UBND TỈNH ĐỒNG NAI
SỞ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số : 949 /KH-SCT

Đồng Nai, ngày 28 tháng 02 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát
triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng
tại Sở Công Thương năm 2022
I. CĂN CỨ LẬP KẾ HOẠCH
- Quyết định số 5003/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh phê duyệt
Chương trình chuyển đổi số đến 2025, định hướng đến năm 2030 của tỉnh Đồng
Nai;
- Kế hoạch số 599/KH-UBND ngày 18/01/2021 của UBND tỉnh về Ứng
dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính
quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn
2021-2025;
- Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 11/02/2021 của UBND tỉnh về phát triển
chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Đồng Nai năm 2022;
- Kế hoạch số 927/KH-SCT ngày 26/2/2021 về việc ứng dụng công nghệ
thông tin, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt
động của Sở Công Thương giai đoạn 2021-2025;
- Công văn số 324/STTT-CNTTVT ngày 15/02/2022 của Sở Thông tin và
Truyền thông về việc triển khai thực hiện Kế hoạch Phát triển chính quyền số và
bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2022.
II. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT
1. Xây dựng hoàn thiện chính quyền điện tử nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu
quả hoạt động của cơ quan.
2. Xây dựng CSDL, phần mềm chuyên ngành nhằm đáp ứng việc quản lý
hoạt động của cơ quan, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.
III. MỤC TIÊU CỤ THỂ
1. Ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan nhà nước
a) 100% các văn bản chỉ đạo, thông tin điều hành của Sở được xử lý qua Hệ
thống quản lý văn bản và điều hành trên môi trường Internet (trừ văn bản, hồ sơ
công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước).
b) Thực hiện các báo cáo định kỳ về lĩnh vực Công nghệ thông tin, Công
nghiệp và Thương mại (không bao gồm nội dung mật) của Sở được gửi, nhận qua
Số 02, Nguyễn Văn Trị, P. Thanh Bình, TP. Biên Hòa
TEL: (0251) 3822501 - FAX: (0251) 3823854 - 3824934
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Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh theo các văn bản hướng dẫn của Sở Thông
tin và Truyền thông.
c) 50% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện qua
môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý.
d) Rút ngắn từ 30% thời gian họp, giảm tối đa việc sử dụng tài liệu giấy
thông qua Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc, văn phòng điện tử.
2. Ứng dụng CNTT cung cấp dịch vụ phục vụ người dân và doanh
nghiệp
a) Rà soát bộ thủ tục hành chính theo các Quyết định, văn bản, Bộ thủ tục
hành chính của Bộ Công Thương.
b) 30% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được
cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.
c) 90% người dân, doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành
chính.
3. Phát triển hạ tầng, nền tảng
Hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin tại Sở để đáp ứng điều kiện
chuyển đổi số.
4. Phát triển dữ liệu
Hoàn thiện các hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành Công thương phục vụ
cho việc phát triển các ứng dụng chuyên ngành phục vụ người dân và doanh
nghiệp.
5. Bảo đảm an toàn thông tin
a) Tăng cường tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về an toàn thông
tin mạng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
b) Thường xuyên theo dõi các cảnh báo về an toàn thông tin của Bộ Thông
tin và Truyền thông, Cục An toàn thông tin và Trung tâm VNCERT/CC để triển
khai đến các phòng, Trung tâm thuộc Sở.
IV. NHIỆM VỤ
1. Hoàn thiện quy chế, quy định pháp lý
- Xây dựng Kế hoạch, Chương trình hành động triển khai Nghị quyết của
Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai đến năm 2025 và
định hướng đến năm 2030, phù hợp với tình hình thực tế tại Sở.
2. Phát triển hạ tầng số
- Đầu tư xây dựng phòng họp trực tuyến tại Sở Công Thương và nâng cấp hệ
thống mạng không dây (Wifi) của Sở hướng tới tiêu chí Wifi chuyên dụng.
- Vận hành Hệ thống mạng của Sở theo mô hình Domain (quản lý tập trung)
để tăng hiệu suất quản lý, đảm bảo an toàn thông tin mạng.
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3. Phát triển dữ liệu
- Triển khai nâng cấp, bảo trì hệ thống Cơ sở dữ liệu ngành Công Thương
với địa chỉ: http://dlct.dongnai.gov.vn/
- Triển khai số hóa hồ sơ dịch vụ công, thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực
ngành quản lý, đảm bảo việc kết nối, chia sẻ sữ liệu trong giải quyết TTHC trên
môi trường điện tử theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ.
