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BÁO CÁO 
Sơ kết hoạt động Ban Chỉ đạo CNTT tỉnh Hà Tĩnh 6 tháng đầu năm, 

nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 

 

 

I. Tình hình hoạt động Ban Chỉ đạo CNTT tỉnh 

1.1. Công tác tuyên truyền, tập huấn 

Tuyên truyền về  ứng dụng CNTT trong hiện đại hóa nền hành chính: 

chương trình thời sự hàng ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh có hơn 

350 bản tin, phóng sự ngắn; 05 chuyên đề; Báo Hà Tĩnh đã đăng tải 300 tin, bài 

trên 2 ấn phẩm báo in và báo điện tử; Báo chí Trung ương và tỉnh bạn có thông 

báo hoạt động trên địa bàn cũng đã có trên 150 tin trong đó tập trung tuyên truyền 

hoạt động của Trung tâm Hành chính công tỉnh, các huyện, thành phố, thị xã; các 

nỗ lực, giải pháp của tỉnh trong đẩy mạnh hiện đại hóa nền hành chính. 

Cổng Thông tin điện tử đã cập nhật nội dung đầy đủ, duy trì có hiệu quả 

chuyên mục  Doanh nghiệp h i, cơ quan nhà nư c trả lời ,  Tư vấn hỗ tr  pháp l  

doanh nghiệp   ịp thời trả lời các thắc mắc, đ ng thời hư ng d n cụ th  cho doanh 

nghiệp thực hiện nhanh chóng các thủ tục hành chính, hỗ tr  doanh nghiệp ti p 

cận thông tin và   t nối giải quy t các vư ng mắc về pháp l  trong quá trình sản 

xuất  inh doanh. 

Cơ quan thường trực BCĐ, Sở TT&TT đã xây dựng fanpage  Hành chính 

công Hà Tĩnh  trên mạng xã hội faceboo ; đăng tải 30 video clip, bài vi t thu hút 

hàng ngàn lư t xem, hàng trăm lư t chia sẻ, bình luận; đ ng thời đã đào tạo về 

CNTT tại 117 xã v i 2.461 cán bộ, công chức; Tập huấn sử dụng và tuyên truyền 

dịch vụ công trực tuy n mức độ 3, 4 cho người dân và doanh nghiệp 05 l p tại các 

huyện Đức Thọ, TX Kỳ Anh, huyện Thạch Hà, huyện Hương Sơn, v i gần 1.000 

lư t người dân và doanh nghiệp tham gia; Tổ chức tri n lãm, trưng bày bản đ  

Trường Sa – Hoàng Sa tại 9/13 huyện, thị xã, thành phố. 

Đánh giá chung: Trong 6 tháng đầu năm 2018, hoạt động tuyên truyền ti p 

tục đư c chú trọng và tri n  hai v i nhiều hình thức  hác nhau, thông qua các 

phương tiện thông tin đại chúng như báo, đài PTTH, các tập san, tạp chí, hội thảo, 

hội nghị, chương trình tập huấn, … Việc tri n  hai tuyên truyền trên mạng xã hội 

thu hút đư c sự quan tâm của đông đảo người dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên, các 

địa phương, các ngành v n còn thi u chủ động và thi u biện pháp cũng như bố trí 

ngu n lực cho công tác tuyền truyền tập huấn đặc biệt trong việc chỉ đạo tuyên 



2 

 

truyền, hư ng d n người dân, doanh nghiệp tham gia ti p cận  hai thác thông tin 

và giao dịch trực tuy n v i cơ quan nhà nư c,  hai thác dịch vụ công mức độ 3, 4.  

1.2. Công tác tham mƣu, hƣớng dẫn của Cơ quan thƣờng trực và các 

thành viên BCĐ 

Chỉ đạo tổ chức thực hiện KH CNTT năm 2018, thực hiện các nhiệm vụ 

hiện đại hóa trong KH CCHC năm 2018 của tỉnh; tri n  hai các nội dung h p tác 

v i Viettel trong lĩnh vực y t ,  i m thử an toàn thông tin, đẩy mạnh hoạt động 

truyền thông, nhất là về hoạt động TTHCC (ngoài các  ênh truyền thống, h p tác 

v i zalo…); chỉ đạo trực đảm bảo TTLL, đảm bảo vận hành các hệ thống chỉ đạo 

điều hành, công tác bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng trong toàn tỉnh, đặc 

biệt là an ninh mạng, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt trư c trong và sau t t 

nguyên đán. Đánh giá   t quả thực hiện NQ36a của Chính phủ; vận hành Cổng 

thông tin điện tử tỉnh, đôn đốc tri n  hai thực hiện tiêu chí sô 8 trong xây dựng 

NTM. 

