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KẾ HOẠCH 

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của  

Sở Nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2021-2025 
 
 

Ngày 31/7/2020, Sở Thông tin và Truyền thông có văn bản số 

561/STTTT-CNTT về việc xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin 

trong hoạt động của cơ quan giai đoạn 2020-2025; Sở Nông nghiệp và PTNT 

xin đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong 

hoạt động của cơ quan giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch ứng công 

nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan giai đoạn 2020-2025 như sau: 

 

Phần I 

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG CÔNG 

NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN 

GIAI ĐOẠN 2016-2020 

 

I. MÔI TRƢỜNG PHÁP LÝ 

Thực hiện Kế hoạch số 5177/KH-UBND ngày 31/12/2015 của Ủy ban 

nhân dân Tỉnh về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ 

quan nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2016 và giai đoạn 2016-2020 và các kế 

hoạch hàng năm, các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện. Trong thời gian qua, 

Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành các kế hoạch, chương trình, văn bản chỉ 

đạo triển khai thực hiện hiện như sau: 

- Kế hoạch số 145/KH-SNN ngày 29/02/2016 về ứng ứng dụng CNTT 

năm 2016 của Sở Nông nghiệp và PTNT và Kế hoạch số 336/KH-SNN ngày 

18/7/2016 về ứng dụngứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ 

quan giai đoạn 2016-2020. 

 - Quyết định 620/QĐ-SNN ngày 25/11/2016 về đảm bảo an toàn, an ninh 

thông tin trong hoạt động của cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT; 

  - Kế hoạch 17/KH-SNN ngày 05/11/2017 về ứng dựng công nghệ thông tin 

vào hoạt động của Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2017; 

 - Kế hoạch số 1149/KH-SNN ngày 24/9/2017 của Sở Nông nghiệp và 

PTNT về áp dụng chữ ký số trong hoạt động cơ quan Sở và các cơ quan, đơn vị 

thuộc Sở. 

- Kế hoạch số 1100/KH-SNN ngày 14/8/2017 của Sở Nông nghiệp và 

PTNT về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ cao năm 2017; 
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-Quyết định số 45/QĐ-SNN ngày 01/3/2017 của Sở Nông nghiệp và 

PTNT về Ban hành Quy chế quản lý, tổ chức và hoạt động của Trang thông tin 

điện tử Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- Quyết định số 46/QĐ-SNN ngày 01/3/2017 của Sở Nông nghiệp và 

PTNT về thành lập Ban biên tập Trang thông tin điện tử của Sở; 

- Kế hoạch số 1872/KH-SNN ngày 28/12/2017 về ứng dụng công nghệ 

thông tin năm 2018 của Sở và các văn bản triển khai chỉ đạo của cấp trên, văn 

bản chỉ đạo thực hiện đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và đảm bảo an 

toàn thông tin như: văn bản số 51/SNN-VP ngày 16/01/2018, văn bản số 

313/SNN-VP ngày 27/3/2018 về việc triển khai thực hiện Thông tư số 

31/2017/TT-BTTTT, văn bản số 504/SNN-VP ngày 04/5/2018 về thực hiện một 

số nội dung đảm bảo an toàn thông tin, kế hoạch số 23/KH-SNN ngày 21/9/2018 

về thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo vệ 

bí mật nhà nước trên không gian mạng, triển khai thực hiện Luật tiếp cận thông 

tin số 104/2016/QH-13 ngày 06/4/2016 tại Hội nghị giao ban 9 tháng đầu năm 

2018 đến các cơ quan, đơn vị thuộc Sở. 

- Kế hoạch số 1797/KH-SNN ngày28/12/2018 về ứng dựng công nghệ 

thông tin vào hoạt động của Sở năm 2019;  các văn bản chỉ đạo triển khai thực 

hiện như: văn bản số 31/SNN-VP ngày 07/01/2019 về áp dụng chữ ký số trong 

việc ban hành văn bản, văn bản số 136/SNN-VP ngày 24/01/2019 về triển khai 

đánh giá phần mềm theo dõi chỉ đạo của lãnh đạo Sở đối với các cơ quan, đơn vị 

thuộc Sở, văn bản số 196/SNN-VP ngày 15/02/2019 về theo dõi, ngăn chặn mã 

độc, văn bản số 446/SNN-VP ngày 29/3/2019 về cảnh báo nguy cơ lây nhiễm 

mã độc qua lỗ hổng, văn bản số 1222/SNN-VP ngày 07/8/2019 về việc tiếp tục 

tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan... 

- Quyết định số 167/QĐ-SNN ngày 08/4/2019 về việc kiện toàn Ban biên 

tập Trang thông tin điện tử Sở,  

- Kế hoạch số 2222/KH-SNN ngày 31/12/2019 về  về ứng dựng công 

nghệ thông tin vào hoạt động của Sở năm 2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT, 

văn bản số 950/SNN-TCHC03/06/2020 về việc tiếp tục tăng cường công tác ứng 

dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan 

- Quyết định số 73/QĐ-SNN ngày 27/02/2020 về việc kiện toàn Ban biên 

tập Trang thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị. 

- Quyết định số 211/QĐ-SNN 06/07/2020 về thành lập Nhóm ứng dụng 

Zalo và ban hành Quy chế quản lý, sử dụng của Nhóm Zalo phục vụ điều hành, 

thông tin về công tác chuyên môn.. 

