
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

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

Số:        /KH-SKHCN Lạng Sơn, ngày      tháng 01 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

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

phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 195/KH-UBND ngày 08/12/2020 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà 

nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 

2021-2025, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và 

bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: Tiếp tục triển khai, cụ thể hóa các mục tiêu, nội dung theo 

chức năng, nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 195/KH-UBND. 

2. Yêu cầu: Tổ chức thực hiện tiết kiệm, hiệu quả và phù hợp với điều 

kiện thực tế của Sở Khoa học và Công nghệ. 

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

1. Hoàn thiện môi trường pháp lý: Tổ chức triển khai hiệu quả các cơ 

chế chính sách đã được tỉnh ban hành.Xây dựng các văn bản nhằm đẩy 

mạnhtriển khai, tăng cường dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; thường xuyên 

cập nhật ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử đối với việc giải quyết từng 

thủ tục hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ. 

2. Phát triển hạ tầng kỹ thuật: Tiếp tục hiện đại hóa hạ tầng CNTT của 

Sở; đầu tư, nâng cấp, thay thế các trang thiết bị CNTT, thiết bị mạng, thiết bị 

ngoại vi đã lạc hậu, xuống cấp không đáp ứng được yêu cầu công việc đảm bảo 

tiết kiệm, có hiệu quả, kết nối đồng bộ giữa các thiết bị; Tiếp tục đầu tư nâng 

cấp, thay thế, đồng bộ máy tính mạng nội bộ (LAN) của Sở, nghiên cứu phương 

án triển khai mạng truyền số liệu chuyên dùng và mạng internet, đảm bảo hạ 

tầng triển khai các ứng dụng CNTT tỉnh nói chung và cùa Sở nói riêng. 

3. Phát triển dữ liệu: Tiếp tục xây dựng và phát triển các hệ thống thông 

tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành tạo nền tảng phát triển chính quyền điện tử.    

Tiếp tục xây dựng các cơ sở dữ liệu có nhu cầu tích hợp, chia sẻ và nhu cầu sử 

dụng cao kết hợp với trách nhiệm quản lý, sử dụng và cập nhật dữ liệu của cơ 

quan. Từng bước chuẩn hóa dữ liệu các ngành, tích hợp để hình thành kho dữ 
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liệu dùng chung của tỉnh phục vụ cho phát triển chính quyền điện tử và thành 

phố thông minh. 

4. Ứng dụng CNTT trong hoạt động nội bộ: Đẩy mạnh việc sử dụng các 

ứng dụng đã triển khai một cách có hiệu quả như  Hệ thống quản lý văn bản và 

điều hành, Hệ thống thư điện tử, Cổng thông tin điện tử, Cổng dịch vụ công trực 

tuyến, ứng dụng chữ ký số… bảo đảm an toàn thông tin khi trao đổi văn bản trên 

môi trường mạng. 

5. Bảo đảm an toàn thông tin:  

- Xây dựng, ban hành, thường xuyên rà soát, cập nhật các kế hoạch quy 

định về đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động Sở. 

- Nghiên cứu, triển khai các giải pháp an toàn bảo mật thông tin, tích hợp 

chữ ký số chuyên dùng vào hệ thống công nghệ thông tin dùng chung của tỉnh 

như: hệ thống quản lý văn bản và điều hành, Cổng/Trang thông tin điện tử, Cổng 

dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử, Thư điện tử,…phù hợp  

- Thường xuyên rà soát, cập nhật, phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông 

tin và triển khai phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ. 

- Xây dựng và triển khai kế hoạch dự phòng, sao lưu dữ liệu, bảo đảm 

hoạt động liên tục của cơ quan, tổ chức; sẵn sàng khôi phục hoạt động bình 

thường của hệ thống sau khi gặp sự cố mất an toàn thông tin mạng; 

- Tiếp tục triển khai phần mềm phòng chống mã độc cho cán bộ, công 

chức, viên chức trong Sở 

6. Phát triển nguồn nhân lực  

- Bố trí cán bộ hỗ trợ việc ứng dụng và phát triển CNTT có đủ năng lực và 

trình độ nhằm bảo đảm việc tham mưu triển khai các hoạt động ứng dụng CNTT 

đồng bộ và hiệu quả. 

- Cử cán bộ chuyên trách và kiêm nhiệm CNTT tham gia các lớp đào tạo 

chuyên sâu, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ quản lý Nhà nước về 

CNTT, an toàn, an ninh bảo mật, kỹ năng phân tích và xử lý dữ liệu; về kiến trúc 

Chính phủ điện tử, kiến trúc chính quyền điện tử 

- Cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp  đào tạo, tập huấn, bồi 

dưỡng kiến thức về quản lý chứng thư số và ứng dụng chữ ký số cho cán bộ, 

công chức, viên chức. 

7.Nghiên cứu tham mưu thực hiện các nhiệm vụ trong việc tiếp cận 

cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. 

 Nghiên cứu, lựa chọn, đưa vào áp dụng thử nghiệm các giải pháp mới về 

CNTT phục vụ công tác quản lý, sản xuất và đời sống. 
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Quản lý Công nghệ và đổi mới sáng tạo: Chủ trì tổ chức 

nghiên cứu tham mưu thực hiện các nhiệm vụ trong việc tiếp cận cuộc Cách 

mạng công nghiệp lần thứ 4 của ngành; triển khai, theo dõi, đôn đốc các Phòng, 

đơn vị trực thuộc Sở thực hiện Kế hoạch, tổng hợp báo cáo của ngành theo quy 

định. 

2. Văn phòng Sở: Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị trực thuộc 

trong việc xây dựng kế hoạch cải cách hành chính của cơ quan, trong đó xác 

định rõ kế hoạch, trách nhiệm trong việc cung cấp dịch vụ hành chính công mức 

độ 3, 4 với người dân, doanh nghiệp. 

3. Phòng Quản lý khoa học: Chủ trì, phối hợp với Phòng Kế hoạch và 

Tài chính nghiên cứu, tham mưu bố trí nguồn vốn sự nghiệp khoa học công nghệ 

để thực hiện các đề tài, dự án ứng dụng và đầu tư phát triển CNTT của tỉnh.  

4. Phòng Kế hoạch và quản lý chuyên ngành: Chủ trì, phối hợp với các 

phòng, đơn vị trực thuộc và các đơn vị có liên quantổng hợp dự thảo báo cáo của 

UBND tỉnh theo Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 05/8/2020 về thực hiện Nghị 

quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 50/NQ-CP 

ngày 17/4/2020 của Chính phủ và Chương trình hành động số 153-CTr/TU ngày 

21/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW 

ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị 

5. Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở: Nghiên túc thực hiện các quy chế 

của tỉnh và của cơ quan trong lĩnh vực ứng dụng CNTT, đảm bảo an toàn, an 

ninh thông tin. Tăng cường sử dụng các hệ thống CNTT đã được cơ quan trang 

bị, nhất là các phần mềm dùng chung để nâng cao chất lượng, hiệu quả công 

việc. 

Sở Khoa học và Công nghệ yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc nghiêm 

túc thực hiện. Trong quá trình triền khai nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về 

Phòng Quản lý Công nghệ và đổi mới sáng tạo để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Sở 

kịp thời giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở TTTT; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc; 

- Lưu: VT, QLCN&ĐMST. 

 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Anh 
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