
UBND TỈNH NINH BÌNH 

SỞ TÀI CHÍNH 

 

Số:           /KH-STC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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KẾ HOẠCH 

Phát triển chính quyền số, chuyển đổi số  

và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2023 

 

Căn cứ Kế hoạch số 194/KH-UBND ngày 15/12/2022 của UBND tỉnh 

Ninh Bình về việc phát triển chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn 

thông tin mạng tỉnh Ninh Bình năm 2023; 

Căn cứ tình hình thực tế và chức năng, nhiệm vụ của Sở. 

Sở Tài chính ban hành kế hoạch phát triển chính quyền số, chuyển đổi số 

và đảm bảo an toàn thông tin mạng tại cơ quan Sở năm 2023, như sau: 
 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

- Tiếp tục đầu tư, nâng cấp, đẩy mạnh thực hiện các giải pháp về phát triển 

hạ tầng, nền tảng số đáp ứng cho việc xây dựng, phát triển chính quyền số, 

chuyển đổi số, đảm bảo an toàn thông tin trên không gian mạng. 

- Phát triển Chính quyền số, chuyển đổi số nhằm tạo bước đột phá trong cải 

cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động cơ quan Sở và 

chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp; đảm bảo an toàn thông tin và an 

ninh mạng; lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm phục vụ. 

2. Mục tiêu cụ thể  

- Duy trì mạng nội bộ LAN trong cơ quan Sở kết nối Internet cáp quang 

băng thông rộng chạy ổn định, liên tục, đáp ứng được yêu cầu công việc, tỷ lệ 

máy tính/CBCC trong cơ quan Sở đạt 100%, trong đó 100% máy tính có đủ cấu 

hình để phục vụ cho công việc. Đầu tư, duy trì các thiết bị đảm bảo an toàn, an 

ninh thông tin mạng, thiết bị sao lưu dữ liệu nhằm hạn chế lộ lọt và mất mát dữ 

liệu của cán bộ trong cơ quan Sở. 

- Thực hiện đầu tư, nâng cấp trang thiết bị, hạ tầng mạng viễn thông, công 

nghệ thông tin sẵn sàng đáp ứng cho chuyển đổi địa chỉ IPv4 sang địa chỉ IPv6; 

- 100% các hệ thống thông tin được xây dựng, phê duyệt hồ sơ cấp độ và 

được triển khai phương án đảm bảo ATTT theo hồ sơ cấp độ; 

- Tối thiểu 50% cán bộ, công chức được tham gia các lớp tuyên truyền, tập 

huấn, bồi dưỡng, phổ biến về kỹ năng số cơ bản, kỹ năng phân tích, khai thác dữ 

liệu, công nghệ số và đảm bảo an toàn thông tin mạng; 



2 

 

- Phấn đấu 100% văn bản (trừ văn bản mật) được thực hiện dưới dạng điện 

tử, được ký số bởi chữ ký số chuyên dùng theo đúng quy trình quy định; 

- Phấn đấu 100% hồ sơ công việc tại cơ quan Sở được xử lý trên môi 

trường mạng (không bao gồm hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật); 

- Tối thiểu 90% công tác báo cáo được thực hiện trên hệ thống thông tin 

báo cáo của tỉnh kết nối liên thông với hệ thống thông tin báo cáo quốc gia; 

- Tối thiểu 50% người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực 

tuyến được định danh và xác thực thông suốt, hợp nhất trên tất cả các hệ thống 

thông tin của các cấp chính quyền; 

- 100% hồ sơ TTHC được tiếp nhận, xử lý giải quyết, trả kết quả hoàn toàn 

trên môi trường mạng; 

- 100% sử dụng biên lai điện tử đối với các TTHC phát sinh phí và lệ phí; 

- Phấn đấu ít nhất 55% dữ liệu quản lý của cơ quan được số hóa, chuẩn 

hóa, đáp ứng các yêu cầu sãn sàng tích hợp, kết nối, chia sẻ và lưu trữ tập trung 

tại Trung tâm Dữ liệu của tỉnh; 

- Tối thiểu 50% hoạt động chỉ đạo, điều hành và quản trị nội bộ của cơ 

quan nhà nước được thực hiện trên nền tảng quản trị tổng thể, thống nhất; 

- Tối thiểu 30% hoạt động kiểm tra của cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc 

được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý. 
 

II. CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1. Công tác chỉ đạo điều hành 

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trực tiếp về phát 

triển Chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng tại Sở; 

gắn kết chặt chẽ hoạt động chuyển đổi số của Sở, của cán bộ, công chức với 

công tác bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm.  

- Thường xuyên tuyên truyền về xây dựng Chính quyền số, chuyển đổi số, 

sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong giải quyết thủ tục hành chính, 

đảm bảo an toàn thông tin đến người dân và doanh nghiệp. 

2. Phát triển nền tảng số, hạ tầng số  

 - Tiếp tục nâng cấp hạ tầng hệ thống mạng Lan của Sở; trang bị, nâng cấp 

các trang thiết bị công nghệ thông tin đáp ứng được yêu cầu phục vụ cho việc 

xây dựng Chính quyền số, chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng 

trong hoạt động cơ quan Sở. 

- Mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II đã được triển khai tại đơn vị kết 

nối liên thông đến các đơn vị trong tỉnh; từng bước chuyển đổi mạng Internet 

của Sở từ giao thức Ipv4 sang Ipv6. 
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3. Phát triển dữ liệu 

Đẩy mạnh thực hiện việc số hóa, tạo lập, phát triển cơ sở dữ liệu của Sở; 

tập trung xây dựng các cơ sở dữ liệu có nhu cầu tích hợp, chia sẻ và sử dụng để 

triển khai thực hiện tích hợp kho dữ liệu của Sở với các ngành nhằm sớm hình 

thành kho dữ liệu dùng chung của tỉnh. 

