
       UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BCĐ ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
      CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  

                                     

        Số: 208 /BC-VHTT-CNTT                      Nha Trang, ngày 25  tháng 02  năm 2020 
        

BÁO CÁO 

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

trong các cơ quan nhà nƣớc thuộc thành phố năm 2019 

 

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI 

1. Công tác tham mƣu văn bản 

Trong năm 2019, Phòng Văn hóa và Thông tin – Cơ quan Thường trực của 

Ban Chỉ đạo ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin đã tham mưu UBND thành 

phố ban hành 46 văn bản chỉ đạo về lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin (đính 

kèm danh sách). 

2. Công tác điều hành 

- Trong năm 2019, Phòng Văn hóa và Thông tin đã thực hiện bàn giao và 

hướng dẫn sử dụng chữ ký số cá nhân cho 82 lãnh đạo UBND các xã, phường. 

Đồng thời đã thu hồi lại 9 chữ ký số lãnh đạo cơ quan, đơn vị bàn giao Sở Thông 

tin và Truyền thông. Hướng dẫn gia hạn chứng thư số cơ quan đã được Ban Cơ yếu 

Chính phủ cấp năm 2014. 

- Đã tham mưu UBND thành phố mở lớp tập huấn ứng dụng công nghệ thông 

tin cho các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố. 

- Hướng dẫn UBND các xã, phường thường xuyên đăng tải cập nhật thông tin 

trên Trang thông điện tử thành phố và xã, phường. 

- Đôn đốc UBND các xã, phường tiếp tục triển khai thực hiện đánh giá, xếp 

hạng mức độ Chính quyền điện tử cấp xã theo Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức 

độ chính quyền điện tử cấp xã. Năm 2019 đã triển khai thêm các tiêu chí đánh giá 

trang thông tin điện tử cấp xã và đã báo cáo kết quả đánh giá, xếp hạng xã phường 

năm 2019 cho Sở Thông tin và Truyền thông.     

3. Tình hình ứng dụng các phần mềm quản lý phục vụ chuyên ngành 

a) Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Đa ̃đưa vào sử dụng chính thức cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục (trước mắt gồm 

các phân hệ: cơ sở dữ liệu trường, lớp, đội ngũ, học sinh và một số phân hệ khác) để 

phục vụ cung cấp số liệu thống kê và thông tin quản lý ngành. Tích hợp phần mềm 

thống kê số liệu quản lý giáo dục (EMIS) và phần mềm thống kê chất lượng giáo dục 
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tiểu học (EQMS) vào cơ sở dữ liệu ngành. 100% các cơ sở giáo dục và đào tạo đã báo 

cáo đầy đủ dữ liệu lên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành.  

- Triển khai phần mềm quản lý trường học tới 100% các cơ sở giáo dục và đào 

tạo, ưu tiên các mô đun quản lý học sinh, quản lý đội ngũ, xếp thời khóa biểu; triển 

khai có hiệu quả phần mềm đánh giá học sinh tiểu học theo quy định của Thông tư số 

22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 và Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 

28/8/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT; 100% các trường THCS đa ̃triển khai sử dụng hồ 

sơ điện tử (sổ điểm, học bạ) phục vụ công tác quản lý và lưu trữ.  

- Triển khai có hiệu quả hệ thống thông tin quản lý phổ cập giáo dục và chống 

mù chữ theo Thông tư số 35/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 quy định về quản lý, 

vận hành và sử dụng hệ thống thông tin quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ (địa chỉ 

truy cập: http://pcgd.moet.gov.vn).  

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả Trang thông tin điện tử tại Phòng Giáo dục và 

Đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.  

- Tiếp tục tăng cường ứng dụng CNTT vào công tác truyền thông của ngành; phổ 

biến đến cán bộ, giáo viên, học sinh và nhà trường khai thác hiệu quả các hệ thống 

thông tin của Bộ gồm: Cổng thông tin điện tử của Bộ GDĐT https://moet.gov.vn  , 

Cổng thông tin thi và tuyển sinh của Bộ GDĐT https://thituyensinh.vn , Kho bài giảng 

e-leanring https://elearning.moet.edu.vn   

- Đa ̃phát động giáo viên xây dựng bài giảng e -learning (ưu tiên các chủ đề về 

môn học trong chương trình giáo dục phổ thông), tổ chức tuyển chọn và gửi về Bộ 

GDĐT (qua Cục CNTT) đóng góp vào kho bài giảng e-learning của ngành. Đẩy 

mạnh ứng dụng CNTT hỗ trợ đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học, kiểm tra 

