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BÁO CÁO 

Kết quả tổ chức thực hiện ứng dụng CNTT, phát triển Chính quyền số  

06 tháng đầu năm 2021, kế hoạch triển khai 06 tháng cuối năm 2021 
 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về báo cáo định kỳ ứng dụng 

CNTT, Sở Ngoại vụ báo cáo kết quả ứng dụng CNTT, phát triển Chính quyền số 

06 tháng đầu năm, kế hoạch triển khai 06 tháng cuối năm 2021 như sau:  

 I. KẾT QUẢ ỨNG DỤNG CNTT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 

1. Công tác ch  đạo  tham m u      

Nghi m t c triển khai, thực hiện các văn bản pháp  u t của Trung ương, B , 

ng nh và của tỉnh về ứng dụng CNTT: Qu ết định số     Q -TTg ng   

30/0  20   của Thủ tư ng Ch nh phủ về việc ph  du ệt Chương tr nh mục ti u 

CNTT giai đoạn 20   - 2020  Qu ết định     Q -TTg ng   2    20   của Thủ 

tư ng Ch nh phủ ph  du ệt  ề án  Tăng cư ng ứng dụng CNTT trong c ng tác 

ph  biến, giáo dục pháp  u t giai đoạn 20   - 202    Qu ết định số 0  20   Q -

UBND ng   2    20   của UBND tỉnh về việc ban h nh Qu  định về t  chức thực 

hiện ứng dụng CNTT trong hoạt đ ng của các cơ quan nh  nư c tr n địa b n tỉnh; 

 ế hoạch số 507  H-UBND ng   30  2 2020 về  ng dụng c ng nghệ th ng tin 

v  phát triển Ch nh qu ền số trong hoạt đ ng của cơ quan nh  nư c tỉnh năm 202 . 

Tiếp tục triển khai hiệu quả các văn bản về phát triển Ch nh qu ền điện t : 

Nghị qu ết số    NQ-CP ng   0    20   của Ch nh phủ về m t số nhiệm vụ, giải 

pháp trọng tâm phát triển Ch nh phủ điện t  giai đoạn 20   - 2020, định hư ng 

đến 202   Qu ết định số     Q -UBND ng   2  0  20   của UBND tỉnh về việc 

ban h nh B  ti u ch  đánh giá mức đ  xâ  dựng Ch nh qu ền điện t  của các cơ 

quan nh  nư c tr n địa b n tỉnh. 

Sở Ngoại vụ đã ban h nh  ế hoạch số  56/KH-SNgV ngày 12/11/2020 về 

ứng dụng CNTT năm 2021. 

2. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ ứng dụng CNTT 

Tr n cơ sở kế hoạch ứng dụng CNTT của Sở năm 2021, Sở đã chủ đ ng r  

soát hệ thống hạ tầng CNTT nhằm đảm bảo c ng tác triển khai ứng dụng CNTT. 

Hiện na , Sở Ngoại vụ  bao g m đơn vị trực thu c  có 21 máy tính, trong đó có  0 

má  t nh để b n, 11 máy tính xách tay,    má  in, 02 má  photocop , 0  má  

scan. Tuy m t số thiết bị đã cũ, cấu h nh thấp gặp nhiều khó khăn khi c p nh t 

phần mềm nhưng Sở đã chủ đ ng bảo dưỡng để đáp ứng   u cầu c ng việc. 
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Sở đã trang bị hệ thống hạ tầng mạng đảm bảo v i hệ thống Wifi có tốc đ  

cao phục vụ tốt việc khai thác, ứng dụng CNTT  s  dụng phần mềm diệt virus, 

Windows server, Microsost Word 2013 bản qu ền tr n má  chủ v  má  t nh cá 

nhân n n t nh bảo m t, an ninh th ng tin được đảm bảo.  

Nhằm đảm bảo an to n, an ninh cơ quan, Sở đã  ắp đặt, bố tr  hệ thống 

camera chất  ượng cao  0  mắt . Hệ thống điều hòa được trang bị cho tất cả các 

phòng   m việc, phòng kho nhằm tạo m i trư ng   m việc tốt cho cán b , c ng 

chức, đảm bảo hệ thống má  t nh được v n h nh, s  dụng tốt v  bảo quản t i  iệu 

 ưu trữ của cơ quan. 

3. Nhân lực công nghệ thông tin 

Ban Giám đốc Sở đã phân c ng 01 đ ng ch  Phó Giám đốc Sở   m Giám 

đốc CNTT  CIO , chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo việc phát triển, ứng dụng c ng 

nghệ thông tin. T  CNTT do  ãnh đạo cấp phòng đảm nhiệm   m T  trưởng v  cán 

b  các phòng  i n quan làm thành viên  Sở c  cán b  ki m nhiệm c ng việc ứng 

dụng CNTT... V  v  , việc ứng dụng c ng nghệ th ng tin đã có nhiều tiến b  rõ 

nét, chất  ượng v  hiệu quả được nâng   n góp phần quan trọng trong c ng tác cải 

cách hành chính của Sở. 