4. Phát triển Chính quyền số 

- Duy trì, đẩy mạnh việc sử dụng các ứng dụng đã triển khai sử dụng tại cơ 

quan Sở một cách có hiệu quả: Quản lý văn bản và điều hành VNPT - iOffice; 

Hệ thống thông tin báo cáo; Dịch vụ công và hệ thống một cửa điện tử liên 

thông theo địa chỉ: http://www.dichvucong.ninhbinh.gov.vn; Kế toán; Quản lý 

tài sản; Kê khai bảo hiểm; Kê khai thuế; Kho bạc; Quản lý cán bộ công chức, 

viên chức; Hệ thống thư điện tử công vụ; phần mềm diệt Virus…và các phần 

mềm chuyên ngành đang được sử 

dụng tại Sở. 

- Tiếp tục đẩy mạnh triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng, điều hành 

tác nghiệp trực tuyến và các nội dung khác theo quy định tại Quyết định số 

28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận 

văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước. 

- Thực hiện các chế độ báo cáo (báo cáo định kỳ…) của Sở được thực hiện 

trên Hệ thống báo cáo của tỉnh. 

- Nâng cao chất lượng, hoạt động hiệu quả của Trang thông tin điện tử của 

Sở, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác các hoạt động của ngành tài 

chính nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu tra cứu, tìm kiếm thông tin của người dân 

và doanh nghiệp. 

5. Bảo đảm an toàn thông tin mạng 

- Duy trì các hệ thống đảm bảo an toàn thông tin mạng đang được triển khai 

tại đơn vị như: Thiết bị tường lửa firewall; phần mềm diệt virus BKAV; thiết bị 

giám sát an toàn SOC. Đồng thời, bố trí công chức làm nhiệm vụ quản trị mạng 

thường xuyên theo dõi, giám sát để sẵn sàng các giải pháp phòng ngừa và ứng phó 

khi có sự cố xảy ra liên quan đến an toàn an ninh thông tin mạng tại cơ quan Sở. 

- Cử công chức quản trị mạng tham gia đầy đủ các chương trình diễn tập, 

tập huấn bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng do các cơ quan tổ chức. 

- Tiếp nhận và thụ hưởng các phần mềm phòng chống mã độc do các cơ 

quan chức năng cung cấp. 

6. Phát triển nguồn nhân lực, nâng cao nhận thức về chuyển đối số 

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số đến toàn thể công 

chức, viên chức của Sở, đưa các nội dung phát triển chính quyền số, chuyển đổi 

số và đảm bảo an toàn thông tin mạng lồng ghép trong các cuộc họp, hội nghị 

chuyên đề, giao ban hàng tháng của Sở. 
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- Tăng cường việc tham mưu của công chức quản trị mạng trong việc triển 

khai các hoạt động phát triển Chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn 

thông tin mạng tại Sở. 

- Cử công chức tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức 

về kỹ năng số, chuyển đổi số, Chính quyền số, Kiến trúc chính quyền điện tử 

của tỉnh và đảm bảo an toàn, an ninh mạng; tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng khai 

thác, sử dụng các hệ thống thông tin của tỉnh, kỹ năng phân tích và xử lý dữ liệu 

cho cán bộ, công chức, viên chức. 
 

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ: Theo phụ lục đính kèm 
 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí thực hiện việc phát triển chính quyền số, chuyển đổi số và bảo đảm 

an toàn thông tin mạng tại cơ quan Sở được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà 

nước năm 2023 của Sở Tài chính. 
 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng Sở 

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện 

các nhiệm vụ của kế hoạch này; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp tình hình, 

kết quả triển khai các nhiệm vụ của Sở. 

- Tham mưu lãnh đạo Sở đưa các nội dung phát triển Chính quyền số, 

chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng vào các cuộc họp, hội nghị 

giao ban hàng tháng, sơ kết, tổng kết. 

- Định kỳ hàng tháng (trước ngày 25), quý (trước ngày 25 tháng cuối quý), 

6 tháng (trước ngày 25/6) và năm (trước ngày 15/12) tổng hợp báo cáo kết quả, 

tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Sở và gửi về Sở Thông tin và truyền 

thông theo quy định. 

2. Phòng Tin học và thống kê 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chủ động phối hợp Văn phòng Sở tham mưu 

lãnh đạo Sở triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung kế hoạch đề ra. 

3. Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở  

- Trưởng các phòng, đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện các 

nhiệm vụ về phát triển Chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn, an 

ninh thông tin mạng tại phòng, đơn vị phụ trách đảm bảo tiến độ thời gian kế 

hoạch đề ra. 

- Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ về phát triển Chính quyền số, 

chuyển đổi số và đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng của phòng, đơn vị 

lồng ghép trong báo cáo giao ban tháng, 06 tháng, năm và gửi về Văn phòng 

tổng hợp báo cáo lãnh đạo Sở theo quy định. 
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Trên đây là kế hoạch phát triển Chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo 

an toàn thông tin mạng của Sở Tài chính năm 2023; trong quá trình triển khai 

thực hiện kế hoạch nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị Trưởng các phòng, 

đơn vị thuộc Sở phản ánh kịp thời về Văn phòng Sở để tổng hợp, báo cáo Giám 

đốc Sở điều chỉnh cho phù hợp./.  

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Sở TT&TT (để tổng hợp); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Trang Web STC; 

- Lưu: VT. MT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Kiên 
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