II. HẠ TẦNG KỸ THUẬT  

https://hethongvanban.quangtri.gov.vn/Cong-van/kh-ung-dung-cntt-nam-2020-cua-so-nong-nghiep-va-ptnt-kh-khong-gui-ban-giay-nho-cac-don-vi-nhan-tren-duong-truyen-mang-1482334/
https://hethongvanban.quangtri.gov.vn/Cong-van/v-v-tiep-tuc-tang-cuong-cong-tac-ung-dung-cntt-trong-hoat-dong-cua-co-quan-1599655/
https://hethongvanban.quangtri.gov.vn/Cong-van/v-v-tiep-tuc-tang-cuong-cong-tac-ung-dung-cntt-trong-hoat-dong-cua-co-quan-1599655/
https://hethongvanban.quangtri.gov.vn/Quyet-dinh/qd-v-v-kien-toan-ban-bien-tap-trang-thong-tin-dien-tu-so-nong-nghiep-va-ptnt-quang-tri-1522160/
https://hethongvanban.quangtri.gov.vn/Quyet-dinh/qd-v-v-kien-toan-ban-bien-tap-trang-thong-tin-dien-tu-so-nong-nghiep-va-ptnt-quang-tri-1522160/
https://hethongvanban.quangtri.gov.vn/Quyet-dinh/qd-v-v-kien-toan-ban-bien-tap-trang-thong-tin-dien-tu-so-nong-nghiep-va-ptnt-quang-tri-1522160/
https://hethongvanban.quangtri.gov.vn/Quyet-dinh/quyet-dinh-lap-nhom-ung-dung-zalo-va-ban-hanh-quy-che-quan-ly-su-dung-cua-nhom-zalo-phuc-vu-dieu-hanh-thong-tin-ve-cong-tac-chuyen-mon-1625882/
https://hethongvanban.quangtri.gov.vn/Quyet-dinh/quyet-dinh-lap-nhom-ung-dung-zalo-va-ban-hanh-quy-che-quan-ly-su-dung-cua-nhom-zalo-phuc-vu-dieu-hanh-thong-tin-ve-cong-tac-chuyen-mon-1625882/
https://hethongvanban.quangtri.gov.vn/Quyet-dinh/quyet-dinh-lap-nhom-ung-dung-zalo-va-ban-hanh-quy-che-quan-ly-su-dung-cua-nhom-zalo-phuc-vu-dieu-hanh-thong-tin-ve-cong-tac-chuyen-mon-1625882/
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- Hiện nay 100% công chức, viên chức trong toàn ngành được trang bị 

máy tính và hệ thống mạng kết nội mạng LAN, đường truyền Internet tốc độcao, 

trung bình 100Mb/s...cụ thể bao gồm các thiết bị sau:máy tính để bàn, máy 

laptop,  máy photocopy, máy fax, máy in các loại, máy scan tốc độ cao và các 

thiết bị switch, wifi.... 

- Trong quá trình sử dụng thường xuyên kiểm tra, thay thế, nâng cấp, bảo 

dưỡng các thiết bị máy móc công nghệ thông tin trong hệ thống mạng đảm bảo 

thông suốt đáng ứng nhu cầu công việc. 

- Ngoài ra, triển khai các giải pháp an toàn, an ninh thông tin, ... 

III. ỨNG DỤNG CNTT TRONG NỘI BỘ CƠ QUAN  

Việc ứng dụng trong hoạt động cơ quan là nhiệm vụ quan trọng và rất cần 

thiết. Nhận thấy được tầm quan trọng đó, trong những năm qua, Sở Nông nghiệp 

và PTNT đã đầu tư các trang thiết bị công nghệ thông tin, đường truyền Interrnet 

tốc độ cao, thông suốt, ổn định nhằm đáp ứng yêu cầu công việc; 100% công 

chức, viên chức có hộp thư điện tử công vụ và sử dụng hộp thư điện tử công vụ. 

Việc triển khai ứng dụng phần mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc trong 

cơ quan Sở và các cơ quan, đơn vị thuộc Sở từ năm 2011 đến nay đã đi vào nề 

nếp, đồng bộ giữa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; tất cả các văn bản đi 

(đều được ký số theo danh mục quy định) và đến chuyển nội bộ trong cơ quan 

Sở, trong toàn Ngành đều được xử lý, gửi nhận qua phần mềm, không sử dụng 

văn bản giấy (trừ một số văn bản cần thiết cần có dấu đỏ) nhằm tiết kiệm tối đa 

về chi phí, đồng thời phục vụ nhanh chóng, thuận tiện cho công tác tiếp nhận, 

quản lý văn bản; tạo điều kiện thuận lợi cho việc tra cứu và tìm kiếm, lưu trữ 

văn bản.  

Đối với hệ thống thông tin cán bộ công chức, viên chức tỉnh:Được triển 

khai từ 2015 cho đến nay; Hiện nay tất cả công chức, viên chức và người lao 

động trong toàn Ngành được kê khai đầy đủ các thông tin theo đúng yêu cầu, 

cập nhật hồ sơ kịp thời trên hệ thống khi có thay đổi, việc triển khai ứng dụng hệ 

thống này giúp Sở quản lý, theo dõi, thống kê số lượng, chất lượng đội ngũ công 

chức, viên chức và người lao động của Ngành rất thuận lợi, nhanh chóng và 

chính xác. Tuy nhiên đối với hệ thống tin thông tin cán bộ công chức, viên chức 

tỉnh hiện nay vẫn còn một số hạn chế cần được nâng cấp hoàn thiện như: Tốc độ 

truy cập vào phần mềm quá chậm, việc thống kê số liệu báo cáo vẫn còn thực 

hiện theo thông thường, chưa triển kết xuất trên phần mềm… 

Trang thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thường 

xuyên được hoàn thiện và nâng cấp nhằm đáp ứng nhu cầu trong tình hình mới. 

