
 

  

KẾ HOẠCH 

Ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020  

 

 

Thực hiện văn bản số 392/STTTT-CNTT ngày 15/7/2019 của Sở Thông 

tin và truyền thông về việc báo cáo tình hình ứng dụng công nghệ thông tin năm 

2019 và xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020. Sở Kế 

hoạch và Đầu tư báo cáo cụ thể như sau: 

 A. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG 

TIN NĂM 2019 

 I. NỘI DUNG 

 1. Ứng dụng công nghệ thông tin để công bố, công khai thông tin, 

kết quả giải quyết thủ tục hành chính 

              Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng và ban hành báo cáo tình hình ứng 

dụng công nghệ thông tin năm 2018 và Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin 

năm 2019 tại văn bản số 1465/BC-SKH&ĐT ngày 24/10/2018 với nội dung 

chính là đẩy mạnh việc ứng dụng phần mềm quản lý hồ sơ qua mạng của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư, trang dịch vụ công của tỉnh trong việc tiếp nhận và trả kết quả 

các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nước 

ngoài, cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Ứng dụng hệ thống một cửa 

điện tử, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp, 

bảo đảm cung cấp tất cả các dịch vụ công trực tuyến ở mức độ cao. Đảm bảo 

dịch vụ công trực tuyến của Sở đạt mức độ 3,4 đối với lĩnh vực đăng ký doanh 

nghiệp và mức độ 2,3 đối với các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đầu tư tại 

Việt Nam. Thường xuyên cập nhật, đăng tải nội dung thủ tục hành chính được 

ban hành mới, bổ sung sửa đổi hoặc bãi bỏ lên trang thông tin điện tử của Sở để 

người dân theo dõi, thực hiện và giám sát. 

Đồng thời trang website của Sở đã cung cấp các thông tin theo Nghị định 

số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp 

thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Trang thông tin điện tử (TTĐT) hoặc 

Cổng TTĐT của cơ quan Nhà nước, Sở đã liên tục cập nhật các nội dung mới, 

đảm bảo đầy đủ các nội dung theo hướng dẫn của Sở Thông tin truyền thông và 

Sở Nội vụ, cụ thể là: Cơ cấu tổ chức, Thủ tục hành chính; Quy trình ISO; Kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Quản lý đầu tư dự án; Thực hiện Luật đầu tư 

công; Công tác đấu thầu; Đăng ký kinh doanh; Dịch vụ công trực tuyến; Tin tức 

- Sự kiện; Địa chỉ Email, đường dây nóng, chuyên mục hỏi đáp. 
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2. Cung cấp dịch vụ công trực tuyến và việc ứng dụng các phần mềm 

tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa 

liên thông 

Tiếp tục ứng dụng phần mềm quản lý hồ sơ qua mạng của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư trong việc tiếp nhận và trả kết quả các thủ tục hành chính thuộc lĩnh 

vực cấp giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài, cấp giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp. Qua đó các tổ chức, cá nhân có thể nộp hồ sơ và nhận kết quả qua 

mạng góp phần quan trọng vào việc thu hút đầu tư vào tỉnh. Hiện nay Sở đang 

áp dụng các dịch vụ công trực tuyến sau: 

- Phần mềm xử lý liên thông hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn 

- Phần mềm Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư tại địa chỉ: https://dautunuocngoai.gov.vn. 

- Phần mềm cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Nam Định tại địa 

chỉ http://dichvucong.namdinh.gov.vn.  

- Phần mềm liên thông giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh 

nghiệp tại trang https://lienthong.dkkd.gov.vn/.  

3. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nội bộ 

- Tiếp tục duy trì, áp dụng phần mềm quản lý văn bản điều hành trong 

hoạt động chung của cơ quan; phần mềm triển khai Quản lý văn bản theo dõi 

đôn đốc văn bản theo công văn số 77/UBND-VP2 ngày 27/7/2018 của UBND 

tỉnh bắt đầu từ ngày 01/8/2018. 

