
 
 

 

UBND TỈNH LÀO CAI  

SỞ TƯ PHÁP 

 

Số:         /KH-STP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM               

Độc  lập  -  Tự  do  -  Hạnh  phúc 

 

Lào Cai,  ngày       tháng 12   năm 2021 

KẾ HOẠCH 

Ứng dụng CNTT, đảm bảo an toàn thông tin và chuyển đổi số năm 2022  

của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai  

 

Căn cứ Nghị quyết số 22-NQ/TU ngày 22/8/2019 của Tỉnh ủy Lào Cai về phát 

triển công nghệ thông tin (CNTT) và truyền thông tỉnh Lào Cai giai đoạn 2019-2025; 

Căn cứ Đề án số 08-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai về phát triển 

Công nghệ thông tin và truyền thông tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2020 -2025; 

Căn cứ Quyết định số 1634/QĐ-UBND ngày 17/5/2021 của UBND tỉnh Lào Cai 

về việc phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số tỉnh Lào Cai đến năm 2025, định hướng 

đến năm 2030; 

Sở Tư pháp xây dựng Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số 

năm 2022 như sau:  

 A MỤC TIÊU ỨNG DỤNG, PHÁT TRIỂN CNTT VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ 

NĂM 2022  

 Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 22-NQ/TU ngày 22/8/2019 của Tỉnh ủy 

về triển CNTT-TT giai đoạn 2019-2025 và kế hoạch số 339/KH-UBND ngày 

07/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai triển khai Nghị quyết  này; Thực hiện 

Đề án số 08-ĐA/TU ngày 11/12/2020 về phát triển Công nghệ thông tin và truyền 

thông tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2020-2025;  

Chủ động triển khai kịp thời, hiệu quả, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm 

vụ và giải pháp thực hiện Quyết định số 983/QĐ-BTP ngày 10/6/2021 của Bộ Tư pháp 

về việc ban hành Kế hoạch “Chuyển đổi số Ngành Tư pháp đến năm 2025, định hướng 

năm 2030; Đề án số 08-ĐA/TU ngày 11/12/2020 về phát triển Công nghệ thông tin và 

truyền thông tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2020-2025 và Quyết định số 1634/QĐ-UBND 

ngày 17/5/2021 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt Chương trình Chuyển đổi 

số tỉnh Lào Cai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.  

Tiếp tục thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý hộ tịch, công chứng, 

chứng thực... phải kế thừa và phát triển ứng dụng CNTT&TT trên nền tảng công 

nghệ số, công nghệ thông minh, góp phần xây dựng ngành Tư pháp tỉnh Lào Cai 

hiện đại, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế; đổi mới việc thực hiện cơ chế một 



cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng nâng cao chất 

lượng phục vụ, minh bạch thông tin, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tiết 

giảm chi phí, tạo thuận lợi và nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh 

nghiệp khi thực hiện các dịch vụ công theo định hướng Kiến trúc chính quyền điện tử. 

Tiếp tục thực hiện tích hợp dịch vụ công trực tuyến 27 TTHC mức độ 3, mức độ 

4 với Cổng Dịch vụ công quốc gia theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ và các 

cơ quan, đơn vị liên quan. 

Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ 

công việc, gửi, nhận văn bản điện tử có chữ ký số (trừ văn bản mật theo quy định của 

pháp luật) hoàn toàn trên phần mềm hệ thống Quản lý văn bản và điều hành tỉnh Lào 

Cai, hình thành môi trường làm việc văn phòng điện tử không giấy tờ, triển khai công 

việc mọi lúc, mọi nơi, làm cơ sở phát triển Chính quyền điện tử. 

Tăng cường ứng dụng CNTT trong hoạt động của sở và các đơn vị trực thuộc Sở 

nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả công tác; giảm thời gian chi phí. 

Cung cấp đầy đủ thông tin lên Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp theo quy định;  

 Hướng tới việc áp dụng nền hành chính điện tử tiếp tục thực hiện tốt dịch công 

trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; cung cấp thông tin, dịch vụ công thuộc lĩnh vực ngành 

đến người dân và doanh nghiệp. 