Hiện nay, Sở đã nâng cấp Trang thông tin điện tử của Sở thành cổng Thông tin 

chung của Ngành, liên kết với trang Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, phần 
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mềm theo dõi chỉ đạo và thống kê giao việc của Sở, phần mềm Quản lý văn bản 

và hồ sơ công việc; điểm nổi bật nhất Trang Thông tin điện tử của Sở được hiện 

nay là mỗi cơ quan, đơn vị thuộc Sở được cấp một tài khoản để đăng nhập và 

cập nhật các tin tức hoạt động của cơ quan, đơn vị mình; đồng thời những cơ 

quan, đơn vị đã có trang thông tin điện tử riêng khi cập nhật tin bài lên trang của 

mình sẽ được tự động cập nhật lên trang Thông tin điện tử Sở; qua đó hàng quý, 

năm thống kê, đánh giá số lượng tin bài và chất lượng các tin bài của các cơ 

quan, đơn vị nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của trang thông điện tử, làm 

phong phú nội dung các tin bài. Xây dựng các chuyên mục hỏi đáp, xây dựng 

phiếu thăm dò ý kiến của người dân, khảo sát sự hài lòng của người dân đối với 

công chức làm việc tại Bộ phận một cửa của Sở và đối với các dịch vụ hành 

chính công của Sở. Ngoài ra, các thông tin chỉ đạo, điều hành, các văn bản Sở 

ban hành đều được công khai đầy đủ trên Trang thông tin điện tử của Sở. Công 

khai số điện thoại đường dây nóng trên Trang thông tin điện tử để tiếp nhận phản 

ánh của người dân đối với lĩnh vực nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Đối với việc áp dụng, theo dõi các thực hiện các nhiệm vụ do UBND tỉnh, 

Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao thông qua phần mềm 

theo dõi chỉ đạo đối với Sở Nông nghiệp và PTNT được theo dõi, thực hiện và 

báo cáo kịp thời, 100% nhiệm vụ được giao đều hoàn thành đúng hạn và trước 

hạn, không có nhiệm vụ quá hạn hoặc bị trả lại do không đảm bảo chất lượng. 

Đối với phần mềm Một cửa điện tử được triển khai đưa vào sử dụng từ 

2016 và được nâng cấp, thay thế vào năm 2018; Đến nay đã mang lại hiệu quả 

rỏ nét trong việc theo dõi, thống kê việc giải quyết thủ tục hành chính cho người 

dân, doanh nghiệp.Việc ứng dụng và cập nhật đầy đủ các thủ tục hành chính tiếp 

nhận qua phần mềm một cửa điện tử giúp chúng ta thống kê, nắm bắt tình hình 

tiếp nhận hồ sơ, xử lý hồ sơ và thời gian trả kết quả cho người dân. Nhờ việc áp 

dụng phần mềm này mà tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hạn và đúng hạn tăng lên, 

đồng thời biết được quá trình di chuyển, xử lý hồ sơ, giúp thấy được hồ sơ trể 

hạn ở khâu nào đối với những hồ sơ trể hạn. 

Đối với việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Sở Nông nghiệp và 

PTNT, hàng năm Sở đều tiến hành rà soát, cung cấp kịp thời các dịch vụ công 

mức độ3,4 theo đúng danh mục TTHC được UBND tỉnh công bố; lựa chọn các 

thủ tục phù hợp, có nhiều hồ sơ phát sinh để đưa lên mức độ 3,4; xác đây là 

nhiệm vụ thường xuyên liên tục, do đó trong những năm qua Sở đã tổ chức rà 

soát, lựa chọn các dichị vụ công mức độ cao phù hợp để đưa lên cổng dịch vụ 

công trực tuyến tỉnh; tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích người dân 

nộp hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến của tỉnhthông qua các văn bản 

gửi các cơ quan liên quan, UBND các huyện về phối hợp tuyên truyền, chỉ đạo 
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Bộ phận một cửa trực tiếp hướng dẫn, tuyên truyền: văn bản số 1639/SNN-VP 

ngày 17/11/2017, văn bản 546/SNN-VP ngày 11/5/2018, văn bản số 

192/TTBVTV-TTPC ngày 14/5/2018 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 

và một số văn bản khác; thông qua các cuộc hội nghị, các buổi đối thoại với 

người dân, doanh nghiệp, các hợp tác xã...; Tuy nhiên những năm 2018 trở về 

trước thì tỷ lệ hồ sơ phát sinh trên Cổng dịch vụ công trực tuyến còn ít, nguyên 

nhân do đối tượng thực hiện các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực nông nghiệp 

và PTNT chủ yếu là nông dân, ngư dân nên việc tiếp cận và ứng dụng công nghệ 

thông tin còn hạn chế.  Mặt khác do thói quen của người dân muốn nộp trực 

tiếp, nhận kết quả trực tiếp mới yên tâm. Tuy nhiên, trước những khó khăn đó, 

từ năm 2019 đến nay, Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục tăng cường tuyên 

truyền, hướng dẫn, khuyến khích người dân nộp hồ sơ qua hệ thống dịch vụ 

công trực tuyến của tỉnh cũng như qua hệ thống dịch vụ bưu chính, đến nay 

nhận thức và thói quen của người dân dần thay đổi, tỷ lệ hồ sơ nộp qua hệ thống 

dịch vụ công ngày càng tăng lên, cụ thể năm 2019: 56, 8 tháng năm 2020, từ 

01/01/2020-28/8/2020: 1830. 

Hiện nay, Sở Nông nghiệp và PTNT có 12 dịch vụ công trực tuyến mức độ 

3,4 được công khai trên Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh, trong đó 11 dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 3 và 01 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. 

