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BÁO CÁO 

Tình hình triển khai hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin 

trong các cơ quan nhà nước thuộc thành phố 6 tháng đầu năm 2018 

 

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI 

Trong 6 tháng đầu năm 2018, UBND thành phố đã ban hành 16 văn bản chỉ 

đạo liên quan đến lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin (đính kèm danh sách). 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Mạng truyền số liệu chuyên dùng 

- Đến tháng 6 năm 2018, toàn thành phố có 47 phòng, ban, đơn vị và UBND 

các xã, phường duy trì thực hiện Mạng truyền số liệu chuyên dùng, trong đó có 12 

cơ quan chuyên môn, 08 đơn vị sự nghiệp trực thuộc thành phố và 27 xã, phường 

đã thực hiện triển khai lắp đặt, kết nối và sử dụng. 

2. Thư điện tử công vụ 

- Trong 6 tháng đầu năm, Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố đã thực hiện 

kiểm tra, rà soát và đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện cấp mới, duy trì, 

điều chỉnh thông tin liên quan đến tài khoản thư điện tử công vụ tỉnh. Đến nay, Sở 

Thông tin và Truyền thông tỉnh đã cấp mới 05 tài khoản thư điện tử công vụ cá nhân 

cho lãnh đạo các đơn vị: Phòng Y tế, Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội, Ban 

Quản lý vịnh Nha Trang, cấp lại mật khẩu 31 tài khoản và xóa 04 tài khoản thư điện 

tử cá nhân vì các tài khoản này không có nhu cầu sử dụng. 

3. Hệ thống quản lý văn bản và điều hành (E-Office)  

- Đến tháng 6 năm 2018 thành phố có 75 phòng, ban, đơn vị và UBND các xã, 

phường duy trì thực hiện tốt Hệ thống quản lý văn bản và điều hành (E-Office) 

trong đó có 12 cơ quan chuyên môn, 13 đơn vị sự nghiệp, 27 xã, phường và 23 đơn 

vị gồm các cơ quan Khối Đảng, đoàn thể chính trị- xã hội thành phố và các đơn vị 

ngành dọc đã triển khai kết nối và sử dụng hệ thống. 

4. Hệ thống Một cửa điện tử 

- Các phòng, ban, đơn vị và UBND các xã, phường đã triển khai thực hiện tốt 

hệ thống Một cửa điện tử nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu của các tổ chức, cá nhân. 
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- UBND thành phố đã ban hành Công văn số 3558/UBND-VHTT ngày 

31/5/2018 về việc cung cấp thông tin phục vụ Báo cáo số liệu về phát triển Chính 

phủ điện tử quý II năm 2018.  

5. Chứng thư số chuyên dùng 

a) Về chứng thư số cơ quan: 

Đến tháng 6 năm 2018, toàn thành phố có 45 phòng, ban, đơn vị thuộc thành 

phố và UBND các xã, phường đã được cấp chứng thư số cơ quan, trong đó có 12 

cơ quan chuyên môn thuôc thành phố, 06 đơn vị sự nghiệp gồm:BQL Vịnh Nha 

Trang, BQL Dịch vụ công ích thành phố, BQL Dự án các công trình xây dựng 

thành phố, Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố, BQL chợ Phương Sơn, BQL 

chợ Phước Thái và UBND các xã, phường. 

b) Về chứng thư số cá nhân: Hiện có, 46 lãnh đạo của 12 cơ quan chuyên 

môn thuộc thành phố và 03 đơn vị sự nghiệp bao gồm (Ban Quản lý dịch vụ công 

ích, BQL chợ Phước Thái, BQL vịnh Nha Trang) được cấp chứng thư số cá nhân.  

6. Cổng thông tin điện tử thành phố 

- 06 tháng đầu năm, Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử thành phố đã đăng 

tải 1.578 tin tức, bài viết của các cơ quan nhà nước thuộc thành phố cung cấp; tổng 

số kinh phí chi thanh toán là 198.167.655 đồng.  

- Phòng Văn hóa và Thông tin đã phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND 

làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng Trang thông tin điện tử cho 

UBND các xã, phường. Qua đó thống nhất việc xây dựng Trang thông tin điện tử 

cho UBND các xã, phường dưới hình thức Trang con tích hợp vào Cổng thông tin 

điện tử của thành phố và đã tham mưu UBND thành phố ban hành Công văn   

4274/UBND-VHTT ngày 25/6/2018 về việc xây dựng Cổng thông tin điện tử thành 

phố và xây dựng các Trang thông tin điện tử xã, phường. 

