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KẾ HOẠCH 

Phát triển Chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng  
năm 2022 

 

Căn cứ Kế hoạch số 204/KH-UBND ngày 25/11/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc phát triển Chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2022, 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch thực hiện như sau: 

 

Phần I 

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2021 

 

 I. HẠ TẦNG KỸ THUẬT 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang sử đường truyền cáp quang băng 
thông 200Mbps do VNPT Tuyên Quang cung cấp, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc 

Sở sử dụng đường truyền cáp quang riêng tốc độ từ 60Mbps đến 150Mbps. Tổng 
số máy vi tính hiện có 150 máy, tuy nhiên, vẫn còn nhiều máy tính cấu hình thấp, 

ảnh hưởng tới tốc độ xử lý công việc. 

Mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng và Nhà nước được 

khai thác sử dụng đảm bảo hoạt động của hệ thống phục vụ hiệu quả các Hội 
nghị trực tuyến.  

Hạ tầng kỹ thuật nội bộ được quan tâm hoàn thiện, như: Nâng cấp mạng nội 
bộ (LAN), cung cấp thiết bị công nghệ thông tin (CNTT); đảm bảo các điều kiện 

cần thiết sẵn sàng thực hiện kết nối, triển khai các ứng dụng CNTT dùng chung; 
đảm bảo hạ tầng triển khai ứng dụng chữ ký số vào phần mềm Quản lý văn bản và 
điều hành. 

 II. CÁC ỨNG DỤNG, DỊCH VỤ 

 1. Ứng dụng CNTT trong hoạt động nội bộ 

 Tính đến tháng 12/2021, số lượng công chức, viên chức (CCVC) được cấp 
tài khoản thư điện tử công vụ là 169 hòm thư. Các CCVC tại các cơ quan, đơn vị 

thuộc Sở thường xuyên sử dụng thư điện tử trong công việc. 

Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành (QLVBĐH) dùng chung của tỉnh 

đảm bảo liên thông 4 cấp: Trung ương, tỉnh, huyện, xã. Tỷ lệ cơ quan, đơn vị trực 
thuộc Sở thực hiện kết nối, liên thông phần mềm QLVBĐH đạt 100%; Tính đến 

tháng 12/2021, tỷ lệ văn bản trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử đạt 100% (trừ 
văn bản mật). 
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100% cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở sử dụng chữ ký số chuyên dùng của 
Chính phủ được tích hợp vào Hệ thống QLVBĐH phục vụ trao đổi văn bản điện 

tử. Hiện nay Sở đang quản lý và sử dụng 19 chứng thư số (trong đó: Chứng thư số 
cá nhân (dạng USB-Token): 11 chiếc; chứng thư số tổ chức (dạng USB-Token): 

08 chiếc; sim ký số cá nhân (sim-PKI): 03 chiếc). 

Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến được kết nối với hệ thống của tỉnh 

với 28 điểm cầu đặt tại: Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, 
18 sở, ban, ngành và 07 Ủy ban nhân dân huyện, thành phố phục vụ công tác chỉ 

đạo, điều hành. Năm 2021 chủ động đầu tư thêm các thiết bị như micro, màn hình 
ti vi nhằm nâng cao chất lượng các hội nghị trực tuyến. 

 Tiếp tục sử dụng hiệu quả các ứng dụng và phần mềm như: phần mềm gửi 
nhận tài liệu và quản lý cuộc họp, phần mềm quản lý nhiệm vụ do UBND, Chủ tịch 

UBND tỉnh giao; Hệ thống thông tin báo và các ứng dụng, phần mềm CNTT khác 
phục vụ công tác chuyên môn tại đơn vị. 

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

2.1. Ứng dụng CNTT để công bố, công khai thông tin, kết quả giải quyết thủ 
tục hành chính (TTHC) 

Trang thông tin điện tử Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch bám sát các quy 
định của Chính phủ, bộ, ngành, địa phương tạo môi trường giao tiếp với người dân, 

doanh nghiệp, đưa tin, bài phản ánh các hoạt động về lĩnh vực của ngành; công bố 
các văn bản chỉ đạo, điều hành của tỉnh và của ngành; các thông tin tuyển dụng; 

công khai tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, văn bản đi, đến của các cơ 
quan, đơn vị; đăng tải các dịch vụ công trực tuyến;... Thông tin được cung cấp lên 

Trang thông tin điện tử đáp ứng theo quy định. 

2.2. Cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCT T) 

Thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thẩm quyền giải 
quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống 

thông tin Một cửa điện tử tỉnh tại địa chỉ http://dichvucong.tuyenquang.gov.vn. 

Hiện tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cung cấp 128 dịch vụ trên Cổng 
dịch vụ công của tỉnh. Trong đó: 06 dịch vụ công trực tuyến mức độ 2, 11 dịch 

vụ công trực tuyến mức độ 3 và 111 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. 