Đối với việc áp dụng chữ ký số trong hoạt động cơ quan: Được áp dụng từ 

năm 2017 và được triển khai từ Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT đếnThủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở và các Hạt, trạmthuộc các cơ quan, 

đơn vị cũng đã ứng dụng ký các văn bản bằng ký số theo quy định.Hiện nay, 

việc áp dụng chữ ký số trong ban hành văn bản đã được thực hiện thường xuyên, 

xuyên suốt đối với các văn bản đi của Sở Nông nghiệp và PTNT (trừ một số văn 

bản quy định có dấu đỏ), số lượng văn bản ký đến thời điểm hiện nay được ký 

chiếm tỷ lệ 100%. Ngay từ đầu năm 2019, Sở Nông nghiệp và PTNT là một 

trong những Sở tiên phong trong việc triển khai ứng dụng chữ ký số để gửi văn 

bản qua phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc mà không gửi văn bản 

giấy nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí đối với việc gửi, nhận văn bản. 

Đặc biệt giữa Quý III/2018, Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Trung 

tâm tin học tỉnh triển khai ứng dụng phần mềm theo dõi chỉ đạo và thống kê giao 

việc của Sở đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Sở và phần mềm tự động nhắn tin 

đôn đốc thực hiện nhiệm vụ qua điện thoại di động. Hiện nay, phần mềm theo 

dõi chỉ đạo và thống kê giao việc của Sở đã đi vào hoạt động đồng bộ, hiệu quả. 

Các nhiệm vụ giao trên phần mềm được các cơ quan, đơn vị thuộc Sở triển khai 

thực hiện nghiêm túc, kịp thời và đảm bảo thời gian quy định, góp phần nâng 

cao chất lượng và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc 
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Sở. Đồng thời giúp cho Sở nắm bắt, thống kê, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện 

các nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc Sở một cách đầy đủ, chính xác, 

công khai, minh bạch; đồng thời làm cơ sở để đánh giá bình xét thi đua hàng 

năm một cách khách quan.  

Phần mềm Theo dõi chỉ đạo và thống kê giao việc của Sở đối với các cơ 

quan, đơn vị thuộc Sở và phần mềm tự động nhắn tin đôn đốc thực hiện nhiệm 

vụ qua điện thoại di động hiện nay vẫn hoạt động tốt và đi vào nề nếp. Các 

nhiệm vụ được giao trên phần mềm được các cơ quan, đơn vị thuộc Sở triển 

khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời và đảm bảo thời gian quy định, góp phần 

nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị 

thuộc Sở. Đồng thời giúp cho Sở nắm bắt, thống kê, theo dõi, đôn đốc việc thực 

hiện các nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc Sở một cách đầy đủ, chính xác, 

công khai, minh bạch; đồng thời làm cơ sở để đánh giá bình xét thi đua hàng 

năm một cách khách quan.  

IV. ỨNG DỤNG CNTT PHỤC VỤ NGƢỜI DÂN, DOANH NGHIỆP  

Sở Nông nghiệp và PTNT đã triển khai có hiệu quả Trang thông tin điện 

tử của Sở, công khai danh sách, số điện thoại, email Lãnh đạo Sở, lãnh đạo các 

phòng, cơ quan, đơn vị thuộc Sở và toàn thể cán bộ công chức cơ quan Sở, số 

điện thoại và email đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh kiến nghị của cá 

nhân, tổ chức phản ánh về các lĩnh vực nông nghiệp và PTNT trên địa bàn tỉnh 

Quảng Trị. Thực hiện có hiệu quả phần mềm Một cửa điện tử để tiếp nhận và xử 

lý hồ sơ, giúp lãnh đạo Sở theo dõi và kiểm soát tình hình thực hiện tại Bộ phận 

một cửa của Sở. 

Đối với việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Sở Nông nghiệp và 

PTNT, hàng năm Sở đều tiến hành rà soát, cung cấp kịp thời các dịch vụ công 

mức độ3,4 theo đúng danh mục TTHC được UBND tỉnh công bố; lựa chọn các 

thủ tục phù hợp, có nhiều hồ sơ phát sinh để đưa lên mức độ 3,4; xác đây là 

nhiệm vụ thường xuyên liên tục, do đó trong những năm qua Sở đã tổ chức rà 

soát, lựa chọn các dichị vụ công mức độ cao phù hợp để đưa lên cổng dịch vụ 

công trực tuyến tỉnh; tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích người dân 

nộp hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến của tỉnh thông qua các văn bản 

gửi các cơ quan liên quan, UBND các huyện về phối hợp tuyên truyền, chỉ đạo 

Bộ phận một cửa trực tiếp hướng dẫn, tuyên truyền: văn bản số 1639/SNN-VP 

ngày 17/11/2017, văn bản 546/SNN-VP ngày 11/5/2018, văn bản số 

192/TTBVTV-TTPC ngày 14/5/2018 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 

và một số văn bản khác; thông qua các cuộc hội nghị, các buổi đối thoại với 

người dân, doanh nghiệp, các hợp tác xã...; Tuy nhiên những năm 2018 trở về 
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trước thì tỷ lệ hồ sơ phát sinh trên Cổng dịch vụ công trực tuyến còn ít, nguyên 

nhân do đối tượng thực hiện các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực nông nghiệp 

và PTNT chủ yếu là nông dân, ngư dân nên việc tiếp cận và ứng dụng công nghệ 

thông tin còn hạn chế.  Mặt khác do thói quen của người dân muốn nộp trực 

tiếp, nhận kết quả trực tiếp mới yên tâm. Tuy nhiên, trước những khó khăn đó, 

từ năm 2019 đến nay, Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục tăng cường tuyên 

truyền, hướng dẫn, khuyến khích người dân nộp hồ sơ qua hệ thống dịch vụ 

công trực tuyến của tỉnh cũng như qua hệ thống dịch vụ bưu chính, đến nay 

nhận thức và thói quen của người dân dần thay đổi, số lượng hồ sơ nộp qua hệ 

thống dịch vụ công ngày càng tăng lên, cụ thể năm 2019: 46, từ 01/01/2020-

31/7/2020: 1688. 

