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BÁO CÁO 

Tình hình xây dựng chính quyền điện tử 6 tháng đầu năm và phương 

hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. 

 

Thực hiện Quyết định số 50/QĐ-BCĐ ngày 10/3/2021 của Ban chỉ đạo xây 

dựng chính quyền điện tử tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Quy chế hoạt động của 

Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Lạng Sơn, Sở Khoa học và Công 

nghệ báo cáo tình hình xây dựng chính quyền điện tử 6 tháng đầu năm 2021, như 

sau: 

I. KẾT QUẢ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ 6 THÁNG ĐẦU 

NĂM 2021 

1. Công tác chỉ đạo điều hành 

Ngay từ đầu năm Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng kế hoạch ứng 

dụng công nghệ thông tin năm 2021 theo đúng chỉ đạo, định hướng của Ban Chỉ 

đạo xây dựng chính quyền điện tử nhằm nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật 

CNTT, kỹ thuật bảo đảm an toàn thông tin để đáp ứng nhu cầu ứng dụng CNTT 

của cơ quan, đơn vị trong hoạt động quản lý điều hành và phục vụ nhân dân. 

 2. Ứng dụng CNTT trong hoạt động nội bộ. 

 2.1. Hệ thống quản lý văn bản và điều hành 

Số lượng VB qua phần mềm Số lượng VB giấy 

Văn bản đi Văn bản đến Văn bản đi Văn bản đến 

874 4392 10 40 

Đánh giá ưu điểm, tồn tại hạn chế và kiến nghị đề xuất đối với Hệ thống 

quản lý văn bản và điều hành iOffice, dịch vụ công và hệ thống email công vụ:  

- Đối với cả ba hệ thống iOffice, Dịch vụ công trực tuyến và hệ thống email 

công vụ: Mặc dù đã được sử dụng chung tài khoản, mật khẩu. Tuy nhiên khi hoạt 

động vẫn là ba hệ thống hoạt động độc lập chưa được tích hợp với nhau. Đề nghị 

tích hợp 03 hệ thống này làm một hệ thống, hoạt động chỉ cần một lần đăng nhập, 
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các thông báo, xử lý tác vụ nên trên cùng hệ thống giao diện, tạo điều kiện thuận 

tiện cho việc xử lý văn bản, các thủ tục trên dịch vụ công trực tuyến và các email.  

- Đối với hệ thống dịch vụ công, sau khi tích hợp với hệ thống iOffice, đề 

nghị tích hợp tính năng có thể sử dụng Chữ ký số để ký văn bản trên hệ thống dịch 

vụ công trực tuyến,... 

- Đối với hệ thống iOffice:  

+ Khi chuyển/trình văn bản đi và lấy lại, thỉnh thoảng hoạt động không 

chuẩn, thỉnh thoảng bị mất nút chuyển Văn thư hoặc mất nút trình Lãnh đạo.  

+ Đối với văn bản đến, sau khi chuyển cho chuyên viên, sau đó lấy lại thì 

không thấy xuất hiện trong Văn bản đến. 

+ Đối với tài khoản vận hành tại hai hệ thống iOffice của Sở Khoa học và 

Công nghệ và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh: Tài khoản tại Sở Khoa 

học và Công nghệ vận hành tốt, sau khi chuyển (switch) sang hệ thống bên Liên 

hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, khi chỉnh sửa văn bản đi, thì có hiện tượng 

không lưu mặc dù sử dụng trên cùng một máy tính) 

2.2. Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến: Sở Khoa học và Công nghệ 

không có nội dung này. 

2.3. Hoạt động của Cổng/Trang thông tin điện tử 

- Số lượng văn bản chỉ đạo, điều hành được cập nhật trên trang: 250 

- Số lượng tin, bài: 44 

Đánh giá ưu điểm, tồn tại hạn chế, đề xuất đối với hoạt động của Cổng/Trang 

thông tin điện tử: Trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ hoạt động 

ổn định, tuy nhiên đôi lúc tốc độ truy cập còn chậm. 

