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KE HOACH
t/ng dqng công nghÇ thông tin nàm 2018

r. cÀN cr.f LâP rÉ no4,cn
- Luflt công nghÇ thông tin (CNTT) sa el nOOOtqUl I ngày 291 6/2006;

- LuQt Giao dich diên * séi sttZOOStQHl I ngày 29lll/2005;

- Lu$t An toàn thông tin sii 86/2015/QHl3 ngày l9llU2ol5;
- Nghi dinh sO eqtZOOlXD-CP ngày l\l4/2007 cüa Chinh phü vè rîng dung

CNTT trong ho4t tlÇng cfra co quan nhà nuôc;

- Ngh! quyét sô :OanVq-Cr ngày 1411012015 cüa Chinh phü vè Chinh phü
ttiên tü;

- Quyét ttinh sô 1819/QD-TTg ngày 2611012015 cüa Thü tu6ng Chinh phü
phê duyÇt Chuong trinh qu6c gia vè tug dung CNTT trong ho4t dQng cüa co quan
nhà nuôc giai doqn 2016-2020;

- Quyét dinh sô 8a6lQD-TTg ngày 091612017 cüa Thü tuong Chinh phü phê
duyÇt danh muc dich vg công tryc tuyén mric 3, mûc 4 câc bQ, ngành, dia phuong
trién khai nârn2017;

- Quyét tlinh sô I 70O/QD-UBND ngày 261 121201 I cüa UBND tinh Hà Nam phê
duyÇt Quy ho4ch Ung dpng và Phât trién CNTI tinh Hà Nam giai tlo4n 2}ll-2020;

- Quyét dinh sô 7I8/QD-UBND ngày 2215/2017 cüa UBND tinh Hà Nam vè
viÇc phê duyÇt Kién tnic Chinh quyèn diên tü rinh Hà Nam phiên bân 1.0;

- Ké ho4ch si5 t:aSIKH-UBND ngày 3O/12/20t6 cüa UBND rïnh Hà Nam vè
img dgng CNTT trong hoat tlQng cüa co quan nhà nuôc tinh Hà Nam giai doan
2016 - 2020.

rr. MUc TrÊu KÉ HoacH tINc nqxc CNTT NÀM 2018

- Tiép trlc tfln dqng ha tàng CNTT sân cô dé ring dpng hiÇu quâ CNTT trong
ho4t dQng cüa co quan.

- Triên khai thgc hiên Ké ho4ch rlmg dpng CNTT trong câc co quan hành
chinh nhà nuôc tinh Hà Nam nàm 2018, Ké ho4ch ring dUng CNTT trong câc co
quan hành chinh nhà nuôc tinh Hà Nam giai do4n 2016 - 2020 và Quyét dinh sô
80/2014lQD-TTgngày 3011212014 ciaThü tuong Chinh phü quy tlinh thi diém vè
thuê dlch vg CNTT trong co quan nhà nuôc.

- Ung dqng CNTT gân vôi quâ trinh câi câch hành chinh, dâm bâo 20% dich



vu công tryc tuyén d4t müc 4.

- Üng dr,rng chü § sô trê., phân mèm MQt cüa diÇn tü và dich vg công tluc
tuyen.

- Dâm bâo an toà,n thông tiq hÇ th6ng m4ng, mây chü, phân mèm cüa sô ho4t

dQng thông su6l atr toà-.

III. NQI DUNG KÉ HOâCH

1. tlrg dgng CNTT trong nQi bQ co quan

- Dâm bâo 100% vàn ban dén, di (tru vàn ban mêt) dugc quân lÿ trên phàn

mèm Quan lÿ vàn ban và Dièu hanh VSDOffi ce; 1000Â vàn bân duo. c trao dôi trên
môi truàng m4ng theo düng Quy tllnh gûi, nhQn vàn bân trên môi truong m4ng;

cfp nhft dày dü llch công tâc ct,r- sô, câc phông chuyên môn và cüa câc câ nhân
theo ngày, tuân.

- Duy tri 100% vàn bân trên phàn mèm sri dqng chü kÿ si5.

- 100% cân bQ, công chrîc, viên chüc sü dgng thu diÇn tü công vu trong trao
,,1 . ^ool cong vlçc.

- Kiém tra, rà soât câc giâiphâp dâm bâo an toàn, an ninh thông tin trong hoat
dQng rmg dlmg CNTT cüa co quan.

2.lJngdgng CNTT phgc vg nguùi dân và doanh nghiÇp

- Dâm bâo si5 luqng tin, bài cap nhat hàng thâng trên công thông tin cüa co
quan düng theo quy ditlh (22 tin, bài/théng); trâ loi dày dü câc câu hôi hqp lÇ trên
Chuyên mgc Hôi - Dâp.

- Sü dpng công thông tin cüa co quan nhu mQt kênh thông tin hüu hiÇu phUc

vg sç chi d4o, dièu hành, khai thâc, chia sé thông tin trong ho4t d§ng cüa ngành.

- Sü dpng c6 hiÇu quâ phàn mèm Môt cüa diÇn tü và dich vs công tryc tuyén
phuc vu quan lÿ, dièu hành và phgc vu nhu càu cüa nguùi dân, doanh nghiÇp. Trién
khai bô sung8142 dich vu công tryc tuyén mrirc 4 dê dâm bâo dqr20yo.

3. Xây dgng, hoàn thiÇn c6c HTTT, CSDL chuyên ngành

^.t- Tiêp tqc xây dgng câc phân mêm chuyên ngành phgc vu công tâc chuyên
môn.

- Sü dung cô hiêu quâ phàn mèm dâ dugc trang bi và câc phàn mèm sâng kién
,. .,4 . - ,

cat tlen Ky lnu?t.

