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   UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

  SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 
Số: 2085 /SNN-TCHC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
      Quảng Trị, ngày 13 tháng 12 năm 2019 

 

     V/v cung cấp số liệu phục vụ xây 

dựng Báo cáo ICT Index 2019 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị 
 

 

 

 

 

Thực hiện Quyết định số 41/2019/QĐ-UBND ngày 22/10/2019 về việc ban 

hành Quy định Chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn 

tỉnh Quảng Trị, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo đánh giá xếp 

hạng mức độ sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ 

quan theo biểu mẫu gửi kèm. 

Sở Nông nghiệp và PTNT cung cấp số liệu để Sở Thông tin và Truyền 

thông tổng hợp./. 

 

 

 Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, TCHC. 

 KT.GIÁM ĐỐC 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

  Trần Thanh Hiền 



2 

 

PHIẾU THU THẬP SỐ LIỆU VỀ MỨC ĐỘ SẴN SÀNG ỨNG DỤNG 

CNTT  

CHO CÁC SỞ BAN NGÀNH CẤP TỈNH NĂM: 2019 
(Kèm theo công văn số 2085 /SNN-TCHC ngày 13/12/2019) 

 

A. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên đơn vị: Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị 

2. Địa chỉ: 270 Hùng Vương - TP Đông Hà - Quảng Trị 

3. Điện thoại: 0233.3852.573, Fax: 0233.3855013 

4. Email: vanphongsnnptntqt@quangtri.gov.vn 

5. Tổng số các đơn vị QLNN trực thuộc: 11 

(Chỉ tính các đơn vị quản lý nhà nước trực thuộc như: Phòng, ban, đơn vị 

chuyên môn. Không tính đơn vị sự nghiệp) 

          6. Tổng số cán bộ công chức, viên chức của đơn vị: 27 (cơ quan Sở) 

 (Cán bộ công chức, viên chức của CQNN bao gồm: cán bộ, công chức, 

viên chức trong biên chế; công chức, viên chức tập sự; cán bộ hợp đồng thực 

hiện chức trách, nhiệm vụ của công chức, viên chức)  

           7. Tổng số thủ tục hành chính đã được thống kê theo Đề án 30: 119 

B. HẠ TẦNG KỸ THUẬT CNTT 

1. Tổng số máy tính trong đơn vị: 26 

2. Tổng số máy tính trong đơn vị có kết nối Internet băng rộng: 

 Tổng số máy tính có kết nối  mạng LAN: 26 

 Tổng số máy tính có kết nối WAN: 26 

 3. Tổng số máy chủ: 0 

4. Số lượng các thiết bị mạng: 

a. Switch: 04 

b. Modem: 09 

c. Router: 0 

d. Tủ Rack: 08 

e. Thiết bị chống sét: 0 

f. Thiết bị tường lửa (firewall): 0 

5. Tổng dung lượng băng thông rộng: 

6. Kết nối với các đơn vị trực thuộc, địa phương: 

  Có:        Không   

7. Tổng đầu tư từ ngân sách nhà nước cho hạ tầng kỹ thuật CNTT trong 

năm: 23.340.000 đồng. 

+ Kinh phí không thường xuyên của đơn vị: 14.180.000 đồng  

+ Kinh phí thường xuyên của đơn vị: 9.160.000 đồng  
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C.  HẠ TẦNG NHÂN LỰC CNTT 

1. Tổng số cán bộ công chức, viên chức: 01 

2. Tổng số cán bộ công chức biết sử dụng máy tính thành thạo trong công 

việc: 26. 

3. Tổng số cán bộ chuyên trách CNTT trong đơn vị: 00 

     Trong đó: 

     a. Trung cấp: 

b. Cao đẳng, Đại học: 01 

c. Trên Đại học: 

4. Số lượng cán bộ đi tập huấn các khóa đào tạo về CNTT: 07 

5. Tổng chi ngân sách nhà nước cho đào tạo CNTT trong năm: 0 triệu 

đồng 

D. ỨNG DỤNG CNTT 

          1. Tổng chi ngân sách cho ứng dụng CNTT (phần mềm, dịch vụ, tư vấn, 

chi khác) trong năm: 23.340.000 đồng.  