đánh giá trong tất cả các môn học. Ưu tiên triển khai các giải pháp mang tính đồng 

bộ (bao gồm kho học liệu số, bài giảng e-learning, phần mềm thiết kế bài giảng 

điện tử, phần mềm mô phỏng, thí nghiệm ảo và phần mềm dạy học). 

b) Phòng Nội vụ  

- Phần mềm Quản lý cán bộ công chức, viên chức dùng chung cho toàn thành 

phố do Phòng Nội vụ theo dõi, tổng hợp. Trong năm 2019, Phòng Nội vụ đã phối hợp 

với các cơ quan, đơn vị tiến hành rà soát, cập nhật bổ sung đầy đủ thông tin cán bộ, 

công chức, viên chức luân chuyển, điều động, nghỉ hưu, nghỉ việc, trúng tuyển. 

- Phần mềm Quản lý tôn giáo: phục vụ công tác theo dõi, quản lý các cơ sở 

tôn giáo trên địa bàn thành phố. Đến nay phần mềm đang được khai thác sử dụng, 

chưa có khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. 

 

 

 

http://pcgd.moet.gov.vn/
https://moet.gov.vn/
https://thituyensinh.vn/
https://elearning.moet.edu.vn/
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c) Phòng Kinh tế 

Hoàn thành việc xây dựng phần mềm theo dõi công tác thực hiện chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới tại các xã. Trong Quý I năm 2020 

phần mềm được chuyển giao, ứng dụng đến các xã. 

d) Phòng Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị và Tài nguyên và Môi 

trƣờng tiếp tục duy trì hoạt động các phần mềm sau: 

- Phần mềm kế toán Misa Mimosa.Net 2019. 

- Phần mềm quản lý tài sản công: QLTS.VN.  

- Phần mềm hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý ngân sách của các dự 

án đầu tư sử dụng vốn NSNN trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa: Pabmis. 

- Phần mềm Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc: Tabmis 

- Phần mềm đăng ký kinh doanh. 

- Phần mềm Quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. 

- Tiếp tục ứng dụng phần mềm chuyên ngành để quản lý các loại bản đồ địa 

chính số như Microstation, ArcGIS, MapInfo. 

e) Công an thành phố 

- Hệ thống camera giám sát an ninh trật tự: Thực hiện Quyết định số 2334/QĐ-

UBND ngày 28/7/2015 của UBND thành phố Nha Trang về việc phê duyệt đầu tư dự 

án: Trung tâm thông tin chỉ huy và lắp đặt hệ thống camera quan sát trên địa bàn thành 

phố theo Đề án “Đảm bảo trật tự an toàn xã hội cho các hoạt động du lịch trên địa bàn 

thành phố Nha Trang giai đoạn 2012-2025 và định hướng đến năm 2020” đến nay dự 

án đã hoàn thành và hệ thống đã đi vào hoạt động ổn định. 

- Hệ thống camera Trung tâm điều khiển và giám sát giao thông thành phố 

Nha Trang đặt tại trụ sở Đội cảnh sát giao thông: thực hiện Quyết định số 

4295/QĐ-UBND ngày 03/10/2016 về việc lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: 

Trung tâm điều khiển và giám sát giao thông thành phố Nha Trang theo Đề án 

“Đảm bảo trật tự an toàn xã hội cho các hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố 

Nha Trang giai đoạn 2012-2015 và định hướng đến năm 2020”. Đến nay dự án đã 

hoàn thành và hệ thống đã đi vào hoạt động ổn định. 

- Hệ thống camera các phường: Từ những hiệu quả đạt được của hệ thống 

“Camera giám sát an ninh trật tự” của Công an thành phố Nha Trang, Lãnh đạo 

CATP đã chỉ đạo Công an các phường nghiên cứu, xây dựng mô hình “Camera 

giám sát ANTT theo hướng xã hội hóa” trên địa bàn quản lý nhằm thực hiện tốt 

hơn công tác phòng ngừa và đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự, an 

toàn xã hội. Lãnh đạo công an thành phố đã chỉ đạo nhân rộng mô hình này trên 

toàn thành phố. Đến nay đã có 19 xã phường xây dựng và đưa hệ thống “Camera 

giám sát ANTT theo hướng xã hội hóa” vào hoạt động. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Mạng truyền số liệu chuyên dùng 
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Trong năm 2019, toàn thành phố có 47 phòng, ban, đơn vị và UBND các xã, 

phường thực hiện Mạng truyền số liệu chuyên dùng, trong đó có 12 cơ quan chuyên 

môn, 08 đơn vị sự nghiệp và 27 xã, phường đã thực hiện triển khai lắp đặt, kết nối 

và sử dụng. 

