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BÁO CÁO 

Kết quả ứng dụng phát triển Công nghệ thông tin Quý III/2022. 

(Tính từ ngày 18/6/2022 đến ngày 16/9/2022) 
 

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông 

I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ 

1. Triển khai thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử 

- Tổng số văn bản điện tử được ký số trong Quý III/2022: 407/407 văn bản. 

- Tỷ lệ văn bản điện tử được ký số trong Quý III /2022: 100%. 

2. Triển khai dịch vụ công trực tuyến 

- Tổng số thủ tục hành chính: 02 thủ tục hành chính. 

- Tổng số dịch vụ công trực tuyến: 02 thủ tục. 

+ Trong đó, Mức 4: 02 thủ tục. 

- Tổng số dịch vụ công trực tuyến được mức độ 4: 02 dịch vụ, cụ thể: 

TT Tên DVCTT 
Tổng số 

hồ sơ 
Đối tượng        

sử dụng 
Lệ phí Mức DVCTT 

1 
Công nhận người có uy tín trong đồng 

bào dân tộc thiểu số 
0 Công chức 0 Mức độ 4 

2 
Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín 

trong đồng bào dân tộc thiểu số 
0 Công chức 0 Mức độ 4 

- Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến được cung cấp mức độ 4/tổng số TTHC của đơn 

vị: 100%. 

- Số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 có phát sinh hồ sơ trực tuyến trong 

Quý: Không có. 

- Tổng số hồ sơ tiếp nhận, xử lý trực tuyến/tổng số hồ sơ tiếp nhận, xử lý trực 

tiếp tại bộ phận một cửa: Không có. 

- Số hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công 

ích: Không có. 

3. Về hạ tầng, công tác đảm bảo an toàn thông tin 

a) Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật CNTT: 

- Tỷ lệ máy tính trang bị cho cán bộ, công chức: 113,8%. 
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- Tỷ lệ máy tính được cài đặt phần mềm diệt virus có bản quyền: 100%. 

- Tỷ lệ máy tính còn hoạt động tốt: 86%. 

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

phần mềm dùng chung của tỉnh: 14%. 

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

b) Công tác đảm bảo an toàn thông tin: 

- Ban Dân tộc tỉnh hiện có 30 công chức và người lao động (02 lái xe). 100% 

công chức được trang bị máy tính có cài đặt mạng Internet và mạng Lan đảm bảo 

ứng dụng CNTT trong công tác chuyên môn. 

- Toàn bộ máy tính trong cơ quan (trừ máy tính soạn văn bản mật) đều được 

cài đặt phần mềm diệt Virus (phần mềm bản quyền BKAV) đảm bảo an toàn hệ 

thống thông tin trong cơ quan. 

- Hiện tại công chức Ban Dân tộc đã và đang ứng dụng CNTT vào trong công 

tác chuyên môn. 100% công chức sử dụng thành thạo hộp thư điện tử do tỉnh cấp, 

phần lớn tài liệu được truyền qua môi trường mạng (trừ văn bản mật). 

- Để tăng cường bảo vệ bí mật nhà nước trong thông tin liên lạc, Ban Dân tộc 

tỉnh đã thực hiện các biện pháp: 

+ Sử dụng các phần mềm diệt virus rà soát các mã độc trên các máy trạm để 

phát hiện và gỡ bỏ sớm các mã độc được cài cắm; 

+ Cập nhật thường xuyên các bản vá cho hệ điều hành, phần mềm dịch vụ trên 

các máy trạm; 

+ Cài đặt và để chế độ cập nhật tự động thường xuyên các chương trình diệt mã 

độc, diệt virus; 

+ Định kỳ hàng quý yêu cầu thay đổi mật khẩu cá nhân và mật khẩu quản trị 

của các hệ thống cơ sở dữ liệu trực tuyến và email cá nhân, cơ quan. 

4. Về cơ sở dữ liệu, phần mềm chuyên ngành 

- Phần mềm chuyên ngành đang sử dụng: Phần mềm Số hóa cơ sở dữ liệu hệ 

thống thông tin dân tộc, chính sách dân tộc. 

- Đơn vị thi công thực hiện: Công ty CP đầu tư và Phát triển công nghệ FSI.  

- Quy mô triển khai: trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

- Hình thức đầu tư: Thuê dịch vụ và đấu thầu. 

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI ĐÔ THỊ THÔNG MINH 

Cơ quan Ban Dân tộc không trong danh mục đơn vị có lĩnh vực được chủ trì 

phát triển hoặc xây dựng hệ thống đô thị thông minh. 

III. KẾT QUẢ ĐẦU TƯ, THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG, DỰ ÁN ĐẦU TƯ ỨNG 

DỤNG CNTT 
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Năm 2022, Ban Dân tộc không được giao nhiệm vụ, dự án CNTT. Các nhiệm 

vụ do cơ quan tham mưu xây dựng: 

- Xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 và Kế hoạch đầu tư mua sắm 

lĩnh vực CNTT giai đoạn 2023 – 2025  của Ban Dân tộc tỉnh. 

IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỜI GIAN TỚI 

- Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý văn bản và điều hành, 

đưa ứng dụng CNTT trở thành hoạt động thường xuyên, bảo đảm thiết thực, hiệu 

quả, tiết kiệm, đồng thời bảo đảm an toàn, an ninh thông tin góp phần cải cách thủ 

tục hành chính. Đổi mới phương thức, lề lối làm việc theo hướng hiện đại, phục vụ 

tốt sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh. 

- Tăng cường sử dụng các phần mềm: quản lý văn bản điều hành, hộp thư điện 

tử của tỉnh,… 

V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

- Hiện tại phần mềm email công vụ vẫn còn xảy ra hiện trạng một số tài khoản 

không nhận được thư đến, đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh kiểm tra, khắc 

phục và sữa lỗi. 

Trên đây là Báo cáo ứng dụng CNTT Quý III năm 2022 của Ban Dân tộc tỉnh 

Lào Cai./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Ban; 
- Lưu: VT, CNTT. 

KT.TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 
 

 
 

 
 

Trần Phùng 
 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-09-19T09:15:29+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trần Phùng<tphung-bdt@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-09-19T09:25:47+0700
	Tỉnh Lào Cai
	Ban Dân tộc<contact-bdt@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-09-19T09:25:53+0700
	Tỉnh Lào Cai
	Ban Dân tộc<contact-bdt@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-09-19T09:26:02+0700
	Tỉnh Lào Cai
	Ban Dân tộc<contact-bdt@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




