
 

  Kính gửi: 

    - Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

    - UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 09/3/2022 của UBND tỉnh về 

Phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022. Qua rà 

soát, theo dõi của Sở Thông tin và Truyền thông, trong 6 tháng đầu năm 2022, 

các cơ quan, đơn vị đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao chủ trì, tuy 

nhiên có một số nhiệm vụ vẫn chưa triển khai hoặc triển khai chưa kịp thời (có 

Phụ lục tiến độ thực hiện các nhiệm vụ kèm theo). Để bảo đảm thực hiện tốt các 

mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra tại Kế hoạch số 54/KH-UBND của UBND tỉnh, Sở 

Thông tin và Truyền thông đề nghị: 

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ 

động, khẩn trương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao chủ trì; đồng thời 

định kỳ hàng quý báo cáo kết quả triển khai cụ thể, các khó khăn, vướng mắc 

trong quá trình thực hiện về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, tham 

mưu Ủy ban nhân dân tỉnh./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Thành viên BCĐ CĐS tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, CNTT2. 

KT. GIÁM ĐỐC 
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Dương Văn Tuấn 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Số:          /STTTT-CNTT 

V/v đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch 

số 54/KH-UBND ngày 09/3/2022 của UBND tỉnh 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Tĩnh, ngày        tháng 7 năm 2022 



PHỤ LỤC 

Tiến độ thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 54/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh 

(Kèm theo Công văn số        /STTTT-CNTT ngày      /7/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông) 

 

I. Nhiệm vụ, dự án đã phê duyệt chủ trương, bố trí một phần hoặc bố trí đủ kinh phí 

TT 
Nhiệm vụ 

/Dự án 
Cơ quan chủ trì Tiến độ/ kết quả thực hiện 

1 
Triển khai Phần mềm tập huấn bồi 

dưỡng giáo viên (ETEP) trực tuyến 

Sở Giáo dục và Đào tạo 

Trong năm học đã tổ chức được các lớp bồi dưỡng chuyên môn 

trực tuyến cho 6700 giáo viên cấp Tiểu học, 5600 giáo viên cấp 

THCS và 900 giáo viên THPT 

2 
Triển khai Phần mềm quản lý ngân hàng 

đề thi trực tuyến Intest 

Các cơ sở giáo dục phổ thông đã xây dựng được 97556 câu hỏi 

trên hệ thống. Trong đó: Cấp THPT 96938 câu hỏi (Môn Toán - 

14226, Môn Vật lí - 17671, Môn Hóa học - 9493, Môn Sinh học 

10738, Môn Ngữ văn - 720, Môn Lịch sử - 11678, Môn Địa lí - 

9551, Môn GDCD - 6238, Môn Tiếng Anh - 7580, Môn Công 

Nghệ - 2283, Môn Tin học - 6760), cấp THCS 3639 câu hỏi 

(Môn Toán - 823, Môn Vật lí - 319, Môn Hóa học - 465, Môn 

Sinh học - 267, Môn Ngữ văn - 381, Môn Lịch sử - 324, Môn 

Địa lí - 100, Môn GDCD - 200, Môn Tiếng Anh - 100, Môn 

Công Nghệ - 80, Môn Tin học - 580. 

3 
Triển khai Phần mềm Hệ thống quản lý 

thi phòng máy Lan.test 

4 
Xây dựng cơ sở dữ liệu Kiều bào người 

Hà Tĩnh ở nước ngoài 
Sở Ngoại vụ Đang trình thẩm định Đề cương và dự toán chi tiết quy định 

5 
Xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu về 

giá tại tỉnh Hà Tĩnh 
Sở Tài chính Đang thực hiện lập Đề cương và dự toán chi tiết 

6 
Triển khai phần mềm quản lý Kỳ họp 

HĐND các cấp 

Văn phòng Đoàn ĐBQH và 

HĐND tỉnh 

Đã triển khai phần mềm quản lý Kỳ họp HĐND các cấp tại VP 

HĐND tỉnh và HĐND cấp huyện 

7 

Nâng cấp Cổng DVC của tỉnh, hệ thống 

quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp 

dùng chung 

Văn phòng UBND tỉnh Đang thực hiện nâng cấp 

8 
Xây dựng nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ 

liệu (LGSP) tỉnh Hà Tĩnh 
Sở Thông tin và Truyền thông Đã thực hiện lựa chọn nhà thầu, đang triển khai xây dựng 
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9 