Căn cứ Qu ết định số  0 20   Q -UBND ng   2    20   của UBND tỉnh 

về qu  định chức năng, nhiệm vụ, t  chức b  má  Sở Ngoại vụ  Qu ết định 

 0 2020 Q -UBND ng   0    2020 của UBND tỉnh về s a đ i  iểm a,  hoản 2 

 iều   Qu  định chức năng, nhiệm vụ, qu ền hạn v  cơ cấu t  chức của Sở Ngoại 

vụ ban h nh kèm theo Qu ết định số  0 20   Q -UBND ng   2    20   của 

UBND tỉnh, nhiệm vụ triển khai ứng dụng CNTT được giao cho Văn phòng - 

Thanh tra Sở phụ trách và triển khai.  

4. Kết quả ứng dụng công nghệ thông tin 

06 tháng đầu năm, c ng tác ứng dụng c ng nghệ th ng tin trong các phòng, 

đơn vị của cơ quan đã được đ ng b  hóa nâng cao hiệu quả, hiệu suất   m việc, tăng 

đ  ch nh xác, nhanh chóng, tiết kiệm cũng như phục vụ tốt cho c ng việc quản  ý, 

điều h nh.  

100% cán b , c ng chức, viên chức được t p huấn đầ  đủ v  s  dụng th nh 

thạo hòm thư c ng vụ tỉnh, khai thác v  s  dụng hiệu quả phần mềm h  sơ c ng 

việc; b  ph n văn phòng thư ng xu  n s  dụng các phần mềm phục vụ quản  ý văn 

bản v  h  sơ cán b  c ng chức vi n chức của đơn vị. Triển khai ứng dụng chữ ký số 

hiệu quả theo đ ng qu  định của UBND tỉnh. Việc ứng dụng các phần mềm đã góp 

phần triển khai c ng việc nhanh, hiệu quả v  tiết kiệm th i gian, kinh ph , thực 

hiện hiệu quả công tác cải cách thủ tục h nh ch nh trong cơ quan hành chính Nhà 

nư c, tiến t i phục vụ cho việc triển khai hệ thống th ng tin theo hư ng xâ  dựng 

Ch nh phủ điện t . Triển khai dịch vụ c ng của tỉnh đáp ứng nhu cầu của cá nhân 

v  doanh nghiệp, trong nhiều  ĩnh vực có  i n quan đến ng nh đối ngoại của tỉnh, 
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giúp ngư i dân, doanh nghiệp tiết kiệm th i gian, kinh ph  đi  ại cũng như tăng 

cư ng c ng tác cải cách h nh ch nh của đơn vị.    

Quá tr nh triển khai ứng dụng CNTT đã tăng cư ng hiệu quả trong c ng tác 

chỉ đạo điều h nh của cơ quan, đơn vị, đặc biệt trong m t số trư ng hợp đòi hỏi phải 

x   ý nhanh, kịp th i v  mang t nh đặc thù như ng nh đối ngoại th  việc ứng dụng 

CNTT mang nhiều tiện  ch rõ rệt.   

 Sở Ngoại vụ cung cấp  00% dịch vụ h nh ch nh c ng    thủ tục  trực tu ến 

ở mức đ    cho ngư i dân v  doanh nghiệp giao dịch được c ng khai tr n C ng 

th ng tin điện t  của Sở Ngoại vụ v  Trung tâm phục vụ h nh ch nh c ng của tỉnh, 

đăng tải video hư ng d n khai thác, s  dụng dịch vụ lên C ng th ng tin điện t  của 

Sở. 0  tháng đầu năm đã trực tiếp tiếp nh n, x   ý 39 h  sơ tại Trung tâm phục vụ 

h nh ch nh c ng tỉnh về  ĩnh vực chứng nh n  ãnh sự, hợp pháp hóa  ãnh sự v  cho 

phép t  chức H i nghị h i thảo quốc tế kh ng thu c thẩm qu ền của Ch nh phủ  

tiếp nh n 0  h  sơ thông qua dịch vụ Bưu ch nh c ng  ch  BCCI) v  0  h  sơ  

th ng qua C ng dịch vụ c ng trực tu ến của tỉnh. Cách thức tiếp nh n và trả kết 

quả được cán b  Sở t p huấn, chuyển giao cho cán b  bưu điện phụ trách tại Trung 

tâm phục vụ hành ch nh c ng tỉnh tiếp nh n, x   ý đ ng v  trư c th i hạn, tạo 

niềm tin cho các t  chức, cá nhân, doanh nghiệp khi đến giao dịch.  

 Tiếp tục phát hu  hiệu quả s  dụng C ng th ng tin điện t  Sở, thư ng xu  n 

c p nh t, đăng tin b i hoạt đ ng của ng nh, của tỉnh  đăng tải t i  iệu, văn bản qu  

phạm pháp  u t, xâ  dựng thư viện trực tu ến v i các văn bản  i n quan đến ng nh, 

chủ trương, ch nh sách của nh  nư c, của tỉnh nhằm phục vụ hoạt đ ng chu  n 

m n của đơn vị. 