Hiện nay, Sở Nông nghiệp và PTNT có 12 dịch vụ công trực tuyến mức độ 

3,4 được công khai trên Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh, trong đó 11 dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 3 và 01 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. 

V. NGUỒN NHÂN LỰC  

Bên cạnh việc đầu tư hệ thống công nghệ thông tin và ứng dụng các phần 

mềm công nghệ thông tin vào hoạt động chuyên môn, Sở đã bố trí đồng chí Phó 

Giám đốc sở phụ trách các lĩnh vực công nghệ thông tin như: Mạng nội bộ, quản 

lý Website, phụ trách Bản tin ngành Nông nghiệp và PTNT... 100% cán bộ đều 

có chứng chỉ tin học trình độ A trở lên; công chức, viên chức sử dụng thành thạo 

máy vi tính, biết khai thác cơ sở dữ liệu, hệ thống thư điện tử phục vụ trong 

công việc và ứng dụng phần mềm quản lý trong công tác chuyên môn. Hàng 

năm, đều đăng ký cán bộ công chức, viên chức tham gia tập huấn, bồi dưỡng 

ứng dụng công nghệ thông tin. Ban hành Quyết định 620/QĐ-SNN ngày 

25/11/2016 về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động của cơ quan 

Sở Nông nghiệp và PTNT để triển khai việc đảm bảo an toàn, an ninh thông tin 

trong cơ quan, hệ thống thông tin cơ quan tương đối ổn định. 

 

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN  
Việc bố trí kinh phí cho hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong 

hoạt động của Sở Nông nghiệp và PTNT từ nguồn ngân sách được cấp hàng 

năm để phục vụ cho các nhiệm vụ, các ứng dụng, nâng cấp, triển khai các phần 

mềm cũng như thay thế, sửa chữa, mua sắm các trang thiết bị công nghệ thông 

tin trong thời gian qua. 

 

VII. KHÓ KHĂN, KIẾN NGHỊ  

1. Khó khăn 

- Vẫn còn một bộ phận cán bộ công chức chưa nhận thức được hết tầm 

quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin nên chưa tích cực thay đổi 

thói quen làm việc thủ công , chưa chủ động học tập và trau dồi nâng cao kỹ 

năng ứng dụng công nghệ thông tin vào trong công tác của mình; vẫn còn một 
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số đơn vị chưa thật sự tích cực, chủ động trong việc khai thác, sử dụng các hệ 

thống ứng dụng công nghệ thông tin. 

- Nguồn nhân lực chuyên trách về công nghệ thông tin chủ yếu là kiêm 

nhiệm nên ảnh hưởng rất lớn đến công tác triển khai ứng dụng công nghệ thông 

tin và thực hiện nhiệm vụ; Chưa khai thác, phát huy được tối đa tính năng, lợi 

ích của các phương tiện công nghệ thông tin và cơ sở hạ tầng, thiết bị công nghệ 

thông tin hiện có để nâng cao hiệu quả trong công việc cũng như trong quản lý 

điều hành. 

- Lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, vị trí, 

tác dụng của việc ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông vào công việc và 

trong điều hành quản lý. Trình độ, năng lực của một số lãnh đạo, cán bộ công 

chức, viên chức chưa bắt kịp với tốc độ phát triển cao của công nghệ thông tin. 

          - Kinh phí đầu tư mua sắm, trang bị và duy trì các phần mềm quản lý văn bản 

và điều hành công việc, hệ thống máy móc, công nghệ bảo quản, sao lưu dữ liệu và 

lưu trữ số…còn hạn chế.  

- Phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc, hệ thống thông tin cán bộ 

công chức, viên chức tỉnh vẫn vẫn còn một số hạn chế: tốc độ truy cập, xử lý chậm; 

một số chức năng vẫn chưa tối ưu, hoàn thiện. 

2. Kiến nghị: 

- Nâng cấp tốc độ truy cập, hoàn thiện các chức năng các phần mềm trên 

nhằm triển khai một cách hiệu quả, triệt để. 

- Để triển khai và ứng dụng công nghệ thông tin có hiệu quả, phục vụ người 

dân và doanh nghiệp; đề nghị triển khai kênh thông tin truy xuất nguồn gốc các sản 

phẩm nông nghiệp tỉnh Quảng Trị. 

- Bố trí kinh phí, đầu tư trang thiết bị cho các Sở, ban, ngành trên địa bàn 

Tỉnh nhất là hệ thống đảm bảo an toàn thông tin. 
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Phần II 

NỘI DUNG KẾ HOẠCH CNTT NĂM 2021 VÀ GIAI ĐOẠN 2021-2025 
 

I. CĂN CỨ LẬP KẾ HOẠCH 

 - Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số 

chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; 

- Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ ban hành 

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW; 

 - 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;  

- Quyết định số 2323/BTTTT-THH ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Thông tin và Truyền thông ban hành Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt 

Nam, phiên bản 2.0;  

- Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng năm 2030;  

- Nghị quyết số 06/2017/NQ-HĐND ngày 23/5/2017 của HĐND tỉnh về 

Quy hoạch phát triển Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin tỉnh Quảng 

Trị đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 1765/QĐ-UBND 

ngày 01/8/2018 của UBND tỉnh ban hành Đề án: Xây dựng mô hình đô thị thông 

minh (ĐTTM) tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018- 2023, tầm nhìn đến 2030;  

- Quyết định số 2336/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 của UBND tỉnh về 

việc ban hành Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Trị, phên bản 1.0;  

- Kế hoạch số 3224/KH-UBND ngày 17/7/2019 của UBND tỉnh về 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; 

II. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT  

- Hoàn thành các mục tiêu ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan 

nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025. 