Triển khai mạng truyền số liệu chuyên 

dùng cấp II toàn tỉnh theo hình thức thuê 

dịch vụ CNTT 

Đang trình phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu 

10 

Triển khai lập hồ sơ và đánh giá xác 

định mức độ an toàn các hệ thống thông 

tin theo cấp độ 

Đã xây dựng KH thực hiện; hiện đang lập dự toán kinh phí để 

triển khai 

11 
Hoàn thiện hệ thống giám sát an toàn, an 

ninh mạng của tỉnh (SOC) 

Đang phối hợp với đơn vị tư vấn thực hiện lập hồ sơ theo quy 

định 

12 
Xây dựng Cổng thông tin truy xuất nguồn 

gốc sản phẩm hàng hóa tỉnh Hà Tĩnh 
Sở Khoa học và Công nghệ 

Đang thực hiện thẩm định Đề cương và dự toán chi tiết theo quy 

định 

13 

Tổ chức tuyên truyền; Tổ chức các lớp 

tập huấn ứng dụng về CNTT, Chuyển 

đổi số 

Sở Thông tin và Truyền thông 

Đã tổ chức được 18/40 lớp tập huấn về kỹ năng ứng dụng 

CNTT, chuyển đổi số cho người dân, doanh nghiệp và cán bộ 

cấp xã (với hơn 1100 người tham gia); Tổ chức 01 khóa đào tạo 

chuyển đổi số cho cán bộ chuyên trách CNTT cấp tỉnh và cấp 

huyện (45 người); Tổ chức 01 Lớp tập huấn về kỹ năng ứng 

dụng CNTT và sử dụng Dịch vụ công trực tuyến tại huyện V  

Quang (90 người); Tổ chức đào tạo nâng cao trình độ an toàn 

thông tin mạng cho cán bộ chuyên trách, Đội ứng cứu sự cố 

14 
Chuyển đổi số trong ngành Nông nghiệp 

và Phát triển Nông thôn 

Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn 

Đã tổ chức họp tham vấn, đề xuất các giải pháp. Chưa triển khai 

các nội dung 

15 

Dự án Tăng cường năng lực quan trắc 

môi trường và nâng cấp hệ thống nhận, 

truyền, quản lý dữ liệu quan trắc tự 

động, liên tục tỉnh Hà Tĩnh Sở Tài nguyên và Môi trường 

Đang thực hiện theo tiến độ 

16 

Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ 

sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Hà 

Tĩnh (VILG) 

Đang thực hiện theo tiến độ 

17 

Dự án Xây dựng phần mềm thành phần, 

bổ sung trang thiết bị phục vụ cổng điều 

hành nội bộ trên địa bàn huyện 

UBND huyện Lộc Hà Đang tạm dừng thực hiện để soát xét các nội dung 

18 
Đầu tư trang thiết bị hiện đại tại bộ phận 

một cửa liên thông cấp xã trên địa bàn 
UBND huyện Cẩm Xuyên Chưa thực hiện 
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huyện 

19 

Tăng cường cơ sở hạ tầng kỹ thuật 

CNTT; Nâng cấp, hoàn thiện Cổng 

TTĐT huyện và các xã, thị trấn 

UBND huyện Cẩm Xuyên Đang thực hiện lập Đề cương và dự toán chi tiết 

20 
Nâng cấp Cổng thông tin điện tử thị xã 

Kỳ Anh 
UBND thị xã Kỳ Anh Đang tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định 

 

II. Danh mục nhiệm vụ, dự án cần triển khai mới từ năm 2022 thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU nhưng chưa bố trí kinh phí 

TT 
Nhiệm vụ 

/Dự án 
Cơ quan chủ trì Tiến độ/ kết quả thực hiện 

1 
Tiếp tục hoàn thiện Hệ thống giám sát 

và Điều hành thông minh (IOC) cấp tỉnh 

Sở Thông tin và Truyền thông, 

Văn phòng UBND tỉnh 

Đã hoàn thiện việc triển khai thí điểm. Hiện nay đang tiếp tục 

triển khai mở rộng các lĩnh vực mới. 