Thực hiện rà soát và ban hành quy trình nội bộ đối với việc giải quyết TTHC 

thuộc thẩm quyền giải quyết. Triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết 
TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết 

TTHC luôn được thực hiện theo đúng quy trình nghiệp vụ, đảm bảo chất lượng 
dịch vụ theo quy định. Thường xuyên tuyên truyền tới người dân, doanh nghiệp về 

các hình thức thực hiện cung cấp DVCTT. 

2.3. Ứng dụng CNTT tại Bộ phận một cửa trong việc tiếp nhận, giải quyết TTHC 

Tích cực ứng dụng CNTT tại Bộ phận một cửa trong việc tiếp nhận, giải 
quyết TTHC, như: 

- Trang bị, bổ sung máy vi tính, kết nối Internet, máy in, máy photo, máy 
quét cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 
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- 100% TTHC được thực hiện trên phần mềm Một cửa điện tử để tiếp nhận 
và xử lý hồ sơ qua mạng. 

- Triển khai thực hiện và sử dụng hiệu quả phần mềm Một cửa điện tử để 
cung cấp các DVCTT mức độ 3, 4 phù hợp với nhu cầu thực tế, phục vụ người dân 

và doanh nghiệp. 

- Ban hành Quy chế làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết 

TTHC, quy định rõ thời gian, mối quan hệ phối hợp trong việc tiếp nhận và giải 
quyết TTHC, góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức, 

doanh nghiệp. 

III. NGUỒN NHÂN LỰC 

Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ ứng dụng CNTT cho đội ngũ 
CCVC được quan tâm. Đến nay, 100% CCVC thuộc Sở được đào tạo tin học và 

các ứng dụng CNTT phục vụ công tác chuyên môn; 100% CCVC thường xuyên 
sử dụng máy tính, Internet để xử lý công việc. Đơn vị đã bố trí 01 kỹ sư công nghệ 

thông tin chuyên trách triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và phát triển 
giao dịch điện tử của Sở, theo dõi hoạt động của các hệ thống mạng, đảm bảo 
hoạt động ổn định đường truyền, an toàn, an ninh thông tin. 

IV. AN TOÀN THÔNG TIN 

Nghiêm túc thực hiện Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt 

động ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước tỉnh Tuyên Quang 

Trang bị hệ thống tường lửa, phần mềm phát hiện và phòng, chống truy cập 

trái phép; hệ thống an toàn dữ liệu; hệ thống an toàn báo cháy, nổ, an toàn chống 

sét cho mạng nội bộ LAN. 

Tuyên truyền đến CCVC và người lao động về các cảnh báo, hướng dẫn, xử 

lý các loại virus, mã độc, đặc biệt cảnh báo đảm bảo An toàn thông tin trong các 

dịp lễ, tết, cảnh bảo lộ lọt tài khoản thư điện tử, thông tin cá nhân ... của Sở Thông 

tin và Truyền thông. 

Tham gia đầy đủ các chương trình tập huấn, diễn tập về an toàn thông tin mạng, 

tích cực tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về an toàn thông tin mạng. 

 V. TỒN TẠI, HẠN CHẾ 

- Một bộ cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp chưa có thói quen thực hiện các thủ 

tục hành chính trên Cổng dịch vụ công của tỉnh. 

- Các phần mềm, ứng dụng CNTT dùng chung của tỉnh không được cập nhật 

thường xuyên nên một số tiện ích không còn phù hợp, không có nơi tiếp nhận phản 

hồi của người sử dụng. 

- Hệ thống mạng nội bộ LAN chưa được đầu tư máy chủ, nhiều máy vi tính 

cấu hình còn thấp ảnh hưởng tới tiến độ giải quyết công việc. 

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng về CNTT cho đội ngũ CCVC chưa thường 

xuyên, đặc biệt là an toàn thông tin mạng. 
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Phần II 

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CHÍNH QUYỀN SỐ VÀ ĐẢM BẢO  

AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG NĂM 2022 
  

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

- Đẩy mạnh ứng dụng CNTT, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện 
chuyển đổi số trong hoạt động quản lý và điều hành của Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch góp phần xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử/Chính quyền số của 
tỉnh. Tăng cường trao đổi thông tin điện tử, đảm bảo an toàn thông tin trên môi 

trường mạng phục vụ công tác lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện công tác 
chuyên môn. 

- Nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, đặc biệt là thủ tục hành 
chính, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tạo môi trường thuận lợi cho người dân, tổ chức 

và doanh nghiệp tiếp cận các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

2. Mục tiêu cụ thể 

2.1. Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan, đơn vị 

- Tỷ lệ trao đổi văn bản hoàn toàn dưới dạng điện tử (trừ văn bản mật) giữa 

các cơ quan, đơn vị đạt 100%. 

