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KẾ HOẠCH 

Ứng dụng Công nghệ thông tin tại Sở Nông nghiệp và PTNT 

năm 2019 
 

  

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH 11 ngày 29/6/2006; 

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005; 

Căn cứ Luật An toàn thông tin được Quốc hội Khoá XIII nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 19/11/ 2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính 

phủ điện tử; 

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng 

dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về 

Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; 

Căn cứ Quyết định số 877/QĐ-TTg ngày 18/7/2018 của Thủ tướng Chính 

phủ về Ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để các Bộ, 

ngành, địa phương thực hiện trong các năm 2018-2019; 

Căn cứ Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017 của Thủ tướng Chính 

phủ về Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại 

các bộ, ngành, địa phương năm 2017; 

Quyết định số 900/QĐ-UBND ngày 17/3/2017 của UBND tỉnh Bình Định 

về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động các cơ quan nhà 

nước tỉnh Bình Định giai đoạn 2016-2020; 

Quyết định số 2047/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc 

phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ 

quan nhà nước tỉnh Bình Định năm 2018; 

Quyết định số 5022/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Bình Định 

về việc phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bình Định (phiên bản 1.0); 

Thực hiện nhiệm vụ về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt 

động của cơ quan nhà nước hàng năm, Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng kế 

hoạch Ứng dụng CNTT trong năm 2019 với nội dung như sau: 

 

 



I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Đảm bảo trang bị máy tính cho công chức, viên chức và nhân viên thuộc 

các phòng, đơn vị thuộc Sở đạt tỷ lệ 01 máy/CCVC, 100% máy được kết nối 

Internet và mạng LAN. 

- Các văn bản đi, đến đều được xử lý qua hệ thống văn phòng điện tử và điều 

hành qua mạng; Phấn đấu tỉ lệ văn bản gửi đi hoàn toàn bằng bản điện tử ở cấp Sở 

và các đơn vị trực thuộc Sở đạt 100% (trừ các văn bản theo quy định). 

- Ứng dụng hiệu quả CNTT trong hoạt động của cơ quan nhằm tăng năng 

suất lao động, giảm chi phí hoạt động và tạo điều kiện cho công chức, viên chức và 

người lao động khai thác thông tin trên môi trường mạng phục vụ cho công việc. 

- Xây dựng, hoàn thiện hạ tầng cơ sở kỹ thuật, tạo nền tảng phát triển Chính 

quyền điện tử tại tỉnh Bình Định. 

2.  Yêu cầu 

- Xác định ứng dụng CNNTT là nhiệm vụ trọng tâm cấp thiết của từng cơ 

quan, đơn vị nhằm hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ được giao. 

- Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, cung 

cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyển mức độ cao, 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, hướng tới Chính quyền điện tử, gắn liền với 

quá trình cải cách hành chính. 

- Xây dựng, kết nối và chia sẻ các hệ thống thông tin lớn, tạo môi trường 

làm việc điện tử rộng khắp giữa các cơ quan, đơn vị, hướng tới nâng cao năng suất 

lao động, giảm thời gian tác nghiệp và chi phí hoạt động của cơ quan nhà nước. 

II/ NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP TRỌNG TÂM 

1. Củng cố phát triển hạ tầng kỹ thuật 

- Xác định rõ nội dung phát triển hạ tầng kỹ thuật: trang bị máy tính, mạng 

máy tính trong mỗi đơn vị và giữa đơn vị các cấp, bảo đảm an toàn, an ninh thông 

tin… Chú ý phát triển hạ tầng phải hướng tới phục vụ các mục tiêu cụ thể. 

- Tiếp tục củng cố và nâng cấp mạng Internet các đường truyền dữ liệu, đáp 

ứng yêu cầu làm việc trên môi trường mạng của nội bộ khối văn phòng Sở và các 

đơn vị trực thuộc. 

