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KẾ HOẠCH 
Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tại Sở Nội vụ năm 2021 

 

Căn cứ 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 2025; 

Căn cứ Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 10/5/2019 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh về việc thực hiện 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 2025; 

Căn cứ Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 29/4/2021 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát 

triển Chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Trà 
Vinh giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 22/6/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát 
triển Chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Trà 

Vinh năm 2021. 

Sở Nội vụ xây dựng Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin tại Sở Nội vụ 

như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích: 

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý hành 

chính nhà nước; tăng cường và nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 3, 4 trong tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính, góp phần nâng 

cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ngành Nội vụ, xây dựng chính quyền điện 
tử tại Sở Nội vụ.  

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn quy trình xử lý, 

giảm số lượng và đơn giản hóa hồ sơ, giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính; 
công khai, minh bạch việc giải quyết thủ tục hành chính của Sở Nội vụ trên môi 

trường mạng. 

- Nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm của công chức, viên chức Sở 

Nội vụ trong thực thi nhiệm vụ, công vụ trên môi trường mạng, đảm bảo an toàn 
thông tin mạng. 

 - Hiện thực hóa không giấy tờ, xử lý hồ sơ trên môi trường điện tử theo lộ 
trình phù hợp, giúp tiết kiệm văn phòng phẩm, giải quyết công việc cho cá nhân, tổ 

chức được nhanh chóng, thuận lợi hơn. 
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2. Yêu cầu:  

 - Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin đồng bộ, hiện đại, bảo đảm an toàn 

thông tin; hoàn thành tích hợp và chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở 
dữ liệu của Sở Nội vụ. 

- Các thủ tục hành chính phải được rà soát chặt chẽ về quy trình để tổ chức 
thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo quy định. 

 - Người đứng đầu các phòng, đơn vị gương mẫu trong việc xử lý hồ sơ công 
việc qua mạng (iOffice, iGate, hệ thống thông tin một cửa điện tử…) thuộc chức 

năng, nhiệm vụ được giao.  

- Công chức, viên chức Sở Nội vụ được trang bị máy vi tính, kết nối mạng 

truyền số liệu chuyên dùng; tuân thủ về trình tự quy định trong giải quyết thủ tục 
hành chính trên môi trường mạng. 

II. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU 

1. 100% công chức, viên chức được trang bị máy vi tính, kết nối mạng 
truyền số liệu chuyên dùng và có cài đặt phần mềm diệt và phòng chống virus; 

khối Văn phòng Sở, các đơn vị trực thuộc Sở kết nối internet bằng cáp quang 
(FTTH, Leased Line). 

2. 100% các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở sử dụng đồng bộ phần 
mềm Hệ thống quản lý văn bản và điều hành (iOffice), ISO điện tử; trên 90% văn 

bản trao đổi giữa các phòng, đơn vị dưới dạng điện tử (trừ văn bản mật); tối thiểu 
80% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ xử lý công việc 

có nội dung mật); tối thiểu 30% báo cáo định kỳ (không bao gồm nội dung mật) 
được gửi, nhận qua hệ thống thông tin báo cáo quốc gia. 

3. 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện thông qua hệ 
thống Cổng dịch vụ công của tỉnh, tuân thủ quy trình thực hiện cơ chế một cửa, 
một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định 

số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ, quy trình thực hiện thủ tục 
hành chính trên môi trường điện tử theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP 

ngày 08/4/2020 của Chính phủ. 

4. Cung cấp 67% thủ tục hành chính (đủ điều kiện theo quy định của pháp 

luật) được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; tối thiểu 
20% thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, 4 có phát sinh hồ sơ nộp trực tuyến. 

5. Cơ quan Sở Nội vụ được triển khai giải pháp an toàn thông tin theo quy 
định tại Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại. 

6. Công chức, viên chức Sở Nội vụ phụ trách công nghệ thông tin được tập 

huấn, bồi dưỡng kiến thức về an toàn an ninh thông tin, quản trị, vận hành các hệ 
thống, phần mềm ứng dụng đã được triển khai. Tham gia đầy đủ các khóa bồi 

dưỡng, tập huấn về công nghệ thông tin do Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức. 

7. Cập nhật thông tin trên Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ đảm bảo 
đầy đủ, kịp thời, nhanh chóng, chính xác. 
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8. Chủ động đẩy mạnh triển khai các biện pháp tuyên truyền đến cá nhân, tổ 
chức có liên quan biết, tăng cường sử dụng các dịch vụ, tiện ích trực tuyến do Ủy 

ban nhân dân tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp. 

