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BÁO CÁO 
Kết quả thực hiện Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 25/9/2019 của UBND tỉnh 

Nam Định về Chiến lược bảo vệTổ quốc trên không gian mạng 

 

Căn cứ công văn số 5694/BCH-KHQS  của  Bộ Chỉ huy  quân sự tỉnh Nam 

Định về việc báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 

25/9/2019 của UBND tỉnh Nam Định về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không 

gian mạng, Sở Giao thông vận tải báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

1. Đặc điểm tình hình: 

Sở Giao thông vận tải tỉnh Nam Định là cơ quan chuyên môn trực thuộc Uỷ 

ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước 

về: đường bộ, đường thuỷ nội địa, vận tải và an toàn giao thông; quản lý, khai 

thác, duy tu, bảo trì hạ tầng giao thông đô thị gồm: Cầu đường bộ, cầu vượt, hè 

phố, đường phố, dải phân cách, hệ thống biển báo hiệu đường bộ, cầu dành cho 

người đi bộ, bến xe, bãi đỗ trên địa bàn. 

Cơ cấu tổ chức của Sở gồm: 

- Lãnh đạo Sở gồm: Giám đốc và 03 Phó Giám đốc 

- Các phòng chuyên môn gồm: Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, Phòng Kế 

hoạch tài chính, Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông, Phòng Quản lý 

kết cấu hạ tầng giao thông, Phòng Quản lý vận tải - phương tiện người lái và Văn 

phòng Ban An toàn giao thông. 

- Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở: Trường Trung cấp Giao thông vận tải, 

Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông, Ban Quản lý Bảo trì kết cấu hạ 

tầng giao thông, Trạm Kiểm tra tải trọng xe lưu động. 

2. Kết quả thực hiện: 

Thực hiện Kế hoạch Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 25/9/2019 của UBND 

tỉnh Nam Định về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, trong năm 

2021 Sở GTVT theo chức năng nhiệm vụ được phân công đã tập trung triển khai 

các biện pháp thực hiện, góp phần đảm bảo công tác bảo vệ Tổ quốc trên không 

gian mạng, cụ thể:  

a) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai: 

- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không 

gian mạng thông qua tổ chức phổ biến, quán triệt thực hiện nghiêm các quy định 

của Đảng, chính sách pháp luật về bảo vệ chủ quyền Tổ quốc trên không gian 

mạng như: Luật An ninh mạng năm 2018; Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 

25/7/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; 
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Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 11/6/2019 của Chính phủ ban hành chương trình 

hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị; 

Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược an 

ninh mạng quốc gia …. 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan tham gia hoàn thiện các quy định về 

công nghệ thông tin và viễn thông để trình UBND tỉnh ban hành như: Quy chế an 

toàn thông tin mạng tỉnh Nam Định, Quy chế sử dụng chứng thư số, Quy chế 

Cổng dịch vụ công … nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới về phát triển, ứng 

dụng công nghệ thông tin và bảo đảm an toàn thông tin trong cuộc cách mạng 

Công nghiệp lần thứ 4 để phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa 

bàn tỉnh. 

- Hướng dẫn các phòng ban, đơn vị trong công tác đảm bảo an toàn thông 

tin khi ứng dụng các phần mềm, xử lý công việc trên môi trường mạng, như: đảm 

bảo an toàn về tài khoản, mật khẩu, đảm bảo an toàn trong gửi nhận văn bản điện 

tử, đảm bảo an toàn trong họp trực tuyến. 

b) Kết quả thực hiện: 

Thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, trong thời gian qua Sở Giao 

thông vận tải đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý 

điều hành, trong đó nhiều lĩnh vực quản lý thực hiện trên không gian mạng: 

- Trong hoạt động quản lý điều hành: Sở đã triển khai phần mềm quản lý 

văn bản và điều hành do Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với VNPT cung 

cấp từ 01/5/2019 đã thực hiện cài đặt, nâng cấp phần mềm quản lý điều hành, tích 

hợp giải pháp dịch vụ ký số của Ban Cơ yếu Chính phủ theo chỉ đạo của UBND 

tỉnh, cập nhật các phiên bản nâng cao năm 2020, 2021. 

- Trong lĩnh vực quản lý dự án, quản lý kết cấu hạ tầng giao thông: Tiếp tục 

triển khai hiệu quả phần mềm cơ sở dữ liệu cầu đường bộ trên địa bàn tỉnh được 

kết nối với Trang thông tin điện tử của Sở để các cá nhân, đơn vị liên quan có thể 

trực tiếp sử dụng khai thác các số liệu được cập nhật thường xuyên về hệ thống 

hạ tầng giao thông của tỉnh. Tăng cường ứng dụng các phần mềm chuyên dụng 

để quản lý chặt chẽ dự án từ khâu thẩm định, chuẩn bị đầu tư, triển khai và kết 

thúc dự án, đảm bảo tuân thủ chặt chẽ các quy định về công tác xây dựng cơ bản, 

đảm bảo chất lượng công trình. 

