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BÁO CÁO

Kết quả ứng dụng Công nghệ thông tin và chuyển đổi số năm 2022

Căn cứ Quyết định số 2644/QĐ-UBND ngày 07/11/2022 của UBND tỉnh
Lào Cai ban hành Quy định về Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi
số của các địa phương, các cơ quan đảng, cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc
và các tổ chức chính trị - xã hội trên đi ̣a ba ̀n tỉnh Lào Cai, Sở GD&ĐT báo cáo

kết quả ứng dụng Công nghệ thông tin và chuyển đổi số năm 2022 như sau:

1. Công tác tham mưu, triển khai thực hiện
- Sở GD&ĐT đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Đề án “Ứng dụng công

nghệ thông tin, đẩy mạnh giáo dục thông minh, giáo dục STEM, giai đoạn 2021-
2025" (Quyết định số 1182/QĐ-UBND ngày 13/4/2021 của UBND tỉnh Lào

Cai),  Kế hoạch chuyển đổi số trong ngành Giáo dục và Đào tạo Lào Cai giai
đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 (Kế hoạch số 354/KH-UBND ngày

24/10/2022 của UBND tỉnh).
- Thành lập Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số ngành Giáo dục (theo quyết định

số 462/QĐ-SGD&ĐT ngày 19/4/2022 của Sở GD&ĐT), Tổ giúp việc Ban Chỉ

đạo Chuyển đổi số ngành Giáo dục (theo quyết định số 3623/QĐ-SGD&ĐT
ngày 11/11/2022 của Sở GD&ĐT).

- Tổ chức họp triển khai Kế hoạch Chuyển đổi số trong ngành Giáo dục
và Đào tạo Lào Cai giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 (theo Kế

hoạch số 354/KH-UBND ngày 24/10/2022 của UBND tỉnh).
2. Hạ tầng kỹ thuật Công nghệ thông tin

- Tổng số 55/55 cán bộ Sở GD&ĐT được trang bị máy tính, hoạt động tốt,
đảm bảo để thực hiện công vụ. Ngoài ra, huy động các nguồn xã hội hóa để

trang bị thêm 08 máy tính xách tay cho các phòng, Lãnh đạo Sở.
- 100% máy tính để bàn được kết nối mạng nội bộ (LAN) và kết nối

internet băng thông rộng; 08 máy tính xách tay kết nối internet qua wifi.
- Băng thông kết nối Internet: 180 Mbps, cụ thể:
+ Gói cước kết nối Internet 1: 100 Mbps.
+ Gói cước kết nối Internet 2: 80 Mbps.
- 100% máy tính được cài đặt hệ điều hành windows 7 trở lên và phần

mềm diệt virus có bản quyền Kaspersky bảo vệ dữ liệu.
- Lắp đặt hệ thống wifi: 15 modem wifi chuyên dụng phủ sóng wifi toàn

cơ quan, có phần mềm quản lý mạng wifi (Cán bộ, chuyên viên Sở GD&ĐT
được xác thực tập trung và đăng nhập một lần (SSO); khách đến liên hệ được
cấp mật khẩu để đăng nhập sau khi khai báo thông tin) được đảm bảo an toàn
thông tin.

3. Ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong hoạt động của đơn vị

3.1. Đăng ký cấp phát và sử dụng chữ ký số



- Chữ ký số được cấp cho 04 Lãnh đạo Sở và 01 chữ ký số của cơ quan do
Văn thư quản lý. 

- Sở GD&ĐT phát hành văn bản điện tử có ký số: 99%.

3.2. Sử dụng dịch vụ công trực tuyến

- Dịch vụ công trực tuyến (DVCTT):

+ Tỷ lệ DVCTT mức độ 4 hoặc toàn trình: 86/86 hồ sơ, đạt 100%.

+ Tỷ lệ DVCTT phát sinh hồ sơ trực tuyến: 324/324 hồ sơ, đạt 100%.

+ Tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến: 324/324 hồ sơ, đạt 100%.

+ Tích hợp “Hóa đơn, chứng từ điện tử”, thanh toán trực tuyến trên cổng
DVC quốc gia, Cổng DVC tỉnh: 01/01 hồ sơ, đạt 100%.

+ Tỷ lệ DVC phát sinh thanh toán trực tuyến: 01/01 hồ sơ, đạt 100%.

+ Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến: 01/01 hồ sơ, đạt 100%.

(Chi tiết được thống kê trên phần mềm hệ thống cổng dịch vụ công)

- Tỷ lệ văn bản điện tử được xử lý hoàn toàn trên môi trường mạng:

Tổng số văn bản điện tử được xử lý hoàn toàn trên môi trường
mạng/Tổng số văn bản đi: 7.022/7.022 đạt 100%.