Thực hiện việc rà soát cán bộ chuyên trách CNTT năm 2018 trong cơ quan 

nhà nư c theo Nghị quy t 93/2014/NQ-HĐNT và Quy t định 60/2015/QĐ-UBND 

về chính sách đặc thù cho cán bộ chuyên trách CNTT. 

Đôn đốc và thường xuyên giám sát việc thực hiện minh bạch hóa hoạt động 

của cơ quan nhà nư c trên Cổng thông tin điện tử theo quy t định 739/QĐ-UBND 

và Nghị quy t 22/2016/NQ-HĐND. 

Tổ chức rà soát, đánh giá tình trạng ứng dụng và chất lư ng của các phần 

mềm Quản l  h  sơ công việc và điều hành tác nghiệp trực tuy n trong cơ quan 

nhà nư c của tỉnh đ  tham mưu phương án đánh giá lựa chọn phần mềm dùng 

chung tối ưu, tích h p đủ các chức năng, tính năng cần thi t cho hoạt động của 

CQNN trên địa bàn tỉnh. 

Đánh giá chung: Cơ quan thường trực đã chủ động trong công tác tham 

mưu, hư ng d n các cơ quan, đơn vị; đặc biệt là công tác bảo đảm an toàn thông 

tin, thông tin liên lạc thông suốt, ngăn ngừa các sự cố về an ninh mạng; Tích cực 

tri n  hai ngay các nhiệm vụ theo    hoạch, chỉ đạo tri n  hai  ịp thời các chương 

trình, văn bản chỉ đạo của Trung ương về Nghị quy t 36a của Chính phủ, Quy t 

định 45 của Thủ tư ng, Chương trình CNTT quốc gia.. Tuy nhiên, thành viên của 

BCĐ tỉnh bi n động nhiều, hoạt động của các thành viên BCĐ v n chưa đều nên 

việc ứng dụng CNTT phục vụ công tác quản l  nhà nư c, phục vụ người dân ở 

một số ngành còn hạn ch . 

1.3. Công tác chỉ đạo tổ chức ứng dụng CNTT  

Ti p tục chỉ đạo, hư ng d n các cấp, ngành tri n  hai tri n  hai các chương 

trình, văn bản chỉ đạo của Trung ương về CNTT trên địa bàn tỉnh, như ti p tục chỉ 

đạo tổ chức thực hiện Nghị quy t 36, Nghị quy t 36a về Chính phủ điện tử; Xây 

dựng K  hoạch thực hiện Khung  i n trúc Chính phủ điện tử, bảo đảm an toàn an 

ninh thông tin,   t nối liên thông gửi nhận văn bản điện tử, dịch vụ công trực 

tuy n, công  hai minh bạch thông tin trên môi trường mạng,… 
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Tổ chức họp đánh giá   t quả hoạt động Qu  I/2018 và tri n  hai nhiệm vụ 

9 tháng cuối năm, qua đó đánh giá hoạt động của Ban và chỉ đạo, hư ng d n, tổ 

chức thực hiện ứng dụng và phát tri n CNTT trong các cơ quan nhà nư c và trên 

địa bàn toàn tỉnh. 

Các thành viên Ban Chỉ đạo CNTT tỉnh phối h p v i Đoàn cải cách hành 

chính đ t 1 năm 2018 của tỉnh tổ chức  i m tra đánh giá tình hình ứng dụng 

CNTT và công tác QLNN về CNTT tại cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã (theo K  hoạch 

số 82/KH-UBND ngày 21/03/2018).  

Đánh giá chung: BCĐ CNTT của tất cả các huyện, thành phố, thị xã đã tích 

cực trong công tác chỉ đạo, nhưng hầu h t đều thi u hoạt động  i m tra, giám sát 

và đánh giá   t quả nên việc ứng dụng CNTT còn thấp, chưa mang lại hiệu quả 

thật sự trong điều hành tác nghiệp, công  hai minh bạch thông tin trên môi trường 

mạng và cung cấp dịch vụ công trực tuy n, cụ th : huyện Kỳ Anh, huyện Cẩm 

Xuyên, Thị xã Kỳ Anh, huyện Vũ Quang. 

