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UBND TỈNH VĨNH PHÚC 
SỞ NGOẠI VỤ 

Số :         /BC-SNgV 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Vĩnh Phúc, ngày       tháng 6 năm 2020 

 

BÁO CÁO 

Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-TU ngày 09/5/2006  

của Ban thường vụ Tỉnh ủy về phát triển và ứng dụng CNTT  

trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2006-2010 

 

Thực hiện Văn bản số 456/STTTT-BCVT ngày 28/5/2020 của Sở Thông 

tin và Truyền thông về việc báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-TU 

ngày 09/5/2006 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về phát triển và ứng dụng CNTT 

(CNTT) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2006-2010, Sở Ngoại vụ tổng 

hợp báo cáo kết quả như sau: 

I. CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI  

NGHỊ QUYẾT 

Thực hiện chủ trương, chiến lược của Chính phủ về thúc đẩy phát triển và 

ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước; các văn bản chỉ đạo của UBND 

tỉnh về phát triển CNTT. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác ứng dụng 

CNTT trong phát triển kinh tế xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng cao 

năng xuất lao động, tiết kiệm chi phí, tạo tiện ích cho người dân và doanh 

nghiệp, Lãnh đạo Sở Ngoại vụ đã quan tâm chỉ đạo phổ biến, quán triệt tới toàn 

thể công chức, viên chức và người lao động việc triển khai ứng dụng và phát triển 

CNTT gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan. Sở Ngoại vụ đã ban 

hành một số văn bản triển khai thực hiện 01/NQ-TU ngày 09/5/2006 của Ban 

thường vụ Tỉnh ủy về phát triển và ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, 

giai đoạn 2006-2010, như sau: 

- Quyết định số 03/QĐ-SNgV ngày 03/01/2018 về việc ban hành Quy chế 

quản lý và cung cấp thông tin trên Cổng giao tiếp điện tử Sở Ngoại vụ. 

- Kế hoạch số 448/KH-SNgV ngày 21/9/2018 về việc triển khai thi hành 

Luật tiếp cận thông tin. 

- Kế hoạch  số 453/KH-SNgV ngày 21/09/2018 về việc Nâng cao chỉ số 

hiệu quả quản trị và hành chính công giai đoạn 2018 - 2021. 

- Văn bản số 547/SNgV -VP ngày 30/10/2018 về việc triển khai thực hiện 

Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

trong giải quyết TTHC. 
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- Kế hoạch 88A/KH-SNgV ngày 28/02/2019 về việc Ứng dụng CNTT 

năm 2019. 

- Quyết định số 15/QĐ-SNgV ngày 26/04/2019 về việc ban hành Quy chế 

đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT của Sở Ngoại vụ 

Vĩnh Phúc. 

- Kế hoạch 531/KH-SNgV ngày 21/10/2019 về việc Ứng dụng CNTT 

năm 2020. 

- Kế hoạch số 17/KH-SNgV ngày 14/01/2020 về việc kiểm soát TTHC, 

cải cách TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2020. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP NÊU 

TRONG NGHỊ QUYẾT 

1. Đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ chủ yếu 

a) Phát triển hạ tầng kỹ thuật CNTT - truyền thông: 

Sở Ngoại vụ là một trong những đơn vị được UBND tỉnh quan tâm từ giai 

đoạn đầu triển khai thí điểm ứng dụng CNTT trong thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn. Về hạ tầng kỹ thuật CNTT đã được trang bị cơ bản nhằm đáp ứng yêu cầu 

nhiệm vụ. Hệ thống mạng LAN hiện nay của Sở được đầu tư được nâng cấp từ 

năm 2015 với 64 nút mạng, kết nối Internet thông qua mạng truyền số liệu 

chuyên dùng. Cụ thể: 

- Tổng số máy tính hiện có là 29 bộ; 

- Tổng số máy in là 15 chiếc.  