9. Tổ chức sử dụng đồng bộ, có hiệu quả các hệ thống thông tin đã được đầu 

tư nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trong nội bộ, cung cấp thông tin, dịch vụ 
trực tuyến đến cá nhân, tổ chức; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện 

nhiệm vụ theo Kế hoạch này tại các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Nội vụ. 

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

(Đính kèm Phụ lục) 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Trưởng các phòng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Nội vụ 
căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm Kế 
hoạch này.  

2. Ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ được nêu tại Phụ lục, Trưởng phòng 
Phòng Tổ chức, Biên chế và Tổ chức phi chính phủ có trách nhiệm tham mưu 

Giám đốc Sở Nội vụ trong phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, 
kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện cải cách 

hành chính gắn kết với ứng dụng công nghệ thông tin; phối hợp với Sở Khoa học 
và Công nghệ kiểm tra việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn 

quốc gia TCVN ISO 9001:2015 qua phần mềm ISO điện tử. 

3. Giao Chánh Văn phòng Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị 

thuộc và trực thuộc Sở triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành tốt Kế hoạch; báo 
cáo kết quả phối hợp và tổ chức thực hiện Kế hoạch này của các phòng, đơn vị, 

làm cơ sở để Giám đốc Sở Nội vụ đánh giá, xếp loại cá nhân, tập thể hàng năm. 
Định kỳ hàng quý (trước ngày 20 của tháng cuối quý), tham mưu Giám đốc tổng 
hợp, báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin tại Sở Nội vụ năm 
2021, Giám đốc Sở Nội vụ đề nghị Trưởng các phòng, Thủ trưởng các đơn vị 

thuộc và trực thuộc Sở Nội vụ nghiêm túc thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 
- GĐ, các PGĐ. SNV; 
- Các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc SNV; 
- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 
 

Bùi Thành Thương 
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Phụ lục  
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG 

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI SỞ NỘI VỤ NĂM 2021 
(Kèm theo Kế hoạch số ……/KH-SNV ngày …./7/2021 của Sở Nội vụ) 

 

TT Nhiệm vụ 
Đơn vị  
chủ trì 

Đơn vị  
phối hợp 

Thời gian 
hoàn thành 

1 

Rà soát tham mưu hoàn thiện các quy định, 

quy chế nhằm phát huy vai trò của người 
đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo 

triển khai, tổ chức sử dụng các hệ thống 
thông tin phục vụ trong cải cách hành chính; 
trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên 

chức trong đổi mới lề lối, phương thức làm 
việc. 

Phòng Công 
chức, viên 

chức 

Phòng Tổ 
chức, Biên 

chế và Tổ 
chức phi 

chính phủ; 
Các sở, ban, 
ngành tỉnh, 

Ủy ban nhân 
dân cấp 

huyện 

Thường xuyên 

2 

Hoàn thiện mạng nội bộ (LAN) của khối 
Văn phòng, các đơn vị thuộc và trực thuộc 

Sở Nội vụ, đảm bảo tất cả máy vi tính của 
công chức, viên chức được kết nối thông 

suốt với mạng truyền số liệu chuyên dùng 
của cơ quan nhà nước qua thiết bị bảo mật 

đã được đầu tư; ưu tiên sử dụng mạng truyền 
số liệu chuyên dùng làm mạng truyền dẫn 
chính phục vụ triển khai, vận hành, cung cấp 

dịch vụ các hệ thống công nghệ thông tin tại 
cơ quan. 

Văn phòng 
Sở, các đơn 

vị trực thuộc 
Sở Nội vụ 

Sở Thông tin 
và Truyền 

thông 

Thường xuyên 

3 

Rà soát, trang bị thiết bị (máy vi tính, máy 

in, máy scan…) đảm bảo công chức, viên 
chức sử dụng các hệ thống thông tin Chính 

quyền điện tử, Chính quyền số. 

Văn phòng, 

các đơn vị 
trực thuộc Sở 

Nội vụ 

Sở Thông tin 

và Truyền 
thông 

Thường xuyên 

4 

Rà soát, đề nghị trang bị chứng thư số cá 

nhân cho người có thẩm quyền ký văn bản 
và sử dụng con dấu của cơ quan, công chức 

phụ trách tiếp nhận và trả kết quả giải quyết 
hồ sơ để ký số hồ sơ, văn bản điện tử; tổ 

chức quản lý và sử dụng thiết bị lưu khóa bí 
mật đúng quy định. 

