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KẾ HOẠCH
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
VÀ BẢO ĐẢM AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG NĂM 2022
I. CĂN CỨ LẬP KẾ HOẠCH CNTT NĂM 2022
- Luật CNTT; Luật Giao dịch điện tử; Luật An toàn thông tin;
- 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;
- Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/1/2019 của Chính phủ về việc tiếp tục
thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng
cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021;
- Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm
vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, đinh
hướng đến 2025;
- Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ
về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thông hành chính nhà
nước;
- Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện
cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC;
- Quyết định số 877/QĐ-TTg ngàỵ 18/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban
hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 triển khai tại các Bộ, ngành,
địa phương năm 2018-2019;
- Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020;
- Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 24/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành
chính nhà nước;
- Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt Đe án cổng Dịch vụ công quốc gia;
- Quyết định số 718/QĐ-ƯBND ngay 22/05/2017 của UBND tỉnh Hà Nam về
việc phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện từ tỉnh Hà Nam phiên bản 1.0;
- Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn
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2016-2020 của tỉnh;
II. MỤC TIÊU
Căn cứ kết quả đạt được theo Kế hoạch số 526/KH-KHCN ngày 20/8/2020
của Sở Khoa học và Công nghệ về xây dựng kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông
tin năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT và
bảo đảm an toàn thông tin năm 2022 nhằm đáp ứng yêu câu nhiệm vụ công tác và
thực hiện đầy đủ mục tiêu theo kế hoạch, cụ thể như:
- Chỉ tiêu về việc trao đổi văn bản điện tử qua mạng giữa Sở Khoa học và
Công nghệ với các cơ quan đơn vị là: 100%
- Hoàn thiện hệ thống nền tảng kết nối, chia sẻ dùng chung;
- Tỷ lệ % hồ sơ dịch vụ công được xử lý trực tuyến là: 100%;
- Ứng dụng chữ ký số của Sở Khoa học và Công nghệ đối với các văn bản đi
là: 100%;
- Trang thông tin điện tử cung cấp, cập nhật đầy đủ thông tin theo quy định;
- Xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật, tạo nền tảng phát triển điện tử
hướng đến Chính phủ điện tử;
- Có hạ tầng thông tin và nhân lực đảm bảo duy trì hoạt động liên tục, ổn
định, chính xác, an toàn, bảo mật các hệ thống thông tin.
III. NHIỆM VỤ
1. Hoàn thiện môi trường pháp lý
Cụ thể hóa các nhiệm vụ ứng dụng CNTT thực hiện Kiến trúc Chính phủ điện
tử, Kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh đã ban hành;
Thực hiện kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa các hệ thống thông tin trong
nội bộ và giữa các cơ quan, để nâng cao hiệu quả, chất lượng giải quyết TTHC
theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, cung cấp dịch vụ công trực tuyến;
Thực hiện kết nối liên thông các phần mềm quản lý văn bản và điều hành bảo
đảm thông suốt các cấp để thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử; đẩy mạnh ứng
dụng chữ ký số chuyên dùng và các nội dung khác theo quy định tại Quyết định số
28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn
bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước;
Hệ thống thông tin một cửa điện tử, Cổng dịch vụ công và các nội dung liên
quan theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính
phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC được
cập nhật hoàn thiện;
2. Phát triển hạ tầng kỹ thuật
Hệ thống mạng LAN, kết nối mạng Internet tốc độ cao cho toàn cơ quan hoạt
2

động hiệu quả. Hệ thống mạng được trang bị thiết bị tường lửa MH 3400 để kiểm
soát thông tin ra vào cho Modem quang và các máy chủ của cơ quan.
Hàng năm Sở Khoa học và Công nghệ có trang bị kinh phí mua phần mềm
diệt virut có bản quyền Kapersky để cài đặt trên các máy tính làm việc. Đến nay,
100% máy tính của Sở được cài đặt phần mềm diệt virut.
Triển khai, sử dụng chữ ký số trong hoạt động ứng dụng CNTT, đối với các
văn bản của ngành ban hành: Công văn, Thông báo, Giấy mời, Quyết định, Tờ
trình... có tích hợp chữ ký số.