- Trong công tác quản lý sát hạch lái xe cơ giới đường bộ: Sử dụng phần 

mềm quản lý đào tạo lái xe cơ giới đường bộ, từ đó tăng tính hiệu quả trong việc 

quản lý học viên. Tất cả các trung tâm sát hạch trên địa bàn đã trang bị đồng bộ 

các trang thiết bị giám sát đảm bảo tính công khai, minh bạch cho hoạt động sát 

hạch lái xe cơ giới đường bộ: lắp đặt camera giám sát tại phòng thi lý thuyết và 2 

truyền tín hiệu ra màn hình tại phòng chờ để công khai quá trình sát hạch và kết 

quả sát hạch, dữ liệu được lưu giữ và truyền tải về cấp có thẩm quyền theo quy 

định để phục vụ cho việc thanh, kiểm tra, giám sát… 
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- Trong công tác quản lý vận tải: Hiện nay tất cả các phương tiện thuộc các 

đơn vị kinh doanh vận tải hành khách và vận tải hàng hóa trên địa bàn tỉnh được 

lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Sở Giao thông vận tải đã đầu tư hệ thống máy 

tính cấu hình cao chuyên theo dõi phần mềm giám sát hành trình xe ô tô từ đó 

giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh vận tải, thực hiện việc khai thác quản lý 

thông tin về biển kiểm soát xe, trọng tải xe, tên đơn vị kinh doanh vận tải và các 

thông tin về hành trình, tốc độ vận hành, số lần và thời gian dừng đỗ, đóng mở 

cửa xe, thời gian lái xe liên tục. Từ đó có các biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời 

các hành vi vi phạm, nâng cao chất lượng vận tải hành khách trên địa bàn. Hiện 

các bến xe trên địa bàn tỉnh đã được trang bị phần mềm quản lý hoạt động của 

bến xe theo quy định. Phần mềm đã phục vụ công tác quản lý hoạt động của các 

phương tiện tại bến xe và truyền dữ liệu về Tổng Cục đường bộ Việt Nam để 

theo dõi và quản lý hoạt động của bến xe trên toàn quốc. 

- Trong lĩnh vực đăng kiểm: Thực hiện quy chế phối hợp giữa Sở GTVT và 

Cục Đăng kiểm Việt Nam, Sở Giao thông vận tải đã phân công trách nhiệm cho 

các phòng chức năng tiếp nhận địa chỉ IP và mật khẩu để theo dõi, giám sát hoạt 

động của các Trung tâm đăng kiểm trên địa bàn. Trung tâm đăng kiểm phương 

tiện giao thông Nam Định đã và đang thực hiện phần mềm đăng ký quản lý kiểm 

định phương tiện cơ giới đường bộ đạt hiệu quả cao. - Triển khai ứng dụng Hệ 

thống thư điện tử công vụ của tỉnh (@namdinh. gov.vn) tới tất cả cán bộ công 

chức, viên chức thuộc các phòng, ban, đơn vị. Trang thông tin điện tử Sở GTVT 

Nam Định có tên miền: sogtvt.namdinh.gov.vn thực hiện việc kết nối các phần 

mềm ứng dụng quản lý chuyên ngành như tra cứu GPLX trực tuyến, quản lý văn 

bản điều hành tác nghiêp, quản lý thông tin đường bộ… 

- Các phần mềm ứng dụng khác: Thanh tra Sở GTVT sử dụng phần mềm 

thanh tra chuyên ngành do Thanh tra Bộ Giao thông vận tải trang bị cho các địa 

phương trong cả nước. Đối với các đơn vị kế toán độc lập thuộc Sở GTVT đều sử 

dụng các phần mềm kế toán nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, tính chính xác cũng 

như tính công khai minh bạch trong hoạt động kế toán. Ngoài ra Sở còn sử dụng 

phần mềm quản lý nhân sự, phần mềm kê khai, nộp thuế qua mạng, phần mềm 

quản lý về bảo hiểm xã hội, hệ thống quản lý chất lượng TCVN 9001:2015.... 

 Sở GTVT đã hiện việc “Đăng ký sử dụng xác thực thông tin công dân 

trong CSDL Quốc gia về dân cư”, triển khai  ký “Cam kết đảm bảo an ninh, an 

toàn và bảo mật thông tin của tổ chức, cá nhân khi kết nối, sử dụng dịch vụ xác 

thực thông tin công dân trong CSDLQG về dân cư” đối với các các bộ công chức 

sử dụng dịch vụ công trực tuyến  giải quyết TTHC của người dân, doanh nghiệp. 

Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, 

mạng kết nối internet trong hoạt động quản lý điều hành đã giúp nâng cao hiệu 

quả quản lý nhà nước, tuy nhiên vấn đề đảm bảo an ninh mạng cũng vô cùng 

phúc tạp, vì vậy, việc nâng cao ý thức làm chủ và bảo vệ không gian mạng của 

cán bộ, đảng viên là rất quan trọng và cấp thiết. Thực hiện chức năng nhiệm vụ 

được giao, thời gian quan Sở GTVT tích cực chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ 

theo Kế hoạch số 63/KH-UBND của UBND tỉnh. 
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3. Đánh giá chung: 

- Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải đã chú trọng phổ biến, quán triệt thực hiện 

hiệu quảNghị quyết số 08/NQ-CP ngày 11/6/2019 của Chính phủ, Kế hoạch số 

63/KH-UBND của UBND tỉnh và các văn bản liên quan tạo chuyển biến sâu sắc 

về nhận thức của các tổ chức đoàn thể, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức 

và người lao động cơ quan về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng Chiến 

lược bảo vệ tổ quốc trên không gian mạng. 

- Thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ chủ yếu được giao trong Kế hoạch số 

63/KH-UBND, góp phần xây dựng tiềm lực, lực lượng thế trận quốc phòng toàn 

dân kết hợp với thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng; góp phần bảo vệ 

vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và lợi ích quốc gia - 

dân tốc; xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh để xây dựng, phát triển 

đất nước. 

4. Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022: 

- Tiếp tục tuyên truyền và quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết 08/NQ-

CP theo kế hoạch số 63/KH-UBND tỉnh nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng 

viên, công chức, viên chức và người dân về chủ quyền quốc gia và nguy cơ xâm 

lược của các thế lực thù địch trên không gian mạng. 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, hoàn thiện các quy định về 

công nghệ thông tin và viễn thông trình UBND tỉnh ban hành nhằm cao hiệu lực, 

hiệu quả quản lý Nhà nước đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quộc trên không gian 

mạng. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nâng cao chất lượng hoạt động 

thông tin tuyên truyền trên không gian mạng về xây dựng, phát triển, bảo vệ nền 

văn hoá Việt Nam. 

- Đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công nghệ thông tin, an toàn 

thông tin đủ kỹ năng, trình độ, đáp ứng yêu cầu của các cơ quan, đơn vị; nâng cao 

khả năng cho các cơ quan, tổ chức tự đề kháng, phòng, chống các mã độc, lừa 

đảo, tấn công, sự cố an toàn an ninh mạng thông qua hoạt động đào tạo, trang bị 

kỹ năng an toàn an ninh mạng cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo và cán bộ, công chức, 

viên chức và người dùng mạng, máy tính. 

3. Một số kiến nghị đề xuất: 

Để tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ đảm bảo an ninh mạng, góp phần 

thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, đề nghị UBND tỉnh, 

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện mốt số nhiệm vụ sau: 

- Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan đơn vị, tổ chức, đoàn thể tăng cường trách 

nhiệm của các cấp uỷ, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc 
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nắm, định hướng tình hình tư tưởng, thái độ, quan điểm của cán bộ, đảng viên, 

quần chúng khi chia sẻ, bình luận, đăng tải thông tin trên mạng xã hội, nhất là 

trong những đợt cao điểm liên quan đến tình hình an ninh chính trị; siết chặt công 

tác quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn, xử 

lý kịp thời, kiên quyết các trường hợp vi phạm. 

- Đề nghị UBND tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh thường xuyên tổ chức tập 

huấn, hướng dẫn đào tạo nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin cho cán 

bộ, công chức, viên chức; quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ phụ trách 

công nghệ thông tin tham gia các chương trình tập huấn chuyên sâu, các lớp đào 

tạo về công tác bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin trên không gian mạng. 

Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, giám sát, định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết, 

đánh giá, động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích trong tổ 

chức thực hiện. 

Trên đây là báo cáo của Sở Giao thông vận tải về kết quả thực hiện Kế 

hoạch số 63/KH-UBND ngày 25/9/2019 của UBND tỉnh Nam Định về Chiến 

lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, Sở Giao thông vận tải trân trọng báo 

cáo./. 

Nơi nhận: 

- Bộ CHQS tỉnh (b/c); 

- Giám đốc Sở (b/c); 

- Website Sở GTVT; 

- Lưu: VT, VPS. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Minh Đăng 
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