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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ TÀI NGUYÊN&MÔI TRƯỜNG 

Số:3226/KH-STNMT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          Hà Tĩnh, ngày 23 tháng 10 năm 2017 

 

                

KẾ HOẠCH 

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM 2018 

 

I. Căn cứ lập Kế hoạch 

- Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về việc ứng 

dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; 

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

của Chính phủ đã được ban hành theo Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011; 

- Nghị quyết của Chính phủ về Chính phủ điện tử đã được ban hành theo 

Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015; 

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

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

- 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 cơ 

quan nhà nước giai đoạn 2016-2020; 

- Quyết định 846/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục 

dịch vụ công trực tuyến mức 3, mức 4 các bộ, ngành, địa phương triển khai năm 

2017; 

- 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; 

- Quyết định số 587/QĐ-UBND ngày 07/03/2012 của UBND tỉnh ban hành 

Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước tỉnh  Hà Tĩnh giai đoạn 2012-

2020 

- Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND ngày 25/5/2011 của UBND tỉnh Quy 

định về tổ chức thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước;  

- Văn bản số 3500/BTTTT-THH ngày 27 tháng 9 năm 2017 của Bộ Thông 

tin và Truyền thông. 

II. Mục tiêu ứng dụng CNTT năm 2018 

Phát huy những kết quả đã đạt được vừa qua về việc đẩy mạnh ứng dụng 

và phát triển công nghệ thông tin. Năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường ứng 

dụng một cách hiệu quả, hoàn thiện các quy chế, quy định liên quan đến vận hành 

ứng dụng CNTT trong ngành Tài nguyên và Môi trường. Tiếp tục khai thác hiệu 

quả các phần mềm, hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ tốt công tác 

quản lý và điều hành của Sở.  

Tiếp tục xây dựng cơ sở hạ tầng CNTT mạnh và lắp đặt đầy đủ các phần 

mềm ứng dụng CNTT phù hợp với nhu cầu, đảm bảo phục vụ có hiệu quả hoạt 

động chuyên môn tại đơn vị.  
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Đề xuất UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông nâng cấp, xây dựng 

thêm các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của ngành nhằm phục vụ 

tốt hơn cho tổ chức, doanh nghiệp và người dân. 

Tiếp tục nâng cao trình độ về công nghệ thông tin cho cán bộ công chức, 

viên chức trong cơ quan nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển công nghệ thông tin 

trong bối cảnh hướng đến nền công nghiệp 4.0. 

Tập trung đầu tư xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành như CSDL về 

đất đai, khoáng sản, môi trường và CSDL Thanh tra. 

III. Nội dung cụ thể: 

1. Ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan  

 Kế thừa các kết quả đã đạt được trong thời gian qua, tiếp tục duy trì và 

hoàn thiện hệ thống thông tin phục vụ công việc điều hành, quản lý, công tác cải 

cách hành chính của Sở ngày càng tốt hơn. 

 Quan tâm hơn nữa đến công tác an toàn an ninh thông tin, bổ sung và hoàn 

thiện các quy định liên quan đến công tác bảo mật dữ liệu trong vận hành và ứng 

dụng CNTT của ngành. 

 Xây dựng cơ sở hạ tầng ổn định, nâng cấp, hiệu chỉnh lại các thiết bị đã 

quá cũ, lạc hậu, đầu tư trang thiết bị mới; bảo trì hệ thống mạng thường xuyên 

nhằm ổn định hệ thống kết nối mạng Internet. 

Nâng cao trình độ về CNTT cho cán bộ công nhân viên cơ quan thông qua 

các lớp đào tạo, tập huấn, đảm bảo 100% công chức biết ứng dụng CNTT phục 

vụ cho công việc, sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên dùng phục vụ công 

tác chuyên môn. 

Đảm bảo 100% văn bản trao đổi trong đơn vị được chuyển trên môi trường 

mạng, giảm việc sử dụng giấy tờ và thời gian. 100% văn bản để phục vụ cho cuộc 

họp được cung cấp dưới dạng văn bản điện tử cho các đại biểu trước cuộc họp.  

Thường xuyên cập nhật và đầu tư các phần mềm ứng dụng mới cần thiết 

cho hoạt động của ngành đặc biệt là trong lĩnh vực đo vẽ bản đồ, xây dựng hồ sơ 

địa chính; triển khai ứng dụng có hiệu quả CNTT phục vụ trao đổi thông tin trong 

nội bộ ngành, tiếp nhận thông tin từ cấp trên (Bộ, Tỉnh) và phục vụ trao đổi với 

người dân và doanh nghiệp. 