- Phấn đấu 100% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ 

sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước). 

- Phấn đấu 100% công tác báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê phục vụ chỉ 

đạo, điều hành (không bao gồm nội dung mật) được tạo lập, cập nhật, lưu giữ, trên 
hệ thống thông tin báo cáo cấp tỉnh, kết nối với hệ thống thông tin báo cáo Chính 

phủ, được chia sẻ dữ liệu điện tử theo quy định. 

- Phấn đấu 30% hoạt động giám sát, kiểm tra của cơ quan quản lý được thực 

hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý. 

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

- Phấn đấu 80% DVCTT mức độ 3, 4 được tích hợp lên Cổng dịch vụ công 

quốc gia; 100% các giao dịch trên Cổng dịch vụ công của tỉnh và Hệ thống thông 
tin một cửa điện tử được xác thực điện tử. 

- Tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo DVCTT mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ đạt  
100%; tối thiểu 85% người dân, doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết TTHC.  

- Phấn đấu 100% TTHC đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung 
cấp dưới hình thức DVCTT mức độ 4 và được cung cấp, sử dụng trên nhiều phương 

tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động. 

2.3. Bảo đảm an toàn thông tin 

- Thực hiện xác định cấp độ và triển khai phương án bảo đảm an toàn thông 
tin theo cấp độ. 

- Triển khai cài đặt các giải pháp bảo vệ cho thiết bị đầu cuối. 
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- 100% người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở được tuyên truyền, 
nâng cao nhận thức và trách nhiệm về bảo đảm an toàn thông tin. 

- 50% công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị trực 
thuộc Sở được tuyên truyền, phổ biến về thói quen, trách nhiệm và kỹ năng cơ bản 

bảo đảm an toàn thông tin; được đào tạo, bồi dưỡng về an toàn thông tin.  

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 

 1. Hoàn thiện quy chế, quy định pháp lý 

Phối hợp, tham gia ý kiến xây dựng, rà soát, sửa đổi bổ sung các văn bản 

hướng dẫn thực hiện quy định của pháp luật, cơ chế và chính sách về dữ liệu, quản 
trị dữ liệu, chuyển đổi số, tạo thuận lợi cho việc xây dựng, kết nối, chia sẻ và khai 

thác dữ liệu từ các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh với các 
hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu của các sở, ngành thông qua hệ thống nền tảng, 

tích hợp chia sẻ dữ liệu của tỉnh; tham gia duy trì, cập nhật Kiến trúc Chính quyền 
điện tử tỉnh Tuyên Quang phù hợp với Kiến trúc Chính phủ điện tử theo chỉ đạo 

của Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông. 

2. Phát triển hạ tầng số 

- Tiếp tục đầu tư, nâng cấp hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đảm bảo ứng dụng 

CNTT trong nội bộ cơ quan, đơn vị: Trang thiết bị CNTT; hạ tầng mạng LAN; 
mạng Internet tốc độ cao;... đảm bảo các điều kiện cần thiết sẵn sàng thực hiện kết 

nối, ứng dụng CNTT dùng chung của tỉnh, hướng tới hình thành hạ tầng số cho 
Chính quyền số tỉnh Tuyên Quang. 

- Tăng cường sử dụng mạng truyền số hiệu chuyên dùng của cơ quan Đảng 
và Nhà nước để kết nối với các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh triển khai các 

phần mềm dùng chung của tỉnh; đảm bảo hoạt động của Hệ thống Hội nghị truyền 
hình trực tuyến tỉnh phục vụ công tác chỉ đạo điều hành. 

3.  Ứng dụng công nghệ thông tin và dịch vụ 

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả những quy định của Trung ương, của tỉnh 

về trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước; đảm bảo 100% văn bản đi 
của Sở sử dụng văn bản điện tử và chữ ký số (trừ văn bản mật). Đẩy mạnh ứng 
dụng chữ ký số chuyên dùng và các nội dung khác theo quy định tại 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; Quyết định số 

19/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành 
Quy chế Tiếp nhận, xử lý, ban hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan 

nhà nước tỉnh Tuyên Quang;…  

- Tích cực sử dụng Hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Tuyên Quang phục vụ 

trao đổi công việc giữa các cơ quan nhà nước. 

- Thường xuyên sử dụng Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh 

Tuyên Quang phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành. 

- Đảm bảo duy trì hoạt động ổn định Trang thông tin điện tử Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch tạo môi trường giao tiếp giữa người dân và doanh nghiệp đưa 
tin bài thông tin tuyên truyền và phản ánh các hoạt động chính trị của cơ quan, đơn 
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vị. Công bố các văn bản chỉ đạo, điều hành; các thông tin tuyển dụng; công khai 
tiến độ giải quyết hồ sơ, văn bản đi đến; đăng tải các dịch vụ công trực tuyến.  