- Hoàn thiện nền tảng cơ bản xây dựng Chính quyền điện tửTỉnh nhằm 

nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước và chất 

lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Góp phần hướng tới xây dựng thành 

phố thông minh bền vững, mang lại tiện ích, an toàn, thân thiện cho người dân 

trên nền tảng công nghệ của cuộc cách mạng 4,0;. Phối hợp triển khai thực hiện 

lưu trữ điện tử theo đề án của Tỉnh. Nâng cao năng lực bảo đảm an toàn thông 

tin mạng. 

 III. MỤC TIÊU CỤ THỂ  
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- 100% phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc của tỉnh được gửi, 

nhận văn bản điện tử với Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các cơ quan, đơn vị 

trên địa bàn tỉnh thông qua Hệ thống gửi, nhận văn bản điện tử (trừ văn bản mật 

theo quy định của pháp luật); 100% văn bản của Sở, các cơ quan, đơn vị trực 

thuộc Sở được xử lý trên môi trường mạng (không bao gồm hồ sơ xử lý công 

việc có nội dung mật). 

- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý tài chính - kế toán, tiến 

tới 100% giao dịch, hoạt động trong công tác tài chính - kế toán đều ứng dụng 

qua môi trường mạng. 

- Ứng dụng có hiệu quả hệ thống thông tin cán bộ công chức, viên chức 

tỉnh nhằm quản lý đội ngũ công chức, viên chức một cách hiệu quả; tiến tới thực 

hiện các báo cáo liên quan đến việc thống kê, đào tạo, số lượng, chất lượng … 

- Tối thiểu 30% báo cáo định kỳ (không bao gồm nội dung mật) được cập 

nhật qua Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia. 

- Giảm tối đa việc sử dụng tài liệu giấy trong các cuộc họp thông qua các 

Hệ thống thông tin phục vụ họp và các phần mềm xử lý khác. 

- 30% các cuộc họp của Sở diện rộng đến các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở 

thực hiện trực tuyến. 

- Tiếp tục duy trì 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được cập nhật 

qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Tỉnh. 

- Tăng tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ giải 

quyết thủ tục hành chính của Sở đạt từ 60% trở lên,trong đó tối thiểu 30% dịch 

vụ công trực tuyến mức độ 4. 

- Duy trì và hoàn thiện Cổng Thông tin điện tử Sởcông khai thông tin đầy đủ 

theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ. 

 IV. NHIỆM VỤ  

1. Hoàn thiện môi trường pháp lý Xác định các văn bản, cơ chế, chính 

sách,... cần xây dựng để phát triển ứng dụng CNTT, Chính phủ điện tử/Chính 

phủ số, bảo đảm an toàn thông tin.  

- Tổ chức triển khai kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt 

động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và 

các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin của 

Trung ương, của Tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông thông qua việc:  

+ Ban hành kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan giai đoạn 

2021-2025 của Sở Nông nghiệp và PTNT và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở. 

+ Ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai các văn bản quy phạm pháp 

luật, các văn bản chỉ đạo về triển khai ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 

2021-2025. 
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2. Phát triển hạ tầng kỹ thuật Xác định các nội dung phát triển hạ tầng kỹ 

thuật (trang bị máy tính cho CBCC; mạng LAN, kết nối Internet tốc độ cao;chữ 

ký số; sử dụng Mạng truyền số liệu chuyên dùng...).  

- Tiếp tục rà soát, chuẩn bị cơ sở hạ tầng kỹ thuật phù hợp để triển khai 

Chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh, bảo đảm yêu cầu về kỹ thuật, kết nối, an 

toàn thông tin. 

- Tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện mạng LAN của các cơ quan hành chính, đơn 

vị sự nghiệp trực thuộc Sở; bổ sung các trang thiết bị đáp ứng yêu cầu công việc.  

- Rà soát, nâng mức kết nối Internet tốc độ cao đối với các cơ quan, đơn 

vị trực thuộc Sở; Duy trì và đẩy mạnh việc sử dụng chữ ký số trong các hoạt 

động cơ quan. 

3. Phát triển dữ liệu Phát triển các cơ sở dữ liệu ( CSDL chuyên ngành; 

CSDL địa phương…)  

- Phối hợp, hoàn thiện các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tích hợp tại 

Trung tâm lưu trữ dữ liệu của Tỉnh, tiếp tục duy trì kết nối, chia sẻ dữ liệu liên 

quan đến người dân, doanh nghiệp giữa nội bộ các cơ quan, đơn vị của Tỉnh để 

từ đó đơn giản hóa, cắt giảm thủ tục hành chính; từng bước kết nối liên thông, 

chia sẻ dữ liệu theo quy định với các CSDL quốc gia và Hệ thống thông tin một 

cửa điện tử, Cổng Dịch vụ công của Tỉnh, Cổng Dịch vụ công quốc gia phục vụ 

người dân và doanh nghiệp. 

4. Phát triển các ứng dụng, dịch vụ - Phát triển các ứng dụng, dịch vụ 

CNTT phục vụ hoạt động nội bộ các cơ quan nhà nước (phục vụ công tác chỉ 

đạo, quản lý và điều hành; hệ thống thông tin báo cáo; họp trực tuyến; làm việc 

từ xa; phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ; phục vụ các công tác khác;...). 

- Tiếp tục ứng dụng có hiệu quả phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công 

việc của tỉnh, 100% văn bản của Sở, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở được xử 

lý trên môi trường mạng (không bao gồm hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật). 

- Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý tài chính - kế toán, tiến tới 

100% giao dịch, hoạt động trong công tác tài chính - kế toán đều ứng dụng qua 

môi trường mạng. 

- Ứng dụng có hiệu quả hệ thống thông tin cán bộ công chức, viên chức 

tỉnh nhằm quản lý đội ngũ công chức, viên chức một cách hiệu quả; tiến tới thực 

hiện các báo cáo liên quan đến việc thống kê, đào tạo, số lượng, chất lượng … 

- Tổ chức thực hiện các báo cáo định kỳ (không bao gồm nội dung mật) 

được cập nhật qua Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia theo kế hoạch triển khai 

của Tỉnh. 

- Giảm tối đa việc sử dụng tài liệu giấy trong các cuộc họp thông qua các 

Hệ thống thông tin phục vụ họp và các phần mềm xử lý khác. Tổ chức các cuộc 

họp trực tuyến của Sởvớicác cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở. 
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- Tiếp tục duy trì 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được cập nhật 

qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Tỉnh nhằm giúp cho việc theo dõi, 

thống kê tình hình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một 

cửa của Trung tâm phục vụ 

5. Bảo đảm an toàn thông tin Triển khai các nội dung nhằm đảm bảo an 

toàn thông tin cho hoạt động của cơ quan. 

- Thường xuyên rà soát, xây dựng, ban hành, cập nhật các Kế hoạch, quy 

chế, quy định về bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan. 

- Tiếp tục rà soát, cập nhật, phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin 

và triển khai phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ báo cáo 

Sở Thông tin và Truyền thông phê duyệt;  

- Rà soát hiện trạng, tăng cường đầu tư trang thiết bị nhằm nâng cao năng 

lực bảo đảm an toàn thông tin, phòng chống mã độc, ưu tiên cho các hệ thống 

cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp.  

- Xây dựng và triển khai kế hoạch dự phòng, sao lưu dữ liệu, bảo đảm 

hoạt động liên tục của cơ quan, đơn vị; sẵn sàng khôi phục hoạt động bình 

thường của hệ thống sau khi gặp sự cố mất an toàn thông tin mạng. 

 - Định kỳ hàng năm cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo về quản lý, kỹ 

thuật về an toàn thông tin;  

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và trang bị kỹ 

năng cơ bản về an toàn thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động trong cơ quan, đơn vị 

6. Phát triển nguồn nhân lực Các nhiệm vụ để bảo đảm nguồn nhân lực 

cho Chính phủ điện tử/Chính phủ số và an toàn thông tin mạng  

- Tham gia các lớp đào tạo,bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực CNTT 

cho cơ quan Sở, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở do Tỉnh, Sở Thông tin và 

Truyền thông tổ chức. 

V. GIẢI PHÁP  

1. Chỉ đạo, điều hành 

- Tổ chức, triển khai kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt 

động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.  

- Ban hành kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan giai đoạn 

2021-2025 của Sở Nông nghiệp và PTNT và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở. 

- Ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai các văn bản quy phạm pháp 

luật, các văn bản chỉ đạo về triển khai ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 

2021-2025. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời nắm bắt tình hình triển khai ứng 

dụng CNTT tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở; 
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2. Hạ tầng kỹ thuật 

- Đầu tư nâng cấp, thay thế các máy tính, thiết bị xuống cấp, hư hỏng để 

từng bước hoàn thiện các trang thiết bị và đáp ứng được mục tiêu ứng dụng công 

nghệ thông tin theo chỉ đạo của tỉnhgiai đoạn 2021-2025 và thực hiện đảm bảo 

an toàn, an ninh thông tin. Chuẩn bị các điều kiện, trang thiết bị để triển khai đề 

án Trung tâm lưu trữ điện tử Tỉnh theo đúng kế hoạch đề ra. 

- Tăng cường các giải pháp bảo mật an ninh mạng để đảm bảo an toàn, an 

ninh thông tin. 

3. Đảm bảo nguồn nhân lực CNTT 

- Cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nâng cao, 

chuyên sâu về CNTT cho cán bộ, công chức, viên chức của Sở và các cơ quan, 

đơn vị trực thuộc Sở; 

- Bồi dưỡng kiến thức tin học cho cán bộ CCVC các phòng, ban, cơ quan, 

đơn vị thuộc Sở nhằm quản lý, sử dụng và khai thác các trang thiết bị cũng như 

các phần mềm đạt hiệu quả cao, đáp ứng mục tiêu đề ra. 

4. Thông tin tuyên truyền 

- Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về vị trí, vai trò, tầm quan trọng 

của xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử và Thành phố thông minh trong sự 

nghiệp xây dựng, phát triển của Tỉnh; tuyên truyền nâng cao nhận thức về an 

toàn thông tin mạng. Thực hiện nhiều hình thức thông tin tuyên truyền như: 

tuyên truyền, phổ biến thông qua các cuộc họp, hội nghị về các kế hoạch, hoạt 

động ứng dụng và phát triển CNTT của Tỉnh; 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 và Thành phố thông minh. 

5. Ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan: 

- Tiếp tục quán triệt sử dụng hệ thống thư điện tử để trao đổi thông tin 

phục vụ công việc, đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức các phòng, ban, 

cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở có hộp thư điện tử của tỉnh, tất cả các văn bản đi 

và đến đều được xử lý trên môi trường mạng.  

- Tiếp tục thực hiện và nâng cấp phần mềm chuyên ngành (phần mềm kế 

toán, phần mềm quản lý tài sản, phần mềm quản lý cán bộ công chức viên chức, 

phần mềm chế độ chính sách bão hiểm xã hội...) để giảm bớt được các công việc 

thực hiện bằng thủ công. 

