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                   Số :  24  /KH-VP                        Hà Tĩnh, ngày  14   tháng 11 năm 2014 
 

 

KẾ HOẠCH 

Ứng dụng CNTT trong hoạt động của đơn vị năm 2015 

 

I. Căn cứ lập Kế hoạch 

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

dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; 

- Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của 

cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015; 

- Văn bản số 1943/BTTTT-CNTT ngày 04/7/2013 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông hướng dẫn xây dựng kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ 

thông tin năm 2014; 

- Các Quyết định của UBND tỉnh: số 4086/QĐ-UBND ngày 5/01/2013 phê 

duyệt Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020; số 

714/QĐ-UBND ngày 20/3/2013 phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu Công 

nghệ thông tin tập trung Hà Tĩnh, tỷ lệ 1/500; số 587/QĐ-UBND ngày 07/03/2012 

ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hà Tĩnh giai 

đoạn 2012-2020; số 07/2011/QĐ-UBND ngày 25/5/2011 Quy định về tổ chức thực 

hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước;  

- Các Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh: số 268/KH-UBND ngày 

22/10/2010 về Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ 

quan nhà nước giai đoạn 2011-2015; số 143/KH-UBND ngày 18/4/2012 về Kế 

hoạch xây dựng Chính phủ điện tử tại tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2012-2015 và chuẩn 

bị một bước cho giai đoạn 2016-2020; 

- Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh số 416/KH-UBND ngày 25/10/2013 về 

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước 

2014. 

- Quyết định số 3713/QĐ-UBND, ngày 25/11/2013 của UBND tỉnh về việc 

phê duyệt Đề án đổi mới phương thức hoạt động của các sơ, ban, ngành, UBND 

cấp huyện nhằm nâng cao hiệu quả, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh. 

II. Hiện trạng ứng dụng CNTT của cơ quan 

1. Hạ tầng kỹ thuật 
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Hạ tầng kỹ thuật của cơ quan hiện nay gồm có: 

Tủ mạng (02cái), Switch 3 com (03cái), Microft (01cái) Patch panel 

(04cái), Máy chủ (01cái), Maý xách tay : 32 cái (trung bình mỗi cán bộ công chức 

mỗi cái), Máy để bàn : 3 cái, Bộ đo dây mạng:01 cái, 01 Kìm bấm dây, 02 Máy 

chiếu, 02 Màn chiếu, 27 Máy in (trung bình mỗi cán bộ công chức mỗi cái), 01 

máy fax (văn thư), 02 Máy scan, 01 bộ lưu dữ liệu, 01 thiết bị bảo mật sisco; bộ 

lưu trữ dữ liệu QNAP NetBak. 

Hệ thống mạng  được đảm bảo với  đường truyền Internet cáp quang (có hệ 

thống wifi). Có phòng để máy chủ và tủ mạng riêng, độc lập, được bảo quản tốt. 

Các thiết bị trang bị đủ cho các cán bộ công chức làm việc, đáp ứng yêu cầu công 

việc.  

2. Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ cơ quan 

- Hiện nay hệ thống mạng cơ quan hoạt động tốt; đang sử dụng các phần 

mềm: kế toán, quản lý nhân sự, diệt viruts; hệ thống thư điện tử của Văn phòng 

Quốc hội ; năm 2014 đã triển khai phần mềm gửi, nhận văn bản của tỉnh,  hệ 

thống thư  Mail… @hatinh.gov.vn phát huy tốt; cán bộ chuyên viên đều sử dụng 

hộp thư theo quy định, tỷ lệ trao đổi văn bản qua mạng đạt tỷ lệ khá cao. Trang 

Thông tin Điện tử của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh với đầy đủ các chức năng, 

hình thức giao diện đẹp, phân trang và chuyên mục hợp lý, có nhiều nội dung về 

hoạt động dân cử. Đã có các thiết bị cho các cuộc họp trực tuyến phục vụ hoạt 

động cơ quan. Thời gian qua công tác an toàn, an ninh mạng được đảm bảo, cơ 

quan đã có quy định cụ thể, thời gian qua không có hiện tượng mất dữ liệu, lộ 

thông tin mật vì truy cập từ bên ngoài. 

