
SỞ TÀI CHÍNH NINH BÌNH 

DANH MỤC 

Các nhiệm vụ phát triển chính quyền số, 

Chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng tại cơ quan Sở Tài chính năm 2023 

 (Ban hành kèm theo Kế hoạch số            /KH-STC  ngày       /02/2023 của Sở Tài chính Ninh Bình) 

 

STT Tên nhiệm vụ 
Đơn vị  

chủ trì  

Đơn vị 

phối hợp 

Nội dung  

triển khai thực hiện 

 

Thời gian  

thực hiện 

 

1 

Nâng cấp mạng Lan, hệ thống 

máy tính và các trang thiết bị 

CNTT 

Phòng Tin học 

và Thống kê 

Các phòng, đơn 

vị trực thuộc Sở 

Nâng cấp hệ thống mạng Lan, 

mua sắm, trang bị thêm các máy 

tính mới, các trang thiết bị 

CNTT đã xuống cấp nhằm phục 

vụ tốt cho công việc 

Thường xuyên 

trong năm 2023 

2 

Duy trì và sử dụng có hiệu quả 

hơn nữa các phần mềm dùng 

chung, các phần mềm chuyên 

ngành đang được sử dụng tại 

đơn vị 

Văn phòng 

Các phòng, đơn 

vị trực thuộc Sở, 

các cơ quan, đơn 

vị có liên quan 

Duy trì hoạt động, sử dụng hiệu 

quả các phần mềm dùng chung 

đang được sử dụng tại cơ quan 

Sở như: IOffice; dịch vụ công; 

kế toán; kho bạc; kê khai thuế; 

kê khai bảo hiểm; quản lý cán bộ 

công chức; quản lý tài sản; mail 

công vụ… 

Thường xuyên 

trong năm 2023 

3 

Tuyên truyền nâng cao nhận 

thức cho cán bộ công chức, 

viên chức, người dân, doanh 

nghiệp về xây dựng chính 

quyền điện tử, chuyển đổi số, 

đảm bảo an toàn, an ninh 

mạng 

Văn phòng  

Các phòng, đơn 

vị trực thuộc Sở, 

các cơ quan, đơn 

vị có liên quan 

Phối hợp với các cơ quan chức 

năng tổ chức tuyên truyền, phổ 

biến qua nhiều kênh để chia sẻ 

về phát triển chính quyền số, 

chuyển đổi số của tỉnh. 

Thường xuyên 

trong năm 2023 



STT Tên nhiệm vụ 
Đơn vị  

chủ trì  

Đơn vị 

phối hợp 

Nội dung  

triển khai thực hiện 

 

Thời gian  

thực hiện 

 

4 

Cử công chức, viên chức tham 

gia các khóa đào tạo, tập huấn 

về phát triển chính quyền điện 

tử, chuyển đổi số và an toàn 

thông tin mạng 

Văn phòng  

Các phòng, đơn 

vị trực thuộc Sở, 

các cơ quan, đơn 

vị có liên quan 

Tập huấn nâng cao nhận thức, 

trình độ công nghệ thông tin, kỹ 

năng công nghệ số 

Khi có văn bản 

triển khai 

5 

Cử công chức Quản trị mạng 

của Sở tham gia Diễn tập an 

toàn thông tin, ứng cứu sự cố 

mạng tại các cơ quan nhà 

nước tỉnh Ninh Bình  

Văn phòng  
Sở Thông tin và 

truyền thông 

Tham gia diễn tập an toàn, an 

ninh thông tin, ứng cứu sự cố 

mạng máy tính của các cơ quan 

nhà nước, các doanh nghiệp, tổ 

chức chính trị, xã hội, nhằm 

nâng cao nhận thức và trang bị 

kiến thức, kỹ năng cần thiết để 

kịp thời ứng phó, giải quyết các 

vấn đề về mất an toàn thông tin 

trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 

2023 

Khi có văn bản 

triển khai 

6 

Duy trì hoạt động của trang 

thông tin điện tử của Sở hoạt 

động hiệu quả theo quy định 

của pháp luật hiện hành 

Văn phòng; Ban 

biên tập Trang 

thông tin điện tử 

của Sở 

Các phòng, đơn 

vị trực thuộc Sở, 

các cơ quan, đơn 

vị có liên quan 

Duy trì hoạt động trang thông tin 

điện tử của Sở hoạt động hiệu 

quả, thường xuyên, liên tục 

nhằm phục vụ tốt cho việc cập 

nhật và khai thác thông tin theo 

quy định của pháp luật hiện 

hành. 

Thường xuyên 

trong năm 2023 
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