2. Thƣ điện tử công vụ 

- Trong năm 2019, đã thực hiện kiểm tra, rà soát và đề nghị Sở Thông tin và 

Truyền thông thưc hiện cấp mới, duy trì, điều chỉnh thông tin liên quan đến tài 

khoản thư điện tử công vụ tỉnh, đã đề nghị cấp mới 04 tài khoản và cấp lại mật 

khẩu cho 10 tài khoản.  

- Đến ngày 31/12/2019, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh đã cấp 109 tài 

khoản thư điện tử cho các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố và 384 tài khoản thư 

điện tử cá nhân cho cán bộ, công chức và nhân viên. 

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

- Đến cuối năm 2019, tình hình triển khai kết nối và sử dụng tốt hệ thống 

quản lý văn bản và điều hành (E-Office) tại các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố 

và UBND các xã, phường được thực hiện tốt ( bao gồm 12 cơ quan chuyên môn; 

12 đơn vị sự nghiệp; 27 UBND xã, phường và 23 cơ quan thuộc khối Đảng, đoàn 

thể chính trị - xã hội và cơ quan thuộc ngành dọc) . Tỷ lệ văn bản phát hành từ các 

cơ quan nhà nước thuộc thành phố được luân chuyển trên mạng đạt trên 90%. 

4. Hệ thống Một cửa điện tử 

- Trong năm 2019, 100% các cơ quan chuyên môn thuộc thành phố và 

UBND các xã, phường tiếp tục sử dụng phần mềm một cửa điện tử giải pháp kiến 

trúc mới để tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cho công dân, tổ chức theo đúng quy 

định. Qua chỉ đạo quán triệt triển khai thực hiện việc tăng cường công tác tuyên 

truyền, hướng dẫn cho công dân, tổ chức hình thức nộp hồ sơ thủ tục hành chính và 

giải quyết qua mạng Internet ở mức độ 3, trong năm thành phố đã tiếp nhận và giải 

quyết 3.563 hồ sơ trực tuyến mức độ 3; UBND các xã, phường đã tiếp nhận và giải 

quyết 7.909 hồ sơ trực tuyến mức độ 3. Tỷ lệ thủ tục hành chính được tiếp nhận và 

giải quyết trực tuyến qua mạng Internet ở mức độ 3 của thành phố năm 2019 đạt 

44% (vượt chỉ tiêu UBND tỉnh giao là 35%). 

5.Chứng thƣ số chuyên dùng 

          a) Chứng thƣ số cơ quan: Đến cuối năm 2019, thành phố có 45 phòng, ban, 

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

12/12 cơ quan chuyên môn thuộc thành phố, 06/12 đơn vị sự nghiệp (gồm Ban 

Quản lý Vịnh Nha Trang, Ban Quản lý Dịch vụ công ích thành phố, Ban Quản lý 

Dự án các công trình xây dựng thành phố, Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố, 

Ban Quản lý chợ Phương Sơn, Ban Quản lý chợ Phước Thái) và UBND các xã, 

phường. 
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b) Chữ ký số cá nhân: Đến cuối năm 2019, thành phố có 43 Lãnh đạo của 

12 cơ quan chuyên môn và 03 đơn vị sự nghiệp (gồm Ban Quản lý Dịch vụ công 

ích, Ban Quản lý chợ Phước Thái, Ban Quản lý Vịnh Nha Trang) và 82 Lãnh đạo 

UBND các xã, phường được cấp chứng thư số cá nhân và đang sử dụng. 

6. Trang thông tin điện tử thành phố và Trang thông tin xã, phƣờng 

- Trong năm 2019, Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử thành phố đã đăng tải      

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

kinh phí chi thanh toán là 343.204.800 đồng. 

- Trong năm 2019, UBND các xã, phường tiếp tục duy trì quản lý và vận hành 

Trang thông tin điện tử theo đúng quy định. Trang thông tin điện tử thành phố và 

Trang thông tin điện tử của UBND các xã phường đã cung cấp các dịch vụ công 

trực tuyến, đạt tiêu chuẩn về kỹ thuật và các yêu cầu về nội dung theo đúng quy 

định hiện hành, đảm bảo an ninh thông tin, hoạt động thông suốt. Trang thông tin 

điện tử của UBND các xã, phường được kết nối liên thông với Trang thông tin điện 

tử của thành phố, công khai, minh bạch thông tin, hoạt động của thành phố đa 

dạng, phong phú; tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, công dân dễ dàng truy 

cập thông tin về thành phố, nhất là các thông tin về quy trình, thủ tục hồ sơ, thời 

hạn giải quyết, góp phần giải quyết nhanh chóng thủ tục hành chính của các cơ 

quan, đơn vị, từng bước nâng cao chỉ số hài lòng của người dân đối với việc giải 

quyết thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước.  

