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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: 324 /SXD-VP Hà Tĩnh, ngày 18 tháng  3  năm 2016 

 

BÁO CÁO 

Công tác chỉ đạo và triển khai ứng dụng CNTT quí I năm 2016  

 
 

Thực hiện Công văn số 127/STTTT-CNTT ngày 10/3/2016 của Sở Thông 

tin và Truyền thông về việc báo cáo công tác chỉ đạo và triển khai ứng dụng 

CNTT quí I năm 2016; Sở Xây dựng báo cáo công tác chỉ đạo và kết quả triển 

khai các ứng dụng CNTT trong quí I năm 2016 như sau: 

1. Công tác chỉ đạo thực hiện các văn bản của trung ương và của tỉnh 

về CNTT 

- 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. 

- 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. 

- Chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Công 

báo Tin học - UBND tỉnh và các đơn vị chuyên ngành CNTT để triển khai thực 

hiện dự án Ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính tại Sở Xây 

dựng 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. 

- Phối hợp với Trung tâm CNTT nâng cấp phần mềm Văn phòng điện tử 

IOFFICE để liên thông với Chính phủ và các đơn vị. 
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- Triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 

14/10/2015 của Chính phủ. 

2. Kết quả triển khai các ứng dụng CNTT trong quí I 

- Hoàn thiện việc nâng cấp phần mềm Văn phòng thông minh IOFFICE 

trong ứng dụng CNTT của cơ quan và liên thông với Văn phòng Chính phủ 

cũng như các đơn vị khác.  

- Triển khai lập Báo cáo kinh tế kỷ thuật đầu tư dự án CNTT của Sở với 

các nội dung sau:  

+ 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. 

- Áp dụng, khai thác có hiệu quả các hệ thống thông tin dùng chung của 

tỉnh trong việc phục vụ cho công tác quản lý nhà nước của cơ quan như:  

+ Hộp thư điện tử; phần mềm guinhanvb.hatinh.gov.vn, 

vanbanchidao.hatinh.gov.vn; Một cửa liên thông; dhtn.hatinh.gov.vn (tổng số 

văn bản điện tử đã nhận: 613 văn bản, tổng số văn bản đã ban hành và thực hiện 

ký số để gửi: 205 văn bản). 

+ Các phần mềm dùng chung và phần mềm nghiệp vụ của cơ quan: Phần 

mềm lịch công tác (đã đăng tải đầy đủ lịch công tác của Ban Giám đốc và các 

phòng ban của Sở); Văn phòng điện tử I-OFFICE (tổng số văn bản đã đưa lên 

phần mềm Văn phòng điện tử I-OFFICE: 613 văn bản và đăng tải đầy đủ các 

văn bản của Sở đã ban hành lên mục công văn đi của phần mềm); Phần mềm 

Smarbok trong hoạt động quản lý tài chính kế toán và phần mềm kê khai thuế; 

Trang thông tin điện tử của Sở đã cung cấp 32 dịch vụ công trực tuyến mức độ 

1, 2 cho các tổ chức, doanh nghiệp và người dân khi tham gia. 

+ Thực hiện dự án ứng dụng CNTT trong CCHC tại cơ quan đã được 

UBND tỉnh phê duyệt, Sở Xây dựng đã phối hợp với công ty tư vấn đang nâng 

cấp Trang thông tin điện tử lên Cổng thông tin điện tử để triển khai một cửa điện 

tử và xây dựng 21 dịch vụ công trực tuyến mức 3 nhằm tạo điều kiện phục vụ 

cho các tổ chức, doanh nghiệp và người dân khi tham gia. Đến nay, dự án đang 

được triển khai thực hiện theo đúng trình tự đầu tư qui định của pháp luật. 

2. Mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm các quý tiếp theo 

Tiếp tục triển khai thực hiện dự án CNTT trong CCHC, trong đó ưu tiên 

triển khai sớm các nội dung sau: 

+ Hoàn thiện việc nâng cấp Trang thông tin điện tử lên Cổng thông tin 

điện tử, 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 
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hoạt động trong cơ quan cũng như cho các tổ chức, doanh nghiệp và người dân 

khi tham gia.  

+ Cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến trên diện rộng cho người 

dân và doanh nghiệp từ mức độ 2 lên mức độ 3 gồm 21 dịch vụ công trực tuyến, 

làm cho hoạt động của cơ quan nhà nước công khai, minh bạch hơn, tạo điều 

kiện thuận lợi phục vụ người dân và doanh nghiệp. 

+ Triển khai một cửa điện tử. 

- Rà soát, đánh giá lại hiện trạng hạ tầng CNTT của Sở để tham mưu đề 

xuất lãnh đạo Sở đầu tư nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại tạo điều kiện tốt 

nhất cho cán bộ, công chức, viên chức để làm việc và phục vụ các yêu cầu của 

người dân. 

- Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài tỉnh nhằm đào tạo đội ngũ cán 

bộ, công chức của Sở về ứng dụng và sử dụng CNTT toàn diện hơn và phấn đấu 

trên 80% hồ sơ trên dịch vụ công trực tuyến được quản lý trên môi trường mạng 

một cách có hiệu quả và quy mô rộng phục vụ tới tận các cá nhân nhân và doanh 

nghiệp.  

- 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 điện tử thông minh I.O và các hệ thống gửi nhận 

văn bản, văn bản chỉ đạo điều hành… của tỉnh. 

- 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. 

- Tiếp tục nâng cấp và áp dụng phần mềm Smarbok trong hoạt động quản 

lý tài chính kế toán và phần mềm kê khai thuế. 

- Tiếp tục nâng cấp và hoàn thiện phần mềm Văn phòng thông minh I-O 

trong ứng dụng CNTT của cơ quan, đồng thời liên thông với Văn phòng Chính 

phủ, phần mềm TDOfffice của tỉnh và các cơ quan, đơn vị khác.  

 

Nơi nhận: 

- Sở TT&TT; 

- Lãnh đạo Sở (b/c); 

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

Đã ký 

 

 

 

Phạm Văn Tình 
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