- Các phần mềm ứng dụng cơ bản sử dụng tại đơn vị:  

01 phần mềm Trang Website, 03 phần mềm Kế toán, phần mềm Virus các 

máy trạm (01 cài trên máy chủ), 01 phần mềm Quản lý nhân sự, 01 phần mềm 

Chuyển đổi tiếng Việt, trong tháng 9/2014 đã triển khai cài phần mềm ofice 2010 

Pro cho toàn bộ máy tính trong cơ quan. 

3. Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp 

 Để tạo điều kiện cho mọi người dân, các tổ chức và doanh nghiệp khai thác 

các thông tin về các hoạt động của cơ quan dân cử, các đại biểu dân cử, tất cả các 

hoạt động đều được cập nhật lên trang web; tài liệu các kỳ họp HĐND tỉnh cũng 

được chuyển tải đầy đủ; các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri, 

tại các kỳ họp HDND tỉnh được  các cơ quan chức năng  trả lời cũng được chuyển 

tải đầy đủ, kịp thời. 

4. Nguồn nhân lực công nghệ thông tin 
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Thực hiện nghiêm túc Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 25/5/2011 của 

UBND tỉnh quy định về tổ chức thực hiện ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà 

nước. Hiện nay toàn cơ quan có: 02 cán bộ công nghệ thông tin chuyên trách; 33 

cán bộ, công chức, viên chức biết sử dụng các phần mềm văn phòng và internet, 

thư điện tử khá thành thạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.  

Trung tâm Thông tin là đơn vị sự nghiệp có chức năng, nhiệm vụ quản 

lý, hướng dẫn sử dụng, bảo trì bảo dưỡng thiết bị, duy trì hoạt động các phần 

mềm, chủ động trong việc tham mưu và phát triển các ứng dụng về CNTT trong 

hoạt động dân cử. Đến nay về tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực về CNTT cơ bản 

đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.  

5. Kinh phí thực hiện năm 2014. 

- Kinh phí đã triển khai thực hiện: 196.000.000đ 

TT Tên dự án/nhiệm vụ 
Đơn vị 

chủ trì 

Dự kiến tổng 

kinh phí (triệu 

đồng) 

Vốn đã đưa vào kế hoạch/đã 

phê duyệt chủ trương đầu tư 

năm 2014 (triệu đồng) 
Ghi chú 

TW, 

Tỉnh 

ĐV TW, 

Tỉnh 

ĐV Nguồn 

khác 

I. Hạ tầng công nghệ thông tin 

 Mua sắm thiết bị 

CNTT phục vụ công 

tác chuyên môn 

  110  110  
 

        
 

        
 

 Tổng cộng (I)        

II. Ứng dụng CNTT 

 Đào tạo, triển khai các 

phần mền, dịch vụ  

khác 

    86  
 

        
 

 Tổng cộng (II)        

III.Nhân lực CNTT 

        
 

 Tổng cộng (III)        
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Tổng cộng (I+II+III)     196   

 

III. Mục tiêu ứng dụng CNTT năm 2015 

1. Mục tiêu tổng quát 

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả việc ứng dụng CNTT đáp ứng yêu cầu 

nhiệm vụ về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn ĐBQH, 

của Thường trực HĐND, các ban HĐND và của các đại biểu HĐND tỉnh. 

- Đầu tư nâng cấp hạ tầng về CNTT hiện có và triển khai ứng dụng các 

phần mềm CNTT phục vụ công tác quản lý, điều hành của Đoàn ĐBQH, Thường 

trực HĐND và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. 