- Toàn thể cán bộ, công chức đã sử dụng hộp thư công vụ chính phủ điện 

tử nhằm đảm bảo tính chuyên nghiệp và bảo mật trong việc trao đổi công việc 

nội bộ và các đơn vị khác 

- Đã triển khai thực hiện Chữ ký số đối với các Lãnh đạo Sở và văn bản 

điện tử từ tháng 5 năm 2019, cho đến nay cơ bản 100% văn bản được thực hiện 

chữ ký số. 

4. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật 

          - Sở Kế hoạch và Đầu tư hiện nay có 44 cán bộ, công chức thường xuyên 

làm việc trên máy tính và được trang bị: 04 máy tính xách tay; 44 máy tính để 

bàn (trong đó c n rất nhiều máy c  có cấu hình thấp thường xuyên gặp trục trặc, 

và phải sửa chữa tốn kém, không hiệu quả), máy 03 máy scan, máy fax, máy chủ 

đăng ký kinh doanh, màn hình kết nối dịch vụ hành chính công của tỉnh.  

 - Hệ thống mạng LAN được trang bị gồm: 01 Swith 16 port, 04 Swith 24 

port kết nối với mạng internet qua 03 đường truyền cáp quang tốc độ cao; đảm 

bảo thông suốt 24/7, thực hiện việc gửi nhận xử lý văn bản tức thời, đồng bộ 

CSDL, các phần mềm dùng chung và các phần mềm đặc thù. Hệ thống mạng 

LAN đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.  

 

https://dautunuocngoai.gov.vn/
http://dichvucong.namdinh.gov.vn/
https://lienthong.dkkd.gov.vn/
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5. Hiện trạng về nhân lực ứng dụng công nghệ thông tin 

Hiện tại Sở Kế hoạch và Đầu tư chưa có cán bộ chuyên trách về công 

nghệ thông tin. Hàng năm cơ quan thường tổ chức tập huấn nâng cao trình độ tin 

học cho cán bộ, công chức cơ quan để nắm bắt kịp thời các ứng dụng, công nghệ 

mới đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác. 

6. Đánh giá hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin  

- Về trình độ công nghệ thông tin: các cán bộ, công chức của Sở Kế hoạch 

và Đầu tư đã được đào tạo cơ bản về tin học ứng dụng văn ph ng phục vụ công 

tác chuyên môn. 

- Sở đang sử dụng 02 phần mềm chuyên ngành gồm: Phần mềm kế toán 

phục vụ công tác quản lý tài chính kế toán cơ quan và phần mềm quản lý dự án 

đầu tư xây dựng công trình. Các cán bộ, công chức cơ quan đã thực hiện tốt 

phần mềm để phục vụ công tác chuyên môn, tuy nhiên công nghệ thông tin liên 

tục thay đổi, phát triển, nâng cao với những tính năng và công cụ hiện đại. Do 

đó trình độ công nghệ thông tin so với yêu cầu hiện nay c n nhiều điểm chưa 

đáp ứng được. 

7. Kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ theo Kế hoạch năm 2019; Kế 

hoạch giai đoạn 2016-2020 

7.1. Kết quả thực hiện Kế hoạch năm 2019 

Căn cứ Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019 tại văn bản số 

1465/BC-SKH&ĐT ngày 24/10/2018, Sở đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ, 

cụ thể: 

- Ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, điều hành: Đã sử dụng phần 

mềm quản lý văn bản và điều hành, các phần mềm dịch vụ công trực tuyến, hệ 

thống thư điện tử của chính phủ, phần mềm theo dõi nhiệm vụ do UBND tỉnh 

giao. 

Trong năm, Sở c ng đã triển khai sử dụng văn bản chữ ký số thay thế văn 

bản giấy trong nội bộ cơ quan c ng như các Sở ban, ngành, UBND tỉnh và 

UBND các huyện, thành phố. Đến nay gần như 100% văn bản đi và đến của Sở 

được xử lý trên phần mềm quản lý văn bản và trên trục liên thông của tỉnh (trừ 

văn bản mật). Ngoài ra Sở c ng đã triển khai chữ ký số trong kê khai bảo hiểm 

xã hội, kê khai thuế thu nhập cá nhân để giao dịch với Cục thuế tỉnh, Kho bạc 

nhà nước và bảo hiểm xã hội tỉnh. 

- Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp: Thực hiện tốt các 

quy định việc niêm yết công khai các quy trình thủ tục hành chính, thời hạn giải 

quyết, phí, lệ phí và các quy định khác trong giải quyết công việc cho tổ chức, 

công dân; Thực hiện niêm yết công khai bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền quản lý và giải quyết của Sở đã được UBND tỉnh công bố, niêm yết công 

khai những quy định về quyền, nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức liên quan đến giải 

quyết công việc; Thực hiện niêm yết số điện thoại đường dây nóng của các cơ 

quan chức năng tại nơi tiếp nhận và trả kết quả và trên cổng thông tin điện tử 
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của Sở để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tra cứu, phản ánh trên 

Trang thông tin điện tử của Sở và tại trụ sở cơ quan. 

Triển khai phần mềm một cửa điện tử và thực hiện dịch vụ công trực 

tuyến  đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyền của sở: 102/142 thủ tục hành 

chính được thực hiện dịch vụ công mức độ 3,4, số hồ sơ trực tuyến đạt hơn 40% 

trên tổng hồ sơ thực hiện dịch vụ công mức độ 3,4. 

-  Hạ tầng công nghệ thông tin: Sở đã đầu tư cơ sở vật chất cơ bản đáp 

ứng được yêu cầu triên khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản 

lý và điều hành; 100% cán bộ, công chức có máy tính riêng để làm việc có 

đường truyền Internet cáp quang đảm bảo cả về chất lượng và tốc độ mạng.  

- Công tác đảm bảo an toàn thông tin: Hàng năm các cán bộ công chức cơ 

quan đều được tuyên truyền về bảo mật thông tin và an ninh mạng, được trang bị 

các phần mềm diệt vi rút có bản quyền cho từng máy tính vì vậy mà dữ liệu 

được đảm bảo an toàn. 

- Cán bộ công nghệ thông tin của Sở thường xuyên được cử tham gia các 

lớp tập huấn, đào tạo bồi dưỡng kiến thức về CNTT do Sở Thông tin và truyền 

thông tổ chức. 

7.2. Kết quả thực hiện Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020 

Thực hiện kế hoạch số 813/KH-SKH&ĐT ngày 30/9/2015 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư về ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020. Sở Kế 

hoạch và Đầu tư đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu đề ra. Cụ thể: 

- Ứng dụng hệ thống một cửa điện tử, cung cấp các dịch vụ công trực 

tuyến cho người dân và doanh nghiệp, bảo đảm cung cấp tất cả các dịch vụ công 

trực tuyến ở mức độ cao. Hiện nay Sở Kế hoạch và Đầu tư đã áp dụng cung cấp 

dịch vụ công đạt mức độ 3,4 trong 02 lĩnh vực là lĩnh vực đăng ký kinh doanh 

và lĩnh vực đầu tư nước ngoài.  

- Ứng dụng phần mềm phân tích dữ liệu tổng hợp tình hình kinh tế - xã 

hội của tỉnh và Website để cung cấp kịp thời các thông tin về tình hình kinh tế - 

xã hội, quản lý dự án, xúc tiến, thu hút đầu tư, đăng ký kinh doanh, hỗ trợ doanh 

nghiệp và giúp cho các cá nhân, tổ chức đến liên hệ làm việc được tiện lợi. 

- Ứng dụng phần mềm quản lý văn bản, thực hiện chữ ký số và chuyển 

văn bản trên trục liên thông của tỉnh. Đến nay cán bộ, công chức Sở đã quen với 

việc làm việc trên môi trường mạng, sử dụng thư điện tử để trao đổi công việc; 

sử dụng văn bản điện tử để thay thế văn bản giấy, thường xuyên kiểm tra, theo 

dõi, tiếp nhận và xử lý văn bản đi, đến trên Hệ thống phần mềm quản lý văn bản. 

- Trang thông tin điện tử của Sở công khai đầy đủ theo quy định, các 

thông tin theo ngành và lĩnh vực được thường xuyên cập nhật vì vậy đã thu hút 

được rất nhiều công dân theo dõi và cập nhật các thông tin, tìm kiếm được các 

thông tin liên quan và c ng là một nguồn cung cấp thông tin cho cán bộ, công 

chức cơ quan trong quá trình xử lý công việc. 
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- Trang thiết bị công nghệ thông tin thường xuyên được đầu tư, nâng cấp, 

hệ thống mạng, máy tính tính luôn duy trì và hoạt động ổn định, thông suốt đảm 

bảo phục vụ các hoạt động ứng dụng CNTT của đơn vị. 