- Tổng số máy quét hiện có là 3 chiếc (trong đó 01 chiếc đang sử dụng ở 

Văn thư, 01 sử dụng tại Thanh tra Sở, 01 Trung tâm thông tin đối ngoại và Xúc 

tiến viện trợ). 

- Thiết bị chuyển mạch: 04 chiếc (24 port). 

b) Về ứng dụng CNTT 

Các phần mềm và ứng dụng đang được sử dụng tại Sở Ngoại vụ gồm: 

- Hệ thống quản lý văn bản và điều hành; 

- Hệ thống phần mềm Quản lý nghiệp vụ đối ngoại;  

- Cổng thông tin điện Sở Ngoại vụ; 

- Các phần mềm kế toán, bảo hiểm xã hội, kê khai thuế, ứng dụng chữ ký 

số và thư điện tử công vụ. 

Về an toàn thông tin: Sở Ngoại vụ đã thực hiện các biện pháp bảo đảm an 

toàn thông tin tại cơ quan: cài đặt phần mềm diệt virus cho từng máy tính cá 

nhân, đặt mật khẩu truy cập các phần mềm theo khuyến cáo, đặt mật khẩu truy 

cập các thiết bị wifi, ... 
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c) Về phát triển nguồn nhân lực CNTT 

Sở Ngoại vụ hiện bố trí 01 cán bộ làm công tác quản trị mạng có trình độ 

Đại học chuyên ngành CNTT. Bên cạnh đó, 26 cán bộ sở ngoại vụ đã có chứng 

chỉ tin học đạt chuẩn theo Thông tư 03 do vậy việc triển khai ứng dụng CNTT 

tại Sở cơ bản thuận lợi. 

2. Việc thực hiện 07 giải pháp nêu trong Nghị quyết  

a) Nâng cao nhận thức 

Lãnh đạo Sở thường xuyên quán triệt các văn bản chỉ đạo về đẩy mạnh 

ứng dụng CNTT của Trung ương cũng như của tỉnh như Chỉ thị số 58-CT/TW 

ngày 17/10/2000 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT 

phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và Nghị quyết Đại hội Đảng 

bộ tỉnh lần thứ XIV tới từng đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức. Thực 

hiện lồng ghép công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về CNTT 

qua các buổi họp cơ quan. Nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của CNTT  

trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao năng lực ứng dụng 

CNTT cho cán bộ, công chức, viên chức. Ban hành kế hoạch ứng dụng CNTT 

và phát triển chính quyền điện tử hàng năm, yêu cầu mọi cán bộ, công chức, 

viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo gương mẫu, đi đầu trong việc ứng dụng 

CNTT trong thực hiện nhiệm vụ. 

b) Tăng cường năng lực, hiệu quả quản lý Nhà nước 

 Với chức năng là cơ quan tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý 

nhà nước về công tác đối ngoại; trong những năm qua Sở Ngoại vụ đã tham mưu 

cho Tỉnh  ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật, văn bản 

chỉ đạo điều hành về công tác đối ngoại trên địa bàn tỉnh. 

e) Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực CNTT 

Hàng năm Sở Ngoại vụ cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các 

khóa đào tạo, tập huấn về CNTT do Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức, 

nhằm nâng cao trình độ, năng lực CNTT  cho cán bộ, công chức của Sở. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Kết quả 

Trong thời gian qua, Sở Ngoại vụ đã đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT 

trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển xây dựng Chính quyền điện tử. 

Tạo chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về tầm quan 

trọng và ý nghĩa của việc ứng dụng CNTT trong hoạt động chuyên môn cũng 

như phát triển kinh tế - xã hội. Hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành và thực 

hiện nhiệm vụ được giao được thực hiện 100% trên môi trường mạng thông 

quan phần mền quản lý văn bản và điều hành, các phần mềm nền tảng của tỉnh 

và các phần mềm chuyên ngành như: phần mềm Quản lý nghiệp vụ đối ngoại, 
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phần mềm kế toán misa... Việc ứng dụng CNTT đã tạo hiệu quả tích cực trong 

công tác quản lý nhà nước, góp phần cải cách hành chính, tăng cường chất lượng 

các dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp. 

