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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ XÂY DỰNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:  806/SXD-VP                            Hà Tĩnh, ngày 15  tháng  6  năm 2016 

 

BÁO CÁO 

Kết quả việc tổ chức thực hiện ứng dụng CNTT tại cơ quan  

Sở Xây dựng 6 tháng đầu năm 2016 

 

Thực hiện Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND ngày 25/05/2011, Kế hoạch số 

133/KH-UBND ngày 16/5/2016 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 1769/KH-SXD 

ngày 27/11/2015 của Sở Xây dựng. Sở Xây dựng báo cáo kết quả tổ chức thực 

hiện ứng dụng CNTT 6 tháng đầu năm 2016 như sau: 

I. Tình hình chung của cơ quan, đơn vị: 

1. Tên cơ quan: Sở Xây dựng Hà Tĩnh. 

2. Địa chỉ: số 14 - Đường Võ Liêm Sơn - Thành phố Hà Tĩnh. 

3. Điện thoại: 0393.855526 

4. Fax: 0393.856102 

5. Email: soxaydung@hatinh.gov.vn 

6. Số lượng CBCNV: 42 người 

7. Số lượng các đơn vị trực thuộc: 02 

8. Số lượng CBCNV tại các đơn vị trực thuộc: 21 người. 

II. Đánh giá kết quả tổ chức thực hiện ứng dụng CNTT 6 tháng đầu 

năm 2016 

1. Công tác tuyên truyền, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các văn bản chỉ 

đạo kế hoạch về ứng dụng CNTT của tỉnh, ngành và đơn vị.  

Được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy Đảng, Lãnh đạo Sở nên việc ứng dụng 

CNTT trong công tác chỉ đạo điều hành công việc trong cơ quan đạt hiệu quả cao 

tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch và khai thác thông tin trên 

môi trường mạng Internet. Trong 6 tháng đầu năm Sở đã tập trung: 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung các văn bản của cấp trên và của 

đơn vị về việc ứng dụng CNTT vào xử lý công việc đến toàn thể cán bộ, công 

chức, viên chức trong toàn cơ quan và 02 đơn vị trực thuộc.  

- Ban hành Kế hoạch số 1769/KH-SXD ngày 27/11/2015 về việc ứng dụng 

CNTT trong hoạt động cơ quan Sở Xây dựng năm 2016. 

- Ban hành Quyết định số 16/QĐ-SXD ngày 05/02/2016 về việc ban hành 

quy chế sử dụng hộp thư điện tử. 

- Ban hành Quyết định số 18/QĐ-SXD ngày 05/02/2016 về việc ban hành 

quy chế Ban Biên tập website Sở Xây dựng. 
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- Ban hành công văn số 269/SXD-VP ngày 09/02/2016 về việc góp ý dự 

thảo Quy chế Quản lý và sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại 

tỉnh Hà Tĩnh. 

- Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án ứng dụng công nghệ thông tin 

trong cải cách hành chính tại Sở đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 

3918/QĐ-SXD ngày 09/10/2015 với quy mô:  

- Nâng cấp Trang thông tin điện tử của Sở thành Cổng thông tin điện tử.  

- Triển khai một cửa điện tử. 

- Xây dựng 21 dịch vụ công trực tuyến mức 3.  

- Xây dựng CSDL và phần mềm quản lý cá nhân, tổ chức tham gia hoạt 

động xây dựng trên địa bàn tỉnh 

- Nâng cấp hạ tầng CNTT: Nâng cấp mạng nội bộ (LAN); đầu tư trang thiết 

bị CNTT tại Văn phòng Sở. 

Đến nay, dự án đang được triển khai thực hiện theo đúng trình tự đầu tư qui 

định của pháp luật. 

- Tiếp tục phối hợp với Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh hoàn thiện và 

xây dựng dự án “xây dựng CSDL về quy hoạch đô thị” với nội dung Quản lý hệ 

thống thông tin về quy hoạch đô thị của Tỉnh. 

- Xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của 

Chính phủ. 