4.Phâttriên nguôn nhân lgc
: ,:- Tuyên truyên, phô biên câc quy dinh môi cüa nhà nuôc vê CNTT cho crin

bQ, công chric, viên chric co quan dê nâng cao nhQn thüc và kién thirc vè CNTT.

- TQp huân nâng cao kién thüc quân lÿ nhà nuôc vè CNTT cho quân tri m4ng.

- Tham gia câc lop têp truân, nçi thâo vè CNTT do BQ Thông tin và Truyèn
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thông, câc cs quan, doanh nghiÇp tô chric.

5. Phât triên h3 tàng kÿ thuit
- Tfn dung ha àg CNI-I sân cô khai thâc hiÇu quâ câc phà mèm dugc trang b!.

- Nâng câp mQt «i mây tr4m câu hinh thâp.

IV.GÉIPHÂP

1. Giâi phâp môi truùng chinh sâch

- Dôn di5c câc phông ban, don vf tr.uc thuQc thUc hiÇn nghiêm câc quy ché, chi
th!, ké ho4ch và câc vàn ban vè tmg dung CNTT.

- Hoan thiÇn câc quy ché quy ttlnh vè an toàn thông tin, chü kÿ sô; câc cq ché,

chinh sâch thüc dây nguü dân và doanh nghiÇp sü dgng câc dich vu công tr.uc

tuyén do co quan nhà nu6c currg câp qua môi truùng mpng; Quy ché, quy tlinh gân

t<ét ctrét chê ho4t ttQng img dung CNTT cüa tô chüc, cüa cân bQ, công chric vôi
công tâc binh xét thi dua, khen thuông hàng nàm.

2. Giâi phâp tài chinh

Huy dQng câc nguôn tài chinh khâc nhau cho viÇc dây m?ng üng dqng CNTT.

3. Giâi phâp gÉn trét ctr6t chê ri,ng dgng CNTT vrô,i câi câch hành chfnh

- Tiép tçrc hoàrn thiÇn, chuân hôa quy trinh, thü tqc hanh chinh âp dpng hÇ

thông quan lÿ chât lugng theo tiêu chuân qutic gia TCVN ISO 9001:2008 theo
quyét ainl s6 tStZOrctqD-TTg ngày 05/312014 cüa Thü tuông Chinh phü nhàm
thgc hiÇn công khai, minh b4ch trong giâi quyét thü tpc hành chinh.

- Duy tri ho4t dQng thuùng xuyên Công Thông tin diÇn tü cüa co quan, kip
thùi thông tin vè câc thü tgc hành chinh dén nguùi dân và doanh nghiÇp.

4. Giâi phâp bâo dâm an toàn thông tin

- Xây dpg, trién khai ha tâng hê thiing an toàn thông tin.

- Âp dpng câc biÇn phâp bâo vÇ nhu tuùng lüa, cài ttqt phân mèm diÇt virus,
sao luu dü liÇu trong ho4t tlQng ung {rng CNTT cüa co quan.

5. Giâi phâp triên khai

Tàng cuàng công tâc chi d4o, kiêm tra, dôn <ltic viÇc thr,.rc hiên ké ho4ch; gân

tmg dWrg CNTT vôi câi câch hanh chinh.

v. rÔ cHÛc rH\Ic HrEN

1. Phông Buu chinh - Viên thông - Công nghÇ thông tin

- Tham muu, hoà,n thiÇn câc vàn ban quan lÿ, bâo dâm càn cri phâp lÿ cho
viÇc ring dpng CNTL

- Chü tri âp dUng câc biÇn phâp tté bâo vÇ an toàn thông tin trong ho4t tlQng

,îrg dWrg CNTT cüa co quan.
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- Chü tri huong dân câc tlon vi trong co quan thgc hiÇn hiÇu quâ phân mèm

Quân lÿ vàn bàn va dièu. hành, thu diên tü; chü ky sô; phàn mèm MÔt cüa diÇn tü

và dich vu công tr.uc tuyên.

2. Vàn phèng

- Thi5ng kê, dânh giâ hiÇu quâ sù dgng phân mèm M§t cùa diên tü và dich vp

công tryc tuyén cüa co quan dinh ky ha"g thang bâo câo lânh d4o.

- Thuong xuyên sù dgng chü § s6 trong viÇc güi nh$n vàn ban diÇn tü'

- Chù tri dôn d6c câc don vi trong co quan thçc hiÇn hiÇu quâ câc phàn mèm

sang kién câi tién § thuat cüa sÔ.

3. Phàng Thông tin - Bâo ch( - Xuât bân

Chü tri rà soât thông tin trên công chinh, dâm bào c4p nh{t dày dü thông tin;

theo dôi, dôn diSc can bô, công chric cüa sÔ cung câp di 22 tin, bàilthâng và trâ lÙi

dày dü câu hôi trên công con cùa sô'

4. Trung tâm Công nghÇ thông tin và Truyèn thông

rrr6l trqp vôi phông Buu chinh - viên thông.- công nghÇ thông tinûién khai

giâi phâp anioan thông;i,,, huong dân sü.dqng pI-ràn r"è- Quan lÿ vàn ban và dièu

[à',h, th" diÇn tu; sü dçrng chü kÿ sri; phân mèm Mqt cüa diÇn tü và dich v'u công

try. iryén; câp nhât thông tin trên công con và trâ lùi câu hôi trên Chuyên muc Hôi

-Dâp./. u,d2./

KT.GIÂM DÔC
PHÔ GIÂM DÔC

Noi nh§n:
- Câc phàng, don vi thuoc Sô;

- Luu VT.
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