7. An ninh thông tin số 

- Trong năm 2019, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 4311/KH-

UBND-VHTT ngày 31/5/2019 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 công văn số 1532 /UBND-VHTT về việc theo dõi, ngăn chặn 

kết nối và bóc gỡ các tập tin mã độc tấn công có chủ đích vào các tổ chức hạ tầng 

quan trọng quốc gia, công văn số 2371/UBND-VHTT ngày 28/3/2019 về việc cảnh 

báo theo dõi, ngăn chặn kết nối máy chủ điều khiển mã độc GandCrab 5.2, 

7148/UBND-VHTT ngày 03/9/2019  về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-

TTg ngày 7/6/2019 của Thủ tướng Chính Phủ trên địa bàn thành phố Nha Trang, 

công văn số 9317/VHTT-CNTT ngày 21/11/2019 về việc báo cáo kết quả thực hiện 

rà quét, xử lý bóc gỡ mã độc của chiến dịch tấn công mạng có chủ đích (ATP) quy 

mô lớn vào các hệ thống thông tin. 

8. Nguồn nhân lực công nghệ thông tin 

- Hiện nay, chuyên trách công nghệ thông tin của thành phố đều đạt trình độ đại 

học; nhân sự phụ trách công nghệ thông tin tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố và 

UBND các xã, phường hầu hết có chứng chỉ tin học cơ bản đáp ứng yêu cầu vị trí 

công việc. Theo thống kê tính đến năm 2019, nguồn nhân lực phụ trách công tác công 

nghệ thông tin của thành phố có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp như sau: 
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Đơn vị 

Trình độ 

(chuyên ngành công nghệ thông tin) 

Đại học Cao đẳng Trung cấp 

Phòng, ban thuộc thành phố 08 00 03 

Xã, phường 00 01 00 

 

III. KẾT QUẢ ĐÁNH, XẾP LOẠI MỨC ĐỘ ỨNG DỤNG CNTT CÁC 

PHÒNG, BAN, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP VÀ UBND CÁC XÃ PHƢỜNG   

1) Đối với phòng, ban, đơn vị sự nghiệp: 

- Xếp loại mức độ ứng dụng CNTT của các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp 

thuộc thành phố có 17 đơn vị xếp tốt và 07 đơn vị xếp loại khá ( Ban quản lý Dịch 

vụ công ích, Đội thanh niên Xung kích, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Đội công tác 

chuyên trách giải tỏa, Chợ Xóm Mới, Phước Thái và Phương Sơn). 

2) Đối với xã, phƣờng: 

- Xếp loại mức độ ứng dụng CNTT năm 2019 của UBND các xã, phường có 

24 đơn vị xếp loại tốt, 03 đơn vị xếp loại khá (Phương Sơn, Vĩnh Trung, Phước 

Đồng). 

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ƣu điểm 

 Trong năm 2019, thành phố đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các giải pháp 

ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin nhằm phục vụ công tác cải cách hành 

chính và xây dựng Chính quyền điện tử địa phương, đặc biệt ứng dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt động quản lý hành chính, cung cấp dịch vụ công cho công dân, tổ 

chức. Cùng với sự nỗ lực và quyết tâm của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, 

phường cũng như của từng cán bộ, công chức, nhân viên nên công tác ứng dụng công 

nghệ thông tin của thành phố đã đạt được nhiều kết quả. 

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

a) Hạn chế: Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác ứng dụng công 

nghệ thông tin của thành phố vẫn còn một số hạn chế như sau: 

- Phần mềm Một cửa điện tử kiến trúc mới: thường xuyên phát sinh lỗi khi 

đăng nhập (dù đã nhập đúng tài khoản và mật khẩu), lỗi không kết nối máy chủ, 

truy xuất dữ liệu chậm gây mất thời gian khi tiếp nhận và xử lý hồ sơ; không thống 
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kê được kết quả giải quyết hồ sơ liên thông do các cơ quan, đơn vị khác gửi đến, 

dẫn đến khó khăn trong công tác chỉ đạo, điều hành tại các cơ quan, đơn vị, gây 

mất nhiều thời gian xử lý,… 

- Chỉ tiêu hồ sơ mức độ 3 mà UBND tỉnh giao cho UBND thành phố và 

UBND cấp xã hàng năm là rất cao (năm 2019 chỉ tiêu đối với thành phố là 35% và 

cấp xã là 25%), trong khi đó khối lượng hồ sơ tiếp nhận của thành phố rất lớn 

nhưng đa số là hồ sơ nộp trực tiếp, khách hàng không có nhu cầu nộp hồ sơ trực 

tuyến qua mạng. Để đạt được chỉ tiêu UBND tỉnh giao, các công chức, viên chức, 

nhân viên tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của thành phố vừa phải thực hiện 

tạo lập hồ sơ điện tử theo quy định, vừa phải tạo tài khoản và nộp hồ sơ trực tuyến 

thay cho khách hàng. 

