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UBND TỈNH LÀO CAI 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

 

Số:          /BC-SKH  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lào Cai, ngày         tháng 9 năm 2021 

 

BÁO CÁO 

Công tác ứng dụng công nghệ thông tin 9 tháng đầu năm 2021 

 

 

Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 20/03/2020 của UBND tỉnh Lào Cai ban 

hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND tỉnh 

Lào Cai; Kế hoạch số 343/KH-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh về Kế hoạch ứng 

dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Lào Cai năm 2021. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai báo cáo tình hình ứng dụng CNTT 9 tháng đầu năm 

2021 như sau:  

I. Thông tin chung: 

- Tổng số cán bộ công chức, viên chức: 98 công chức, viên chức (bao gồm 07 lái 

xe, tạp vụ), trong đó:  

+ Tại văn phòng Sở/cơ quan, đơn vị: 47 công chức; 02 hợp đồng lao động. 

+ Tại đơn vị trực thuộc: 43 viên chức, 06 hợp đồng lao động. 

- Cung cấp thông tin lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương trực tiếp chỉ đạo triển 

khai ứng dụng và phát triển CNTT, đảm bảo an toàn thông tin, cụ thể: 

+ Họ và tên: Nguyễn Trọng Hòa 

+ Số điện thoại di động, cố định: 0966 968 569 

+ Địa chỉ Email: nthoa-skhdt@laocai.gov.vn 

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

CNTT nội bộ: 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt tới 

toàn thể cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC): Tăng cường ứng dụng CNTT, sử dụng 

văn bản điện tử để nâng cao hiệu quả hoạt động, thực hành tiết kiệm, góp phần phục vụ 

người dân, doanh nghiệp ngày một tốt hơn. Xác định đây là thường xuyên, liên tục và gắn 

với hoạt động cải cách hành chính của Sở và thực hiện nội dung của các văn bản của trung 

ương và tỉnh về lĩnh vực công nghệ thông tin.  

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng Quyết định số 196/QĐ-SKH ngày 13/11/2014 

ban hành Quy chế quản lý, khai thác sử dụng và đảm bảo an toàn thông tin trên hệ thống 

máy tính của Sở Kế hoạch và Đầu tư; Kế hoạch số 56/KH-SKH ngày 30/12/2020 Kế hoạch 

phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào 

Cai năm 2021. Triển khai đầy đủ các văn bản của tỉnh, Sở thông tin và Truyền thông về 

lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động 

của Sở. 

III. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật CNTT: 

1. Tỷ lệ máy tính trang bị cho cán bộ, công chức, viên 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: 100%. 
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4. Tỷ lệ máy tính đã xuống cấp lạc hậu, chưa đáp ứng yêu cầu ứng dụng các phần 

mềm dùng chung của tỉnh: Không. 

5. Tỷ lệ máy tính còn cài đặt hệ điều hành Windows 7 hoặc tương đương trở lên: 

100%. 

6. Tỷ lệ máy tính được kết nối internet (trừ máy tính mật): 100%. 

7. Tỷ lệ cơ quan, đơn vị trực thuộc có mạng nội bộ LAN: 100%. 

8. Tổng số máy chủ tại cơ quan, đơn vị và các đơn vị trực thuộc: 02 máy. 

9. Trang bị thiết bị tường lửa bảo vệ mạng LAN: Thiết bị Firewall Fortigate 110C. 

IV. Hiện trạng ứng dụng CNTT: 

1. Sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc: Từ ngày 10/12/2020 

đến ngày 20/9/2021. 

Tổng số văn bản đến: 21.014 văn bản 

Tổng số văn bản đến được quét và đính kèm vào phần mềm: 21.014 văn bản (nhận 

qua phần mềm VNPT-iOffice và được số hóa ký số), 100% văn bản đến được lãnh đạo 

cho ý kiến phân phối, chỉ đạo giải quyết trên hệ thống. 

Tổng số văn bản đi: 4.741 văn bản 

Tổng số văn bản đi được quét và đính kèm vào phần mềm: 4.741 văn bản 

Tổng số văn bản đi được tạo lập hồ sơ xử lý, duyệt hoàn toàn trên phần mềm: 4.421 

văn bản (được lập hồ sơ công việc, trình duyệt, trình ký trên hệ thống và phát hành hoàn 

toàn điện tử). 

2. Sử dụng thư điện tử tỉnh Lào Cai: 

- Tổng số cán bộ công chức, viên chức được cấp hòm thư điện tử, thường xuyên sử 

dụng: 91 công chức, viên chức (đạt tỷ lệ 100%). 

- Tổng số phòng, ban được cấp hộp thư điện tử chung: 09 phòng, ban; 01 hộp thư 

điện tử của Sở: Tỷ lệ sử dụng đạt 100%. 