2.4. Tình hình sử dụng chữ ký số: 

CTS tổ chức CKS cá nhân Ghi chú 

Đã cấp Sử dụng Đã cấp Sử dụng 

03 03 14 14 
Số liệu của cấp huyện và 

cấp xã tách riêng 

Đánh giá ưu điểm, tồn tại hạn chế, đề xuất đối với quản lý và sử dụng chứng 

thư số/chữ ký số chuyên dùng:  
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- Việc sử dụng chứng thư số/chữ ký số chuyên dùng đang được thực hiện cơ 

bản bình thường. Tuy nhiên chưa thể sử dụng Chữ ký số để ký văn bản trên hệ 

thống dịch vụ công trực tuyến,... đề nghị tích hợp tính năng này để có thể sử dụng 

Chữ ký số để ký văn bản trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến. 

2.5. Tình hình sử dụng thư điện tử công vụ 

Số lượng mail được cấp Số lượng sử dụng thường xuyên Tỷ lệ % 

60 60 100 

3. Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp. 

 Cung cấp dịch vụ công trực tuyến. 

 - Tổng số TTHC: 67 

 - Tổng số hồ sơ giải quyết TTHC: 1146 

- Tổng số hồ sơ TTHC được xử lý trên môi trường mạng: 1146 

- Tổng số DVC mức độ 3 phát sinh hồ sơ trực tuyến (PSHHTT): 0 DVC 

- Tổng số DVC mức độ 4 phát sinh hồ sơ trực tuyến (PSHHTT): 0 DVC 

Đánh giá ưu điểm, tồn tại hạn chế, đề xuất đối với việc sử dụng Cổng dịch 

vụ công trực tuyến và hệ thống thông tin một cửa điện tử: Việc thực hiện giải quyết 

TTHC trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh được thực hiện ổn định. 

 4. Kết quả triển khai các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu  

 Nội dung này các Sở, ban, ngành báo cáo tình hình xây dựng, triển khai các 

hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu do Bộ, ngành, mình triển khai. Nêu kết quả đạt 

được; hiện trạng kết nối, chia sẻ thông tin trong đơn vị mình và các Bộ, ngành liên 

quan khác. Những khó khăn, vướng mắc, đề xuất kiến nghị. 

Tiếp tục thực hiện rà soát, thu thập thông tin các nhiệm vụ KH&CN và cập nhật 

lên CSDL quốc gia về KH&CN (20 nhiệm vụ đang thực hiện, 41 nhiệm vụ đăng ký kết 

quả, kết quả ứng dụng của 26 nhiệm vụ đã nghiệm thu). 

5. Hạ tầng kỹ thuật, nhân lực  

* Tổng số máy tính của đơn vị: 74 Chiếc; Tỷ lệ máy tính/Tổng số cán bộ, 

công chức, viên chức: 100% 

Trong đó:   

- Tổng số máy tính để bàn: 56 chiếc 
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- Tổng số máy tính xách tay: 16 chiếc 

- Tổng số máy chủ: 02 chiếc 

 * Tổng số máy tính có kết nối Internet băng thông rộng (xDSL): 73 

Trong đó:  

- Tại các bộ phận chuyên môn: 61 

- Tại các đơn vị sự nghiệp: 12 

* Tổng số máy tính không kết nối Internet vì lý do an ninh: 01 

- Tại các bộ phận chuyên môn trực thuộc: 01 

- Tại các đơn vị sự nghiệp: 0 

* Tổng số mạng cục bộ (LAN): 03 

* Mạng diện rộng (WAN) kết nối các đơn vị trực thuộc và văn phòng 

 Có    Không 

Nếu có: Số đơn vị sự nghiệp trực thuộc được kết nối với WAN: …… 

 * Hệ thống bảo đảm an toàn, an ninh thông tin 

Tổng số mạng LAN được bảo vệ bởi hệ thống tường lửa, hệ thống phát hiện 

và phòng, chống truy cập trái phép: 01 

* Tổng số máy tính được trang bị phần mềm diệt virus có bản quyền: 73 

Trong đó: 