 Trung tâm Dịch thu t - Dịch vụ đối ngoại thu c Sở đã xâ  dựng v  đưa v o 

hoạt đ ng trang Website của Trung tâm để quảng bá các hoạt đ ng cũng như các 

dịch vụ có  ếu tố nư c ngo i cho các t  chức, cá nhân. 

5. An toàn  bảo mật thông tin 

Nhằm đảm bảo an to n, bảo m t th ng tin trong hoạt đ ng ứng dụng CNTT, 

hệ thống má  t nh được c i đặt, c p nh t phần mềm diệt Virus Bkav,  apersk ... 

M t số má  t nh phục vụ cho công tác tài chính, soạn thảo văn bản m t kh ng kết 

nối mạng Lan v  Internet nhằm đảm bảo an toàn thông tin. Quán triệt cán b  c ng 

chức tu ệt đối kh ng s  dụng emai  cá nhân trong qua tr nh giao dịch, trao đ i 

c ng việc.  

Thư ng xu  n phối hợp v i Trung tâm Thông tin, C ng báo v  Tin học tỉnh, 

Trung tâm Công nghệ th ng tin của Sở Th ng tin và Truyền th ng x   ý các vấn 

đề  i n quan tr n mạng internet.  

6. Đánh giá chung 

 ược sự quan tâm, hư ng d n từ Sở Th ng tin v  Tru ền th ng, sự chỉ đạo 

của  ãnh đạo Sở n n c ng tác triển khai gặp nhiều thu n  ợi, đạt hiệu quả cao. 
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Việc ứng dụng các phần mềm, trang điều h nh đã mang  ại  ợi  ch thiết thực 

trong việc giảm th i gian, tăng hiệu quả trong c ng tác chỉ đạo điều h nh cũng như 

triển khai các nhiệm vụ chu  n m n.  

C ng th ng tin điện t  của Sở đáp ứng các ti u ch  đề ra, góp phần quảng bá 

thông tin đối ngoại của tỉnh, vừa t ch hợp t nh năng dịch vụ c ng trực tu ến, tu  n 

tru ền về c ng tác cải cách h nh ch nh tạo điều kiện cho ngư i dân, doanh nghiệp 

tiếp c n, khai thác hiệu quả.  

Tuy nhiên, trong quá tr nh triển khai còn gặp m t số khó khăn, vư ng mắc: 

Sở chưa có cán b  chu  n trách CNTT  mặc dù Sở đã 02  ần thu h t theo Nghị 

đinh   0 của Ch nh phủ theo Qu ết định của UBND tỉnh nhưng kh ng có ứng vi n 

n p h  sơ, hiện na  đang đề xuất để tỉnh đưa v o danh sách thi tu ển c ng chức 

năm 202  , ngu n kinh ph  h ng năm phục vụ ứng dụng CNTT dựa v o kinh ph  

hoạt đ ng thư ng xu  n của cơ quan nên trang bị, nâng cấp, s a chữa hệ thống 

má  móc, thiết bị cơ sở hạ tầng chưa đảm bảo theo   u cầu đề ra. 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021. 

 . Tiếp tục nghi m t c triển khai, thực hiện các văn bản pháp  u t của Trung 

ương, B , tỉnh về ứng dụng CNTT, phát triển hệ thống Ch nh qu ền điện t . 

2. Tiếp tục khai thác, v n h nh hiệu quả C ng th ng tin điện t  

songoaivu.hatinh.gov.vn. C p nh t th ng tin kịp th i về t nh h nh c ng tác của 

ng nh,  ĩnh vực, c ng tác cải cách h nh ch nh, dịch vụ c ng đảm bảo ngư i dân v  

doanh nghiệp khai thác, trao đ i th ng tin hiệu quả, xâ  dựng thư viện trực tu ến 

cung cấp các văn bản của ng nh, tỉnh, đơn vị phục vụ c ng tác chu  n m n. 

3. Tham gia t p huấn, phát triển ứng dụng nhằm nâng cao tr nh đ  CNTT 

cho các cán b  c ng chức, vi n chức đáp ứng nhu cầu của cơ quan.  

4. Xâ  dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT của Sở Ngoại vụ năm 2022. 

 . Ho n thiện H  sơ CNTT phục vụ c ng tác kiểm tra cải cách h nh ch nh 

năm 2021.  

Tr n đâ     báo cáo kết quả ứng CNTT   tháng đầu năm 202 , nhiệm vụ 

trọng tâm năm   tháng cuối năm 2021 của Sở Ngoại vụ. . 
 
 

Nơi nhận: 
- Sở Th ng tin v  Tru ền th ng  

- Giám đốc Sở  b c   

- Lưu: VT,VPTTr. 

             KT. GIÁM ĐỐC 

             PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 
 

 

             Ngô Th  Hoài Nam 
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