b) Nguyên nhân: 

- Nhiệm vụ về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng 

yêu cầu phát triển  bền vững và hội nhập quốc tế đặt ra rất lớn, nhưng công tác đào 

tạo, bố trí công chức phụ trách công nghệ thông tin ở cấp huyện, cấp xã không 

được quy định cụ thể. Hơn nữa, đội ngũ công chức phụ trách công tác ứng dụng 

công nghệ thông tin ở các xã, phường thường là hoạt động kiêm nhiệm; số lượng 

người có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học chuyên ngành công nghệ thông tin 

không có.  

- Các phần mềm quản lý về công nghệ thông tin thường xuyên thay đổi, gây 

khó khăn cho công tác tác nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 

V. NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP NĂM 2020 

1. Nhiệm vụ 

- Hoàn thành phần mềm quản lý công tác chứng thực trong năm 2020 theo 

phụ lục dự án, nhiệm vụ triển khai thực hiện năm 2020.  

- Hoàn thành phần mềm quản lý công tác xử lý vi phạm hành chính trong năm 

2020 theo phụ lục dự án, nhiệm vụ triển khai thực hiện năm 2020.  

- Tiếp tục triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống hạ 

tầng kỹ thuật phục vụ vận hành phần mềm quản lý văn bản và điều hành (E-

Office). 

- Thực hiện kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng, chỉ 

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

chung của tỉnh, thành phố 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.  

- Tiếp tục hướng dẫn sử dụng, hỗ trợ kỹ thuật và xử lý sự cố cho các cơ quan, 

đơn vị, UBND các xã, phường nhằm đảm bảo hệ thống vận hành ổn định, thông suốt. 
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- Phát triển các hệ thống thông tin mới gắn liền với thực thi các giải pháp đảm 

bảo về an toàn, an ninh thông tin và phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật của quốc gia; 

trong đó phải đáp ứng yêu cầu kế thừa, kết nối và tích hợp với các hệ thống thông 

tin đã có và khả năng trao đổi, chia sẻ tài nguyên thông tin. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về vai trò và hiệu 

quả của việc ứng dụng CNTT cho các lực lượng xã hội; khuyến khích người dân, 

doanh nghiệp tham gia các hoạt động cung cấp, trao đổi thông tin qua mạng, đặc 

biệt là sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, nhằm giảm chi phí và thời gian, từng 

bước nâng cao dân trí và chất lượng cuộc sống. 

2. Giải pháp: 

- Duy trì tổ chức quản lý, vận hành hạ tầng kỹ thuật tại Văn phòng HĐND và 

UBND thành phố, kết hợp thực thi các chính sách liên quan đảm bảo các hệ thống 

thông tin dùng chung đang triển khai trong các cơ quan nhà nước hoạt động ổn 

định, liên tục thông suốt, an toàn, an ninh thông tin.  

- Tiếp tục thực hiện đầu tư bổ sung, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật cho Văn phòng 

HĐND và UBND thành phố theo lộ trình triển khai tại các đề án, dự án đã được Ủy 

ban nhân dân thành phố phê duyệt; nâng cấp, bổ sung hạ tầng,trang thiết bị CNTT 

cần thiết phục vụ nhu cầu khai thác, sử dụng các phầm mềm ứng dụng tại các cơ 

quan, địa phương. 

- Kết hợp chặt chẽ ứng dụng CNTT với công tác quản lý, điều hành của lãnh 

đạo và hoạt động cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị; gắn việc đánh giá hiệu 

quả công tác quản lý, công tác cải cách hành chính với hiệu quả triển khai các ứng 

dụng CNTT  tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố. 

- Tăng cường triển khai các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, trách nhiệm 

xử lý dịch vụ công trực tuyến của cán bộ, công chức, viên chức và xây dựng các cơ 

chế chính sách nhằm khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công 

trực tuyến. 

- Chú trọng công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực CNTT 

phục vụ việc triển khai, quản lý, vận hành và khai thác sử dụng hiệu quả các hệ 

thống thông tin đã được đầu tư. 

- Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình ứng dụng CNTT trong các cơ 

quan, địa phương; gắn ứng dụng CNTT với chỉ tiêu thi đua- khen thưởng của đơn 

vị và thủ trưởng cơ quan. 