 

Văn phòng, 

các đơn vị 
trực thuộc Sở 

Nội vụ 

Sở Thông tin 

và Truyền 
thông 

Thường xuyên 



5 

 

TT Nhiệm vụ 
Đơn vị  
chủ trì 

Đơn vị  
phối hợp 

Thời gian 
hoàn thành 

5 

Xây dựng, phát triển cơ sở dữ liệu, hệ thống 

thông tin chuyên ngành, đảm bảo tuân thủ 
quy định của Chính phủ về quản lý, kết nối 

và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan, tuân thủ 
Kiến trúc chính quyền điện tử của tỉnh; tổ 
chức số hóa và cập nhật đầy đủ hồ sơ, tài 

liệu vào các cơ sở dữ liệu thuộc trách nhiệm 
của cơ quan. 

Văn phòng, 

Trung tâm 
Lưu trữ lịch 

sử 

Sở Thông tin 
và Truyền 

thông 

Khi Sở Thông 

tin và Truyền 
thông triển 

khai tại Sở 
Nội vụ 

6 

Rà soát, tổ chức sử dụng đồng bộ hệ thống 

iOffice thực hiện công tác văn thư theo Nghị 
định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của 

Chính phủ; theo dõi tình hình thực hiện ý 
kiến chỉ đạo của cấp thẩm quyền giao; thực 

hiện nghiệp vụ lưu trữ điện tử tại lưu trữ cơ 
quan theo Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 

03/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

Văn phòng, 

Trung tâm 
Lưu trữ  

lịch sử 

Các phòng, 

đơn vị thuộc 
và trực thuộc 

Sở Nội vụ 

Thường xuyên 

7 

Rà soát thực hiện nghiêm việc phát hành văn 
bản điện tử có chữ ký số, không gửi văn bản 

giấy đối với các loại văn bản: Giấy mời họp, 
tài liệu phục vụ cuộc họp, văn bản để biết, 

để báo cáo; thông báo chung của cơ quan; 
các tài liệu cần trao đổi trong quá trình xử lý 

công việc; hồ sơ công việc,… theo Công văn 
số 5032/UBND-HCQT ngày 10/12/2020 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc gửi 
nhận văn bản điện tử không gửi kèm văn bản 
giấy. 

Văn phòng, 
các đơn vị 

trực thuộc Sở 
Nội vụ 

Các phòng, 

đơn vị thuộc 
và trực thuộc 

Sở Nội vụ; 
các cơ quan, 

đơn vị 

Thường xuyên 

8 

Xây dựng và phát triển hệ thống thông tin 
phục vụ quản lý tài liệu lưu trữ điện tử tại 

lưu trữ cơ quan và quản lý tài liệu lưu trữ 
điện tử tại lưu trữ lịch sử và lưu trữ chuyên 

ngành. 

Trung tâm 

Lưu trữ lịch 
sử 

Các sở, ban, 
ngành tỉnh và 

Ủy ban nhân 
dân cấp 

huyện 

Năm 2021 và 

những năm 
tiếp theo 

9 

Tổ chức thực hiện công tác lưu trữ tài liệu 

điện tử theo Quyết định số 458/QĐ-TTg 
ngày 03/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

Văn phòng, 
Trung tâm 

Lưu trữ 
lịch sử 

Trung tâm 

Lưu trữ  
lịch sử 

Thường xuyên 

10 

Tổ chức thực hiện các báo cáo định kỳ qua 

hệ thống thông tin báo cáo của Ủy ban nhân 
dân tỉnh theo Nghị định số 09/2019/NĐ-CP 

ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về 
chế độ báo cáo của cơ quan nhà nước. 

Văn phòng 

Sở Nội vụ 

Các phòng, 
đơn vị thuộc 

và trực thuộc 
Sở Nội vụ 

Thường xuyên 
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TT Nhiệm vụ 
Đơn vị  
chủ trì 

Đơn vị  
phối hợp 

Thời gian 
hoàn thành 

11 

Tổ chức cung cấp thông tin, số liệu thuộc 
phạm vi phụ trách phục vụ chỉ đạo, điều 

hành của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tại 
Trung tâm điều hành thông minh của tỉnh. 