4. Phát triển các ứng dụng, dịch vụ
a) Phát triển các ứng dụng, dịch vụ CNTT phục vụ hoạt động nội bộ các cơ
quan nhà nước:
- Duy trì việc sự dụng hệ thống Thư điện tử công vụ của tỉnh, thường xuyên
sử dụng thư điện tử công vụ để trao đổi công việc.
- Duy trì và phát triển có hiệu quả hệ thống Quản lý văn bản và điều hành để
phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và lập hồ sơ công việc trên môi trường mạng
tại Sở
- Thực hiện báo cáo trên Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh theo hướng dẫn
của UBND tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông.
- Xây dựng các ứng dụng CNTT chuyên ngành theo hướng đồng bộ, đáp ứng
nhu cầu công việc của Sở..
b) Phát triển ứng dụng, dịch vụ CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp:
- Thường xuyên thực hiện việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung, bãi bỏ và ban
hành mới Bộ thủ tục hành chính ngành Công thương tỉnh Đồng Nai đã được Chủ
tịch UBND tỉnh ban hành để cập nhật cấu hình lên Cổng dịch vụ công Trực tuyến
của tỉnh;
- Thực hiện niêm yết công khai minh bạch Bộ thủ tục hành chính, địa điểm
tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết
của ngành Công Thương;
- Sàn giao dịch TMĐT tỉnh Đồng Nai có ít nhất 80 thương nhân trên địa tỉnh
Đồng Nai tham gia hoạt động; góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh
hoạt động sản xuất, kinh doanh, giúp mở rộng khả năng tiếp cận thị trường quốc
tế và thị trường nội địa; tiết kiệm thời gian, chi phí giao dịch, tuyên truyền, quảng
bá sản phẩm;
- Hỗ trợ trên 50% chủ thể sản xuất kinh doanh sản phẩm mỗi xã mỗi sản
phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh có website quảng bá thương hiệu sản phẩm và
thông tin đơn vị; đồng thời tham gia giao dịch trên Sàn giao dịch TMĐT tỉnh
Đồng Nai.
5. Bảo đảm an toàn thông tin
- Rà soát, thực hiện Kế hoạch số 1409/KH-SCT ngày 26/3/2021 của Sở về
tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin trên
địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2025.
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- Rà soát hiện trạng, tăng cường đầu tư trang thiết bị và thuê dịch vụ chuyên
nghiệp nhằm nâng cao năng lực bảo đảm an toàn thông tin, phòng chống mã độc
theo mô hình tập trung.
- Tăng cường kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin theo quy định của pháp
luật.
- Triển khai kế hoạch dự phòng, sao lưu dữ liệu, bảo đảm hoạt động liên tục
của cơ quan, tổ chức; sẵn sàng khôi phục hoạt động bình thường của hệ thống sau
khi gặp sự cố mất an toàn thông tin mạng.
- Cử nhân sự chuyên trách/phụ trách về an toàn thông tin/công nghệ thông
tin tham gia các khóa đào tạo về quản lý, kỹ thuật về an toàn thông tin.
- Triển khai các văn bản tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến
thức, kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin cho các cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động và người dân.
- Tăng cường giám sát, phát hiện và xử lý hoặc phối hợp với các cơ quan
chức năng có thẩm quyền xử lý tin giả, thông tin vi phạm pháp luật trên không
gian mạng thuộc phạm vi quản lý.
V. GIẢI PHÁP
1. Đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, kỹ năng số,
tăng cường tương tác với người dân, doanh nghiệp
- Ứng dụng các kênh truyền thông đa dạng để nâng cao nhận thức, hình thành
văn hóa số cho người dân, tạo điều kiện tiếp cận các dịch vụ Chính quyền số.
2. Phát triển các mô hình kết hợp giữa các cơ quan nhà nước, doanh
nghiệp
- Phối hợp doanh nghiệp để cung cấp dịch vụ công (thông qua mạng bưu chính
công cộng, mạng xã hội, ứng dụng của doanh nghiệp).
- Phối hợp, tạo điều kiện, hỗ trợ doanh nghiệp giới thiệu, cung cấp sản phẩm,
dịch vụ cho các tổ chức, cá nhân nhằm triển khai các dịch vụ Chính quyền số thuận
lợi.
- Nâng cấp chức năng mua sắm hàng hóa trên thiết bị điện thoại di động
(Android, IOS) đối với các giao dịch trên Sàn thương mại điện tử tỉnh Đồng Nai
(ecdn.vn).