          2. Tổng số CBCCVC trong đơn vị được cấp hộp thư điện tử: 26 

          3. Tổng số CBCCVC trong đơn vị sử dụng thư điện tử trong công việc: 26 

          4. Tổng số thủ tục hành chính đã được tin học hóa: 119 

 Được tin học hóa từ 80% trở lên: 119/119 

 Được tin học hóa 50% - 80%: 

 Được tin học hóa dưới 50%: 

 Hoàn toàn chưa được tin học hóa: 

5. Hệ thống an ninh - an toàn thông tin: 

 Hệ thống an ninh mạng:        Có        Không        

 Hệ thống sao lưu dữ liệu:       Có          Không   

          6. Triển khai các ứng dụng cơ bản:  

 Quản lý văn bản và điều hành công việc:   Có         Không 

 Hệ thống một cửa điện tử:     Có         Không 

 PM quản lý nhân sự:       Có        Không 

 PM quản lý Tài chính – Kế toán:      Có        Không 

 PM quản lý tài sản cố định:        Có        Không 

 PM khác (liệt kê): Phần mềm Theo dõi chỉ đạo và thống kê thực 

hiện nhiệm vụ, Phần mềm Bảo hiễm xã hội. 

7. Phần mềm có bản quyền: 

 - PM hệ điều hành có bản quyền:  

            + Windows XP: …..; Windows Vista:….; Windows 7, 8:….; 

   + Windows Server 2003:……; Windows Server 2008:….; 

  - PM văn phòng:  
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   + MS Office 2010; 

  - Bộ gõ tiếng Việt: 

Tên PM: UNIKEY; Số lượng: 26; 

Tên PM:……………………...; Số lượng:………; 

Tên PM:……………………...; Số lượng:………; 

- Phần mềm diệt virus:  

Tên PM: Bkav ; Số lượng: 26; 

Tên PM:……………………...; Số lượng:………; 

   - PM khác: 

Tên PM:……...........................; Số lượng:………; 

Tên PM:……………………...; Số lượng:………; 

 8. Phần mềm mã nguồn mở: 

   - PM hệ điều hành (Ubuntu, Debian, Fedora, Redhat…): 

Tên PM:……...........................; Số lượng:………; 

Tên PM:……………………...; Số lượng:………; 

- Phần mềm văn phòng (Open Office): 

Tên PM:……...........................; Số lượng:………; 

Tên PM:……………………...; Số lượng:………; 

- Bộ gõ tiếng Việt Unikey:  26 

- Phần mềm duyệt web Mozilla Firefox: 26 

 9. Trang thông tin điện tử hoặc Website của đơn vị:  

 Địa chỉ Trang thông tin điện tử của đơn vị: 

sonongnghiep.quangtri.gov.vn  

- Ban biên tập của Trang thông tin điện tử:       Có        Không 

- Số lần truy cập:  4,398,996 (tính từ 12/2019) 

- Chính sách nhuận bút cho Ban biên tập:   Có          Không  

 Tần suất cập nhật thông tin: 

 Hàng ngày   Hàng tuần 

 Hàng tháng   Không thường xuyên 

          10. Tỷ lệ thông tin chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo đơn vị được đưa lên 

Trang thông tin điện tử: 100% thông tin chỉ đạo đều được đưa lên Trang Thông 

tin điện tử. 