- Hiện trạng sử dụng:  

STT 
Tên cơ quan, 

đơn vị 

Số 

CBCCVC 

được cấp 

Số CBCCVC 

thường xuyên 

SD 

Số 

CBCCVC 

chưa sử 

dụng 

Lý do chưa 

sử dụng 

1 Văn phòng Sở 45 45 0  

2 Đơn vị trực thuộc 46 46 0  

3. Sử dụng chữ ký số: 

- Tổng số cán bộ được cấp thiết bị ký số: 09 cán bộ (01 công chức làm công tác Kế 

toán cơ quan). 

- Tổng số cán bộ được cấp thiết bị ký số đã đưa vào sử dụng: 09 cán bộ  

- Tỷ lệ văn bản đi được ký số: 100%; 

- Thông tin cán bộ đầu mối chịu trách nhiệm quản lý, tổng hợp nhu cầu đăng 

ký cấp mới, gia hạn, thu hồi chứng thư số và khôi phục thiết bị ký số tại cơ quan đơn 

vị, cụ thể: 

+ Họ và tên: Nguyễn Trung Hiếu 

+ Bộ phận công tác: Văn phòng Sở; chức vụ: Chuyên viên  

+ Số điện thoại di động: 0981 286 889 

+ Địa chỉ Email: nthieu-skhdt@laocai.gov.vn 
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4. Sử dụng Hệ thống một cửa điện tử, Hệ thống dịch vụ công trực tuyến: Triển 

khai thực hiện tại địa chỉ: http://dichvucong.laocai.gov.vn 

5. Lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến:  

- Tổng số thủ tục hành chính – dịch vụ công hiện đang áp dụng tại cơ quan, đơn vị, 

địa phương: 111 thủ tục 

- Tổng số thủ tục hành chính – dịch vụ công đăng ký xây dựng dịch vụ công trực 

tuyến mức 3, mức 4 (dịch vụ công trực tuyến mức 3, mức 4 cho phép nộp hồ sơ, giải 

quyết hồ sơ qua mạng, nhận kết quả qua mạng hoặc trực tiếp tại cơ quan, đơn vị): 80 

dịch vụ, tỷ lệ dịch vụ có phát sinh hồ sơ là 65/80 dịch vụ (chiếm 81,25%). 

Thực hiện tiếp nhận và giải quyết dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 như sau: 

Stt 

Tên 

TTHC/dịch 

vụ công 

Tổng số hồ sơ 

tiếp nhận và 

giải quyết 

Đối tượng sử dụng 

(cơ quan, tổ chức, 

doanh nghiệp, người 

dân) 

Lệ phí 

TTHC 

(có/không

) 

Dự kiến xây 

dựng dịch vụ 

công trực 

tuyến 

1 

Lĩnh vực 

Thành lập 

và hoạt 

động của 

doanh 

nghiệp 

316 hồ sơ 
Doanh nghiệp, người 

dân 
Có 

Đang sử dụng 

PM ĐKKD - 

Cục Đăng ký 

kinh doanh – 

Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư; 

Cổng dịch vụ 

hành chính 

công tỉnh Lào 

Cai 

- Tỷ lệ hồ sơ được xử lý trực tuyến mức độ 3: 1.946/2.024 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 96,15%. 

- Tỷ lệ hồ sơ được xử lý trực tuyến mức độ 4: 1.946/2.024 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 96,15%. 

6. Cổng thông tin điện tử: 

Sở đăng tải 511 tin, bài viết; trả lời 04/04 câu hỏi - đáp trên cổng thông tin điện tử 

của Sở đầy đủ nội dung các mục tin theo quy định tại Quyết định số 31/2011/QĐ-UBND 

ngày 19/10/2011 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy chế Quản lý và cung cấp 

thông tin cho Công TTĐT tỉnh Lào Cai. 

7. Các phần mềm ứng dụng chuyên ngành: 

Hiện trạng sử dụng các hệ thống thông tin chuyên ngành tại cơ quan: 

TT Tên phần mềm 
Tên đơn vị 

phát triển 

Hiện trạng sử 

dụng 
Mô tả 

I Thống kê các phần mềm, cơ sở dữ liệu được triển khai từ TW xuống  

1 PM đăng ký kinh doanh 

Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư – Cục 

Đăng ký kinh 

doanh 

Đang sử dụng  

II Thống kê các phần mềm, cơ sở dữ liệu do đơn vị tự đầu tư, mua sắm 

1 Quản lý Tài chính - Kế toán  Đang sử dụng  
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2 

Hệ thống tổng hợp dữ liệu Hộ 

kinh doanh – Hợp tác xã tỉnh 

Lào Cai. (dkkdlaocai.gov.vn) 