 Triển khai ứng dụng CNTT một cách đồng bộ, hiệu quả, phù hợp thực tiễn. 

 B HIỆN TRẠNG ỨNG DỤNG CNTT NĂM 2022 

 1.  Hạ tầng công nghệ thông tin  

STT Hạ tầng, thiết bị  
Số 

lượng 
Hiện trạng sử dụng 

1 Mạng nội bộ (Lan) 1 

100%  máy tính được kết nối mạng Lan và Internet 

băng thông rộng qua đường truyền cáp quang 

(FTTH) của nhà cung cấp dịch vụ Vinaphone 

2 Mạng không dây 2 
Phục vụ kết nối Internet không dây tốc độ cao có cài 

đặt bảo mật bằng mật khẩu 

3 Máy chủ (sever) 1 

Máy chủ Hppeoliant ML 150G6 

- CPU  E5520@2.27GHz  (8CPUs); 4Gb Ram; HDD 

160GB.  Cài đặt Windows Sever 2003 

4 Máy photocopy 3 

- Máy photo 2 mặt Sharp AR5623N (hiện đang bị 

hỏng) 

- Máy photo 2 mặt RICOH MP 3353 

5 Máy Scan 3 
- 01 Máy quét 2 mặt Duplex ArtixScanDi 2015C 

- 02 Máy quét 1 mặt HP G4010 

Trang thiết bị  CNTT do Sở quản lý sử dụng: đạt yêu cầu 01 máy tính/01 người, 

98%  máy được kết nối mạng Lan và internet. 



Các thiết bị, phần mềm đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, phần mềm diệt virus 

máy chủ, máy bàn, thiết bị phục vụ việc sao lưu dữ liệu đều được trang bị đầy đủ. 

2. Ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số 

a) Các phần mềm chuyên ngành tư pháp: 

- Hệ thống quản lý Lý lịch tư pháp dùng chung; 

- CSDL Hộ tịch; 

- CSDL quốc gia văn bản QPPL; 

- Phần mềm dữ liệu ngăn chặn công chứng; 

- Phần mềm quản lý và xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

b) Các phần mềm chuyên ngành khác: 

- Phần mềm một cửa VNPT i-Gate; 

- Phần mềm quản lý văn bản và điều hành VNPT- iOffice; 

- Phần mềm theo dõi chỉ đạo điều hành; 

- Phần mềm đánh giá sự hài lòng của người dân; 

- Phần mềm kế toán; 

- Hệ thống quản lý đơn thư khiếu nại tố cáo; 

- Thư điện tử: Contact-stp@laocai.gov.vn; 

 3. Nguồn nhân lực CNTT 

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

Cụ thể: 

TT 
Tên cán bộ chuyên trách/phụ 

trách CNTT 
Trình độ 

Đơn vị công 

tác 

Ghi chú 

1 Nguyễn Thị Phương Thúy Cử nhân Hành chính Sở Tư pháp 
Kiểm 

nhiệm 

4. Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin 

Tiếp tục thực hiện Quyết định số 84/QĐ-STP ngày 10/09/2015 Quyết định ban 

hành Quy định đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng Công 

nghệ thông tin của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai.  

Nâng cấp hạ tầng CNTT: 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. 

Hỗ trợ kỹ thuật: Thường xuyên hỗ trợ kỹ thuật cho việc khai thác, sử dụng CNTT 

tại cơ quan khi có sự cố xảy ra. 

Trang bị hệ thống đảm bảo an toàn thông tin nội bộ như: Tường lửa, phần mềm 

phòng, chòng virus, mã độc cho máy chủ, máy tính của cán bộ công chức; thực hiện 

thường xuyên quét lỗ hổng bảo mật. 
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Yêu cầu đổi mật khẩu mặc định của các tài khoản ngay sau khi được 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. 