Cập nhật thường xuyên thông tin trên Cổng thông tin điện tử phục vụ theo 

chức năng, nhiệm vụ của ngành. 

Đề xuất xây dựng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, xây dựng 02 thủ 

tục hành chính đạt dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. 

Xây dựng hệ thống văn bản, cơ chế quản lý, khuyến khích xây dựng, áp 

dụng, vận hành, khai thác các dịch vụ công trực tuyến mức độ cao trong đơn vị. 

Chỉ đạo các đơn vi sự nghiệp đầu tư xây dựng phần mềm quản lý văn bản 

và điều hành trên môi trường mạng riêng cho đơn vị mình. 

Phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông của Sở 

Thông tin &Truyền thông tổ chức cập nhật phần mềm IO phiên bản mới, liên 

thông kết nối với các Sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố theo kế hoạch của 

tỉnh. 
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Dùy trì 100% công chức, viên chức trong Sở sử dụng thường xuyên hộp 

thư điện tử của tỉnh mail.@hatinh.gov.vn 

2. Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp 

Tiếp tục hoàn thiện Cổng thông tin điện tử đáp ứng yêu cầu khai thác thông 

tin và khai thác có hiệu quả. Đảm bảo công khai minh bạch các nội dung thông 

tin theo danh mục quy định tại Quyết định số 739/QĐ-UBND ngày 22/3/2017 của 

UBND tỉnh. 

Xây dựng quy trình liên thông đối với Văn phòng đăng ký đất đai một cấp: 

giữa cấp tỉnh và chi nhánh tại cấp huyện. 

Nâng cao chất lượng tin, bài viết, đảm bảo cung cấp thông tin đa dạng về 

các lĩnh vực quản lý của Sở; nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Tài 

nguyên và Môi trường đến người dân và doanh nghiệp. 

Tăng cường tuyên truyền, khuyến khích người dân và doanh nghiệp sử 

dụng dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính của Sở. 

Tổ chức các buổi giao lưu trực tuyến với người dân và doanh nghiệp quang 

mạng internet thông qua việc trả lời các câu hỏi, giải đáp các vấn đề bức xúc của 

người dân và doanh nghiệp, đồng thời tiếp nhận ý kiến đóng góp của nhân dân và 

doanh nghiệp về quản lý nhà nước của ngành trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

Đảm bảo trang thông tin của Sở có đầy đủ thông tin theo điều 28 Luật 

CNTT, cung cấp thông tin cần thiết đến tận người dân và doanh nghiệp, cụ thể: 

 - Cung cấp các văn bản pháp luật của ngành tài nguyên và môi trường. 

 - Các văn bản mang tính chỉ đạo, điều hành của Sở. 

 - Công khai thủ tục hành chính: Đăng ký tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn thủ 

tục, trả kết quả. 

 3. Xây dựng, hoàn thiện các HTTT, CSDL chuyên ngành 

 Chuẩn bị tốt cơ sở hạ tầng để vận hành tốt và hiệu quả CSDL đất đai thuộc 

dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Hà 

Tĩnh. 

 Xây dựng CSDL thanh tra nhằm phục vụ tốt cho công tác quản lý nhà nước 

về tài nguyên và môi trường. 

4. Phát triển nguồn nhân lực 

Thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của Giám đốc CNTT (CIO) của Sở. 

Tạo điều kiện cho các cán bộ, công chức, viên chức học tập, bồi dưỡng 

nâng cao trình độ về công nghệ thông tin, góp phần đẩy mạnh ứng dụng CNTT 

trong công tác của ngành. 

  Bố trí cho 100% cán bộ tham gia các lớp đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao 

nghiệp vụ về CNTT do Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức. Hướng tới 100% 

cán bộ công chức, viên chức đạt chứng chỉ Chuẩn kỹ năng Ứng dụng Công nghệ 

thông tin cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông. 

Cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo ngắn hạn về tin học, các lớp tập huấn 

về sử dụng phần mềm chuyên ngành, cử cán bộ chuyên trách về CNTT tham gia 
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các lớp bồi dưỡng chuyên sâu về quản trị mạng và bảo trì hệ thống mạng, an toàn 

thông tin nhằm đáp ứng tốt quá trình triển khai các ứng dụng và khai thác CNTT.  