3. Nghiên cứu, hợp tác để làm chủ, ứng dụng hiệu quả các công nghệ
- Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số mới như Cloud, Blockchain, mạng xã hội
và các công nghệ số mới trong xây dựng, triển khai các ứng dụng, dịch vụ Chính
quyền số tại Sở để tiết kiệm thời gian, chi phí xây dựng, vận hành các hệ thống
thông tin và tự động hoá, thông minh hoá, tối ưu hoá các quy trình xử lý công việc.
- Triển khai các nội dung khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực
tuyến để giảm chi phí và thời gian cho người dân khi thực hiện thủ tục hành chính
công.
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VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN
- Nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước cấp.
- Tổng kinh phí thực hiện: 2.374 triệu đồng
(Đính kèm PL02: Danh mục nhiê ̣m vụ/dự án phát triển chính quyền số và
bảo đảm an toàn thông tin mạng Sở Công Thương năm 2022).
VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Văn phòng
- Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, nâng cao nhận thức và ý
thức sử dụng thông tin lành mạnh trên Internet cho đội ngũ công chức trong cơ
quan.
- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch ứng dụng CNTT, định
kỳ báo cáo UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông.
- Chủ động có kế hoạch nâng cấp hệ thống mạng nội bộ, tăng cường đầu tư
các thiết bị tường lửa tiên tiến để triển khai công tác bảo mật ở cơ quan. Duy trì
hàng năm cài đặt phần mềm diệt virus bản quyền có khả năng cập nhật liên tục và
có khả năng bảo vệ tự động. Phối hợp giữa Công an tỉnh, Sở Khoa học và công
nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh
để sẵn sàng ứng phó, chủ động phòng ngừa, xử lý các tình huống phát sinh về bảo
đảm an toàn thông tin mạng.
- Tham mưu, theo dõi, tổng hợp nội dung về rà soát các văn bản quy phạm
pháp luật liên quan đến hoạt động ứng dụng CNTT.
- Tham mưu Ban Lãnh đạo cử công chức tham gia các khóa đào tạo, tập huấn
nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ để tham gia phòng ngừa,
chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên mạng Internet.
- Thực hiện báo cáo định kỳ hàng quý, 06 tháng, 09 tháng, cả năm tình hình,
tiến độ, kết quả thực hiện các nhiệm vụ/dự án của cơ quan, đơn vị tại Danh mục
nhiệm vụ/dự án thuộc kế hoạch này và Kế hoạch Phát triển chính quyền số và bảo
đảm an toàn thông tin mạng năm 2022 tại Sở qua "Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh
Đồng Nai" (https://baocao.dongnai.gov.vn).
2. Phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp
- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Sở triển khai thực hiện công tác thông tin,
tuyên truyền về nâng cao nhận thức và trách nhiệm phòng ngừa, chống vi phạm
pháp luật trên mạng internet thuộc quản lý ngành công thương.
- Chủ trì, tham mưu kiến nghị Sở Tài chính cấp kinh phí kịp thời cho hoạt
động ứng dụng CNTT tại cơ quan Sở Công Thương giai năm 2022.
- Thực hiện báo cáo theo chế độ báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê phục
vụ mục tiêu quản lý nhà nước của ngành Công Thương theo Quyết định
36/2020/QĐ-UBND ngày 31/8/2021 qua Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Đồng
Nai" (https://baocao.dongnai.gov.vn).
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3. Thanh tra Sở
- Hướng dẫn các phòng thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế
một cửa liên thông và các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các
cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.
- Phối hợp với Văn phòng Sở về công tác báo cáo, cung cấp các số liệu trong
phần mềm Dịch vụ công trực tuyến cho Văn phòng Sở để tổng hợp khi có yêu
cầu.
4. Các phòng nghiệp vụ, đơn vị thuộc Sở
- Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện ứng
dụng CNTT đã đề ra;
- Phối hợp với Văn phòng triển khai Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt
động quản lý nhà nước ngành công thương đảm bảo thiết thực, hiệu quả.
- Đối với Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công nghiệp, Trung
tâm Xúc tiến Thương mại thường xuyên cập nhật thông tin lên Website của đơn
vị; Tăng cường sử dụng công nghệ số trong công việc, giao tiếp, hỗ trợ người dân
và thương nhân theo chức năng nhiệm vụ được giao.
VIII. DANH MỤC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN
(Đính kèm Phụ lục Danh mục nhiê ̣m vụ/dự án phát triển chính quyền số và
bảo đảm an toàn thông tin mạng của Sở Công Thương năm 2022).
Trên đây là Kế hoạch phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin
mạng của Sở Công Thương năm 2022./.
Nơi nhận:
- Sở Thông tin và Truyền thông (báo cáo);
- Ban Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở (thực hiện);
- Lưu: VT, VP.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Trí Phương