2. Mục tiêu cụ thể 

- Triển khai ứng dụng các phần mềm dùng chung theo chỉ đạo của UBND 

tỉnh 

- Xây dựng kế hoạch ứng dụng phần mềm: Quản lý công việc, quản lý tài 

sản, quản lý nhân sự, quản lý công văn đi đến … 

- Xây dựng kế hoạch mua sắm thiết bị máy chủ, các trang thiết bị công nghệ 

thông tin phục vụ hoạt động chung của cơ quan. 

Phấn đấu trên 90% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi trực tuyến giữa 

các cơ quan Nhà nước, 100% tài liệu phục vụ các kỳ họp HĐND tỉnh được 

chuyển qua hệ thống thư điện tử và đăng tải lên Trang Thông tin Điện tử 

dbndhatinh.vn đảm bảo các cơ quan tổ chức có thể khai thác dễ dàng. 

Toàn bộ cán bộ cơ quan sữ dụng hệ thống phần mềm gửi, nhận văn bản và 

Mail ..@hatinh.gov.vn trong trao đổi thông tin giữa các cơ quan Nhà nước.  

IV. Nội dung 

1. Hạ tầng kỹ thuật 

Tiếp tục nâng cấp bổ sung các thiết bị CNTT thường xuyên như: (máy chủ, 

máy in, máy scan, máy in) đảm bảo đáp ứng đủ trang thiết bị phục vụ cho công tác 

chuyên môn; nâng cấp sữa chữa kịp thời các máy tính của đại biểu HĐND tỉnh 

khóa XVI; thường xuyên cập nhật và tích hợp dữ liệu lên hệ thống sao lưu. 

2. Ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ cơ quan nhà nước 

Bảo đảm quản lý hệ thống mạng cơ quan hoạt động tốt, ứng dụng có hiệu 

quả các phần mềm: như phần mềm kế toán, quản lý nhân sự, quản lý tài sản, quản 

lý công văn đi đến, diệt vi rút phát huy hiệu quả; khai thác, sử dụng có hiệu quả 

hộp thư điện tử: hatinh.gov.vn, chinhphu.gov.vn và qh.gov.vn .  

mailto:..@hatinh.gov.vn


 5 

Triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định 43/2009/QĐ-UBND ban hành 

quy chế quản lý, sữ dụng hệ thống thư điện tử; Quyết định 07/2011/QĐ-UBND 

ban hành Quy chế tổ chức thực hiện ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan 

nhà nước trên địa bàn. Phát huy hiệu quả của Trang Thông tin điện tử và các phần 

mềm dùng chung của tỉnh. 

Các nội dung đầu tư trong năm 2015: 

TT 
   Nội dung 

thực hiện 

Chủ 

đầu tư 

Kinh phí (Triệu đồng) 
Ghi 

chú 

Tổng TW Tỉnh ĐV Khác  

1 Mua sắm 

thiết bị 

CNTT phục 

vụ công tác 

chuyên môn 

    280.000.000  Có phụ lục kèm 

theo 

2 Triển khai 

các phần 

mềm phục vụ 

công tác 

chuyên môn 

    110.000.000   

         

      Tổng cộng     390.000.000   

3. Nguồn nhân lực cho ứng dụng CNTT 

Bám sát kế hoạch CNTT của tỉnh (kèm theo) 

Các nội dung tập trung đầu tư trong năm 2015: 

TT 
Các nội dung thực 

hiện 

Chủ đầu 

tư 

Kinh phí (Triệu đồng) Ghi chú 

Tổng TW Tỉnh ĐV  

1 Mua sắm thiết bị 

CNTT phục vụ 

công tác chuyên 

môn 

 
    280.000.000 

Có phụ lục kèm 

theo 

2 Triển khai các 

phần mềm phục vụ 

công tác chuyên 

môn 

 
   110.000.000  
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 Tổng cộng     390.000.000  

4. Môi trường chính sách 

- Tăng cường tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ ứng dụng CNTT trong 

lĩnh vực chuyên môn. 

- Tham mưu triển khai thực hiện Ngị quyết 93/2014/NQ – HĐND tỉnh về 

thực hiện chính sách hỗ trợ đặc thù cho cán bộ chuyên trách CNTT 

- Xây dựng các văn bản quy định việc khai thác, ứng dụng CNTT trong cơ 

quan. 