II. Kết quả ứng dụng và phát triển CNTT trong hệ thống chính trị và 

trong cộng đồng 

1. Về môi trƣờng chính sách  

Chủ động tham mưu ban hành văn bản về đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong 

hoạt động của cơ quan nhà nư c và phục vụ nhân dân; bảo đảm an ninh mạng, cụ 

th : Quy t định số 827/QĐ-UBND ngày 27/03/2018 của UBND tỉnh về việc phê 

duyệt danh sách thay th , bổ sung cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin đư c 

hưởng ch  độ đặc thù từ năm 2018; Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 17/05/2018 của 

UBND tỉnh về việc tăng cường hiệu quả  hai thác, sử dụng dịch vụ công trực 

tuy n mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh; Văn bản số 512/UBND-KGVX1 ngày 

30/01/2018 của UBND tỉnh về việc tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng 

trong dịp Tất Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018; Thông báo số 31/TB-BCĐCNTT 

ngày 06/4/2018 của Ban Chỉ đạo CNTT tỉnh về nhiệm vụ cần tập trung tri n  hai 

trong 9 tháng cuối năm 2018. 

Việc thực thi các chính sách về CNTT của Trương ương và của tỉnh, đặc 

biệt là chính sách về nhân lực CNTT từ cấp tỉnh đ n cấp xã đư c đảm bảo. 

2. Về cơ sở hạ tầng thông tin  
Tất cả các cơ quan hành chính nhà nư c từ cấp tỉnh đ n cấp xã đã đư c 

trang bị máy tính,   t nối Internet   t nối mạng LAN và Internet;. 100% CBCC 

cấp tỉnh, cấp huyện, 93% CBCC cấp xã đư c trang bị máy tính. Tuy nhiên trong 

đó có gần 30% máy tính đã h t  hấu hao sử dụng và một số máy tính xách tay của 

cá nhân mang đ n sử dụng phục vụ công việc; 100% cơ quan hành chính nhà nư c 

cấp tỉnh, 92% cơ quan hành chính nhà nư c cấp huyện có máy chủ. 100% cơ quan 

nhà nư c cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã đư c cung cấp và ứng dụng chữ    số trong 

gửi nhận văn bản điện tử.  

Mạng lư i truyền d n, mạng chuyên dụng, internet băng thông rộng đã đáp 

ứng đủ 100% đơn vị hành chính trong toàn tỉnh, sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu   t 

nối của cơ quan, doanh nghiệp và người dân. 
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3. Về nhân lực CNTT 

 Ngu n nhân lực CNTT đư c tăng cường đáp ứng yêu cầu công việc ngày 

càng tốt hơn. Các chương  trình, chính sách ưu đãi, hỗ tr  cho cán bộ CNTT đư c 

chú trọng. Đ n nay, về nhân lực CNTT có 63 cán bộ chuyên trách tại cấp Sở, cấp 

huyện, 262 cán bộ cấp xã trong đó có 12 thạc sỹ CNTT và 52 Đại học CNTT trong 

đó có 17 cán bộ chuyên trách CNTT cấp tỉnh, 10 cán bộ chuyên trách CNTT cấp 

huyện và 223 cán bộ chuyên trách CNTT cấp xã đủ điều  iện đư c hưởng ch  độ 

đặc thù. 

Đ n nay, 100% cán bộ công chức cấp tỉnh, cấp huyện có  ỹ năng ứng dụng 

máy tính, các phần mềm phục vụ công vụ; trên 93% công chức cấp xã đã đư c đào 

tạo  ỹ năng ứng dụng tin học, tuy nhiên m i chỉ hơn 85% công chức cấp xã có  ỹ 

năng ứng dụng tốt các phần mềm bảo đảm nâng cao chất lư ng hoạt động nghiệp 

vụ thường xuyên. 