- Tiếp tục triển khai áp dụng ký số trên các văn bản điện tử do đơn vị phát 

hành khi sử dụng hệ thống dùng chung của tỉnh, thành phố. 

- Đổi mới công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về vai trò và hiệu 

quả của việc ứng dụng CNTT cho các lực lượng xã hội; khuyến khích người dân, 

doanh nghiệp tham gia các hoạt động cung cấp, trao đổi thông tin qua mạng, đặc 
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biệt là sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, nhằm giảm chi phí và thời gian, từng 

bước nâng cao dân trí và chất lượng cuộc sống. 

- Cân đối, bố trí đủ kinh phí để đảm bảo các đơn vị triển khai thực hiện việc 

ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo kết nối với các hệ thống dùng chung của 

tỉnh, thành phố. 

3. Kiến nghị đề xuất 

Để đạt hiệu quả tốt trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan, 

đơn vị thuộc thành phố. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố - Cơ quan Thường 

trực Ban Chỉ đạo công nghệ thông tin, kiến nghị một số giải pháp như sau: 

Một là, đẩy mạnh ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong công tác quản lý, 

chỉ đạo và điều hành của các cấp Lãnh đạo. Nâng cấp, bổ sung hạ tầng, trang thiết bị 

công nghệ thông tin cần thiết đảm bảo phục vụ nhu cầu khai thác, sử dụng các phần 

mềm ứng dụng tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc và địa phương. Tăng cường tốc 

độ xử lý công việc, giảm chi phí hoạt động hành chính, nâng cao chất lượng giải 

quyết thủ tục hành chính và tăng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 kịp thời phục 

vụ nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. 

Hai là, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định đảm bảo an toàn thông 

tin số trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin. Tổ chức quán triệt việc thực 

hiện công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho đội ngũ Lãnh đạo, đội ngũ 

cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là cán bộ ở các bộ phận quan trọng, cơ mật. 

Các cơ quan, đơn vị thực hiện quản lý chặt chẽ việc sử dụng các thiết bị, phương 

tiện kỹ thuật số có tính năng lưu trữ, trao đổi thông tin đề phòng lộ, lọt thông tin 

qua mạng. Kiểm tra an ninh và an toàn thông tin các thiết bị, các phần mềm hệ 

thống, phần mềm thương mại, phần mềm ứng dụng và các công cụ khác trước khi 

đưa vào sử dụng. Thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng hệ thống mạng nội bộ, máy tính 

tại cơ quan, đơn vị. 

Ba là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích người dân 

và doanh nghiệp sử dụng “biểu mẫu điện tử”, “hồ sơ điện tử” để nộp hồ sơ trực 

tuyến qua mạng khi đăng ký thực hiện thủ tục hành chính mức độ 3, 4. Đồng thời 

triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tăng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, đảm bảo đạt chỉ 

tiêu đề ra. Luôn theo dõi và cập nhật tình hình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ tại Bộ 

phận Một cửa cần hạn chế hồ sơ trễ hẹn, hồ sơ hủy, hồ sơ điện tử và kết quả giải 

quyết dịch vụ công trực tuyến từ mức độ 3 trở lên theo đúng quy định.  

Bốn là, đề cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu của các phòng, ban, 

đơn vị thuộc thành phố và UBND các xã, phường trong việc đảm bảo tăng cường 

triển khai sử dụng các phần mềm dùng chung của tỉnh (Quản lý văn bản và điều 

hành, Thư điện tử công vụ, Phần mềm Một cửa điện tử) trong hoạt động của các cơ 

quan nhà nước thuộc thành phố. 
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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 năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020./. 

       

      Nơi nhận:                               TM. BAN CHỈ ĐẠO 

- Thường trực Thành ủy (VBĐT) ( b/c);                                      KT. TRƢỞNG BAN 

 -Thường trực Hội đồng nhân dân  TP (VBĐT) (b/c);                    PHÓ TRƢỞNG BAN                                             
- Thành viên BCĐ CNTT- Tổ giúp việc BCĐ;         

- Ông Nguyễn Sỹ Khánh – Phó Chủ tịch UBND TP;    

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc TP (VBĐT); 

- UBND các xã, phường (VBĐT); 

- Lãnh đạo Phòng; 

- Lưu: VT, Bảo (25b).                                  

