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UBND TỈNH HƯNG YÊN 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
 

Số: 03/KH-SVHTTDL 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

Hưng Yên, ngày 15 tháng 01 năm 2020 

KẾ HOẠCH 

Ứng dụng công nghệ thông tin 2020 

  

Căn cứ Kế hoạch số 149/KH-UBND ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh Hưng 

Yên về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 

2020. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ 

thông tin năm 2020 như sau: 

I. NỘI DUNG  

1. Hạ tầng kỹ thuật 

- 100% cán bộ công chức được trang bị máy tính để phục vụ công việc; 

- 100% máy tính được kết nối Internet; 

- 100% các phòng, ban, đơn vị được đầu tư, trang thiết bị CNTT đồng bộ, 

đảm bảo an toàn thông tin; 

- 100% các phòng, ban, đơn vị được kết nối, sử dụng mạng truyền số liệu 

chuyên dùng cua các cơ quan Đảng, Nhà nước (triển khai theo kế hoạch của tỉnh). 

2. Ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ cơ quan 

- 100% cán bộ công chức; các đơn vị trực thuộc sử dụng thành thạo Phần 

mền quản lý văn bản và điều hành; 

 - 100% văn bản đến cơ quan được truyền trên môi trường mạng (phần mền 

quản lý văn bản và điều hành); 

- 100% văn bản đi được tích hợp chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng của 

Chính phủ và được truyền trên môi trường mạng (phần mền quản lý văn bản và 

điều hành); 
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- 100 % cán bộ công chức của cơ quan sử dụng Hòm thư công vụ để trao đổi 

thông tin phục vụ công việc; 

- 100% máy tình được cài đặt phần mềm diệt vi rút có bản quyền của Bkav 

(do Sở Thông tin và Truyền thông trang bị); 

- Ứng dụng phần mềm quản lý cán bộ; Phần mềm quản lý Kế toán tài chính. 

3. Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp 

- 100% Thủ tục hành chính được được giải quyết ở mức độ 3; 

- 30% Thủ tục hành chính được được giải quyết ở mức độ 4; 

- 100% TTHC được cập nhật trên hệ thống phần mềm Một cửa; 

- Duy trì hoạt động thường xuyên, liên tục Công thông tin điện tử của Sở; 

cung cấp đầy đủ thông tin theo Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của 

Chính phủ. 

4. Nguồn nhân lực công nghệ thông tin 

- Tuyển dụng 01 cán bộ chuyên trách về Công nghệ thông tin; 

- Cử cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ công nghệ thông 

tin; an toàn thông tin đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.  

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng Sở 

- Tham mưu lãnh đạo Sở bố trí ngân sách để triển khai thực hiện kế hoạch; 

phối hợp với VNPT đảm bảo đường truyền Internet phục vụ các hoạt động về 

CNTT tại cơ quan. 

- Duy trì hoạt động thường xuyên phần mềm Một cửa; hoạt động Cổng 

thông tin điện tử của Sở; phối hợp, đăng tải các thủ tục hành chính giải quyết ở 

mức độ 3, 4 phục vụ người dân và doanh nghiệp; đôn đốc các phòng, ban, đơn vị 

triển khai thực hiện kế hoạch. 
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- Rà soát hệ thống máy tính, trang thiết bị CNTT của sở, tham mưu lãnh đạo 

Sở, đề nghị mua mới, sửa chưa đảm bảo hoạt động hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu 

công việc. 

- Đảm bảo 100% vản bản đến, đi được truyền trên môi trường mạng. 

- Ứng dụng hiệu quả phần mềm quản lý Kế toán tài chính. 

2. Phòng Tổ chức - Pháp chế: Triển khai phần mềm Quản lý cán bộ. 

3. Các phòng, ban, đơn vị; cán bộ công chức: Phối hợp chặt chẽ với Văn 

phòng Sở trong việc triển khai kế hoạch này; thường xuyên cập nhật Phần mềm 

quản lý văn bản và điều hành; tích cực trao đổi thông tin qua Hòm thư công vụ. 

Trên đây là kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020. Yêu cầu các phòng, ban, đơn vị triển khai 

thực hiện theo đúng kế hoạch./. 

Nơi nhận: 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Lãnh đạo sở; 

- Các phòng, ban, đơn vị  thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phạm Văn Hiệu 
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