- Cán bộ, công chức cơ quan thường xuyên được đào tạo nâng cao trình 

độ về ứng dụng CNTT, vì vậy đáp ứng được yêu cầu công việc trong thời kỳ 

mới. 

II. NHỮNG VƯỚNG MẮC TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN 

- H m thư điện tử công vụ khó sử dụng do chế độ bảo mật cao, gửi tài 

liệu sang các tài khoản khác thuộc hệ thống gmail, yahoo… không gửi được. 

- Phần mềm quản lý văn bản và điều hành vẫn còn một số lỗi khi xử lý văn 

bản, không đồng bộ giữa các Sở, ngành dẫn đến khó khăn khi trao đổi văn bản. 

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính 

được triển khai nhưng chưa đồng bộ được giữa phần mềm dịch vụ công hành 

chính của tỉnh và phần mềm chuyên ngành dẫn đến việc cập nhật thông tin và số 

liệu báo cáo chưa được thường xuyện, kịp thời. 

- Thói quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến của người dân và doanh 

nghiệp còn thấp, vẫn chủ yếu theo cách thức truyền thống. 

- Nguồn kinh phí đầu tư cho phát triển, ứng dụng CNTT hàng năm c n 

hạn chế; hệ thống máy tính có cấu hình thấp chưa đồng bộ, hệ thống mạng nội 

bộ chưa được đầu tư bảo vệ bởi hệ thống tưởng lửa, hệ thông phát hiện và 

phòng, chống truy cập trái phép đ i hỏi phải có nguồn kinh phí để đầu tư, nâng 

cấp. 

III. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ 

- Xây dựng triển khai các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành 

và dùng chung của tỉnh tuân thủ theo Kiến trúc Chính quyền điện tử đã được phê 

duyệt, đảm bảo khả năng kết nối, liên thông; ứng dụng công nghệ thông tin, góp 

phân cải thiện Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh. 

- Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn đạo tạo cho cán bộ phụ trách 

trang thông tin điện tử của các Sở, ban ngành để hiểu và cập nhật đầy đủ các 

thông tin và các hoạt động bảo mật cần thiết đảm bảo hoạt động hiệu quả, đúng 

quy định. 

- Phần mềm Quản lý văn bản và Điều hành vẫn c n một số lỗi, đề nghị 

Văn ph ng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo đơn vị cung cấp 

phần mềm khắc phục, sửa chữa để phần mềm được hoàn thiện, tạo sự yên tâm 

cho người sử dụng.  

B. KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG CNTT TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ 

KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2020 

I. CĂN CỨ LẬP KẾ HOẠCH 

- Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006; Luật giao dịch điện tử năm 

2015; Luật An toàn thông tin mạng số 24/2018/QH14 ngày 12/6/2018;  
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- Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về Chương 

trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020;  

- Nghị quyết số 73/NQ- CP ngày 26/8/2016 của Chính phủ phê duyệt chủ 

trương đầu tư các Chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020; 

- Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số 

nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020 

định hướng đến năm 2025; Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 29/3/2019 thực 

hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ và Kế hoạch số 

18/KH-BCĐ ngày 04/4/2019 của Ban Chỉ đạo Xây dựng chính quyền điện tử 

tỉnh Nam Định về việc triển khai nhiệm vụ xây dựng Chính quyền điện tử; Kế 

hoạch số 765/KH-SKH&ĐT ngày 04/6/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về 

triển khai nhiệm vụ xây dựng Chính quyền điện tử năm 2019; 

- Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của 

CQNN giai đoạn 2016-2020; 

- Quyết định số 153/QĐ-TTg ngày 30/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Chương trình mục tiêu CNTT giai đoạn 2016/2020; 

- 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 

- Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về việc thực 

hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; 

- Quyết định số 887/QĐ-TTg ngày 18/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về 

danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 triển khai tại các Bộ, ngành địa 

phương năm 2018/2019; 