 4. Ứng dụng CNTT phục vụ ngƣời dân và doanh nghiệp 

 Về Cổng thông tin điện tử tỉnh: Hoạt động liên tục, hiệu quả, tích h p Cổng 

dịch vụ công của tỉnh; cung cấp đầy đủ thông tin về hệ thống chính trị, cơ cấu tổ 

chức các cơ quan nhà nư c trên địa bàn tỉnh, thông tin về tình hình phát tri n  inh 

t , xã hội của tỉnh, của các địa phương và các thông tin  hác đư c quy định tại 

Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ. Chuyên mục Doanh 

nghiệp h i - Cơ quan nhà nư c trả lời ; chuyên mục  Tư vấn hỗ tr  pháp l   đư c 

đưa vào hoạt động có hiệu quả. Năm 2018, tỉnh đã thực hiện nâng cấp Cổng thông 

tin điện tử của tỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu trong công tác xây dựng Chính phủ điện 

tử, cải cách hành chính. 

Về Sàn  iao dịch TMĐT của tỉnh: Đ n nay, Sàn giao dịch TMĐT tỉnh có 

451 doanh nghiệp đăng    làm thành viên, xây dựng 196 gian hàng. Trong Qu  II, 

đã cập nhật gần 240 tin tức, văn bản pháp luật về thương mại điện tử; 260 sản 

phẩm m i cho 94 doanh nghiệp, tăng số lư ng chào mua, chào bán trực tuy n trên 

Sàn. Số lần đăng nhập thành viên vào hệ thống lên 41.943 lư t. 

 Về cung cấp dịch vụ công trực tuy n: Trong thời gian qua, việc tri n  hai 

DVCTT đư c chú trọng, số lư ng DVCTT mức độ cao tăng, đặc biệt dịch vụ công 

trực tuy n mức độ 4 đư c tri n  hai có hiệu quả tại các đơn vị (Cục Thu  tỉnh, 

Cục Hải quan tỉnh, Bảo hi m xã hội tỉnh và Sở Tài chính, Ngân hàng nhà nư c, Sở 

Giao thông Vận tải, ...). Theo thống  ê, toàn tỉnh hiện có 2.144 DVC mức 3,4 của 

644 thủ tục hành chính cấp tỉnh và 144 thủ tục hành chính cấp huyện, 35 DVC 

mức độ 3 của cấp xã. Tính từ 01/01/2018 đ n 31/5/2018 có 373 h  sơ trực tuy n 

qua các DVCTT mức độ 3, 798 h  sơ trực tuy n qua các DVCTT mức độ 4. 

 5. Ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan nhà nƣớc 

Việc điều hành, tác nghiệp đư c nâng lên 1 bư c về tính đ ng bộ và hiệu 

quả ứng dụng. Các hệ thống thông tin hỗ tr  điều hành tác nghiệp,    i n chỉ đạo, 

gửi nhận văn bản, tác nghiệp nội bộ, thư điện tử phát huy hiệu quả. Trong đó: 

100% văn bản đư c    số và gửi nhận trực tuy n (theo quy định), tác nghiệp trực 

tuy n trong nội bộ các cơ quan chuy n bi n rõ nét; 100% văn bản trao đổi giữa các 
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cơ quan hành chính nhà nư c hoàn toàn dư i dạng điện tử; 5% văn bản trao đổi 

giữa các cơ quan hành chính nhà nư c dư i dạng điện tử và song song v i văn bản 

giấy: 5% (Các văn bản mật và các văn bản bắt buộc phải gửi văn bản giấy); tỷ lệ 

cơ quan thực hiện   t nối, liên thông các Hệ thống QLVBĐHtừ cấp tỉnh đ n cấp 

huyện, cơ quan thực hiện   t nối, liên thông các Hệ thống QLVBĐH từ cấp tỉnh 

đ n cấp xã đạt 100%. 

Về thực hiện các dự án ứng dụng về CNTT: các dự án CNTT ti p tục đư c 

các cấp, ngành quan tâm, xây dựng và đã góp phần quan trọng trong việc cải thiện 

và từng bư c đ ng bộ cơ sở hạ tầng thông tin trong các CQNN. Từ năm 2017 đ n 

nay, Sở Thông tin và Truyền thông đã thẩm định 12 các dự án CNTT tổng  inh 

phí gần 237 tỷ đ ng (bao g m ngân sách huyện, tỉnh, trung ương và ODA). 