3. Phát triển các hệ thống nền tảng
Tiếp tục kế thừa phát triển các hệ thống nền tảng, hạ tầng công nghệ đã có,
thực hiện bổ sung cơ sở dữ liệu, phần mềm triển khai; các hệ thống nền tảng cơ sở
dữ liệu đặc thù được trang bị của cơ quan.
4. Phát triển dữ liệu
Khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu hiện có của ngành hiệu quả;
Phối hợp với các sở ngành triển khai thực hiện nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ
liệu (LGSP).
5. Phát triển các ứng dụng, dịch vụ
Sở Khoa học và Công nghệ chỉ đạo, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ ứmg
dụng CNTT và bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động của cơ quan; cung cấp
dịch vụ công theo thẩm quyền được giao.
Việc sử dụng chữ ký số trong gửi, nhận văn bản điện tử cũng được lãnh đạo
quan tâm, thúc đẩy triển khai tại cơ quan. Hệ thống thư điện tử được triển khai,
duy trì hoạt động, thường xuyên sử dụng thư điện tử để trao đổi công việc.
Hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành được triển khai tới 100%
cán bộ, công chức, viên chức cơ quan.
Về cung cấp dịch vụ công trực tuyến: Để đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ
công trực tuyến UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1416/KH-UBND ngày 10 tháng
6 năm 2021 về triển khai cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến
mức độ 4 năm 2021 trên địa bàn tỉnh; Công văn số 328/SKHCN-QLCN ngày 18
tháng 5 năm 2021 về việc cung cấp dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức
độ 4. Đảm bảo cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp tại
các bộ, ngành, địa phương ngày càng được nâng cao với số lượng hồ sơ TTHC
được xử lý trực tuyến mức độ 3, 4 liên tục tăng.
6. Bảo đảm an toàn thông tin
- Có cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin trong xử lý các sự cố, cũng như trong
công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định về bảo đảm an toàn, an ninh thông
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tin trong cơ quan;
- Tăng cường sử dụng nguồn lực con người, phương tiện kỹ thuật, nghiệp vụ;
xây dựng cơ cấu tổ chức, đào tạo bồi dưỡng cán bộ chuyên trách bảo đảm an toàn,
an ninh thông tin đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
- Tham mưu, đề xuất lãnh đạo phụ trách tiếp tục tăng cường quản lý, chỉ đạo
công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin. Có kế hoạch bảo đảm phương tiện,
ngân sách cho nhiệm vụ giám sát, kiểm tra và bảo đảm an toàn, an ninh thông tin;
đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư phát triển CNTT trong đó cần ưu tiên
đến các hạng mục liên quan đến an ninh, an toàn mạng.
7. Phát triển nguồn nhân lực
Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục nâng cao trình độ công nghệ thông tin cho
cán bộ, công chức, viên chức trong toàn đơn vị sử dụng thành thạo máy vi tính,
phần mềm chuyên dụng. Bên cạnh đó đơn vị phối hợp với các phòng chuyên
ngành, đơn vị trong việc đào tạo, tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức về kỹ
năng sử dụng công nghệ thông tin; cử cán bộ chuyên trách về CNTT tham gia tập
huấn nâng cao kiến thức về an ninh mạng.
II. GIẢI PHÁP
1. Đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, kỹ năng số, tăng
cường tương tác với người dân, doanh nghiệp
Sở Khoa học và Công nghệ tích cực tuyên truyền tới cán bộ, công chức, viên
chức trong cơ quan các văn bản về lĩnh vực CNTT, nhằm nâng cao nhận thức, tăng
cường ứng dụng Công nghệ thông tin, các văn bản như: Nghị quyết số 52NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ
động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Nghị quyết số 50/NQ- CP,
ngày 17/4/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị
quyết số 52-NQ/TW; Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 09/3/2020 của Chính phủ về
một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 20192020, định hướng đến 2025; Công văn hướng dẫn sử dụng Hệ thống quản lý văn
bản và điều hành theo quy trình mới; Công văn số 691/SKHCN-QLCN ngày ngày
22 tháng 9 năm 2021 đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều
hành và thực hiện công việc chuyên môn.