 

 

                                                                              TRƢỞNG  PHÒNG VH-TT 

                          Đinh Văn Cƣờng 
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        UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BCĐ ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
      CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  

 

PHỤ LỤC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA UBND THÀNH PHỐ NĂM 2019 

                    ( Đính kèm báo cáo số 208 /BC- VHTT-CNTT ngày 25/02/2020) 

TT Số ký hiệu 

Ngày 

tháng 

năm  

ban hành 

Tên loại/ nội dung 

trích yếu 

1 125/UBND-VHTT 05/1/2019 

V/v góp ý bổ sung dự thảo báo cáo Đề án thí 

điểm thành phố Nha Trang theo mô hình thành 

phố thông minh 

2 164/UBND-VHTT 07/1/2019 
V/v báo cáo tình hình thực hiện giấy phép thiết 

lập trang thông tin điện tử tổng hợp năm 2018 

3 490/UBND-VHTT 16/1/2019 

V/v báo cáo việc thực hiện đầu tư, mua sắm, sử 

dụng sản phẩm, dịch vụ CNTT bằng nguồn vốn 

NSNN 

4 1315/UBND-VHTT 25/2/2019 
V/v đề xuất cho phép Ban biên tập Cổng thông 

tin điện tử thành phố được sử dụng điện tử Gmail 

5 1532/UBND-VHTT 04/3/2019 

V/v theo dõi, ngăn chặn kết nối và bóc gỡ các tập 

tin mã độc tấn công có chủ đích vào các tổ chức 

hạ tầng quan trọng quốc gia 

6 1563/UBND-VHTT 05/3/2019 
V/v cung cấp thông tin phục vụ Báo cáo số liệu 

về phát triển Chính Phủ điện tử Quý I/2019 

7 245/TB-UBND 08/3/2019 

Thông báo kết luận của PCT UBND thành phố 

tại cuộc Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử 

thành phố 

8 2161/UBND-VHTT 22/3/2019 

V/v góp ý dự thảo Quy chế hoạt động của Ban 

chỉ đạo Xây dựng chính quyền điện tử tỉnh 

Khánh Hòa 

9 2169/UBND-VHTT 25/3/2019 

V/v kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 

36/NQ-TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng 

dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu 

cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế 

10 2330/UBND-VHTT 28/3/2019 

V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành Kế 

hoạch Ưng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin 

mạng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2019 

11 2371/UBND-VHTT 28/3/2019 
V/v cảnh báo theo dõi, ngân chặn kết nối máy 

chủ điều khiển mã độc GandCrab 5.2 

12 2694/UBND-VHTT 10/4/2019 

V/v rà soát, đăng ký gia hạn chứng thư số chuyên 

dùng đã được Ban cơ yếu Chính Phủ cấp năm 

2014 

13 746/QĐ-UBND 11/4/2019 

V/v giao chỉ tiêu hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết 

trực tuyến mức độ 3, 4 cho các cơ quan, đơn vị 

năm 2019 

14 2753/QĐ-UBND 17/4/2019 
V/v kiện toàn Ban Biên tập Trang thông tin điện 

tử thành phố Nha Trang 
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15 3439/UBND-VHTT 06/5/2019 

V/v hướng dẫn thực hiện chữ ký số chuyên dùng 

trên văn bản điện tử theo Thông tư số 

01/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội 

vụ 

16 3809/UBND-VHTT 16/5/2019 

Kế hoạch mở lớp tập huấn ứng dụng công nghệ 

thông tin cho các cơ quan, đơn vị thuộc thành 

phố 

17 4072/BBT-CTTĐT 27/5/2019 
Thư mời đăng quảng cáo trên Trang thông tin 

điện tử thành phố Nha Trang 

18 4107/UBND-VHTT 27/5/2019 
V/v cung cấp thông tin phục vụ Báo cáo số liệu 

về phát triển Chính Phủ điện tử Quý II/2019 

19 4311/UBND-VHTT 31/5/2019 

Kế hoạch ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông 

tin mạng trên địa bàn thành phố Nha Trang năm 

2019 

20 4916/UBND-VHTT 19/6/2019 
Về việc tham gia cung cấp tin bài cho Ban Biên 

tập Trang thông tin điện tử thành phố 

21 5163/UBND-VHTT 28/6/2019 
V/v triển khai Quyết định số 1702/QĐ-UBND 

ngày 3/6/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa 

22 5269/UBND-VHTT 01/7/2019 
V/v đăng ký cấp đấu xác nhận trang Fanpage 

Thông tin Nha Trang trên mạng xã hội Facebook 

23 5616/UBND-VHTT 11/7/2019 
V/v phê duyệt biên dịch các tin bài giới thiệu 

tổng quan về thành phố sang tiếng Anh 

24 5853/UBND-VHTT 19/7/2019 

V/v góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện 

Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7/3/2019 của 

Chính Phủ (lần 2) 

