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KẾ HOẠCH 
Ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin trong hoạt động  

của các cơ quan nhà nước năm 2017 
   

 I. CĂN CỨ LẬP KẾ HOẠCH 

 Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;  
Luật Giao dịch điện tử ngày 29/11/2005;  
Luật An toàn thông tin mạng ngày 19/11/2015; 
Nghị định 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ ban hành về 

việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; 
 Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về ban hành 
chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; 
 Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ 
điện tử; 

Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ 
về phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt 
động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020; 

Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020; 

Văn bản số 1178/BTTTT-THH ngày 21/4/2015 của Bộ Thông tin và 
Truyền thông về việc ban hành Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, 
Phiên bản 1.0; 

Công văn số 2718/BTTTT-THH ngày 10/8/2016 của Bộ Thông tin và 
Truyền thông về việc Báo cáo kết quả ứng dụng công nghệ thông tin năm 2016 
và xây dựng Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ 
quan nhà nước năm 2017. 

Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 22/9/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn 
về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan 
nhà nước tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2020; 
 II. MỤC TIÊU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM 2017 

 1. Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong nội bộ cơ quan nhà nước 
 - Đảm bảo 90% các thông tin chỉ đạo, điều hành của các cấp lãnh đạo tỉnh 
được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh. 
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 - Tăng cường ứng dụng thư điện tử công vụ trong công việc, đưa tỷ lệ cán 
bộ, công chức sử dụng thư điện tử trong công việc đạt 75%. 
 - Đảm bảo 80% văn bản điện tử được gửi nhận trên hệ thống Văn phòng 
điện tử và Văn phòng điện tử liên thông giữa các đơn vị; 100% đơn vị sử dụng 
dịch vụ chữ ký số, chứng thực chữ ký số trong xác thực văn bản điện tử. 
 - Nâng tỷ lệ máy tính/cán bộ, công chức của tỉnh đạt trên 90% trong đó 
100% máy tính được kết nối mạng LAN, Internet (không tính đến máy tính dùng 
soạn thảo, lưu trũ văn bản mật). 
 - Giảm dần việc sử dụng văn bản giấy trong công việc, sử dụng hình thức 
khai thác thông tin trên mạng để phục vụ cho công việc. 
 - Đảm bảo duy trì ổn định và hoạt động có hiểu quả Cổng thông tin điện tử. 
 2. Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp 
 - Đảm bảo cung cấp 100% dịch vụ hành chính công mức độ 2. Duy trì có 
hiệu quả 14 dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 hiện có trên Cổng 
thông tin điện tử của tỉnh; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh 
nghiệp sử dụng các dịch vụ hành chính công. 
 - Cung cấp các dịch vụ hành chính công được ưu tiên theo quy định của 
Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành, được trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 
trên Cổng thông tin điện tử nhằm xây dựng nền hành chính hiện đại, hiệu quả 
phục vụ người dân và doanh nghiệp. 
 - Tiếp tục triển khai các dự án ứng dụng CNTT trong công tác tiếp nhận, 
xử lý kết quả và trả kết quả thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa cho các đơn 
vị trực thuộc cấp tỉnh và các đơn vị tư pháp, hộ tịch. 
 - Xây dựng thí điểm trung tâm hành chính công. 
 III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

 1. Phát triển hạ tầng kỹ thuật 
 - Nâng cấp mạng truyền số liệu chuyên dùng từ UBND tỉnh kết nối đến 
các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn. 
 - Đầu tư nâng cấp hệ thống Văn phòng điện tử và Văn phòng điện tử liên 
thông trong hoạt động của các cơ quan nhà nước. 
 - Đầu tư, nâng cấp và phát triển trung tâm dữ liệu điện tử của tỉnh, đảm 
bảo đáp ứng nhu cầu cung cấp các phần mềm, hệ thống cơ sở dữ liệu dùng 
chung của tỉnh. 
 - Đẩy mạnh công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động 
ứng dụng CNTT của cơ quan nhà nước. 
 2. Ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan nhà nước 
 - Triển khai phần mềm Chính quyền điện tử (egov) đến các xã, phường, 
thị trấn bảo đảm kết nối liên thông 4 cấp.  
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- Nâng cấp hệ thống thư điện tử công vụ. 
- Trang bị chữ ký số cho Lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện 

thành phố và các đơn vị sự nghiệp công lập trong hoạt động ứng dụng CNTT 
của cơ quan nhà nước. 