Hàng năm, Văn phòng Sở phối hợp với các phòng chuyên môn, tự tổ chức kiểm 

tra đánh giá an toàn, an ninh thông tin (định kỳ tổ chức vào quý IV hàng năm) 

5 Về triển khai xây dựng đô thị thông minh 

Triển khai thực hiện: Quyết định số 487/QĐ-UBND ngày 7/2/2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lào Cai phê duyệt Đề án thí điểm phát triển đô thị thông minh tỉnh Lào 

Cai giai đoạn 2018-2025; Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 9/3/2018 Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lào Cai triển khai đề án thí điểm phát triển đô thị thông minh tỉnh Lào Cai giai 

đoạn 2018-2025;  

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ Chính quyền điện tử và đô thị thông minh 

hàng tháng quy định gửi Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp;  

6. Triển khai Ứng dụng công nghệ thông tin gắn với công tác Cải cách hành 

chính. 

Nhằm thúc đẩy CCHC, minh bạch hóa thông tin, nâng cao sự hài lòng của người 

dân, nâng cao dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 trong giải quyết các Thủ tục hành 

chính;  

Thường xuyên rà soát, cập nhật đầy đủ thông tin các TTHC trên hệ thống dịch vụ 

hành chính công của tỉnh; dịch vụ công Quốc gia.  

Tăng cường tuyên truyền đa dạng hóa hình thức tuyên truyền để người dân, 

doanh nghiệp biết, tham gia thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 hoặc thực 

hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích;  

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Hạ tầng kỹ thuật: 

- Đầu tư trang thiết bị nâng cấp, thay thế các thiết bị hư hỏng, xuống cấp để đáp 

ứng được mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin theo chỉ đạo của tỉnh (bổ xung thêm 

máy scan, máy photo, máy in, máy tính… phục vụ hoạt động chuyên môn nghiệp vụ) 

- Tiếp tục phát triển hạ tầng kỹ thuật đáp ứng nhu cầu việc ứng dụng CNTT trong  

các công việc: Tăng cường các cuộc Họp trực tuyến giữa cấp tỉnh với cấp huyện để tiết 

kiệm thời gian, chi phí; đảm bảo việc tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC tại bộ phận một 

cửa, một cửa liên thông, dịch vụ công trực tuyến, văn bản quản lý văn bản điều hành… 

- Thường xuyên rà xoát, nâng cấp hệ thống máy chủ, máy tính, máy scan… đảm 

bảo phục vụ kịp thời, hiệu quả cho công tác chuyên môn 

- Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng, kiến thức CNTT, sử dụng các 

phần mềm cho cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng việc thực hiện nhiệm vụ 

2. Ứng dụng CNTT 



a) Nâng cao hiệu quả khai thác sử dụng các chức năng của phần mềm Quản 

lý Văn bản Điều hành điện tử (VNPT-iOffice) và hệ thống thư điện tử có tên miền 

"mail.laocai.gov.vn". 

- Công văn, văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước được thực hiện dưới 

dạng điện tử, được ký số bởi chữ ký số chuyên dùng (trừ văn bản mật theo quy định 

của pháp luật), hồ sơ công việc được xử lý hoàn toàn trên môi trường mạng. 

- Báo cáo định kỳ (không bao gồm nội dung mật) được gửi, nhận 

qua hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh, kết nối liên thông với hệ thống báo cáo quốc 

gia. 

- Trong nội bộ Sở, nội bộ đơn vị: Tiếp tục duy trì sử dụng văn bản điện tử có ký 

số để thay thế văn bản giấy để trao đổi thông tin phục vụ công việc thông qua hệ thống 

thư điện tử của tỉnh hoặc sử dụng phần mềm Quản lý văn bản điều hành để gửi thông 

qua chức năng “Văn bản nội bộ”. Các loại văn bản gửi nội bộ bao gồm: Văn bản quy 

phạm pháp luật, giấy mời họp nội bộ; tài liệu phục vụ họp nội bộ; báo cáo thường kỳ; 

văn bản xem để biết, để báo cáo; thông báo chung của cơ quan; tài liệu cần trao đổi 

trong quá trình xử lý công việc, các văn bản dự thảo. 

