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       UBND TỈNH HÀ TĨNH                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     

Số:   738    /BC-SKHCN                          Hà Tĩnh, ngày   19   tháng 6 năm 2019 
 

 

BÁO CÁO  
Công tác chỉ đạo và triển khai ứng dụng CNTT 6 tháng đầu năm - 

nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. 
 

I. Công tác chỉ đạo và triển khai ứng dụng CNTT 6 tháng đầu năm. 

1. Công tác chỉ đạo điều hành 

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong toàn cơ quan nhằm đảm bảo 

công tác quản lý, điều hành, tác nghiệp trên hệ thống CNTT; Điều hành, theo 

dõi thông qua Văn phòng I-Office (Từ 01/4/2019 đến nay sử dụng phần mềm 

Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc TDOffice), văn bản chỉ đạo của UBND 

tỉnh, các phần mềm nội bộ của Sở; các phòng, đơn vị, CBCCVC sử dụng hệ 

thống thư điện tử và các hệ thống dùng chung của tỉnh để gửi và nhận văn bản  

theo đúng quy định. Văn bản phục vụ các cuộc họp được cung cấp dưới dạng 

văn bản điện tử cho các đại biểu trước cuộc họp nhằm giảm thời gian đọc báo 

cáo và tăng thời gian thảo luận trong các cuộc họp tập trung. Phục vụ tốt công 

tác cải cách hành chính tại đơn vị. 

Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND ngày 24/9/2016 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh “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”.  

Thực hiện Quyết định Số: 739 /QĐ-UBND Về việc ban hành danh mục 

thông tin công khai minh bạch trên Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ 

quan nhà nước tỉnh Hà Tĩnh. 

Triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 17/5/2018 của 

UBND tỉnh về việc tăng cường hiệu quả khai thác, sử dụng dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3, mức độ 4. 

Kế hoạch hành động số 84 /KH-UBND ngày 29/3/2019 của UBND tỉnh  

thực hiện 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, định hướng đến 2025  

Thực hiện kịp thời các văn bản của UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền 

thông về công tác đảm bảo an toàn thông tin, khắc phục các lỗ hổng trên hệ 

thống CNTT.  
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2. Kết quả ứng dụng CNTT 

Công tác thông tin truyên truyền về đẩy mạnh ứng dụng CNTT, xây dựng 

chính quyền điện tử, an toàn thông tin, dịch vụ công... được thực hiện thường 

xuyên trên mạng nội bộ, Cổng thông tin điện tử, bản tin KH&CN của Sở. 

Hệ thống CNTT trong Sở hoạt động ổn định, phục vụ tốt cho công tác chỉ 

đạo điều hành và thực hiện công tác chuyên môn trên môi trường mạng. 

Các Cơ sở dữ liệu chuyên ngành: Được duy trì, cập nhật thường xuyên. 

Hoàn thành CSDL quản lý, đánh giá hiện trạng công nghệ trên địa bàn tỉnh Hà 

Tĩnh. 

Ưu tiên, bố trí kinh phí đầy đủ, kịp thời cho các đề tài nghiên cứu thuộc 

lĩnh vực công nghệ cao (CNTT) nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong cải cách 

hành chính, cải thiện chỉ số minh bạch và tiếp cận thông tin cũng như các chỉ số 

thành phần trong PCI. 

Công tác an ninh, an toàn thông tin tương đối được đảm bảo. Tại Văn 

phòng Sở, 100% máy tính được trang bị phần mềm diệt virus bản quyền. 

Thường xuyên theo dõi, cập nhật các bản vá lỗi. Ngăn chặn các mã độc tấn công 

từ bên ngoài. Thường xuyên sao lưu bà khắc phục lỗ hổng trên Cổng thông tin 

điện tử của Sở. 

Giải quyết 100% hồ sơ thủ tục hành chính trên một cửa điện tử và phần 

mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. 

Thực hiện tốt các phần mềm dùng chung, chỉ đạo điều hành: Văn bản chỉ 

đạo; gửi nhận văn bản; chỉ đạo điều hành; quản lý công chức, viên chức, Mail 

hatinh.gov.vn ... 

Đưa phần mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc vào ứng dụng từ 

ngày 01/4/2019, nhằm đáp ứng dùng chung một phần mềm và liên thông văn 

bản. 

Triển khai, thực hiện Quyết định Số: 739 /QĐ-UBND Về việc ban hành 

danh mục thông tin công khai minh bạch trên Cổng/Trang thông tin điện tử của 

các cơ quan nhà nước tỉnh Hà Tĩnh. Sở Khoa học và Công nghệ đã thực hiện 

tương đối đầy đủ: 

- Cổng thông tin hoạt động 24/24, đáp ứng công tác cập nhật, cung cấp 

thông tin về lĩnh vực hoạt động KH&CN và một số lĩnh vực khác. Đã công khai, 

minh bạch cơ bản đáp ứng Danh mục theo Quyết định Số: 739 /QĐ-UBND. 