- Duy trì, nâng cấp hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến. 
- Tăng cường sử dụng thư điện tử, hệ thống Văn phòng điện tử và Văn 

phòng điện tử liên thông giữa các đơn vị phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều 
hành, công tác chuyên môn nghiệp vụ, trao đổi thông tin giữa các cơ quan, đơn 
vị trên địa bàn tỉnh. 
 - Đảm bảo an toàn, an ninh dữ liệu điện tử phục vụ công tác ứng dụng 
công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước. 
 3. Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp 
 - Đầu tư nâng cấp nhằm đảm bảo duy trì ổn định, tăng cường hoạt động 
Cổng thông tin điện tử của tỉnh, trang thông tin điện tử thành viên. 
 - Cung cấp các dịch vụ công trực tuyến đạt mức độ 3, 4 (theo Quyết định 
1819/QĐ-TTg và Công văn số 2779/VPCP-KGVX ngày 22/4/2016 của Văn 
phòng Chính phủ). Một cửa điện tử liên thông. 
 - Tiếp tục triển khai ứng dụng CNTT trong công tác tiếp nhận, xử lý và trả 
kết quả thủ tục hành chính tại bộ phận Một cửa; mở rộng ứng dụng CNTT trong 
cải cách hành chính đối với công tác quản lý hộ tịch tại một số đơn vị tư pháp; 
các dự án cung cấp thông tin về khoa học và công nghệ… 
 4. Xây dựng, hoàn thiện các Hệ thống thông tin, CSDL chuyên 
ngành; Hệ thống thông tin, CSDL quốc gia tạo nền tảng phát triển CPĐT 
 - Xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung về dân cư, đất đai, văn bản điện tử 
đảm bảo khai thác, chia sẻ dữ liệu của tỉnh với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia, 
tạo nền tảng tiến tới phát triển Chính phủ điện tử. 
 - Xây dựng, cung cấp các phần mềm phục vụ cho việc ứng dụng CNTT 
trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, ưu tiên các lĩnh vực: thủ tục hành 
chính, dân cư, đất đai - xây dựng, doanh nghiệp. 
 5. Phát triển nguồn nhân lực 
 - Xây dựng đội ngũ lãnh đạo chuyên trách về CNTT cho các cơ quan, đơn 
vị cấp tỉnh có khả năng quản lý, triển khai ứng dụng CNTT. 
 - Tổ chức 03 lớp đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn về công 
tác quản trị mạng; quản trị Cổng/Trang thông tin điện tử; quản trị hệ thống Văn 
phòng điện tử; công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin… cho cán bộ chuyên 
trách về CNTT tại các cơ quan, đơn vị. 

- Xây dựng các cơ chế chính sách, bảo đảm chế độ ưu đãi đối với đội ngũ 
chuyên trách về CNTT. 
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 IV. GIẢI PHÁP 
 1. Giải pháp môi trường chính sách 
 - Xây dựng quy chế, quy định về quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng 
thực chữ ký số trong các cơ quan nhà nước. 
 - Xây dựng chính sách ưu đãi, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh 
nghiệp đầu tư về lĩnh vực CNTT trên địa bàn tỉnh. 
 - Xây dựng chính sách khuyến khích người dân, doanh  nghiệp sử dụng 
các dịch vụ công trực tuyến đã được cung cấp. 
 - Xây dựng chính sách khuyến khích, hỗ trợ cho cán bộ chuyên trách về 
CNTT đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. 
 2. Giải pháp tài chính 
 - Tranh thủ nguồn chi cho các dự án đầu tư phát triển, các nguồn tài trợ, 
nguồn kinh phí từ ngân sách Trung ương… 
 - Ưu tiên bố trí nguồn kinh phí hàng năm để phát triển và đẩy mạnh ứng 
dụng CNTT trong công tác quản lý nhà nước. 
 - Khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí đào tạo và xây dựng 
cơ sở hạ tầng, chuyển giao ứng dụng CNTT phục vụ hoạt động của cơ quan 
nhà nước theo hình thức xây dựng - chuyển giao hoặc xây dựng - khai thác - 
chuyển giao. 
 3. Giải pháp triển khai 
 - Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra,đôn đốc việc thực hiện theo kế 
hoạch; gắn ứng dụng CNTT với công tác cải cách hành chính. 
 - Tăng cường công tác tham mưu của Ban chỉ đạo CNTT trong việc triển 
khai các đề án, dự án hiện đại hóa hạ tầng CNTT, triển khai các hệ thống phần 
mềm hỗ trợ giải quyết công việc đạt hiệu quả cao. 
 - Ưu tiên bố trí, tuyển dụng đủ cán bộ chuyên trách, cán bộ quản trị mạng 
trong các cơ quan, đơn vị từ cấp huyện trở lên. 

4. Giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin 
- Xây dựng giải pháp đảm bảo an toàn thông tin trên mạng theo quy định 

và bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật theo hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Thông tin và 
Truyền thông. 

- Đầu tư các trang thiết bị tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh thông tin 
và bảo mật hệ thống cơ sở dữ liệu. 

- Đảm bảo 100% máy tính trong các đơn vị được cài phần mềm chống 
virus và phần mềm độc hại. 

- Rà soát và áp dụng quy trình nghiệp vụ, quy trình sao lưu, dự phòng dữ 
liệu, đảm bảo an toàn dữ liệu theo Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin 
của tỉnh và các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành. 
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V. DANH MỤC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN 

 (Danh mục nhiệm vụ, dự án năm 2017 kèm theo Kế hoạch) 
 VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Sở Thông tin và Truyền thông 
 Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai, thực hiện 
kế hoạch này. 
 Tổ chức theo dõi, giám sát, kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết tình hình 
thực hiện kế hoạch và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền 
thông theo quy định. 
 2. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư 
  Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên 
quan, tham mưu bố trí kinh phí phù hợp với điều kiện ngân sách để thực hiện 
các mục tiêu của kế hoạch đề ra. 

3. Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố 
- Trên cơ sở kế hoạch của UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, 

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo xây dựng, phê duyệt và tổ chức 
thực hiện kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT năm 2017. 

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện kế hoạch chung 
của tỉnh đảm bảo đồng bộ với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của ngành và 
địa phương. 

- Cân đối, bố trí, huy động kinh phí để triển khai các nhiệm vụ tại cơ 
quan, đơn vị./. 

 
Nơi nhận: 
- Bộ Thông tin và Truyền thông (báo cáo); 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các sở: TT&TT, KH&ĐT, TC; 
- PVP UBND tỉnh, 
  các phòng: KG-VX, KTN, TH, TH-CB; 
- Lưu: VT, KG-VX (LHH). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Lý Vinh Quang 
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DANH MỤC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN NĂM 2017 
(Kèm theo Kế hoạch số           /KH-UBND ngày       /10/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn) 

 

Đơn vị tính: Triệu đồng 
 

STT Tên nhiệm vụ, dự án Đơn vị thực hiện Kinh phí Nguồn vốn 

1 Nâng cấp mạng truyền số liệu chuyên dùng từ UBND tỉnh kết nối đến 
cơ quan cấp huyện, xã, phường, thị trấn 

Sở Thông tin và 
Truyền thông 1.300 Ngân sách địa phương 

2 Đầu tư, nâng cấp và phát triển trung tâm dữ liệu điện tử của tỉnh Sở Thông tin và 
Truyền thông 10.000 Ngân sách trung ương 

3 Xây dựng Khung Chính quyền điện tử tỉnh Sở Thông tin và 
Truyền thông 1.200 Ngân sách địa phương 

4 Đầu tư, nâng cấp Chương trình Văn phòng điện tử eOffice thành 
Chương trình Chinh phủ điện tử eGov 

Văn phòng UBND 
tỉnh 2.000 Ngân sách địa phương 

5 Trang bị chữ ký số, chứng thực chữ ký số cho lãnh đạo các cơ quan 
quản lý nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. 

Sở Thông tin và 
Truyền thông 1.500 Ngân sách địa phương 

6 Đầu tư, nâng cấp Cổng thông tin điện tử của tỉnh Văn phòng UBND 
tỉnh 1.000 Ngân sách địa phương 

7 Đầu tư, nâng cấp phần mềm Một cửa điện tử, Một cửa điện tử liên 
thông tại bộ phận Một cửa của các đơn vị Sở Nội vụ 6.000 Ngân sách địa phương 

8 Nâng cấp hệ thống thư điện tử công vụ Sở Thông tin và 
Truyền thông 500 Ngân sách địa phương 

9 Mở rộng ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính đối với công tác 
quản lý hộ tịch tại một số đơn vị tư pháp Sở Tư pháp 2.600 Ngân sách địa phương 

10 Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng thông 
tin điện tử của tỉnh 

Văn phòng UBND 
tỉnh 1.500 Ngân sách địa phương 

11 Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn cho cán bộ chuyên trách về CNTT; 
đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức 

Sở Thông tin và 
Truyền thông 300 Ngân sách địa phương 

TỔNG CỘNG 27.900  
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