- Quyết định số 599/QĐ-TTg ngày 24/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan 

hành chính nhà nước; Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Cổng dịch vụ công Quốc gia; 

- Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020; 

- Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 24/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Nam Định về việc phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt 

động của các cơ quan nhà nước tỉnh 2016-2020; Kế hoạch số 88/KH-UBND 

ngày 14/12/2018 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt Kế hoạch cải 

cách hành chính tỉnh Nam Định giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 83/KH-

UBND ngày 21/8/2018 của UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai ứng dụng 

chữ ký số chuyên dung trong cơ quan nhà nước tỉnh Nam Định giai đoạn 2018-

2020;  

Căn cứ hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở 

Kế hoạch và Đầu tư, 
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II. MỤC TIÊU 

- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT, thực hiện các giải pháp phát triển 

Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số trong hoạt động của Sở gắn với cải 

cách hành chính để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động tại đơn vị. 

- Đẩy mạnh sử dụng chứng thư số làm cơ sở để triển khai dịch vụ công 

trực tuyến mức độ 3,4; Cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 đáp 

ứng tốt nhất nhu cầu của người dân và doanh nghiệp khi đến thực hiện TTHC tại 

Sở. 

- Đảm bảo cơ sở vật chất, an ninh mạng, an toàn thông tin và khả năng kết 

nối, liên thông; ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý điều hành 

của Sở.  

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

1. Hạ tầng kỹ thuật  

- Tiếp tục ứng dụng tốt các phần mềm một cửa điện tử, khai thác, sử dụng 

tốt các tính năng của hệ thống phần mềm quản lý văn bản phục vụ hiệu quả công 

tác chuyên môn c ng như phục vụ công tác chỉ đạo điều hành tại Sở. 

- Tiếp tục củng cố và nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị máy móc, các 

đường truyền dữ liệu, đáp ứng yêu cầu làm việc trên môi trường mạng của nội 

bộ cơ quan. Từng bước trang bị máy tính, thay thế các máy tính có cấu hình 

thấp, c , hết niên hạn sử dụng tại các ph ng ban và đơn vị thuộc Sở, đáp ứng 

công tác chuyên môn. 

- Duy trì vận hành, nâng cấp, bảo trì, bảo dưỡng website Sở theo đúng quy 

định. Trang bị các phần mềm chuyên ngành để phục vụ kịp thời công tác quản 

lý nhà nước về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. 

 - Đảm bảo các máy tính được cài các phần mềm chống virus, phần 

mềm độc hại, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin. Tuyên truyền đến các các 

bộ, công chức viên chức và người lao động của Sở thực hiện nghiêm túc Quy 

chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT. 

2. Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản lý, điều hành tại cơ 

quan 

         - Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn với cải cách thủ tục hành 

chính, xây dựng Chính quyền điện tử phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành; bảo 

đảm rút ngắn quy trình xử lý, giảm số lượng và đơn giản hóa, chuẩn hóa nội 

dung hồ sơ, giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính. Tập trung 

triển khai cung cấp các dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. 

         - Tăng cường sử dụng văn bản điện tử, triển khai hệ thống chữ ký số trong 

điều hành của Lãnh đạo Sở và các ph ng, đơn vị trực thuộc; sử dụng hiệu quả 

phần mềm Quản lý văn bản và điều hành. 

         - Bảo đảm cán bộ, công chức thường xuyên sử dụng hộp thư công vụ chính 

phủ điện tử trong trao đổi công việc. 
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         - Thực hiện trao đổi văn bản, tài liệu chính thức giữa Sở và các đơn vị trực 

thuộc Sở qua thư điện tử, phần mềm quản lý văn bản theo đúng quy định; cập 

nhật thường xuyên các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành, 

văn bản cần phổ biến trên Cổng thông tin điện tử của Sở theo đúng quy định. 

- Sử dụng Trang thông tin điện tử (Website) để chuyển tải những thông tin 

trong các lĩnh vực hoạt động và quản lý về kế hoạch và đầu tư trên địa bàn 

tỉnh Nam Định dưới dạng các văn bản pháp qui, thủ tục hành chính, dịch vụ 

công, quy hoạch, kế hoạch, các thông tin, dữ liệu về về các hoạt động quản lý 

nhà nước... 