- Tại khối văn phòng: 61 

- Tại các đơn vị sự nghiệp: 12 

- Tỷ lệ máy tính được cài đặt: 100 % 

6. Kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ theo Kế hoạch ứng dụng CNTT 

năm 2021 

Hoạt động Ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành được khai 

thác có hiệu quả. Trang thông tin điện tử được cập nhật tin, bài, văn bản chỉ đạo 

thường xuyên, liên tục. Việc ứng dụng công nghệ thông tin để phục cụ người dân 

doanh nghiệp được quan tâm thực hiện, rà soát các TTHC đủ điều kiện thực hiện 

dịch vụ công mức độ 4. Hiện nay Sở KHCN đã đề xuất 47 TTHC thực hiện dịch vụ 

công mức độ 4 (chiếm tỷ lệ 87,02%). Trong 6 tháng đầu năm các nhiệm vụ ứng 
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dụng CNTT của đơn vị đang được triển khai thực hiện theo kế hoạch ứng dung 

CNTT đã đề ra. 

7. Đánh giá đầu tư cho xây dựng Chính quyền điện tử 

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ không có nội dung 

này. 

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI 

NĂM 2021 

* Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà 

nước 

- Về xây dựng hệ thống hạ tầng thông tin: Tiếp tục duy trì hoạt động ổn định 

đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Tiếp  tục tuyên truyền, duy trì, cập nhật về 

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của Sở KHCN. Tiếp tục rà soát, nâng cấp thiết 

bị máy tính đã lỗi thời. Tiếp tục tăng cường thực hiện bảo trì bảo dưỡng hạ tầng 

CNTT thường xuyên đảm bảo duy trì hoạt động ổn định hệ thống máy chủ và máy 

tính cá nhân. Nâng cấp máy chủ, hệ thống máy trạm, hệ thống mạng không dây và 

phần mềm hệ thống văn phòng điện tử I-office. Luôn rà soát để kịp thời chỉnh sửa, 

bổ sung, thay thế các quy định về quản lý hệ thống CNTT đảm bảo phù hợp với các 

văn bản cấp trên và áp dụng có hiệu quả tại đơn vị. 

- Về hiệu quả ứng dụng CNTT: Sở KHCN tiếp tục duy trì hệ thống quản lý 

điều hành phần mềm I-Office, hệ thống thư điện tử công vụ đảm bảo phục vụ tốt 

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. Tiếp tục duy trì, kết nối với mạng 

Nghiên cứu đào tạo quốc gia (VINAREN) để khai thác ứng dụng hiệu quả. Tiếp tục 

nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành về khoa học và công nghệ. 

- Về phát triển nguồn nhân lực: Tiếp tục động viên khuyến khích cán bộ trực 

tiếp được giao nhiệm vụ và cán bộ công chức, viên chức, người lao động tiếp tục 

không ngừng nâng cao trình độ CNTT và tăng cường ứng dụng CNTT vào trong 

công tác.  

- Về kinh phí: Sử dụng nguồn kinh phí có hiệu quả, đầu tư có trọng điểm. 

Tập trung phát triển các ứng dụng gắn chặt với cải cách hành chính và xây dựng cơ 

sở dữ liệu chuyên ngành khoa học và công nghệ. 
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Trên đây là báo cáo tình hình xây dựng Chính quyền điện tử 6 tháng đầu năm 

2021 của Sở Khoa học và Công nghệ. Kính gửi Sở Thông tin và Truyền thông tổng 

hợp theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở TT&TT;  
- Lãnh đạo Sở;  
- Lưu: VT, QLCN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Anh 
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