2. Đầu tư hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho ứng dụng CNTT  

- Tổng số cán bộ, công chức của Sở hiện tại là 42 người (trong đó có 2 lái 

xe); tổng số máy tính, máy in trang bị cho cán bộ, công chức để làm việc là: 40 

máy tính để bàn, 07 máy tính xách tay, 23 máy in, 02 máy Scank, 01 máy 

photocopy, 01 máy chiếu, 01 máy in màu, 01 máy chủ sever.  

- Tổng số máy tính của 02 đơn vị trực thuộc : 25 máy (trong đó 18 máy tính 

để bàn và 07 máy tính xách tay của cá nhân). 

- 100% máy tính của Sở được kết nối mạng LAN, Internet và các phần mềm 

dung chung trong nội bộ cơ quan. 

- Mạng Internet của Sở đang dùng bằng đường cáp quang FTTH, tốc độ 

đường truyền 12 Mbps. 

- Áp dụng phần mềm quản lý văn bản vào điều hành vào hoạt động của cơ 

quan Sở. 

- Nâng cấp và áp dụng phần mềm Smarbok trong hoạt động quản lý tài 

chính kế toán. 

- Nâng cấp phần mềm Văn phòng thông minh I-O trong ứng dụng CNTT 

của cơ quan.  

- Tiếp tục nâng cấp, cải tiến cổng thông tin điện tử của Sở nhằm ngày một 

hoàn thiện hơn để đáp ứng các yêu cầu của các cá nhân, tổ chức. 
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- Phối hợp với Trung tâm Công báo và tin học UBND tỉnh triển khai và thực 

hiện phần mềm Dịch vụ công, phần mềm một cửa điện tử liên thông. 

- Đào tạo đội ngũ CNTT chuyên trách, có trình độ kỹ thuật để nâng cấp 

Website của Sở tạo môi trường làm việc điện tử toàn diện trong cơ quan và kết hợp 

với các cơ quan nhà nước khác, hướng tới nâng cao năng suất lao động, giảm chi 

phí hoạt động trong cơ quan. 

- Hoàn thiện và đưa vào áp dụng dự án “Xây dựng CSDL về quy hoạch đô 

thị” với nội dung Quản lý hệ thống thông tin về quy hoạch đô thị của Tỉnh. 

3. Phát triển nhân lực 

- Lãnh đạo phụ trách CNTT (Chức danh Giám đốc CNTT): 

+ Giám đốc CNTT: Phạm Văn Tình. 

+ Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ. 

+ Chức vụ: Phó Giám đốc Sở. 

- Bộ phận chuyên trách CNTT: Được thành lập theo Quyết định số 20/QĐ-

SXD ngày 18/02/2014 về việc thành lập Ban Chỉ đạo CNTT trong hoạt động của 

cơ quan Sở Xây dựng, gồm có 10 người. Trong đó 8/10 chứng chỉ tin học B, 02 

bằng đại học tương đương CNTT. 

- Đội ngũ cán bộ, công chức của Sở hiện nay lực lượng trẻ chiếm đa số và 

được đào tạo cơ bản về tin học nên việc ứng dụng CNTT vào phục vụ công việc rất 

hiệu quả. 

- Trình độ đào tạo tin học cán bộ, công chức của Sở về chứng chỉ là 40/40 

CBCC. 

- Toàn thể cán bộ, công chức của Sở đã sử dụng thành thạo về tin học văn 

phòng và một số ứng dụng của các trình duyệt Website Internet nên các văn bản 

mới được cập nhật một cách mới nhất và nhanh nhất trong việc phục vụ yêu cầu 

công việc trong cơ quan. 

- Nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý 

nhà nước cho toàn thể CBCC trong cơ quan, Sở đã phối hợp với các trung tâm tin 

học trong và ngoài tỉnh, Sở thông tin và Truyền thông tổ chức các đợt đào tạo, tập 

huấn. 

- Cử cán bộ chuyên trách tham gia các lớp đào tạo, tập huấn của tỉnh tổ chức 

về bồi dưỡng nghiệp vụ quản trị mạng và các phần mềm chuyên ngành. 