2 
Xây dựng và triển khai đề án đô thị 

thông minh tại thành phố Hà Tĩnh 
UBND thành phố Hà Tĩnh Đang lấy ý kiến góp ý các cơ quan liên quan 

3 
Xây dựng và triển khai đề án đô thị 

thông minh tại thị xã Kỳ Anh 
UBND thị xã Kỳ Anh Chưa thực hiện 

4 
Xây dựng Cổng dữ liệu cấp tỉnh 

(data.hatinh.gov.vn) 
Sở Thông tin và Truyền thông 

Đang đề xuất UBND tỉnh đồng ý chủ trương triển khai thử 

nghiệm 

5 

Xây dựng các chuyên trang, chuyên 

mục; các phóng sự, chuyên đề, các tài 

liệu tuyên truyền sâu, rộng đến mọi 

người dân, người lao động thuộc mọi 

thành phần kinh tế về chuyển đổi số 

Sở Thông tin và Truyền thông, 

Đài PT&TH, Báo Hà Tĩnh, các 

sở ngành, địa phương 

Cổng TTĐT tỉnh đã xây dựng chuyên mục Chuyển đổi số. Báo 

Hà Tĩnh, Đài PTTH tỉnh c ng đã có các bài viết, phong sự về ứng 

dụng CNTT, chuyển đổi số 

6 

Tổ chức hội thảo, tập huấn bồi dưỡng, 

cập nhật kiến thức về xu hướng, định 

hướng chiến lược mới về chuyển đổi 

số cho lãnh đạo các cấp, các ngành và 

doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Sở Thông tin và Truyền thông 

Đã tổ chức hội thảo “Chuyển đổi số - động lực phát triển doanh 

nghiệp”. Hiện đang xây dựng Kế hoạch tổ chức hội thảo Chuyển 

đổi số trên địa bàn tỉnh. 

7 
Tiếp tục triển khai mở rộng phạm vi 

phủ sóng mạng viễn thông 4G và mạng 
Sở Thông tin và Truyền thông 

Trong 6 tháng đầu năm đã chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông 

xây dựng thêm 65 cột phát sóng 4G 
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Internet cáp quang 

8 

Triển khai đồng bộ hệ thống hội nghị 

truyền hình trực tuyến từ cấp tỉnh đến 

cấp xã, liên thông hệ thống hội nghị 

truyền 4 cấp Văn phòng UBND tỉnh 

Đang xây dựng phương án triển khai 

9 

Triển khai hệ thống thông tin báo cáo 

của tỉnh; kết nối với Hệ thống thông tin 

báo cáo Chính phủ 

Đã triển khai thí điểm 

10 

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu số 

quản lý về quy hoạch xây dựng, nhà ở, 

công sở, các dự án nhà ở thương mại, 

nhà ở xã hội, các công trình hạ tầng kỹ 

thuật,… 

Sở Xây dựng Hiện nay đang trình xin kinh phí để thực hiện 

11 

Xây dựng đề án đẩy mạnh chuyển đổi 

số hoạt động quản lý, xúc tiến đầu tư 

đối với Khu Kinh tế, các Khu Công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh 

BQL KKT tỉnh Chưa thực hiện 

12 

Đào tạo năng lực ATTT cho cán bộ 

chuyên trách CNTT, đội ng  ứng cứu 

sự cố ATTT các cấp của các cơ quan 

nhà nước trong tỉnh 
Sở Thông tin và Truyền thông 

Đã tổ chức đào tạo nâng cao trình độ an toàn thông tin mạng cho 

cán bộ chuyên trách, Đội ứng cứu sự cố 

13 

Triển khai hệ thống phòng chống mã 

độc quản trị tập trung tại tỉnh, tích hợp 

với Trung ương 

Đã phối hợp với BKAV triển khai cài đặt thí điểm phần mềm 

phòng chống mã độc quản trị tập trung tại Trung tâm CNTT-TT, 

cài đặt cho 1036 user trong các CQNN (bao gồm 5 máy chủ, 

1031 máy trạm)  

14 

Tổ chức thực hiện Kế hoạch phát triển 

thương mại điện tử tỉnh Hà Tĩnh giai 

đoạn 2021-2025 đã được phê duyệt tại 

Quyết định 2783/QĐ-UBND ngày 

26/8/2020 của UBND tỉnh 

Sở Công Thương Đang thực hiện theo kế hoạch 
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