V. Giải pháp 

Đầu tư nâng cấp hệ thống máy chủ, xây dựng hệ thống sao lưu tự động, bảo 

đảm an toàn dữ liệu, tăng cường khả năng quản trị hệ thống, bảo đảm ổn định & 

an ninh cho hệ thống mạng; hệ thống giao lưu trực tuyến; hệ thống quản lý văn 

bản quy phạm pháp luật; cập nhật, bổ sung CSDL về các hoạt động của Đoàn 

ĐBQH và HĐND tỉnh. 

1. Giải pháp tài chính 

Huy động các nguồn lực, tranh thủ sự hổ trợ của VP Quốc hội, sự quan tâm 

của của UBND tỉnh  và Sở Thông tin và Truyền Thông để kịp thời mua sắm các 

thiết bị CNTT để triển khai các phần mềm ứng dụng. 

2. Giải pháp triển khai, tổ chức 

- Hỗ trợ lắp đặt các hệ thống cảnh báo để khi hệ thống mạng của các đơn vị 

bị bên ngoài xâm nhập, đảm bảo an toàn các dữ liệu.  

- Tăng cường tổ chức các cuộc tập huấn về quản lý lĩnh vực CNTT cho các 

cán bộ chuyên trách tại các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn tỉnh. Có chính sách 

hỗ trợ cho các cơ quan đơn vị trong công tác quản lý thông tin trên mạng và trên 

Website của các đơn vị. 

- Tiếp tục nâng cao kiến thức về ứng dụng CNTT cho cơ quan tham mưu và 

đại biểu dân cử. Hỗ trợ cung cấp dữ liệu khi tiến hành tiếp xúc với cử tri và trả lời 

ý kiến của nhân dân qua mạng; tạo môi trường giao lưu thông tin giữa cá nhân, tổ 

chức trong và ngoài tỉnh với đại biểu và cơ quan dân cử.  

- Phối hợp tập huấn bồi dưỡng cho cán bộ trong cơ quan hằng năm. Phối 

hợp Văn phòng Quốc hội triển khai tăng cường ứng dụng CNTT của cơ quan phục 

vụ đại biểu dân cử giai đoạn 2011-2015.  

- Phối hợp triển khai các hoạt động trong lĩnh vực quản lý và phát triển 

CNTT. Tăng cường chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Thông tin về quản trị 

mạng và điều hành trang Thông tin Điện tử.  
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3. Giải pháp môi trường chính sách 

- Cử  cán bộ chuyên môn CNTT tham gia các lớp đào tạo, tập huấn về 

CNTT theo kế hoạch của tỉnh và các lớp đào tạo chuyên sâu.  

- Đề nghị UBND tỉnh quan tâm nâng cấp hệ thống thư điện tử của tỉnh, 

thống nhất các phần mềm I-O, phần mềm gửi, nhận văn bản của tỉnh đã triển khai 

tại các cơ quan, đơn vị.  

- Khuyến khích cán bộ, nhân viên trong cơ quan tham gia các lớp đào tạo, 

bồi dưỡng về CNTT nhằm khai thác hiệu quả các phần mềm ứng dụng trong công 

tác quản lý, điều hành theo nhiệm vụ đã được phân công. 

VI. Kinh phí thực hiện 

Tổng kinh phí: 390.000.000đ     

Trong đó: 

- Đề nghị hỗ trợ: 200.000.000đ 

 - Ngân sách đơn vị: 190.000.000đ 

- Nguồn khác: Không 

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Trên cơ sở kế hoạch đã được phê duyệt, giao Trung tâm Thông tin tham mưu 

các bước công việc cụ thể và chủ trì phối hợp với các bộ phận có liên quan triển 

khai thực hiện. 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Sở Thông tin &TT; 

- Lãnh đạo VP; 

- Lưu: VT. 
 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

Đã ký 

 

 

Trần Viết Hậu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