 5. Phát triển hạ tầng kỹ thuật 

Thường xuyên nâng cấp, mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin; Trang 

bị tường lửa Firewall nhằm bảo vệ hệ thống và tăng cường sử dụng các phần 

mềm chống Virus trên tất cả các máy trạm và máy chủ, ngăn chặn Virus tấn công 

vào mạng cơ quan; Tạo lập hệ thống dự phòng lưu trữ và Backup dữ liệu. 

IV. Giải pháp 

1. Giải pháp môi trường chính sách 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, hàng năm Sở lập kế hoạch kinh 

phí để đầu tư, nâng cấp trang thiết bị tin học, trang bị phần mềm diệt virus nhằm 

đảm bảo an toàn cho hệ thống mạng và thiết bị tin học, đào tạo nhân lực về CNTT 

phục vụ cho công tác quản lý và sử dụng các hệ thống đã được đầu tư. 

- Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin 

phục vụ chỉ đạo, điều hành, quản lý của Sở, các phòng và đơn vị trực thuộc bao 

gồm các nội dung sau: Sử dụng hiệu quả phần mềm Quản lý văn bản và điều 

hành, phần mềm chuyên ngành phục vụ công tác chuyên môn; thường xuyên sử 

dụng hệ thống thư điện tử công vụ để trao đổi thông tin. 

- Tăng cường áp dụng chữ ký số và văn bản điện tử; phát triển Cổng thông 

tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường theo hướng cung cấp dịch vụ công 

trực tuyến để cập nhật, phổ biến, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách 

pháp luật của Nhà nước, quy trình, thủ tục cải cách hành chính, hình ảnh, hoạt 

động của ngành tài nguyên và môi trường. 

2. Giải pháp tài chính 

Huy động các nguồn kinh phí từ nguồn ngân sách của tỉnh, kinh phí sự 

nghiệp và nguồn vốn đầu tư của các dự án để ứng dụng CNTT vào lĩnh vực 

chuyên môn. 

3. Giải pháp tổ chức 

Đầu tư đào tạo nâng cao trình độ về công nghệ thông tin cho cán bộ chuyên 

trách CNTT.   

Khuyến khích cán bộ công chức, viên chức phát huy vai trò, vị trí của mình 

trong hoạt động tham gia thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong công 

việc. 

VI. Danh mục nhiệm vụ, dự án 

TT Nội dung 

Dự kiến 

Kinh phí  

(Tr. đồng) 

1 Xây dựng CSDL Thanh tra 200 

2 
Nâng cấp, mua sắm, sữa chữa trang thiết bị CNTT như: 

Thiết bị mạng nội bộ, máy tính, thiết bị tường lửa, máy in… 
250 

3 Vận hành và bảo trì trang thông tin điện tử Sở: 120 
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4 Phí duy trì Internet cáp quang 24 

5 Cài đặt phần mềm virus bản quyền 18.5 

6 Phí duy trì và vận hành dịch vụ SmsBrandName 12 

7 
Xây dựng modul liên thông cho Văn phòng đăng ký đất đai 

một cấp với các chi nhánh của các huyện 
100 

8 
Xây dựng phần mềm quản lý văn bản và điều hành trên môi 

trường mạng cho các đơn vị sự nghiệp 
120 

Tổng: Tám trăm bốn mươi bốn triệu năm trăm ngàn đồng 844.5 

V. Tổ chức thực hiện 

Giao Văn phòng Sở phối hợp Trung tâm Kỹ thuật Địa chính và CNTT đôn 

đốc các phòng, đơn vị thuộc Sở ứng dụng công nghệ thông tin góp phần hoàn 

thành các mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch. 

Theo dõi việc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin của các phòng, đơn 

vị để đánh giá, bình xét thi đua khen thưởng đối với cá nhân, tập thể; 

Phòng Kế hoạch Tài chính bố trí kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ duy 

trì, sửa chữa các hệ thống công nghệ thông tin của Sở theo nội dung của Kế 

hoạch. 

Trên đây là kế hoạch ứng dụng CNTT trong năm 2018 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường, đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông xem xét tổng hợp trình 

UBND phê duyệt./. 

Nơi nhận: 

- Sở thông tin và Truyền thông; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trung tâm KTĐC&CNTT; 

- Văn phòng Sở, P. KH-TC; 

- Lưu: VT, CNTT. 
Gửi: Văn bản điện tử. 

K/T GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

(đã ký) 

 

 

Hồ Huy Thành 

 