- Các nhiệm vụ khoa học và công  đang triển khai, nhiệm vụ hoàn thành, 

kết quả ứng dụng được công khai trên môi trường mạng. 

- Cập nhật Bộ thủ tục hành chính theo Quyết định 880/QĐ-UBND ngày 

26/3/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc 
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thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh gồm 40 thủ 

tục hành chính lên Cổng của Sở và Dịch vụ công của tỉnh. 

Mua sắm máy móc thiết bị: Đã đầu tư mua sắm mới các trang thiết bị còn 

thiếu, hết hạn sử dụng, hỏng nhằm đáp ứng yêu cầu công tác chỉ đạo, điều hành 

và thực hiện công việc chuyên môn. 

Sàn Giao dịch công nghệ thiết bị trực tuyến tỉnh Hà Tĩnh (Sàn online) 

được duy trì; công nghệ, thiết bị mới được cập nhập thường xuyên. 

Thực hiện Kế hoạch hành động số 84 /KH-UBND ngày 29/3/2019 của 

UBND tỉnh,  thực hiện 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, định hướng đến 2025. Sở đã hết sức quan tâm và triển khai thực 

hiện, kết quả đã đạt được như trên. Hiện nay đang tập trung chỉ đạo triển khai 

thực hiện: 

- Đôn đốc, hướng dẫn, thẩm định việc xây dựng quy trình nội bộ, quy 

trình điện tử đối với việc giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình khung 

thống nhất (Sở đã có văn bản hướng dẫn) tại các cơ quan hành chính từ cấp tỉnh, 

huyện, xã. 

- Theo dõi nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh đã được phê duyệt cho triển khai: 

Nghiên cứu, xây dựng hệ thống giám sát, phòng, chống tấn công trên mạng cục 

bộ, đảm bảo an toàn thông tin và hỗ trợ cải cách hành chính. 

- Tổ chức Hội đồng KH&CN chuyên ngành cấp tỉnh xét duyệt thuyết 

minh các nhiệm vụ: Nghiên cứu xây dựng mạng cảm biến thông minh giám sát 

mực nước phục vụ tiêu thoát nước tại các cống thoát nước chính của Thành phố 

Hà Tĩnh; Nghiên cứu xây dựng hệ thống điều khiển giám sát tự động hệ thống 

điện huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. 

III. Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.  

Bảo đảm điều hành qua hệ thống CNTT thông suốt trong cơ quan; Điều 

hành, theo dõi thông qua Hồ sơ công việc ; nhận, gửi văn bản thông qua hệ 

thống thư điện tử, gửi nhận văn bản và các hệ thống dùng chung của tỉnh. 

100% văn bản phục vụ cuộc họp được cung cấp dưới dạng văn bản điện tử 

cho các đại biểu trước cuộc họp nhằm giảm thời gian đọc báo cáo và tăng thời 

gian thảo luận trong các cuộc họp tập trung; 

Đảm bảo 100% các loại văn bản (trừ văn bản mật) được xử lý qua mạng. 

Thực hiện giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo hoàn thành 100% theo 

tiến độ. Tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện dịch công trực 

tuyến mức độ 3, giúp người dân đỡ tốn công và kinh phí đi lại. 
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Rà soát, xây dựng, sửa đổi các văn bản nội bộ liên quan đến ứng dụng 

CNTT tại đơn vị. 

Số hóa, cập nhật vào CSDL quản lý nhiệm vụ KH&CN. Rà soát cập nhật 

CSDL tiêu chuẩn đo lường chất lượng. 

Tiếp tục hướng dẫn, thẩm định việc xây dựng quy trình nội bộ, quy trình 

điện tử đối với việc giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình khung thống 

nhất (Sở đã có văn bản hướng dẫn) tại các cơ quan hành chính từ cấp tỉnh, 

huyện, xã. 

Theo dõi các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh đã được phê duyệt cho triển khai. 

Xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2020. 

Quản trị, duy trì Cổng thông tin điện tử của ngành hoạt động ổn định 24/24 

giờ, cập nhật thông tin nhanh chóng, đầy đủ. 

Thay thế những trang thiết bị cũ, hoạt động kém hiệu quả bằng những trang 

thiết bị đồng bộ. 

 

Nơi nhận: 
- BCĐ CNTT Hà Tĩnh; 

- Sở TT&TT; 

- Lưu VT, TT-TK. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Phan Trọng Bình 
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