- Mức độ ứng dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ của cơ quan, đơn
vị: 04 dịch vụ (1. Quản lý văn bản và điều hành; 2. Dịch vụ công Kho bạc Nhà

nước;  3. Dịch vụ Thuế điện tử; 4. Dịch vụ Bảo hiểm xã hội điện tử).

- Tổng chi thường xuyên theo định mức cho chính quyền số:

Tổng chi thường xuyên theo định mức, Đơn vị triệu đồng/Tổng chi
thường xuyên theo định mức cho chính quyền số: 145.500.000/1.760.000.000
đồng, đạt 8,2% (chi Đổ mực, thay hộp mực máy in, phần mềm diệt virus có bản
quyền Kaspersky, bảo trì máy tính, mua máy tính, thanh toán mạng internet).

3.3. Phòng họp trực tuyến

- Triển khai Phòng họp trực tuyến (47 điểm đầu: 01 Sở GD&ĐT, 09
phòng GD&ĐT, 36 trường THPT, 01 trung tâm KHTH-HNDN&GDTX tỉnh).

- Khai thác sử dụng để tổ chức các hội nghị, hội thảo phục vụ công tác

quản lý, chỉ đạo, điều hành giữa Sở GD&ĐT với các phòng GD&ĐT, các cơ sở

trực thuộc hoặc giữa các phòng GD&ĐT, các cơ sở giáo dục.

3.4. Cổng thông tin điện tử

- Cổng thông tin điện tử của Sở GD&ĐT: http://laocai.edu.vn hoạt động
thường xuyên; nội dung chính: Giới thiệu cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ

của Sở GD&ĐT và các đơn vị trực thuộc, trang tin các lĩnh vực, thư viện văn
bản, trang thủ tục hành chính. Thông tin về các hoạt động, tuyên truyền, phổ

biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách; liên kết đến hệ thống
website của Bộ GD&ĐT và các cơ quan liên quan khác, trả lời các câu hỏi của
công dân gửi đến.

- Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị có chuyên mục riêng về

chuyển đổi số (địa chỉ: http://laocai.edu.vn/chuyen-doi-so-nganh-giao-duc-va-
dao-tao).

http://laocai.edu.vn
http://laocai.edu.vn/chuyen-doi-so-nganh-giao-duc-va-dao-tao


- Có sáng kiến để nâng cao nhận thức về Chuyển đổi số (các hoạt động
ngoài nhiệm vụ cấp trên giao mang lại hiệu quả): Sở GD&ĐT tỉnh Lào Cai đã

xây dựng Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua về chuyển đổi số trong ngành

GD&ĐT Lào Cai giai đoạn 2022-2025.

4. Công tác an toàn thông tin mạng

- Tỷ lệ hệ thống thông tin (HTTT) do cơ quan chủ trì đã được phê duyệt
hồ sơ đề xuất cấp độ:

+ Số lượng HTTT yêu cầu cấp độ 1 trở lên: 02 hồ sơ.

+ Số lượng HTTT được phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ 02: 01 hồ sơ.

- Đơn vị cử ông Nguyễn Thế Khương, chuyên viên phòng GDTrH, Sở

GD&ĐT tham gia tập huấn lớp diễn tập, ứng cứu sự cố ATTT của tỉnh tổ chức;
tham gia lớp đào tạo, tập huấn ATTT của tỉnh.

- Tỷ lệ máy tính có kết nối Internet triển khai giải pháp, phần mềm phòng,

chống mã độc: 100% máy tính được thiết lập hệ thống tường lửa (Firewall), máy

tính được cài phần mềm diệt virus có bản quyền Kaspersky bảo vệ dữ liệu.

- Hệ thống mạng không dây (wifi) được đặt mật khẩu bảo vệ theo cơ chế

(WEP) và được đảm bảo an toàn thông tin.

5. Nhân lực công nghệ thông tin: Sở GD&ĐT thành lập Ban Chỉ đạo
Chuyển đổi số ngành Giáo dục (theo quyết định số 462/QĐ-SGD&ĐT ngày

19/4/2022 của Sở GD&ĐT); Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số ngành

Giáo dục (theo quyết định số 3623/QĐ-SGD&ĐT ngày 11/11/2022 của Sở

GD&ĐT)

Trên đây là báo cáo kết quả ứng dụng Công nghệ thông tin và chuyển đổi
số năm 2022 của Sở GD&ĐT./.

Nơi nhận:
- Sở TTTT (b/c);
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, ban Sở;
- Lưu: VT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Minh Thuận
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