- Giao dịch với các tổ chức cơ quan ngoài Sở: Sử dụng hệ thống thư điện tử của 

tỉnh hoặc phần mềm Quản lý Văn bản Điều hành để gửi/nhận, đăng tải văn bản không 

phải in sao, gửi văn bản giấy qua đường bưu điện các loại văn bản sau: Văn bản sao y, 

sao lục, trích lục các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, của tỉnh; báo cáo 

công tác tuần của Sở và các đơn vị trực thuộc Sở; tài liệu dự thảo để xin ý kiến, tài liệu 

cần trao đổi trong quá trình xử lý công việc và các văn bản gửi đến các cơ quan. 

b) Nâng cao chất lượng, tăng cường cập nhật thông tin cho Cổng thông tin 

điện tử Sở Tư pháp 

- Tiếp tục cập nhật tin, bài các hoạt động của ngành lên Cổng thông tin điện tử 

đảm bảo chất lượng và thời gian 

- Chuyên mục Hỏi - Đáp: Yêu cầu các phòng, đơn vị nhận được câu hỏi của công 

dân thuộc lĩnh vực được giao cần trả lời đúng thời gian quy định (05 ngày đối với các 

câu hỏi thuộc thẩm quyền giải quyết, 08 ngày đối với những câu hỏi cần sự phối hợp 

liên ngành, trường hợp đặc biệt thì phải hẹn trả lời nhưng tối đa không quá 10 ngày); 

Nội dung trả lời cần đúng trọng tâm, ngắn gọn, dễ hiểu. 

- Về thủ tục hành chính (TTHC): Các phòng chuyên môn, đơn vị có liên quan 

thường xuyên rà soảt, cập nhật, công khai đây đủ thông tin về quy trình nội bộ tiếp 

nhận, giải quyết TTHC theo quy định;  

c) Dịch vụ công trực tuyến:  

Tiếp tục triển khai Quyết định số 2922/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lào Cai Phê duyệt danh mục dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 



tỉnh Lào Cai; Quyết định số 4657/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Quyết định phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện 

tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia của tỉnh Lào Cai; hoàn thiện bộ 

TTHC đã được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp để cập nhật vào 

phần mềm “Một cửa điện tử VNPT - iGate”, phục vụ nhu cầu giải quyết công việc có liên 

quan đến TTHC của nhân dân được nhanh chóng và thuận tiện. 

d) Triển khai đề án/ hoạt động về công nghệ thông tin: Tiếp tực thực hiện 

phần mềm Số hóa dữ liệu đăng ký kết hôn, khai sinh, khai tử, hộ tịch; tiếp tục thực 

hiện cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp điện tử trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2018-

2022; 

e) Triển khai đề án xây dựng cơ sở dữ liệu, phần mềm quản lý và xử lý vi 

phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai  

Sở Tư pháp xây dựng dự trù kinh phí xây dựng Phần mềm quản lý xử lý vi phạm 

hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai là 5.360.544.000 đồng; 

- Chi phí quản lý: 165.635.449 đồng; 

- Chi phí tư vấn: 244.414.000 đồng; 

- Chi phí khác: 329.705.000 đồng 

Tổng kinh phí: 6.100.298.000 (Sáu tỷ một trăm triệu hai trăm chín mươi tám 

nghìn đồng) 

Cụ thể: 

- Năm 2021: 259.044.000 đồng,  

- Năm 2022: 5.841.254.449 đồng 

g) Xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp điện tử trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

giai đoạn 2018-2022:  

Xây dựng CSDL, xử lý dữ liệu lý lịch tư pháp với dự toán kinh phí năm 2022: 

100 triệu đồng;  

3. Nguồn nhân lực cho ứng dụng CNTT: 

- Cử CB,CC,VC tham dự các lớp tập huấn nâng cao ứng dụng Công nghệ thông 

tin khi có thông báo.  

- Bồi dưỡng kiến thức tin học cho cán bộ CCVC các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở 

nhằm quản lý và sử dụng các trang thiết bị đạt hiệu quả, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu.  

- Củng cố duy trì đội ngũ cán bộ quản lý mạng tại đơn vị, đề xuất hỗ trợ chế độ 

phụ cấp làm công tác quản lý tin học cho cán bộ công tác công nghệ thông tin. 