6. Công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin 

 Cơ quan thường trực BCĐ chỉ đạo TT CNTT-TT tỉnh vận hành có hiệu quả 

phần mềm giám sát tài nguyên hệ thống máy chủ BKAV Networ  Interface đã 

đư c cài đặt ở tất cả các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện. Đơn vị chuyên trách 

về ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của tỉnh thường xuyên theo dõi, giám sát 

các hệ thống thông tin của các cơ quan nhà nư c trong tỉnh, bảo đảm hỗ tr , xử l  

 ịp thời các sự cố phát sinh; luôn luôn tham gia đầy đủ, phối h p tốt trong các 

chương trình huấn luyện, diễn tập quốc gia, tham gia đầy đủ các cuộc diễn tập, 

huấn luyện quy mô quốc gia do các đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin quốc 

gia tổ chức, tham gia diễn tập  hu vực châu Á hàng năm, Asean-Japan 2018 do 

VNCERT chủ trì; tham gia diễn tập An toàn thông tin mạng Whitehat Drill 05 do 

Cục An toàn thông tin và công ty BKAV tổ chức, tổng   t Hà Tĩnh x p trong tốp 

đầu về đi m, x p thứ 8 về thời gian. 

 Thường xuyên ban hành các văn bản cảnh báo, hư ng d n về các sự cố an 

toàn thông tin theo chỉ đạo của Cục An toàn thông tin, VNCERT. Qua các sự việc 

trên, lãnh đạo cũng như cán bộ của các cơ quan nhà nư c trên địa bàn tỉnh đã từng 

bư c đư c nâng cao nhận thức và  ỹ năng về an toàn thông tin. 

7. Nhận xét chung: 

7.1. Ưu đi m: 

Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm 2018, đã tổ chức thực hiện tốt các 

nhiệm vụ đã đề ra, trong đó đã đạt đư c một số   t quả mang tính đột phá: 

Thứ nhất, công tác đảm bảo an toàn thông tin, đặc biệt là đảm bảo an toàn 

thông tin trong các cơ quan nhà nư c trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đư c tri n  hai 

một cách thường xuyên, có hiệu quả, góp phần nâng cao ứng dụng CNTT trong cơ 

quan nhà nư c, phục vụ cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử các 

cấp. 

Thứ hai là tri n  hai có hiệu quả và giám sát thường xuyên, có đánh giá cụ 

th  việc minh bạch thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nư c từ cấp tỉnh đ n 

cấp huyện theo Quy t định 739/QĐ-UBND của UBND tỉnh, đặc biệt việc công 

 hai các thông tin liên quan đ n tài chính, ngân sách đư c cải thiện. 
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 Thứ ba là ban hành  ịp thời Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 17/05/2018 của 

UBND tỉnh về việc tăng cường hiệu quả  hai thác, sử dụng dịch vụ công trực 

tuy n mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm,h  sơ trực 

tuy n dịch vụ công trực tuy n mức độ 3,4 toàn tỉnh từ cấp tỉnh đ n cấp xã nâng lên 

đáng   , đặc biệt tại các đơn vị: Sở Công Thương, Sở  iao thông Vận tải, Sở Tài 

chính, UBND huyện Hương Sơn và các xã thuộc Thị xã H ng Lĩnh, ... 

7.2. T n tại, hạn ch  

Một số lãnh đạo, người đứng đầu ở các cơ quan, đơn vị còn ngại sử dụng 

công cụ CNTT đ  điều hành công việc đặc biệt là một số cấp huyện và hầu h tcấp 

xã v n chỉ đạo trên văn bản giấy; công chức chưa thực sự tâm huy t v i việc vận 

hành dịch vụ công trực tuy n phục vụ nhân dân và doanh nghiệp.  

Việc minh bạch thông tin trên Cổng thông tin của các cơ quan, đơn vị đ  

đáp ứng nhu cầu ti p cận thông tin của người dân và cải thiện chỉ số cạnh tranh 

cấp tỉnh còn hạn ch , một số nhóm thông tin về đất đai, dân cư, tài chính,... chưa 

công  hai đầy đủ,  ịp thời.  

Đầu tư ứng dụng CNTT còn riêng lẻ theo từng đơn vị, chưa bảo đảm lộ 

trình và  i n trúc Chính quyền điện tử; một số dự án đã tri n  hai đ ng bộ, song 

hiệu quả chưa cao; còn có nhiều đơn vị làm nhiệm vụ sự nghiệp CNTT d n đ n 

ch ng chéo, trùng lắp trong tham mưu, thực hiện nhiệm vụ.  