25 5957/UBND-VHTT 23/7/2019 

V/v góp ý dự thảo Quy chế phối hợp kiểm soát, 

đối soát thanh toán trực tuyến qua Trung tâm 

dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh 

Hòa 

26 6018/UBND-VHTT 24/7/2019 

V/v phối hợp trong công tác khảo sát về thực tiễn 

điển hình của thành phố Nha Trang trong công 

tác xây dựng chính quyền điện tử 

27 6227/UBND-VHTT 31/7/2019 

V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành Kế 

hoạch triển khai Chỉ thị số 14/CT-TTg của Thủ 

tướng Chính Phủ trên địa bàn tỉnh 

28 6255/UBND-VHTT 01/8/2019 

V/v báo cáo kết quả rà soát, phòng ngừa và ngăn 

chặn nguy cơ làm lộ, lọt bí mật Nhà nước qua 

việc sử dụng văn bản điện tử 

29 6317/UBND-VHTT 02/8/2019 

V/v thực hiện các biện pháp tăng cường triển 

khai trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan, 

đơn vị thuộc thành phố và xã, phường 

30 6358/UBND-VHTT 05/8/2019 
V/v đồng ý cho ông Nguyễn Đức Cường tham 

gia duyệt tin bài của các cơ quan, đơn vị 

31 7028/UBND-VHTT 28/8/2019 
V/v cung cấp thông tin phục vụ Báo cáo số liệu 

về phát triển Chính Phủ điện tử Quý IIII/2019 

32 7148/UBND-VHTT 03/9/2019 

V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg 

ngày 7/6/2019 của Thủ tướng Chính Phủ trên địa 

bàn thành phố Nha Trang 
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33 2911/QĐ-UBND 03/9/2019 

Quyết định ban hành quy định đánh giá, xếp loại 

mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ 

quan nhà nước thuộc UBND thành phố Nha 

Trang 

34 7305/UBND-VHTT 10/9/2019 

V/v triển khai, thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-

CP ngày 7/3/2019 của Chính Phủ về một số 

nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính 

phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 

năm 2025 trên địa bàn thành phố Nha Trang 

35 7929/UBND-VHTT 01/10/2019 

V/v cung cấp địa chỉ IP/ tên miền phục vụ hoạt 

động giám sát, chia sẻ thông tin nguy cơ tấn công 

mạng tại Việt Nam 

36 8378/UBND-VHTT 18/10/2019 

V/v cung cấp số tài khoản phí, lệ phí chờ nộp 

NSNN mở tại Kho bạc Nhà nước của các cơ 

quan trên địa bàn thành phố Nha Trang 

37 8548/UBND-VHTT 24/10/2019 

V/v báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch ứng 

dụng CNTT năm 2019 và góp ý dự thảo Kế 

hoạch ứng dụng CNTT năm 2020 

38 8695/UBND-VHTT 30/10/2019 

Báo cáo kết quả triển khai đánh giá, xếp hạng 

mức độ chính quyền điện tử cấp xã phường thuộc 

thành phố Nha Trang 

39 8729/UBND-VHTT 31/10/2019 
V/v cung cấp số liệu báo cáo, tin, bài trên Trang 

thông tin điện tử thành phố 

40 8988/QĐ-UBND 07/11/2019 
Quyết định V/v kiện toàn Ban Biên tập Trang 

thông tin điện tử thành phố Nha Trang 

41 8942/UBND-VHTT 11/11/2019 

V/v cung cấp số tài khoản phí, lệ phí chờ nộp 

NSNN mở tại Kho bạc Nhà nước của các cơ 

quan trên địa bàn thành phố Nha Trang 

42 9071/UBND-VHTT 13/11/2019 
V/v thực hiện đánh giá xếp loại mức độ ứng 

dụng công nghệ thông tin năm 2019 

43 9177/UBND-VHTT 18/11/2019 

V/v góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện 

chuyển đổi IPv6 trong cơ quan Nhà nước trên địa 

bàn tỉnh Khánh Hòa 

44 9286/UBND-VHTT 20/11/2019 
V/v xây dựng Banner phòng chống tham nhũng 

trên Trang thông tin điện tử thành phố 

45 9317/VHTT-CNTT 21/11/2019 

V/v báo cáo kết quả thực hiện rà quét, xử lý bóc 

gỡ mã độc của chiến dịch tấn công mạng có chủ 

đích ( ATP) quy mô lớn vào các hệ thống thông 

tin 

46 9978/UBND-VHTT 16/12/2019 

V/v góp ý dự thảo kết quả đánh giá xếp loại mức 

độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ 

quan, đơn vị, địa phương năm 2019 
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