- Kết nối Internet 100% máy tính nội bộ văn phòng Sở và các đơn vị trực 

thuộc, đảm bảo khả năng truy cập và đăng/tải tài liệu, dữ liệu. 

- Tiếp tục duy trì vận hành, nâng cấp, bảo trì, bảo dưỡng website Sở. 

- Trang bị mới máy tính cho các phòng, đơn vị thuộc Sở, thay thế các máy 

tính (PC) có cấu hình thấp (cũ), hết niên hạn sử dụng tại các phòng ban và đơn vị 

thuộc Sở, đáp ứng công tác chuyên môn. 

- Trang bị các phần mềm chuyên ngành để phục vụ kịp thời công tác quản lý 

nhà nước về lĩnh vực Nông nghiệp và Nông thôn. 



- Đảm bảo 100% các máy tính được cài các phần mềm chống virus, phần 

mềm độc hại. Đầu tư Tường lửa (Firewall) cho toàn bộ các hệ thống máy chủ  của 

Sở để bảo vệ, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin. Tuyên truyền đến công chức 

,viên chức và nhân viên của Sở thực hiện nghiêm túc Quy chế đảm bảo an toàn, an 

ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT của các cơ quan nhà nước trên địa 

bàn tỉnh Bình Định. 

- Tiếp tục thực hiện tốt quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong nội 

bộ của Sở. 

- Thường xuyên sao lưu, dự phòng dữ liệu, đảm bảo an toàn dữ liệu. 

2. Triển khai các ứng dụng CNTT tin trong nội bộ cơ quan và đơn vị 

trực thuộc 

a) Tiếp tục ứng dụng phần mềm một cửa điện tử: Triển khai áp dụng các thủ 

tục hành chính được tiếp nhận và xử lý bằng phần mềm một cửa điện tử. 

+ Đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở. 

+ Đơn vị phối hợp: Các phòng, Chi cục thuộc Sở có TTHC. 

+ Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

b) Ứng dụng phần mềm Văn phòng điện tử 5.0: 100% các văn bản đi, đến 

đều được xử lý qua phần mềm. 

+ Đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở. 

+ Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. 

+ Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

c) Ứng dụng Hộp thư điện tử công vụ: Phấn đấu 100% công chức, viên chức 

đều sử dụng thư điện tử trong triển khai công việc, trao đổi thông tin và chỉ đạo 

điều hành. 

d) Ứng dụng Chữ ký số đối với các văn bản đi: 50% các văn bản đi được xử 

lý chữ ký số 

+ Đơn vị thực hiện: Văn phòng Sở. 

+ Thời gian thực hiện: Thường xuyên.  

+ Đối tượng : Lãnh đạo Sở. 

e) Tiêp tục Ứng dụng phần mềm “Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện 

nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao” trong việc theo dõi các nhiệm 

vụ 

+ Đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở. 

+ Đơn vị phối hợp: Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở. 

+ Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

f) Xây dựng trang thông tin điện tử: Thường xuyên cập nhật đầy đủ, kịp thời 

các văn bản chỉ đạo điều hành của Sở, thông tin về chỉ đạo sản xuất, tình hình sâu 

bệnh, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, thủy sản để người dân tham khảo, theo 

dõi và có biện pháp chủ động phòng trừ hiệu quả đảm bảo phục vụ sản xuất nông 

nghiệp bền vững tại địa chỉ http://snnptnt.binhdinh.gov.vn. 

- Nâng cao chất lượng tin bài trên trang thông tin điện tử của Sở. 

http://snnptnt.binhdinh.gov.vn/


- Xây dựng chuyên mục về hỏi đáp khoa học kỹ thuật của ngành và các nội 

dung liên quan; nâng cấp website Sở đảm bảo quy định và hoạt động hiệu qủa. 

+ Đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở. 

+ Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị trực thuộc. 

+ Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

g) Khai thác, sử dụng có hiệu quả các phần mềm như:  Phần mềm Quản lý 

tài sản, Quản lý kế toán tài chính MISA Mimosa.Net, Phần mềm thẩm tra dự toán 

ADTPro, Phần mềm hệ thống thông tin địa lý Mapinfor phục vụ công tác chuyên 

môn một các có hiệu quả. 

h) Thực hiện tốt 17 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 theo Quyết định số 

846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017 và Quyết định số 877/QĐ-TTg ngày 18/7/2018 của 

Thủ tướng Chính phủ và Quy định tại Thông tư 26/2009/TT-BTTTT ngày 

31/7/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

i) Tổ chức kiểm tra, nhắc nhở các đơn vị thuộc Sở triển khai ứng dụng Hệ 

thống Văn phòng điện tử, thư điện tử công vụ đảm bảo theo quy định. 

k) Tập huấn xử lý các vướng mắc trong ứng dụng Văn phòng điện tử và thư 

điện tử công vụ cho công chức và các đơn vị thuộc Sở. 

l) Đôn đốc các đơn vị trực thuộc Sở có TTHC cấp độ 3 tăng cường thực hiện 

và  tiếp tục tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ TTHC cấp 

độ 3 mà các đơn vị đăng ký triển khai. 

m) Đề xuất triển khai, sử dụng chữ ký số trong hoạt động ứng dụng CNTT 

tại các đơn vị trực thuộc Sở. Đối với các văn bản của đơn vị phát hành: Công văn, 

Thông báo, Giấy mời, Quyết định, Tờ trình... có tích hợp chữ ký số. 

3. Công tác triển khai đảm bảo an toàn, thông tin 

- Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các quy định, 

văn bản hướng dẫn của Nhà nước về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho đội 

ngũ lãnh đạo, CCVC của Sở. 

- Tiếp tục triển khai ứng dụng các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin: Hệ 

thống cảnh báo truy cập trái phép, tường lửa, các giải pháp đảm bảo chống virus, 

mã độc hại cho hệ thống mạng, cho máy tính cá nhân; triển khai các giải pháp sao 

lưu dự phòng dữ liệu quan trọng. 

4. Phát triển nguồn nhân lực 

- Cử công chức, viên chức chuyên trách về công nghệ thông tin tại Khối văn 

phòng Sở và các đơn vị tham gia đầy đủ các lớp tập huấn về kỹ năng sử dụng, khai 

thác các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin và nội dung chuyên sâu khác về 

quản trị mạng, quản trị hệ thống; an toàn, an ninh thông tin, an ninh mạng khi 

UBND tỉnh hoặc Sở TT và TT tổ chức. 

- Phối hợp với Trung tâm Ứng dụng CNTT của Sở TT và TT mở các lớp đào 

tạo, bồi dưỡng chuyên môn về quản trị hệ thống mạng, an ninh mạng, chữ ký số; 

quản lý triển khai, vận hành hệ thống CNTT cho công chức, viên chức chuyên 

trách về CNTT tại các đơn vị trực thuộc Sở khi có nhu cầu. 



III/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Toàn thể công chức, viên chức, nhân viên của Văn phòng Sở và các đơn 

vị trực thuộc Sở thực hiện ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan, đơn vị 

trong năm 2019 theo quy định. 

2. Văn phòng Sở phối hợp với Phòng KHTC dự trù kinh phí triển khai ứng 

dụng CNTT năm 2019 đảm bảo hiệu quả. 

3. Giao Chánh Văn phòng Sở phối hợp với Trưởng các phòng chuyên môn 

và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ triển khai kế 

hoạch, đồng thời tổng hợp báo cáo Giám đốc Sở chỉ đạo kịp thời. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện ứng dụng CNTT trong hoạt động của Sở 

Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Định năm 2019. Yêu cầu Trưởng các phòng 

chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Các PGĐ Sở (để biết); 

- Các phòng chuyên môn; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP.  

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phan Trọng Hổ 
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