- Triển khai đồng bộ phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc đến 

các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh và các 

Bộ, ngành, Trung ương. 

- Tiếp tục cải tiến , nâng cấp, sửa đổi Trang tin điện tử của Sở để phù hợp 

với tình hình và nhiệm vụ trong giai đoạn mới. 

6.Ứng dụng CNTT phục vụ ngƣời dân và doanh nghiệp: 
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- Đẩy mạnh việc triển khai Kế hoạch thực hiện 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. 

- Triển khai ứng dụng CNTT thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông trong giải quyết thủ tục hành chính, gồm: 

+ Tiếp tục rà soát, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 lên 

cổng dịch vụ công trực tuyến Tỉnh, cổng Dịch vụ công Quốc gia (đã bao gồm: 

Tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; Đánh giá và 

công khai mức độ hài lòng của người sử dụng; Hỗ trợ việc truy cập từ thiết bị 

cầm tay thông minh phục vụ người dân, doanh nghiệp khai thác, sử dụng dịch 

vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của Tỉnh); 

- Duy trì, nâng cấp, mở rộng Trang thông tin điện tử Sở. 

7. Đảm bảo an toàn thông tin 

 - Đầu tư các trang thiết bị CNTT nhằm tăng cường bảo đảm an toàn thông 

tin và các dịch vụ hành chính công phục vụ người dân và doanh nghiệp. 

 - Triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước 

nhằm đảm bảo an toàn và tin cậy trong các giao dịch điện tử, phục vụ chỉ đạo, 

điều hành, tác nghiệp và bảo vệ thông tin bí mật nhà nước. 

 - Rà soát, cập nhật hoặc ban hành mới các quy định, quy chế nhằm tăng 

cường công tác đảm bảo an toàn thông tin trong các cơ quan nhà nước. Định kỳ 

hàng năm tổ chức thực hiện kiểm tra, đánh giá về an toàn thông tin. Phối hợp 

với các cơ quan, đơn vị có liên quan bảo đảm an toàn thông tin với các phương 

án, kịch bản phù hợp với tỉnh hình thực tế.. 

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Phòng Tổ chức - Hành chính. 
 

- Chịu trách nhiệm tổ chức triển khai kế hoạch này, theo dõi, đôn đốc các cơ 

quan, đơn vị trực thuộc Sở trong việc triển khai thực hiện các nội dung của kế hoạch. 

- Chịu trách nhiệm duy trì ổn định hoạt động của Trang thông tin điện tử 

Sở, các phần mềm triển khai ứng dụng chung của Sở, Ngành, của Tỉnh. Thường 

xuyên theo dõi hoạt động và kịp thời xử lý sự cố các hệ thống phát sinh. Hỗ trợ, 

hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trực thuộc trong hoạt độngứng dụng một số phần 

mềm. 

- Làm đầu mối tham mưu cho Lãnh đạo Sở trong việc kêu gọi đầu tư, 

tranh thủ các nguồn vốn viện trợ hợp pháp góp phần hoàn thành các mục tiêu, 

nhiệm vụ của kế hoạch. 

- Định kỳ báo cáo tình hình triển khai và ứng dụng CNTT tin về Sở 

Thông tin và Truyền thông theo quy định. 

2. Phòng Kế hoạch Tài chính 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-61-2018-nd-cp-co-che-mot-cua-mot-cua-lien-thong-trong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-357427.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-61-2018-nd-cp-co-che-mot-cua-mot-cua-lien-thong-trong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-357427.aspx
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          Chủ trì, phối hợp với Phòng Tổ chức - Hành chính, các cơ quan, đơn vị 

trực thuộc Sở để bố trí ngân sách đầu tư cho các chương trình, dự án, các nhiệm 

vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Ngành. 

3. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở 

- Tích cực chỉ đạo triển khai ứng dụng CNTT đảm bảo hoàn thành Kế 

hoạch, gắn kết nội dung triển khai ứng dụng CNTT với việc thi đua, khen 

thưởng của từng cá nhân, đơn vị. 

- Xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 

của cơ quan, đơn vị; tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đúng kế hoạch và tiến 

độ đề ra. 

- Đảm bảo hạ tầng kỹ thuật CNTT đáp ứng yêu cầu triển khai các phần 

mềm ứng dụng dùng chung của Sở, của Tỉnh trên cơ sở hướng dẫn, chỉ đạo của 

UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông. 

- Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và nâng cao hiệu quả sử dụng các 

phần mềm ứng dụng, dịch vụ công trực tuyến đã được triển khai, nâng cao hiệu 

quả giải quyết thủ tục hành chính phục vụ công dân, doanh nghiệp tại đơn vị. 

- Thực hiện nghiêm túc việc tham gia các lớp đào tạo, tập huấn sử dụng 

các phần mềm do Sở và các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện. 

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến của cơ 

quan mình. 

- Hàng năm, báo cáo kết quả triển khai về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua 

phòng Tổ chức - Hành chính) trước ngày 05/11/2020. 

Trên đây là báo cáo kết quả ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 

2016-2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Kế hoạch ứng dụng 

công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT giai 

đoạn 2021 -2025./. 
 

Nơi nhận: 

- Các PGĐ Sở; 

- Các phòng chuyên môn thuộc Sở; 

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT,  TCHC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 
 

 

 

Hồ Xuân Hòe 

 


		2020-08-31T15:55:33+0700
	Việt Nam
	Hồ Xuân Hòe<hoxuanhoe@quangtri.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2020-08-31T16:09:00+0700
	Việt Nam
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn<sonnptnt@quangtri.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




