
PHỤ LỤC 

KHUNG KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG CNTT TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA 

CƠ QUAN NHÀ NƢỚC NĂM 2020 

(Ban hành kèm theo Công văn số 921/STTTT-CNTT ngày  15/10/2019) 

 

I. CĂN CỨ LẬP KẾ HOẠCH 

Nêu những căn cứ để xây dựng Kế hoạch, cụ thể như: 

- Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng 

dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước; 

- Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tưởng Chính phủ 

phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ 

quan nhà nước giai đoạn 2016-2020; 

- Chỉ thị 08/CT-UBND ngày 17/05/2018 của UBND tỉnh về tăng cường 

hiệu quả khai thác, sử dụng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và ban 

hành văn bản 379/STTTT-CNTT ngày 21/5/2018 về việc thực hiện Chỉ thị 

08/CT-UBND của UBND tỉnh; 

- Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 13/08/2019 của UBND tỉnh về việc tăng 

cường bảo đảm an toàn thông tin mạng trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn 

tỉnh Hà Tĩnh; 

- Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 23/03/2016 về Kế hoạch thực hiện 

Nghị quyết số 36a-NQ/CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử 

và ứng dụng CNTT giai đoạn 2016-2020; 

- Kê hoạch số 498/KH-UBND ngày 30/12/2016 về việc thực hiện Nghị 

quyết số 22/2016/NQ-HĐND ngày 24/9/2016 V/v quy định một số chính sách 

đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm cải thiện chỉ số tính minh bạch và 

tiếp cận thông tin, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 

2017-2020; 

- Kế hoạch số 256/KH-UBND ngày 03/8/2018 của UBND tỉnh bảo đảm 

an toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Hà Tĩnh giai 

đoạn 2018-2020; 

- Kế hoạch số 256/KH-UBND ngày 16/8/2019 của UBND tỉnh về thực 

hiện Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin năm 2019; 

- Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 29/3/2019 của UBND tỉnh về kế hoạch 

hành động thực hiện Nghị Quyết 17/NQ-CP ngày 07/03/2019 của Chính phủ về 

một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 

2019 – 2020, định hướng đến 2025; 

- Các văn bản chỉ đạo theo ngành dọc từ TW (đối với Sở, Ban, Ngành cấp 

tỉnh); các Nghị quyết, VB QPPL liên quan của địa phương;  

- Kế hoạch CNTT, KH CCHC giai đoạn cơ quan, đơn vị; 



- Và các văn bản liên quan khác; 

- Thực tiễn của ngành, địa phương và kết quả thực hiện KH CNTT năm 

2019 (chú ý việc kế thừa các thành quả và khắc phục các hạn chế năm 2019); 

II. MỤC TIÊU 

Xác định rõ các mục tiêu cần đạt trong năm 2020, phù hợp với thực tiễn 

địa phương và đáp ứng yêu cầu tại các văn bản của tỉnh đã nêu trên. Chú ý đặt 

mục tiêu đầy đủ đối với các hạng mục: hạ tầng (bao gồm cả cơ sở dữ liệu), nhân 

lực, ứng dụng, an toàn mạng….Trong đó nhấn mạnh cần đột phá ở những điểm 

nào để cải thiện được các chỉ số về CNTT ở cơ quan, đơn vị mình, đồng thời hỗ 

trợ đắc lực cho quá trình CCHC, xây dựng CQĐT các cấp, phát triển KTXH ở 

địa phương.  

III. NỘI DUNG 

Căn cứ mục tiêu năm 2020, xác định các nhiệm vụ cần triển khai trong 

năm 2020 phù hợp với các nhiệm vụ trọng tâm và yêu cầu nêu tại văn bản này. 

1. Ứng dụng CNTT để công bố, công khai thông tin, kết quả giải quyết 

thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng CNTT phục vụ 

người dân, doanh nghiệp. 

2. Ứng dụng CNTT trong hoạt động nội bộ (chữ ký số, phần mềm điều 

hành tác nghiệp,các hệ thống cơ sở dữ liệu…) 

3. Hạ tầng kỹ thuật: 

4. Nguồn nhân lực (đào tạo, tập huấn, …) 

5. An toàn thông tin 

5. Môi trường pháp lý: 

6. Xây dựng đô thị/giải pháp chuyên ngành thông minh (đề xuất thí điểm, 

cụ thể nội dung, tác động,…) 

IV. GIẢI PHÁP 

Xác định rõ các giải pháp thực hiện Kế hoạch, có thể bao gồm (không 

giới hạn) các nội dung chính sau: 

1. Giải pháp môi trường chính sách gắn với công tác thông tin tuyên 

truyền. 

2. Giải pháp tài chính 

3. Giải pháp gắn kết chặt chẽ ứng dụng CNTT với CCHC và xây dựng 

CQĐT 

4. Giải pháp tổ chức, triển khai 

5. Các giải pháp kỹ thuật công nghệ và các giải pháp khác 

V. DANH MỤC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN 



Căn cứ định hướng chung, các cơ quan, đơn vị đề xuất các nhiệm vụ, dự 

án cho phù hợp trên cơ sở đảm bảo nguồn lực triển khai, trọng tâm, trọng điểm, 

hiệu quả. Mẫu danh mục như sau: 
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 Lưu ý: Đối với các ngành, địa phương có các chương trình, dự án đang 

triển khai chưa kết thúc trong năm 2019, đề nghị đưa vào năm 2020 (Dự án 

chuyển tiếp). 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 Xác định trách nhiệm của các đơn vị trong việc triển khai Kế hoạch 
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