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BÁO CÁO 

Kết quả ứng dụng phát triển công nghệ thông tin 6 tháng đầu năm 2022  

 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 

1. Triển khai thực hiện phần mềm hệ thống quản lý văn bản điều hành 

- Việc gửi, nhận văn bản điện tử: Tổng số văn bản đến của Vườn quốc gia Hoàng 

Liên và các đơn vị trực thuộc được lãnh đạo phê duyệt bằng phần mềm là 4.222  văn bản. 

Tổng số văn bản đi của Vườn quốc gia Hoàng Liên và các đơn vị trực thuộc là 711 văn 

bản, trong đó: Tổng số văn bản được tạo lập hồ sơ công việc là 586 văn bản (82,4%), 

tổng số văn bản đi được ký số là 585 văn bản (82,3%) số liệu từ ngày 01/01/2022-

14/6/2022). 

- Triển khai 100% cán bộ, CCVC xây dựng lịch công tác, xử lý văn bản trên phần 

mềm hệ thống quản lý văn bản điều hành. 

2. Xây dựng chính quyền điện tử  

- Cổng Thông tin điện tử: Tăng cường cung cấp thông tin trên Cổng TTĐT của 

VQG Hoàng Liên với tổng 108 bài viết, trong đó: Tin, bài hoạt động của đơn vị (47 

tin bài); Văn bản chỉ đạo điều hành (07 văn bản); Thông báo, báo cáo (13), Thông 
tin quy hoạch, kế hoạch (01),  Lịch công tác (40) (số liệu từ ngày 01/01/2022-

14/6/2022). Nâng cao chất lượng hoạt động, tăng lượt truy cập của cổng TTĐT thông 

qua tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ CCVC trong đơn 

vị đối với việc truy cập cổng TTĐT để kịp thời nắm bắt thông tin; Tích cực nghiên cứu 

đổi mới giao diện để tạo sự thuận lợi và thu hút người xem. Duy trì theo dõi chuyên mục 

Hỏi - Đáp để trả lời kịp thời, đúng trọng tâm đối với các câu hỏi của các tổ chức, cá nhân 

gửi đến VQG Hoàng Liên. Tích cực tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm, các cuộc thi trực 

tuyến, … 

- Sử dụng thư điện tử tỉnh Lào Cai (…..@laocai.gov.vn): VQG Hoàng Liên đã 

được Sở TTTT cấp hộp thư điện tử tỉnh Lào Cai (…..@laocai.gov.vn) cho 100% công 

chức, viên chức của đơn vị. Đơn vị thường xuyên đôn đốc, quán triệt cán bộ, CCVC sử 

dụng hộp thử điện tử này để giao dịch, trao đổi công việc. 

- Triển khai các phần mềm ứng dụng chữ ký số: VQG Hoàng Liên hiện đã được 
cấp 01 chữ ký số cho VQG Hoàng Liên, 03 chữ ký số cho Ban giám đốc VQG Hoàng 

Liên, 01 chữ ký số cho lãnh đạo phòng Tổ chức Hành chính, 06 chữ ký số cho lãnh đạo 

các đơn vị trực thuộc. Đơn vị thực hiện quản lý và thường xuyên sử dụng chữ ký số cho 

các loại văn bản gửi qua môi trường mạng theo quy định; sử dụng chữ ký số trong thanh 

toán BHXH và kê khai, quyết toán thuế thu nhập cá nhân. 

3. Hạ tầng CNTT 

-  Tỉ lệ máy tính: 69 máy trên 108 công chức, viên chức (64%). Về cơ bản số 

lượng máy tính đảm bảo đáp ứng nhu cầu công việc của đơn vị.  



  

-  Mạng nội bộ (LAN): Hệ thống mạng LAN đã được lắp đặt tại trụ sở khối Văn 

phòng VQG, kết nối nội bộ giữa các phòng và Hạt kiểm lâm Hoàng Liên. Riêng hai 

Trung tâm đã lắp đặt hệ thống mạng Internet không dây đảm bảo việc kết nối Internet cho 

hoạt động chung của đơn vị. 

-  Kết nối mạng (WAN): Đơn vị đã triển khai hệ thống mạng WAN kết nối văn 

phòng VQG với văn phòng Hạt Kiểm lâm Hoàng Liên. 

- Tỷ lệ máy tính được kết nối Internet: Hiện 100% máy tính đã được trang bị tại 

các phòng, đơn vị đều kết nối Internet tốc độ cao. Tại các trạm Kiểm lâm địa bàn đã thực 

hiện kết nối Internet thông qua hệ thống 3G, 4G. 

4. Công tác đảm bảo an toàn thông tin 

- VQG Hoàng Liên đã ban hành quy định đảm bảo an toàn thông tin tại đơn vị 

theo hướng dẫn của Sở TTTT. Trong đó có nguyên tắc bảo đảm an toàn, an ninh thông 

tin; Các hành vi bị nghiêm cấm; Nội dung đảm bảo an toàn mạng và hạ tầng kỹ thuật; An 

toàn dữ liệu, cơ sở dữ liệu và phần mềm ứng dụng CNTT; An toàn trong hoạt động trao 

đổi thông tin trên mạng; Bảo vệ bí mật Nhà nước trong công tác ứng dụng CNTT…  

- Việc tổ chức phổ biến các quy định của pháp luật và quy định của cơ quan về an 

toàn thông tin cho công chức, viên chức trong đơn vị được thực hiện bằng các văn bản chỉ 

đạo, điều hành. Hệ thống phòng chống virus đã triển khai đến toàn đơn vị.  

- Cử cán bộ tham gia tập huấn theo quy định. 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỜI GIAN TỚI 

- Tiếp tục triển khai thực hiện việc tạo lập hồ sơ công việc và gửi, nhận văn bản 

điện tử; xây dựng lịch công tác, giao việc, xử lý công việc trên phần mềm hệ thống quản 

lý văn bản điều hành. Quán triệt thực hiện đảm bảo 100% CCVC sử dụng mail công vụ 

trong trao đổi công việc. 

- Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động cổng thông tin điện tử: Tăng cường cung 

cấp tin bài về các hoạt động của đơn vị, công bố các thông tin lãnh đạo, chỉ đạo; tăng lượt 

truy cập vào cổng thông tin điện tử, … 

- Tăng cường tập huấn, hướng dẫn sử dụng, nâng cao kiến thức tin học cho CCVC 

các phòng, đơn vị trực thuộc nhằm quản lý và sử dụng các trang thiết bị đạt hiệu quả, đáp 

ứng mục tiêu, yêu cầu công tác. 

- Tiếp tục triển khai ứng dụng chữ ký số trong phát hành văn bản trên môi trường 

mang và vào các hoạt động giao dịch điện tử như thanh toán BHXH, Thuế TNCN và các 

văn bản trao đổi qua môi trường Intener khác… 

- Thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin. 

Trên đây là báo cáo ứng dụng phát triển công nghệ thông tin 6 tháng đầu năm 

2022 của Vườn quốc gia Hoàng Liên gui./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 
- Sở TT&TT; 
- Ban Giám đốc; 
- Lưu: VT, TCHC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 
 

Nguyễn Duy Thịnh 
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