2. Phát triển các mô hình kết hợp giữa các cơ quan nhà nước, doanh
nghiệp.
Tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị, trong đó có các doanh nghiệp
cung cấp dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin, cung cấp máy tính, máy in, thiết
bị mạng nhằm hoàn thiện hạ tầng CNTT, đáp ứng nhu cầu ứng dụng của cán bộ,
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công chức, viên chức trong cơ quan.
3. Nghiên cứu, hợp tác để làm chủ, ứng dụng hiệu quả các công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp
xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, nền kinh tế số
và xã hội số. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, kiểm tra tình
hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP tại cơ quan.
Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức xây dựng Chính quyền
điện tử cấp tỉnh và phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan và ủy ban nhân
dân các huyện, thị xã, thành phố để tổ chức thực hiện.
Tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị cung cấp dịch vụ CNTT, trao đổi,
chia sẻ các ứng dụng phù hợp với cơ quan; làm chủ công nghệ, ứng dụng hiệu quả
các công nghệ đã được các đơn vị chia sẻ, góp phần nâng cao hiệu quả chỉ đạo,
điều hành của cơ quan, từng bước xây dựng chính quyền điện tử.
4. Thu hút nguồn lực CNTT
Quan tâm, tạo mọi nguồn lực đầu tư, phát triển hạ tầng kỹ thuật CNTT gắn
với đảm bảo an toàn thông tin trong dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
Khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức học hỏi các phần mềm chuyên
ngành nhằm nâng cao hơn nữa những kỹ năng sử dụng, vận hành cơ sở dữ liệu đạt
hiệu quả.
V. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Triển khai thực hiện Quyếtt định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014 của
Thủ tướng Chính phủ, tăng cường thuê dịch vụ công nghệ thông tin từ các doanh
nghiệp, khuyến khích đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trong ứng dụng
công nghệ thông tin.
Căn cứ kế hoạch ứng dụng CNTT giai đoạn 2021-2025, Sở Khoa học và Công
nghệ lập dự toán kinh phí chi cho việc ứng dụng CNTT và bảo đảm an toàn thông
tin năm 2022 trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.
VI. TỒ CHỨC THỰC HIỆN
1. Lãnh đạo Sở
Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các cá nhân, đơn vị đẩy mạnh ứng
dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện công tác chuyên môn nghiệp vụ,
duy trì, cập nhập thông tin lên cổng con của cơ quan và kịp thời trả lời các câu hỏi
của người dân trên chuyên mục Hỏi- Đáp.
Phân công lãnh đạo đơn vị, cá nhân thuộc Sở trực tiếp quản trị, duy trì nội
dung trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, trang thông tin của Sở.
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2. Các phòng chuyên môn và cán bộ công chức, viên chức
Ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, thực hiện công việc
chuyên môn, sử dụng hòm thư của tỉnh để trao đổi thông tin.
Rà soát chức năng nhiệm vụ, phân công rõ trách nhiệm từng cá nhân trong
công việc về tin bài đăng web, trả lời thư của công dân.
3. Quản trị mạng
Tham mưu các vấn đề về công nghệ thông tin cho lãnh đạo cơ quan, lãnh đạo
phòng việc vận hành, quản lý máy chủ và các thiết bị của hệ thống mạng hoạt động
ổn định thông suốt trong thời gian làm việc, đảm bảo hoạt động của cơ quan.
Cập nhật, lưu trữ, bảo mật cơ sở dữ liệu của cơ quan, sử dụng các phần mềm
diệt Virus, bảo mật để bảo đảm an toàn dữ liệu, an toàn hệ thống mạng máy tính.
Hướng dẫn sử dụng, cài đặt, kiểm tra các phần mềm được bàn giao.
VII. DANH MỤC, NHIỆM VỤ DỰ ÁN
Thời điểm xây dựng kế hoạch này, UBND tỉnh chưa phê duyệt danh mục
nhiệm vụ khoa học sẽ thực hiện trong năm 2022.
Trên đây là kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và bảo đảm an toàn thông
tin mạng năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam./.
Nơi nhận:
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Lưu: VT.QLCN

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Dương Ngọc Quỳnh
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