2. Hạn chế, yếu kém 

Hiện nay hệ thống hạ tầng CNTT của Sở đã xuống cấp, một số phần mềm 

ứng dụng sau thời gian vận hành đã lạc hậu về công nghệ và chưa đáp ứng các 

quy định mới và yêu cầu thực tế, dẫn đến đôi lúc chưa đáp ứng kịp thời tiến độ 

công việc được giao, gây khó khăn trong thực hiện yêu cầu của UBND tỉnh về 

ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước và phát triển Chính 

quyền điện tử tỉnh Vĩnh Phúc. 

3. Nguyên nhân hạn chế, yếu kém 

Hệ thống hạ tầng CNTT của Sở được đầu tư từ năm 2015; Kinh phí cấp 

cho ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước và phát triển Chính 

quyền điện tử tỉnh hàng năm của Sở còn hạn chế, chưa bảo đảm đáp ứng được 

nhu cầu ứng dụng CNTT trong giai đoạn hiện nay. 

4. Bài học kinh nghiệm 

Nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của CNTT trong sự nghiệp phát triển 

kinh tế - xã hội và nâng cao năng lực ứng dụng CNTT cho cán bộ, công chức, 

viên chức; Lãnh đạo Sở gương mẫu, đi đầu trong việc ứng dụng CNTT trong chỉ 

đạo, điều hành; Lãnh đạo Sở thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện ứng dụng 

CNTT của cơ quan; Kịp thời tham mưu UBND tỉnh các giải pháp phát triển 

CNTT phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh. 

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG THỜI 

GIAN TỚI 

Nâng cao chất lượng tham mưu về đầu tư, phát triển CNTT trên địa bàn 

tỉnh. Nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành, tạo điều kiện 

để cán bộ, công chức, viên chức sử dụng và khai thác các ứng dụng CNTT theo 

quy định. 

Tăng cường đầu tư, trang bị hạ tầng và các ứng dụng CNTT. Cung cấp 

thông tin qua các ứng dụng CNTT về về luật pháp, các chính sách, thủ tục hành 

chính, thông tin thu hút đầu tư..., Nâng cao chất lượng các dịch vụ công, tạo môi 

trường thuận lợi để các doanh nghiệp, người dân mở rộng đầu tư, phát triển sản 

xuất kinh doanh. 

Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về CNTT cho cán bộ, công chức 

đảm bảo thực hiện tốt các ứng dụng phục vụ quản lý, điều hành. Tăng cường cán 

bộ chuyên trách về CNTT cho cơ quan. 

Tạo điều kiện hỗ trợ để các doanh nghiệp sử dụng CNTT giao dịch 

thương mại điện tử, quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường. 
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V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

Để đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà 

nước, phát triển xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Vĩnh Phúc trong thời gian 

tới, Sở Ngoại vụ kiến nghị, đề xuất như sau: 

- Đề nghị UBND tỉnh đồng ý chủ trương, bố trí kinh phí, cho phép thực 

hiện dự án Cải tạo hạ tầng CNTT của Sở Ngoại vụ. 

- Đề nghị UBND tỉnh bổ sung kinh phí hàng năm thực hiện ứng dụng 

CNTT, xây dựng Chính quyền điện tử của Sở Ngoại vụ. 

- Đề nghị nâng cấp Cổng thông tin điện tử của Sở Ngoại vụ cho phù 

hợp với tình hình thực tiễn và bổ sung đầy đủ các nội dung, chuyên mục theo 

quy định. 

- Đề nghị hoàn thiện phầm mền quản lý văn bản và các ứng dụng liên 

quan, tạo thuận lợi cho cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình sử dụng. 

Trên đây là báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-TU ngày 

09/5/2006 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về phát triển và ứng dụng CNTT trên địa 

bàn tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2006-2010 của Sở Ngoại vụ./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở TTTT; 

- BGĐ Sở; 

- Lưu: VT, TT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Viết Sơn 
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