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BÁO CÁO 

Tình hình ứng dụng CNTT Quý I năm 2023 
 

I. Thông tin chung 

Tổng số công chức, người lao động được giao năm 2023: 40 (trong đó có 
02 cán bộ hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP). Cơ cấu tổ chức gồm: 
Lãnh đạo cơ quan 4; Văn phòng 8; Phòng nghiệp vụ 28. 

II. Tình hình thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành, kế hoạch ứng 
dụng CNTT nội bộ 

1. Ban hành và tổ chức quán triệt thực hiện văn bản chỉ đạo, điều 
hành ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan 

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh về đẩy mạnh ứng dụng CNTT, 
Thanh tra tỉnh đã ban hành nhiều văn bản về CNTT, như: Góp ý dự thảo Kế 

hoạch chuyển đổi số và cải thiện chỉ số DTI năm 2023; Báo cáo kết quả triển 
khai xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh gắn với CCHC tháng 01, 

02, 3 năm 2023; Báo cáo Cổng TTĐT Quý I; cung cấp số liệu phục vụ đánh giá 
mức độ chuyển đổi số tỉnh Lào Cai năm 2022; rà soát nội dung không phù hợp 

trên Website… 

2. Ban hành kế hoạch chuyển đổi số, kết quả tổ chức triển khai thực 

hiện 
Thanh tra tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 11/KH-TT ngày 30/01/2023 về 

Kế hoạch nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực 

chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tại Thanh tra tỉnh; Kế 
hoạch số 19/KH-TT ngày 16/02/2023 về chuyển đổi số và cải thiện chỉ số DTI 

của Thanh tra tỉnh năm 2023. Căn cứ Kế hoạch đã triển khai, Thanh tra tỉnh đã 
ban hành Kế hoạch số 24/KH-TT ngày 28/02/2023 về triển khai chuyển đổi số, 

cải thiện chỉ số DTI và tự đánh giá ATTT 2023. 

III. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật CNTT 

1. Tỷ lệ máy tính trang bị cho cán bộ, công chức: 100%; 

2. Tỷ lệ máy tính được cài đặt phần mềm diệt virus có bản quyền: 100%; 

3. Tỷ lệ máy tính còn hoạt động tốt: 95%; 

4. Tỷ lệ máy tính đã xuống cấp lạc hậu, chưa đáp ứng yêu cầu ứng dụng 

các phần mềm dùng chung của tỉnh: 05%; 

5. Tỷ lệ máy tính còn cài đặt hệ điều hành Windows XP: 0%; 



 

 

2 

 

6. Trang thiết bị khác phục vụ ứng dụng CNTT: Máy scan 03, máy phô tô 
02, máy ảnh 02, máy chiếu 02, máy fax 01… 

7. Tổng số máy chủ tại cơ quan: 01 máy chủ (hiện tại không sử dụng). 

IV. Hiện trạng ứng dụng CNTT 

1. Sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành 

- Tổng số văn bản đến trong Quý I (tính đến thời điểm báo cáo): 1.489. 

- Tổng số văn bản đến trong Quý I được quét, đính kèm vào phần mềm: 1.489. 

- Tổng số văn bản đi trong Quý I (tính đến thời điểm báo cáo): 281. 

- Tổng số văn bản đi trong Quý I được quét, đính kèm vào phần mềm: 281. 

- Tổng số văn bản đi trong Quý I được tạo lập hồ sơ xử lý, duyệt hoàn 
toàn trên phần mềm (tính đến thời điểm báo cáo): 230. 

2. Sử dụng thư điện tử tỉnh Lào Cai 

- Tổng số lãnh đạo, công chức được cấp hộp thư điện tử: 38. 

- Hiện trạng sử dụng: 

STT 
Tên cơ 

quan, đơn 
vị 

Số 
CBCCVC 
được cấp 

Số CBCCVC 
thường 

xuyên sử 
dụng 

Số 
CBCCVC 

chưa sử 
dụng 

Lý do chưa 

sử dụng 

1 Lãnh đạo 4 4 0  

2 Văn phòng  6 6 0   

3 
Các phòng 
nghiệp vụ 

28 28 0  

3. Sử dụng chữ ký số 

Việc triển khai và sử dụng chữ ký số tiếp tục được Thanh tra tỉnh quan 
tâm thực hiện, 100% các văn bản gửi trên môi trường mạng đều được sử dụng 

chữ ký số, qua đó tiết kiệm được thời gian, chi phí. 

4. Sử dụng hệ thống Dịch vụ hành chính công  

Hiện nay trên trang web Dịch vụ hành chính công tỉnh Lào Cai, Thanh tra 

tỉnh có 8 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, đối với các dịch vụ này, Thanh tra 
tỉnh đang xem xét, nghiên cứu để chuyển sang dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 

khi đủ điều kiện theo quy định. Trong Quý I, Thanh tra tỉnh không nhận được hồ 
sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.  