 Nhân lực phục vụ cho quá trình xây dựng Chính quyền điện tử các cấp 

còn y u về năng lực, chưa đư c chuẩn hóa theo quy định m i và  ỹ năng về đảm 

bảo an toàn thông tin; một số đơn vị chưa bố trí đư c cán bộ phụ trách CNTT đảm 

bảo yêu cầu.  

III. Về việc thực hiện các nhiệm vụ theo Thông báo số 31/TB-

BCĐCNTT ngày 06/04/2018 

Theo các nhiệm vụ cần tập trung tri n  hai trong 9 tháng cuối năm 2018 tại 

Thông báo số 31/TB-BCĐCNTT ngày 06/04/2018 của BCĐ CNTT tỉnh, thường 

trực Ban đã phối h p v i các thành viên, các cơ quan tổ chức thực hiện tốt các 

nhiệm vụ đề ra trong 6 tháng đầu năm, song v n còn một số nhiệm vụ đã đôn đốc 

thực hiện nhưng chưa thực hiện đư c, đó là: 

- Tổ chức rà soát, đánh giá, tham mưu lựa chọn 01 phần mềm thực hiện 

quản l  và điều hành công việc trực tuy n tối ưu nhất, tích h p đủ các chức năng 

của các phần mềm (IO, TD-Office, YKCD,  ửi nhận văn bản) đ  tổ chức tri n 

 hai dùng chung toàn tỉnh. Cơ quan thường trực đã tham mưu văn bản thành lập 

Hội đ ng rà soát, đánh giá, tham mưu lựa chọn phần mềm quản l  văn bản và điều 

hành trực tuy n (tại Tờ trình số 25/TTr-STTTT ngày 17/5/2018), hiện đang chờ 

UBND tỉnh xem xét, quy t định. 

 - Khảo sát Khu CNTT tập trung ở xã Thạch Hạ, xây dựng phương án theo 

th a thuận đã    giữa UBND tỉnh và Tập đoàn Viễn thông quân đội. Cơ quan 

thường trực đã ban hành văn bản số 341/STTTT-CNTT ngày 09/5/2018 về việc đề 

nghị đẩy nhanh ti n độ thực hiện Biên bản ghi nh  h p tác phát tri n và ứng dụng 
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CNTT giai đoạn 2017-2020, hiện Tập đoàn Viễn thông quân đội v n chưa gửi K  

hoạch cụ th  đ  theo dõi, tổng h p báo cáo UBND tỉnh. 

- Ban hành K  hoạch thực hiện Ki n trúc Chính quyền điện tử tỉnh Hà Tĩnh 

phiên bản 1.0 giai đoạn 2018-2020; Chương trình hỗ tr  doanh nghiệp ứng dụng 

công nghệ thông tin nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập quốc t  giai đoạn 

2018-2020. Cơ quan thường trực đã tham mưu văn bản trình UBND tỉnh ban hành 

từ tháng 5/2018, hiện đang chờ xem xét và quy t định. 

IV. Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 

1. Ti p tục thực hiện các nội dung theo Thông báo số 31/TB-BCĐCNTT 

ngày 06/4/2018 về nhiệm vụ cần tập trung tri n  hai trong 9 tháng cuối năm 2018 

của Ban Chỉ đạo CNTT tỉnh. 

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là trong việc  hai thác sử dụng 
DVC trực tuy n, nâng số lư ng h  sơ trực tuy n DVC TT mức độ 3 trên Cổng 

thông tin điện tử của tỉnh , nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm HCC và hệ 

thống một cửa điện tử; vai trò trách nhiệm của Người đứng đầu trong vận hành các 

hệ thống thông tin;  hai thác thương mại điện tử; nghiên cứu bổ sung các nội dung 

tuyên truyền, hư ng d n, cho phép người dân ti p cận thông tin từ mạng xã hội. 

3. Ti p tục đẩy mạnh công tác tham mưu cơ ch  chính sách, văn bản quy 
phạm pháp luật; tăng cường giám sát việc tổ chức thực hiện ứng dụng CNTT trong 

cải cách hành chính, xây dựng Chính quyền điện tử theo  hung  i n trúc đã đư c 

phê duyệt, hư ng t i xây dựng đô thị thông minh.  