IV. Giải pháp: 

1. Giải pháp tài chính:  



Đề nghị Sở Tài chính cấp kinh phí để Sở Tư pháp triển khai đề án/hoạt động ứng 

dụng Công nghệ thông tin năm 2022 theo kế hoạch. 

2. Giải pháp triển khai: Khảo sát hiện trạng các trang thiết bị của các phòng, 

ban, đơn vị để có kế hoạch đầu tư trang thiết bị phục vụ ứng dụng CNTT đạt hiệu quả, 

phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông hỗ trợ kỹ thuật triển khai ứng dụng CNTT ở 

các phòng, ban, đơn vị. 

3. Giải pháp tổ chức: Sắp xếp, củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác 

quản lý mạng tại Sở và các phòng, ban, đơn vị đảm bảo ổn định và lâu dài, tổ chức đào 

tạo nâng cao trình độ chuyên môn về công nghệ thông tin cho cán bộ cấp cơ sở quản lý 

và vận hành được hệ thống mạng phục vụ tại đơn vị cơ sở ngày càng nâng cao chất 

lượng ứng dụng CNTT. 

V. Tổ chức thực hiện: 

1. Văn phòng Sở 

- Phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông, Trung tâm tin học tỉnh triển khai 

các phần mềm theo định hướng chung của Tỉnh. Lập danh sách cử CB,CC,VC tham 

dự các đợt tập huấn nâng cao trình độ ứng dụng CNTT; đôn đốc, kiểm tra tình hình 

triển khai ứng dụng CNTT tại đơn vị theo kế hoạch. 

- Chịu trách nhiệm duy trì ổn định hoạt động của Cổng thông tin điện tử Sở, các 

phần mềm triển khai ứng dụng chung của Ngành. Thường xuyên theo dõi hoạt động và 

kịp thời xử lý sự cố các hệ thống phát sinh. Hỗ trợ các đơn vị vận hành, bảo dưỡng hệ 

thống mạng.  

- Làm đầu mối Tham mưu cho Lãnh đạo Sở trong việc đầu tư, ứng dụng CNTT, 

triển khai các hệ thống phần mềm của tỉnh, của ngành góp phần hoàn thành các mục 

tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch. 

- Định kỳ báo cáo tình hình triển khai và ứng dụng CNTT tin về Sở Thông tin và 

Truyền thông và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. 

2. Phòng Hành chính - Bổ trợ Tư pháp: 

Triển khai đề án/ hoạt động về công nghệ thông tin: Tiếp tục thực hiện xây dựng 

cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp điện tử trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2018 -2022 

theo kinh phí được cấp; 

3. Phòng Văn bản Quy phạm pháp luật  

Triển khai đề án/ hoạt động về công nghệ thông tin: đề án xây dựng cơ sở dữ 

liệu, phần mềm quản lý và xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai theo 

kinh phí được cấp  

4. Các phòng nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc Sở:  



- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, dự án, đề án phát triển, ứng dụng công nghệ 

thông tin tại đơn vị mình; Triển khai ứng dụng các phần mềm trong hoạt động quản lý, 

điều hành thực hiện gửi nhận văn bản điện tử có ký số; tạo lập hồ sơ công việc;  

- Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch về Văn phòng Sở tổng hợp khi có yêu cầu;  

Trên đây là kế hoạch ứng dụng CNTT, đảm bảo an toàn thông tin và chuyển đổi 

số năm 2022 của Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai; trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu thấy 

cần sửa đổi, bổ sung những nội dung cụ thể của Kế hoạch; Thủ trưởng các Các tổ chức 

tham mưu tổng hợp, phòng nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc Sở chủ động báo cáo, đề xuất 

Lãnh đạo Sở xem xét, quyết định./. 

   
Nơi nhận: 
- Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh; 
- Các phòng nghiệp vụ; 
- Các đơn vị trực thuộc;  
- Lãnh đạo sở; 
- Lưu VT, TH. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 
 

     Lê Ngọc Quỳnh 
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