Văn phòng  

Sở Nội vụ 

Các phòng, 
đơn vị thuộc 

và trực thuộc 
Sở Nội vụ 

Thường xuyên 

12 

Tổ chức áp dụng đồng bộ phần mềm ISO 
điện tử phục vụ công tác xây dựng, áp dụng 

hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn 
TCVN ISO 9001. 

Văn phòng  

Sở Nội vụ 

Các phòng, 
đơn vị thuộc 

và trực thuộc 
Sở Nội vụ 

Thường xuyên 

13 

Đẩy mạnh triển khai, tổ chức sử dụng hiệu 
quả các hệ thống công nghệ thông tin phục 
vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ theo 

định hướng chung của tỉnh, đồng thời rà soát 
nâng cấp, hoàn thiện các hệ thống công nghệ 

thông tin đã được đầu tư đảm bảo yêu cầu 
tích hợp, chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia, 

kho dữ liệu của tỉnh qua LGSP của tỉnh. 

Văn phòng  
Sở Nội vụ 

Các phòng, 

đơn vị thuộc 
và trực thuộc 

Sở Nội vụ 

Thường xuyên 

14 

Rà soát nâng cấp, phát triển Cổng thông tin 
điện tử thành phần của Sở Nội vụ đáp ứng 
yêu cầu cung cấp thông tin theo chỉ đạo của 

Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Thông tin và 
Truyền thông. 

Văn phòng  
Sở Nội vụ 

Sở Thông tin 
và Truyền 

thông 

Thường xuyên 

15 

Tổ chức cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin 
mới thuộc trách nhiệm cung cấp của Sở Nội 

vụ lên Cổng thông tin điện tử thành phần của 
Sở Nội vụ. 

Văn phòng  

Sở Nội vụ 

Các phòng, 
đơn vị thuộc 

và trực thuộc 
Sở Nội vụ 

Thường xuyên 

16 

Rà soát, tổ chức sử dụng đồng bộ iGate thực 
hiện quy trình tiếp nhận, giải quyết, trả kết 
quả giải quyết thủ tục hành chính đúng quy 

định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 
23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông trong giải 
quyết thủ tục hành chính và Nghị định số 

45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính 
phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi 

trường điện tử.  

Văn phòng  

Sở Nội vụ 

Các phòng, 
đơn vị thuộc 

và trực thuộc 
Sở Nội vụ 

Thường xuyên 



7 

 

TT Nhiệm vụ 
Đơn vị  
chủ trì 

Đơn vị  
phối hợp 

Thời gian 
hoàn thành 

17 

Rà soát, tái cấu trúc quy trình, cắt giảm, đơn 

giản hóa thủ tục hành chính, hoàn thiện quy 
trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính 
làm cơ sở cập nhật, triển khai thực hiện thủ 

tục hành chính điện tử trên Cổng dịch vụ 
công của tỉnh và Cổng dịch vụ công quốc 

gia. 

Văn phòng  
Sở Nội vụ 

Các phòng, 

đơn vị thuộc 
và trực thuộc 

Sở Nội vụ 

Thường xuyên 

18 
Rà soát, tổ chức xây dựng, cập nhật quy chế 
về bảo đảm an toàn thông tin mạng trong 

hoạt động của Sở Nội vụ. 

Văn phòng  

Sở Nội vụ 

Các phòng, 
đơn vị thuộc 

và trực thuộc 
Sở Nội vụ 

Thường xuyên 

19 Xây dựng tin bài để đăng tải trên Trang 

thông tin điện tử của Sở Nội vụ. 

Các phòng, 
đơn vị thuộc 

và trực thuộc 
Sở Nội vụ 

Ban Biên tập 
Trang thông 

tin điện tử Sở 
Nội vụ 

Ít nhất 01 tin 

bài/quý/phòng, 
đơn vị 

20 

Cung cấp các văn bản có liên quan trong quá 

trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được 
giao để đăng tải trên Trang thông tin điện tử 

của Sở Nội vụ. 

 

Các phòng, 
đơn vị thuộc 

và trực thuộc 
Sở Nội vụ 

Ban Biên tập 

Trang thông 
tin điện tử 

của Sở Nội 
vụ 

Thường xuyên 

 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-15T17:02:18+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Bùi Thành Thương<btthuong@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-16T08:20:19+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Nội vụ<snv@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-16T08:21:04+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Nội vụ<snv@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-16T08:21:37+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Nội vụ<snv@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