- Tổ chức tuyên truyền về lợi ích của việc ứng dụng CNTT nhằm nâng cao 

hiểu biết, nhận thức trong việc xây dựng Chính phủ điện tử cho cán bộ, công chức. 

4. Kết quả ứng dụng CNTT 

- Nâng cao ý thức cảnh giác cho toàn thể cán bộ, công chức nói chung và 

cán bộ Quản trị mạng nói riêng về tinh thần cảnh giác bảo đảm an toàn, an ninh 

thông tin, dữ liệu của cơ quan và của cá nhân khi truyền qua mạng. 

- Đảm bảo dữ liệu, thông tin trên hệ thống một cách an toàn khi khai thác và 

sử dụng. 



4 

 

- Kiểm soát được q uyền truy cập của tất cả cán bộ, công chức, viên chức 

trong cơ quan trên các hệ thống thông tin. 

- Nâng cao ý thức, trách nhiệm cho cán bộ quản trị mạng trong việc quản lý 

hệ thống thông tin của cơ quan. 

- Thông qua các hệ thống gửi nhận văn bản, văn bản chỉ đạo điều hành… 

của tỉnh giúp cho công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Sở được nhanh hơn đáp 

ứng được các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh cũng như các đơn vị khác. 

- Áp dụng phần mềm Dịch vụ công, phần mềm một cửa điện tử, một cửa 

điện tử liên thông: Tích hợp và lập quy trình giải quyết 32 TTHC lên Cổng thông 

tin dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, áp dụng một cửa điện tử, một cửa liên thông 

cho tất cả các thủ tục hành chính của Sở từ ngày 11/6/2016 theo đúng lộ trình của 

UBND tỉnh. 

- Việc áp dụng phần mềm văn phòng thông minh IOFFICE thông qua mạng 

Internet, LAN đã tạo điều kiện thuận lợi cho Lãnh đạo Sở phục vụ công tác, tác 

nghiệp, quản lý, điều hành tốt hơn (kể cả khi Lãnh đạo Sở đi công tác xa). 

- Việc áp dụng chữ ký số vào gửi nhận văn bản qua môi trường mạng đã 

đảm bảo được độ xác thực và bảo mật được tài liệu điện tử khi gửi đi. 

- Hệ thống thư điện tử qua mạng Internet hiện nay đã thông dụng, cần thiết 

và không thể thiếu đối với cán bộ, công chức trong toàn cơ quan. 

- Thông qua trang website của Sở, đã cung cấp đầy đủ thông tin về công tác 

CCHC, cải cách TTHC, năng lực của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây 

dựng, công bố giá VLXD, chỉ số giá… cho các chủ thể tham gia hoạt động xây 

dựng. 

- Thông qua mạng Internet các văn bản mới của Trung ương, của Tỉnh được 

cập nhập kịp thời và chính xác nhằm phục vụ tốt công tác quản lý nhà nước của 

ngành. 

5. Công tác đảm bảo an toàn thông tin 

- Tất cả các máy tính của CBCC và máy chủ sever được kết nối mạng 

Internet, Lan, được cài các phần mềm diệt vi rút bản quyền khác nhau và được vận 

hành theo quy trình quản lý mạng tin học nội bộ của cơ quan. 

- Tất cả các thông tin đảm bảo cho việc quản lý, khai thác, sử dụng website 

được an toàn và thuận tiện. 

- Việc lưu trữ và sử dụng thông tin trên hệ thống thông tin của cơ quan được 

thực hiện một cách hệ thống, chính xác và cập nhật để đảm bảo khi khai thác và sử 

dụng.  

- Tất cả các thông tin, tài liệu của CBCC đều được bảo mật tuyêt đối theo 

đúng tiêu chuẩn bảo mật. Khi chưa được sự đồng ý hoặc uỷ quyền bằng văn bản 

hoặc bằng email của Lãnh đạo Sở thì không được tiết lộ bất kỳ thông tin nào ra 

ngoài hệ thống. 