7. An ninh thông tin số 

- Trong 6 tháng đầu năm 2018, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 

1527/KH-UBND-VHTT ngày 14/3/2018 về ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông 

tin mạng trên địa bàn thành phố Nha Trang và nhiều văn bản chỉ đạo về công tác 

đảm bảo an ninh thông tin số như việc cảnh báo về việc lộ 1,4 tỷ tài khoản và mật 

khẩu từ các trang mạng xã hội dịch vụ trực tuyến; cảnh báo ứng dụng phát tán mã 

độc Ghost Team có nguồn gốc từ Việt Nam; cảnh báo và theo dõi, ngăn chặn kết 

nối máy chủ điều khiển mã độc GrandCrab;  

- UBND thành phố đã ban hành Công văn số 1805/UBND-VHTT ngày 

23/3/2018 về việc thực hiện đánh giá mức độ bảo đảm an toàn thông tin mạng của 

cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2018 và Công văn số 4172/UBND-VHTT ngày 

21/6/2018 về việc thực hiện báo cáo định kỳ 6 tháng về hoạt động giám sát an toàn 

thông tin theo quy định tại phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 31/2017/TT-
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BTTTT. Đồng thời, đã tổng hợp, đề xuất thành phố bố trí kinh phí để các phòng, 

ban, đơn vị thuộc thành phố và UBND các xã, phường thực hiện cài đặt phần mềm 

diệt vi rút có bản quyền cho 609 máy vi tính. 

8. Các dự án, nhiệm vụ đã triển khai 6 tháng đầu năm 

- Phần mềm quản lý và giải quyết kiến nghị của cử tri: đã hoàn thành cài đặt 

trên máy chủ của thành phố và đưa vào sử dụng tại tên miền 

http://ykct.nhatrang.khanhhoa.gov.vn . 

- Phần mềm quản lý tôn giáo đã được xây dựng hoàn thiện và đang tiến hành 

cập nhật dữ liệu vào phần mềm. 

- Phần mềm quản lý doanh nghiệp đến nay cơ bản hoàn thành, đang trong quá 

trình chạy thử, chỉnh sửa và hoàn thiện. 

- Cổng thông tin điện tử điều hành (Portal): các trường đã hoàn thành ký kết 

hợp đồng với Viettel vào 30/4/2018. 

III. NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018 

1. Thực hiện thay đổi thông tin chứng thư số cơ quan, bổ sung mã số thuế cho 

các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố và UBND các xã, phường. 

2. Làm việc với Công ty Dịch vụ Mobifone khu vực 7 để thực hiện việc tuyên 

truyền thông qua tin nhắn đến người dân trên địa bàn thành phố về các nội dung 

như: an toàn giao thông, phòng chống thiên tai, không tham gia tụ tập đông người, 

gây rối trật tự công cộng. 

3. Nâng cấp và hoàn thiện hệ thống mạng, máy chủ Văn phòng UBND thành 

phố Nha Trang, dự kiến hoàn thành vào tháng 10/2018. 

4. Nâng cấp, xây dựng Cổng thông tin điện tử thành phố và xây dựng Trang 

thông tin điện tử cho UBND các xã, phường. 

5. Xây dựng Cơ sở dữ liệu chung toàn ngành Giáo dục và đồng bộ các dữ liệu 

quản lý nhà trường từ các hệ thống khác, Hệ thống LMS mạng xã hội học tập trực 

tuyến(dạy và học trực tuyến tương tác đa chiều). 

6. Thực hiện kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng chỉ đạo điều 

hành của lãnh đạo các đơn vị trong việc sử dụng hệ thống thông tin dùng chung của 

tỉnh nhất là hệ thống Một cửa điện tử, hệ thống quản lý văn bản và điều hành (E-

Office), hệ thống thư điện tử công vụ. 

7. Tham mưu rà soát, đánh giá, xếp hạng mức độ Chính quyền điện tử cấp xã.  

 

 

 

http://ykct.nhatrang.khanhhoa.gov.vn/
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Trên đây là báo cáo kết quả công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong các 

cơ quan nhà nước thuộc thành phố 06 tháng đầu năm 2018./. 

 

Nơi nhận:                                                                      TM. BAN CHỈ ĐẠO 

          - UBND TP  (VBĐT) (b/c);                                             KT. TRƯỞNG BAN 

         - Văn phòng Thành ủy (b/c) ;                                              PHÓ TRƯỞNG BAN TRỰC 

         - Ông Lê Hữu Thọ, Chủ tịch UBND TP, Trưởng ban; 

         - Thành viên BCĐ TP và Tổ giúp việc BCĐ (VBĐT); 

         - UBND các xã, phường (VBĐT); 

         - Lãnh đạo Phòng; 

        - Lưu: VT, Bảo (25b).                                  

                                                                           

                                                                         TRƯỞNG  PHÒNG VH VÀ TTIN 

                        Đinh Văn Cường 
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