5. Các phần mềm ứng dụng chuyên ngành 

Các phần mềm ứng dụng chuyên ngành hiện đang được sử dụng tại Thanh 

tra tỉnh đều hoạt động tốt (Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo; 
phần mềm Quản lý khiếu nại - tố cáo; phần mềm quản lý các cuộc thanh tra kinh 
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tế - xã hội; phần mềm tiếp dân và quản lý đơn thư khiếu nại - tố cáo; hệ thống 
theo dõi kết luận; phần mềm ĐGCC; Hộp thư điện tử công vụ tỉnh; Chữ ký số). 

Đối với nội dung phân cấp, đổi mới xây dựng phần mềm Quản lý lập kế 
hoạch thanh tra, xử lý sau thanh tra, xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra 
trên địa bàn tỉnh Lào Cai, Thanh tra tỉnh đang triển khai thực hiện. 

V. Nhân lực CNTT 

01 cán bộ chuyên trách/phụ trách CNTT có trình độ Đại học chuyên 

ngành CNTT. 

VI. Công tác đảm bảo an toàn thông tin 

1. Việc ban hành văn bản quy định rõ trách nhiệm của các cá nhân, 
bộ phận liên quan đến công tác đảm bảo an toàn thông tin tại cơ quan  

Tiếp tục thực hiện tốt quy định đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong 
hoạt động, ứng dụng Công nghệ thông tin của Thanh tra tỉnh. 

2. Việc thiết lập các cơ chế bảo vệ mạng nội bộ 

- Trang bị hệ thống phòng thủ, bảo vệ mạng nội bộ (như: thiết bị tường 

lửa chuyên dụng, phần mềm tường lửa,...). 

-  Xây dựng và áp dụng các biện pháp bảo vệ, giám sát, ghi nhật ký hoạt 

động và quản lý hạ tầng kỹ thuật, hệ thống thông tin tại cơ quan. 

- Cài đặt phần mềm phòng, chống virus, mã độc cho tất cả các máy chủ, 
máy tính trong cơ quan; không cài đặt phần mềm không rõ nguồn gốc. 

- Hạn chế tối đa việc sử dụng các thiết bị lưu trữ ngoài để sao chép, di 
chuyển dữ liệu. 

3. An toàn khi khai thác, sử dụng các phần mềm dùng chung của tỉnh  

Đổi mật khẩu mặc định ngay sau khi được Sở Thông tin và Truyền thông 

cấp, định kỳ hàng tháng thay đổi mật khẩu, đặt mật khẩu với độ an toàn cao có 
ký tự đặc biệt; không đặt chế độ ghi nhớ mật khẩu khi sử dụng. 

VII. Đánh giá chung 

1. Thuận lợi 

Lãnh đạo Thanh tra tỉnh thường xuyên ban hành các văn bản chỉ đạo, điều 
hành kịp thời, sát với yêu cầu về ứng dụng và phát triển CNTT của UBND tỉnh; 

chủ động cân đối kinh phí để nâng cấp và trang bị một số thiết bị CNTT; chỉ đạo 
vận hành sử dụng các ứng dụng; quan tâm chỉ đạo trong công tác viết tin, bài và 
cập nhật trên Cổng thông tin điện tử Thanh tra tỉnh đảm bảo số lượng và chất 

lượng, phản ánh kịp thời các hoạt động của ngành, cơ quan; đảm bảo 100% cán 
bộ, công chức có máy tính kết nối mạng Internet để làm việc. 

2. Khó khăn, tồn tại 

- Về công tác chỉ đạo, điều hành ứng dụng CNTT tại cơ quan: Một số lãnh 

đạo cấp phòng chưa quan tâm, sát sao đến ứng dụng CNTT tại cơ quan. 
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- Về nguồn nhân lực CNTT: Cán bộ chuyên trách CNTT phải kiêm nhiệm 
nhiều việc nên chưa tham mưu nâng cấp phần mềm quản lý các cuộc thanh tra 

kinh tế - xã hội của cơ quan. 

- Về hạ tầng CNTT: Một số thiết bị đã cũ cần phải nâng cấp như máy chủ, 
máy fax, bộ lưu điện. 

- Về an toàn thông tin: Vẫn còn có cán bộ chưa thường xuyên thay đổi 
mật khẩu các phần mềm. 

VIII. Đề xuất, kiến nghị 

1. Thường xuyên tổ chức lớp tập huấn cho cán bộ làm công tác CNTT 

nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ. 

2. Thường xuyên rà soát bảo trì, sửa chữa, thay thế, nâng cấp bổ sung hạ 

tầng thông tin để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 

Trên đây là báo cáo Quý I năm 2023 về tình hình ứng dụng công nghệ 

thông tin của Thanh tra tỉnh Lào Cai./. 

 
Nơi nhận: 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 
- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh; 

- Các phòng nghiệp vụ; 
- Lưu: VT. 

KT. CHÁNH THANH TRA 
PHÓ CHÁNH THANH TRA 

 
 
 

 
 

Hoàng Công Phái 
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