4.  iám sát và đánh giá chất lư ng, hiệu quả việc tri n  hai phần mềm một 
cửa điện tử và dịch vụ công trực tuy n từ cấp tỉnh đ n cấp xã; rà soát, đánh giá, 

lựa chọn phần mềm Quản l  h  sơ công việc và điều hành tác nghiệp trực tuy n tối 

ưu nhất và tổ chức tri n  hai dùng chung toàn tỉnh. 

5. Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của đơn vị Chuyên trách an toàn 
thông tin của tỉnh; nâng cao năng lực, chuẩn hóa chuyên môn nghiệp vụ cho CIO 

và chuyên trách CNTT các cấp, các ngành. 

6. Tri n  hai các đề án, dự án về CNTT trên địa bàn tỉnh đã đư c UBND 
tỉnh phê duyệt, đặc biệt là tri n  hai các chương trình, dự án theo Ki n trúc Chính 

quyền điện tử của tỉnh. Tri n  hai các hệ thống CSDL quan trọng của các ngành 

các cấp phục vụ hoạt động quản l  nhà nư c và các giao dịch v i Doanh nghiệp, 

Nhân dân. Tri n  hai hiệu quả các nội dung đã h p tác v i Tập đoàn Viễn thông 

quân đội, Bưu điện; đẩy mạnh xã hội hóa, thuê dịch vụ CNTT và phát tri n công 

nghiệp CNTT trên địa bàn tỉnh. 

7. Thực hiện hiệu quả Chương trình hỗ tr  doanh nghiệp ứng dụng CNTT 
nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập quốc t  giai đoạn 2018-2020; tổ chức 

Ngày Mua sắm trực tuy n và phát tri n thương mại điện tử.  

8. Chỉ đạo công tác đảm bảo thông tin liên lạc, đảm bảo hoạt động của các 
hệ thống thông tin của tỉnh trong mùa mưa bão; Chỉ đạo tổ chức Hội thảo đảm bảo 

an toàn, an ninh thông tin trong tình hình m i, diễn tập phòng chống tấn công mạng 

quy mô toàn tỉnh. 
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9. Tham gia các hội thảo, hội nghị về CNTT-TT do Ủy ban Quốc gia về 

CNTT, Hội Tin học Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức; Chỉ đạo 

thành công Đại hội Hội Tin học nhiệm  ỳ 2018-2023; Tổ chức Đoàn tham dự Hội 

thảo H p tác, phát tri n CNTT-TT lần thứ XXII năm 2018. 

10.  iám sát, hỗ tr  một số nội dung phát tri n công nghiệp CNTT; tổ 

chức thực hiện việc xúc ti n, thu hút đầu tư phát tri n Khu CNTT tập trung Hà 

Tĩnh. 

11. Phối h p chỉ đạo, công tác tổ chức thực hiện ứng dụng CNTT trong các 
cơ quan Đảng, Nhà nư c, tổ chức đoàn th , các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.  

12. Ki m tra, đánh giá, x p loại về ứng dụng CNTT trong cải cách hành 
chính, x p loại đánh giá mức độ ứng dụng CNTT, mức độ xây dựng chính quyền 

điện tử của cơ quan nhà nư c trên địa bàn tỉnh năm 2018. 

13. Xem xét đề xuất việc đẩy nhanh quá trình thực hiện Tiêu chí số 8 trong 
xây dựng NTM ở các xã biên gi i, nhằm đảm bảo hỗ tr  phát tri n  inh t  cũng 

như an ninh vùng biên./. 
 

Nơi nhận: 
- Văn phòng BCĐ CNTT quốc gia; 

- Đ/c Đặng Quốc Khánh - CT UBND tỉnh, 

Trương BCĐ CNTT tỉnh (b/c); 

- Đ/c Đặng Quốc Vinh - PCT UBND tỉnh, 

Phó trưởng BCĐ CNTT tỉnh (b/c); 

- TTr BCĐ CNTT tỉnh; 

- BCĐ CNTT cấp huyện; 

- Lưu: VP BCĐ. 

 T.M CƠ QUAN THƢỜNG TRỰC 

BCĐ CNTT TỈNH 

 

(Đã ký) 

 

 

 

 

Bùi Đắc Thê 

TỔNG THƢ KÝ BCĐ 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN 

VÀ TRUYỀN THÔNG 
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