- Tiếp tục chỉ đạo các ph ng, đơn vị trực thuộc tăng cường ứng dụng chữ 

ký số trong việc gửi/nhận văn bản điện tử. 

3. Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp 

Tiếp tục ứng dụng phần mềm quản lý hồ sơ qua mạng của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư trong việc tiếp nhận và trả kết quả các thủ tục hành chính thuộc lĩnh 

vực cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nước ngoài, cấp giấy chứng nhận đăng 

ký doanh nghiệp. Qua đó các tổ chức, cá nhân có thể nộp hồ sơ và nhận kết quả 

qua mạng góp phần quan trọng vào việc thu hút đầu tư nước ngoài vào tỉnh.  

 Ứng dụng hệ thống một cửa điện tử, cung cấp các dịch vụ công trực 

tuyến cho người dân và doanh nghiệp, bảo đảm cung cấp tất cả các dịch vụ công 

trực tuyến ở mức độ cao. Đảm bảo dịch vụ công trực tuyến của Sở đạt mức độ 

3,4 đối với lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp; lĩnh vực đầu tư và mức độ 2,3 đối 

với các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam. 

          Thường xuyên cập nhật, đăng tải nội dung thủ tục hành chính được ban 

hành mới, bổ sung sửa đổi hoặc bãi bỏ lên trang thông tin điện tử của Sở để 

người dân theo dõi, thực hiện và giám sát. 

Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu quả, chất lượng hệ thống cung cấp 

thông tin, dịch vụ công trực tuyến; đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến 

mức độ cao (mức độ 3, 4) phục vụ người dân và doanh nghiệp theo hướng hiệu 

quả (tiết kiệm thời gian, chi phí,…), tăng cường tiếp nhận, xử lý hồ sơ trên môi 

trường mạng, đơn giản hóa hồ sơ, giấy tờ giải quyết thủ tục hành chính của 

người dân, doanh nghiệp. 

4. Nhân lực đảm bảo ứng dụng công nghệ thông tin  

Tham gia đầy đủ các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng, trình độ về công 

nghệ thông tin c ng như về an toàn thông tin tại cơ quan. 

Đề xuất bố trí cán bộ chuyên trách quản lý về an toàn thông tin cho đơn 

vị; tổ chức đào tạo nâng cao kỹ năng về an toàn thông tin. 

Cử cán bộ tham gia các khoá đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ về 

CNTT và các phần mềm chuyên ngành. 

5. Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin 

 Thực hiện đầy đủ các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn thông tin cho hệ 



 
 

 9 

thống máy tính của Sở, trang thông tin điện tử của Sở. Cụ thể hàng năm cơ quan 

cung cấp cho các cán bộ, công chức các phần mềm diệt vi rút đảm bảo cho hệ 

thống máy tính cơ quan được an toàn, thông suốt. 

Phân loại, xác định cấp độ an toàn hệ thống thông tin và xây dựng 

phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ phù hợp với quy 

định của pháp luật và tiêu chuẩn kỹ thuật theo Nghị định 85/2016/NĐ-CP ngày 

01/7/2016 về đảm bảo an toàn thông tin theo cấp độ. 

Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện văn bản số 

208/UBND–VP7 ngày 11/6/2019 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị 

số 14/CT-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo 

đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Ban Giám đốc Sở, Trưởng các ph ng, đơn vị và toàn thể cán bộ, công 

chức thuộc Sở có trách nhiệm thực hiện Kế hoạch này. Giao Văn ph ng Sở theo 

dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các nội dung trong Kế hoạch. 

 Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh, vướng mắc hoặc chưa phù 

hợp, đề nghị các Ph ng, đơn vị và cán bộ, công chức phản ánh kịp thời với Ban 

Giám đốc Sở (qua Văn ph ng) để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung và cho phù hợp. 

Trên đây là báo cáo tình hình ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019 và 

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng báo cáo./. 

 

Nơi nhận:  

- Sở TT&TT tỉnh NĐ;  

- Các ph ng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP.                                                                                         

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trịnh Văn Hoàng 
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