          11. Tổng số dịch vụ hành chính công: 119 

          12. Tổng số dịch vụ công trực tuyến được cung cấp trên mạng: 

trong đó:  

 Số dịch vụ mức 1:  

 Số dịch vụ mức 2: 110 

 Số dịch vụ mức 3: 08  



5 

 

 Số dịch vụ mức 4: 01 

E. MÔI TRƯỜNG TỔ CHỨC VÀ CHÍNH SÁCH 

1.Cơ chế chính sách ứng dụng và phát triển CNTT: 

 Cơ chế, chính sách riêng khuyến khích ứng dụng và phát triển 

CNTT:  

   Có   Không 

Tên và trích yếu văn bản: Quyết định số 620/QĐ-SNN ngày 25/11/2016 

của Sở Nông nghiệp và PTNT, văn bản số 1222/SNN-VP ngày 07/8/2019 về 

tiếp tục tăng cường công tác ứng dụng công nghệ thông tin, Quyết định số 

167/QĐ-UBND ngày 8/4/2019 về việc kiện toàn Ban biên tập Trang Thông tin 

điện tử Sở Nông nghiệp và PTNT. 

 Chính sách phát triển nguồn nhân lực cho ứng dụng và phát triển 

CNTT: 

    Có   Không 

Tên và trích yếu văn bản: Tham gia các lớp đào tạo do Sở Thông tin và 

Truyền thông tổ chức: Quyết định số 605/QĐ-SNN ngày 20/11/2019 về việc cử 

công chức tham gia lớp bồi dưỡng tập huấn an toàn và bảo mật thông tin năm 

2019, văn bản số 2053/SNN-TCHC ngày 6/12/2019 về việc cử cán bộ tham gia 

tập huấn sử dụng Phần mềm tổng hợp kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị. 

 Các quy định về quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử 

trong nội bộ của cơ quan: 

         Có   Không 

Tên và trích yếu văn bản: Văn bản số 1037/SNN-VP ngày 21/11/2015 

 Các chính sách nhằm giảm giấy tờ, tăng cường chia sẻ thông tin 

trong hoạt động của cơ quan: 

         Có   Không 

Tên và trích yếu văn bản: Thông báo số 31/TB-SNN ngày 07/01/2019 

về việc áp dụng chữ ký số trong gửi nhận văn bản. 

 Các chính sách bảo đảm an toàn an ninh thông tin trong hoạt động 

của cơ quan: 

         Có   Không 

Tên và trích yếu văn bản: Quyết định số 620/QĐ-SNN ngày 25/11/2016 

của Sở Nông nghiệp và PTNT. 

2. Mức độ quan tâm của lãnh đạo đơn vị đối với việc ứng dụng và phát triển 

CNTT (đánh dấu vào một trong các ô sau): 

 Không quan tâm hoặc quan tâm rất ít  Quan tâm ở mức trung 

bình 

 Quan tâm ở mức khá     Rất quan tâm           

 

http://vb.snnptnt.quangtri.gov.vn/SNNPTNT.nsf/0/F4BAB1767F9259F9472584B8000FD07B?OpenDocument
http://vb.snnptnt.quangtri.gov.vn/SNNPTNT.nsf/0/F4BAB1767F9259F9472584B8000FD07B?OpenDocument
http://vb.snnptnt.quangtri.gov.vn/SNNPTNT.nsf/0/F4BAB1767F9259F9472584B8000FD07B?OpenDocument
http://vb.snnptnt.quangtri.gov.vn/SNNPTNT.nsf/0/1DB294206738B4D5472584C8003C2F0B?OpenDocument
http://vb.snnptnt.quangtri.gov.vn/SNNPTNT.nsf/0/1DB294206738B4D5472584C8003C2F0B?OpenDocument
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Xin vui lòng cho biết: 

 Họ và tên người khai:  Đỗ Thị tuyết Minh 

 Bộ phận công tác: Phòng Tổ chức Hành chính 

 Chức vụ: Chuyên viên 

 Điện thoại liên lạc: 0533.550367.  

 E-mail: vanphongsnnptntqt@quangtri.gov.vn  

 

 

Người khai 

 

 

 

 

 

Đỗ Thị Tuyết Minh 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Trần Thanh Hiền 
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