- Tiếp tục đẩy mạnh và sử dụng hiệu quả Cổng dịch vụ công và Hệ thống 

thông tin Một cửa điện tử tỉnh Tuyên Quang để cung cấp dịch vụ công trực tuyến 

phục vụ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; thực hiện tốt Quy chế Quản 

lý, vận hành, khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến nhằm nâng cao chất lượng, 

hiệu quả cung cấp dịch vụ công của các cơ quan nhà nước theo Quyết định số 

246/QĐ-UBND ngày 09/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện cung cấp dịch 

vụ công trực tuyến không phụ thuộc vào thời gian, địa giới hành chính; triển khai 

các giải pháp thực hiện nhằm tăng số lượng hồ sơ tiếp nhận và giải quyết TTHC 

qua mạng. 

- Thực hiện tốt Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính 

qua dịch vụ Bưu chính công ích nhằm nâng cao tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả 

giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Tích cực phổ biến, tuyên truyền tới người dân, doanh nghiệp và công chức, 

viên chức, người lao động các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính 

phủ, Bộ, ngành, địa phương về thực hiện cung cấp DVCTT, thực hiện TTHC  qua 

môi trường mạng. 

4. Bảo đảm an toàn thông tin 

- Xây dựng, ban hành, thường xuyên rà soát, cập nhật các kế hoạch, quy chế, 

quy định về bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. Xây 

dựng kế hoạch triển khai Quyết định số 1907/QĐ-TTg ngày 23/11/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến 

kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025” và Quyết định số 21/QĐ-TTg 

ngày 06/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án Đào tạo và phát triển 

nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025”. 

- Hoàn thành xác định cấp độ và tổ chức triển khai phương án bảo đảm an 

toàn hệ thống thông tin theo cấp độ. Thường xuyên rà soát, cập nhật để đáp ứng 

yêu cầu thực tiễn và quy định về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ 

quy định tại Nghị định số 85/2016/NĐ-CP về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin 

theo cấp độ. 

- Tích cực tham gia vào các hoạt động của Mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn 

thông tin mạng của tỉnh; tăng cường chia sẻ, cung cấp thông tin về sự cố an toàn 

mạng; tổ chức hỗ trợ ứng cứu, xử lý sự cố, tấn công mạng tại cơ quan, đơn vị.  

- Cử công chức phụ trách về an toàn thông tin của cơ quan tham gia các 

chương trình diễn tập, tập huấn bảo đảm an toàn thông tin mạng; tham gia các khóa 

bồi dưỡng về quản lý, kỹ thuật về an toàn thông tin do tỉnh tổ chức. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và trang bị kỹ năng 
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cơ bản về an toàn thông tin cho công chức, viên chức, người lao động trong cơ 

quan, đơn vị. 

5. Phát triển nguồn nhân lực 

- Cử công chức phụ trách về CNTT tham gia các khóa tập huấn an toàn, an 

ninh thông tin và diễn tập ứng cứu sự cố do tỉnh tổ chức. 

- Hướng dẫn sử dụng chữ ký số cho các tập thể, cá nhân được cấp chứng thư 

số tại cơ quan, đơn vị. 

- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ công chức, viên chức 
về kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc. 

- Tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen hành vi, tạo 
sự đồng thuận của người dân, doanh nghiệp về phát triển Chính quyền điện tử, 

Chính phủ điện tử. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng chuyên môn nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động tổ chức thực hiện có 
hiệu quả Kế hoạch phát triển Chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng 

năm 2022, đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu đã đặt ra. 

- Trưởng các phòng chuyên môn nghiệp vụ, thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp 

quan tâm, quyết liệt chỉ đạo hơn nữa việc ứng dụng CNTT trong thực hiện nhiệm 
vụ của cơ quan, đơn vị, đặc biệt gắn việc ứng dụng CNTT với thực hiện cải cách 

hành chính. 

2. Văn phòng Sở 

Chủ trì tham mưu tổ chức và theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các phòng, đơn 
vị trực thuộc Sở thực hiện nội dung Kế hoạch; định kỳ hoặc đột xuất tổng hợp, báo 

cáo kết quả thực hiện theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch phát triển Chính quyền số và đảm bảo an toàn thông 

tin mạng năm 2022, yêu cầu các phòng chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị sự 
nghiệp trực thuộc Sở triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh; 
- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lãnh đạo Sở; 
- Trang thông tin điện tử Sở; 

- Lưu: VT, VP(Nguyên). 

 

GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 
 

Âu Thị Mai 
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