- Luôn luôn duy trì hệ thống bảo vệ nghiệm ngặt để lưu trữ dữ liệu và bảo vệ 

thông tin trên môi trường mạng khỏi bất kỳ sự truy cập trái phép nào. 
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III. Nhiệm vụ trọng tâm về ứng dụng CNTT trong 6 tháng cuối năm 

- Tiếp tục cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến trên diện rộng cho 

người dân và doanh nghiệp, làm cho hoạt động của cơ quan nhà nước minh bạch 

hơn, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. 

- Tiếp tục nâng cấp, cải tiến Website của Sở Xây dựng, tạo môi trường làm 

việc điện tử toàn diện trong cơ quan và kết hợp với các cơ quan khác, hướng tới 

nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí hoạt động trong cơ quan. 

- Trên 90% các văn bản, tài liệu chính thức được trao đổi trong nội bộ cơ 

quan và các cơ quan bên ngoài được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử. 

- 100% tài liệu điện tử gửi qua môi trường mạng được ký số, xác thực và 

bảo mật theo đúng qui định. 

- 100% toàn thể cán bộ, công chức thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện 

tử, phần mềm Văn phòng thông minh I.O và các hệ thống gửi nhận văn bản, văn 

bản chỉ đạo điều hành… của tỉnh. 

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh triển 

khai thực hiện 21 dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 theo đúng chỉ đạo của Văn 

phòng Chính phủ; phối hợp với các đơn vị liên quan Nâng cấp Trang thông tin 

điện tử của Sở lên Cổng thông tin điện tử Sở. 

- Tiếp tục nâng cấp và trang bị mới máy tính để bàn, cải tạo mạng LAN, 

Internet cho cơ quan theo yêu cầu hiện đại hóa nền hành chính. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị đào tạo đội ngũ CNTT chuyên trách, 

CBCC trong cơ quan nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng để trên 80% hồ 

sơ trên dịch vụ công trực tuyến được quản lý trên mạng một cách có hiệu quả và 

quy mô rộng phục vụ tới tận các cá nhân nhân và doanh nghiệp. 

- Bảo đảm dữ liệu điện tử phục vụ cho các hoạt động trong cơ quan và ngoài 

cơ quan được an toàn và bảo mật. 

IV. Kiến nghị đề xuất: 

Để đáp ứng được yêu cầu ngày càng phát triển của nền CNTT và hiện đại 

hóa nền hành chính trong cơ quan và UBND tỉnh giao, Sở Xây dựng đề nghị: 

- Hiện nay, trụ sở cơ quan đang cải tạo và hạ tầng kỹ thuật CNTT tại đơn vị 

đã xuống cấp nghiêm trọng (nhất là các đường line của mạng lan, các bộ chuyển 

đổi, các thiết bị đầu cuối). Đề nghị UBND tỉnh quan tâm, tạo điều kiện cấp kinh 

phí cho Sở để cải tạo, nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ việc ứng dụng 

CNTT nhằm đáp ứng được như cầu công việc và yêu cầu hiện đại hoá nền CNTT 

hành chính hiện đại. 

- Đề nghị UBND tỉnh, các Sở ngành liên quan hàng năm có kế hoạch tổ 

chức các lớp tập huấn đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản trị mạng cho các cán bộ 

phụ trách lĩnh vực CNTT trong các cơ quan, đơn vị. 

- Đề nghị UBND tỉnh, Sở TT&TT quan tâm nghiên cứu việc đào tạo, bồi 

dưỡng chuyển đổi cho một số cán bộ đang thực hiện tốt chuyên trách công tác 

công nghệ thông tin ở các cơ quan, đơn vị và đã có quá trình đào tạo gần tương 
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đương với ngành CNTT nhưng chưa được công nhận hoặc chưa được hưởng chính 

sách hỗ trợ trong ngành. 

Trên đây là Báo cáo kết quả tổ chức thực hiện ứng dụng CNTT tại cơ quan 

Sở Xây dựng 6 tháng đầu năm 2016. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, rất mong 

nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Sở Thông tin và Truyền thông, sự phối hợp 

của các cấp, các ngành để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ./. 
 

Nơi nhận: 

- Sở TT&TT; 

- Lãnh đạo Sở (b/c); 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 
 

 

Trần Xuân Tiến 

 

 


