giao đoạn 2018 - 2020, 
đồng chí đã phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ được 
Lãnh đạo Sở và Lãnh đạo Phòng giao, đạt được nhiều kết quả nổi trội, tiêu biểu 
như: Trực tiếp tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương thực hiện 
các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử; điều 
phối, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chương trình, đề án, dự án, giải pháp có 
tính chất liên ngành về xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, thực hiện các 
nhiệm vụ về xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử theo yêu cầu của UBND 
tỉnh. Hướng dẫn, theo dõi các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện xác định cấp độ 
và xây dựng Hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin của các hệ thống 
thông tin thuộc phạm vi quản lý; phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin và 
truyền thông hướng dẫn đôn đốc các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác bảo đảm 
an toàn thông tin mạng; triển khai kịp thời các giải pháp tăng cường bảo đảm an 
toàn cho hệ thống thông tin và cập nhật lỗ hổng, ngăn chặn mã theo tinh thần 
hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông và VNCert... Tham mưu hướng dẫn 
chuyên ngành kịp thời giúp các cơ quan đơn vị trong tỉnh thực hiện tốt vấn đề bảo 
mật và an toàn an ninh thông tin. Trong các năm quan, không để xảy ra vấn đề về 
mất an toàn an ninh thông tin. Tham mưu triển khai ứng dụng đồng bộ chữ ký 
trong các cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã; đến nay, toàn bộ 
lãnh đạo các cơ quan, đơn vị từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã và các đơn vị trực 
thuộc đều được cấp chữ ký số để ký số trên văn bản điện tử và trao đổi trên môi 
trường mạng cũng như ứng dụng chữ ký đồng bộ trên Hệ thống quản lý văn bản và 
điều hành của tỉnh. Tham mưu triển khai các hệ thống phần mềm phục vụ hoạt 
động của Trung tâm Hành chính công tỉnh, thực hiện kết nối Zalo với hệ thống 
phần mềm một cửa điện tử liên thông 3 cấp xã, huyện, tỉnh và Cổng cung cấp dịch 
vụ công trực tuyến của tỉnh công khai kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính 
bằng nhiều hình thức như: tra cứu trên website, tin nhắn SMS, quét mã QR qua 
Zalo,…để phục vụ người dân và doanh nghiệp khai thác và tra cứu. Tham mưu 
triển khai dự án xây dựng nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung (LGSP- Local 
Government Service Platform) cấp tỉnh để thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa 
các hệ thống thông tin của tỉnh và với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các 
bộ, ngành Trung ương, tạo nền tảng phát triển Chính quyền điện tử tỉnh. Tham 
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mưu Quản lý nhà nước về hoạt động của Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh; trong 
năm 2018, 2019, Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh hoạt động ổn định 24/24, đảm 
bảo an toàn thông suốt, đáp ứng nhiệm vụ được giao, điểm nổi bật là Trung tâm 
Tích hợp dữ liệu chưa có xảy ra sự cố nào nghiêm trọng… 

Đồng chí tích cực đề xuất các sáng kiến cải tiến trong công việc và được cơ 
quan công nhận, áp dụng vào thực tế đạt hiệu quả. Năm 2018, đồng chí có sáng 
kiến trong phối hợp với đơn vị phát triển phần mềm “Xây dựng Công cụ thống kê 
trực tiếp số lượng hồ sơ tiếp nhận qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến và qua hệ 
thống phần mềm một cửa điện tử của tỉnh”, góp phần phục vụ cho công tác thống 
kê, báo cáo số liệu định kỳ hàng quý, hàng năm về số lượng hồ sơ tiếp nhận qua hệ 
thống dịch vụ công trực tuyến và qua hệ thống phần mềm một cửa điện tử của tỉnh 
để báo cáo theo yêu cầu của UBND tỉnh, của Chính phủ về số liệu phát triển Chính 
quyền điện tử tỉnh Bình Thuận; phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh 
đạo các cấp, phục vụ công tác quản lý, tham mưu của cơ quan thường trực Ban chỉ 
đạo Chính quyền điện tử tỉnh. Năm 2019, đồng chí đề xuất giải pháp phục vụ việc 
Quản lý online Chứng thư số (Etoken) từ việc cấp phát, gia hạn, thu hồi chứng thư 
số trên địa bàn toàn tỉnh; góp phần đổi mới phương thức quản lý chữ ký số, 
phương thức nộp hồ sơ online yêu cầu cấp mới, gia hạn, thu hồi, thay đổi thông tin, 
phục hồi mật khẩu thiết bị chữ ký số; đổi mới phương thức tiếp nhận và xử lý các 
yêu cầu cấp mới, gia hạn, thu hồi, thay đổi thông tin, phục hồi mật khẩu thiết bị 
chữ ký số trên hệ thống, giảm tối đa thời gian tổng hợp và đề nghị Ban Cơ yếu xử 
lý; đồng thời phát hiện và cảnh báo kịp thời các chữ ký số sắp hết hạn và yêu cầu 
đăng ký gia hạn, tránh tình trạng làm gián đoạn việc ký số theo quy định. 

Với sự nỗ lực và phấn đấu, năm 2018 - 2019, đồng chí đã được công nhận 
danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, chuyên môn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 
đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018; năm 2019 được Chủ tịch 
UBND tỉnh tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu 
nước. Đồng chí đã được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp 
tỉnh khen thưởng điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ 
Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2018 – 2020./. 