Sở KH&ĐT Đang sử dụng  

3 

Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh 

tranh cấp huyện và sở, ban, 

ngành tỉnh Lào Cai 

(ddcilaocai.vn) 

Sở KH&ĐT Đang sử dụng  

III 

Thống kê các phần mềm, cơ sở dữ liệu do tỉnh triển khai (như: Cổng thông tin 

điện tử, phần mềm Quản lý văn bản & Hồ sơ công việc, thư điện tử, dịch vụ 

công trực tuyến, phần mềm một cửa và một cửa liên thông điện tử,…)  

1 Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh Đang sử dụng  

2 Thư điện tử Sở TT&TT Đang sử dụng  

3 
Phần mềm Quản lý văn bản & Hồ 

sơ công việc 
VNPT Đang sử dụng  

4 
Phần mềm dịch vụ công trực 

tuyến 
VNPT Đang sử dụng  

5 Phần mềm một cửa VNPT Đang sử dụng  

6 

Phần mềm theo dõi văn bản chỉ 

đạo điều hành của UBND tỉnh, 

Chủ tịch UBND tỉnh 

VP UBND  Đang sử dụng  

7 Chữ ký số Sở TT&TT Đang sử dụng  

8 
Đánh giá sự hài lòng của người 

dân 
Sở Nội vụ Đang sử dụng  

9 Phần mềm đánh giá công chức Sở Nội vụ Đang sử dụng  

10 Hệ thống quản lý đơn thư VP UBND Đang sử dụng  

8. Thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua 

dịch vụ bưu chính công ích: 

Thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết 217/2.024 hồ sơ TTHC qua dịch vụ bưu 

chính công ích (chiếm tỷ lệ 10,72%); số TTHC phát sinh tiếp nhận và trả kết quả qua dịch 

vụ bưu chính công ích 46/46 TTHC (đạt tỷ lệ 100%) theo Quyết định số 3540/QĐ-UBND 

ngày 09/8/2017 của UBND tỉnh phê duyệt danh mục 850 thủ tục hành chính thực hiện tiếp 

nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích áp dụng trên địa bàn tỉnh Lào Cai.  

V. Nhân lực CNTT: 

Tổng số cán bộ chuyên trách/phụ trách CNTT: 01 cán bộ  

Cụ thể: 

STT 
Tên cán bộ chuyên 

trách/phụ trách CNTT 
Trình độ Đơn vị công tác 

1 Nguyễn Trung Hiếu Đại học CNTT Văn phòng Sở 

VI. Công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin: 

Sở đã ban hành Quyết định số 196/QĐ-SKH ngày 13/11/2014 ban hành Quy chế 

quản lý, khai thác sử dụng và đảm bảo an toàn thông tin trên hệ thống máy tính của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư. Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong việc thiết lập các cơ chế bảo 
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vệ mạng nội bộ, khai thác, sử dụng các phần mềm dùng chung của tỉnh. Năm 2021, không 

sảy ra tình trạng mất an toàn, an ninh thông tin. 

VII. Đánh giá chung: 

Kế hoạch phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh Lào Cai năm 2021 của Sở đã xác định đầy đủ các nhiệm vụ về  

phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trên các lĩnh vực theo chỉ đạo của Chính phủ, 

của tỉnh. Các kết quả đạt được xác định rõ ràng, cụ thể và xác định rõ trách nhiệm 

triển khai của các phòng, ban; Mức độ hoàn thành đạt 100% theo kế hoạch đã xây 

dựng. Gắn kết quả thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin với công tác thi đua – 

khen thưởng, cải cách hành chính của Sở. 

1. Thuận lợi: 

Việc phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật, mạng lưới công nghệ thông tin - truyền 

thông ngày càng hiện đại, đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho người cán bộ, công chức 

viên chức, người dân, doanh nghiệp truy nhập và khai thác thông tin nhanh chóng, 

thuận lợi. Các phòng chuyên môn đơn vị trực thuộc Sở đã ứng dụng công nghệ thông tin 

trong điều hành, quản lý.  

Ứng dụng CNTT trong nhiều lĩnh vực khác như: Điều hành quản lý, cải cách hành 

chính, khai thác thông tin, tuyên truyền,...  

2. Khó khăn, tồn tại: Không 

VIII. Đề xuất, kiến nghị: 

Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông hàng năm đề nghị mở các lớp ngắn hạn đào 

tạo, tập huấn nâng cao chất lượng cán bộ để khai thác ứng dụng CNTT có hiệu quả.  

 

Trên đây là nội dung báo cáo công tác ứng dụng công nghệ thông tin 9 tháng 

đầu năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư./. 

Nơi nhận: 
- Sở Thông tin và Truyền thông; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Hòa 
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