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KẾ HOẠCH
Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019
Thực hiện Kế hoạch số 439/KH-BDT, ngày 10/8/2016 của Ban Dân tộc
tỉnh Đắk Nông về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin Ban Dân tộc giai
đoạn 2016-2020, Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông xây dựng Kế hoạch thực hiện ứng
dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công tác năm 2019 của Ban Dân tộc
tỉnh như sau:
I. MỤC TIÊU ỨNG DỤNG CNTT TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA
BAN DÂN TỘC NĂM 2019
1. Không ngừng xây dựng, nâng cao và hoàn thiện cơ sở hạ tầng CNTT
tạo nền tảng phát triển chính quyền điện tử;
2. Tăn cường ứng dụng hiệu quả CNTT trong hoạt động quản lý nhà nước
tại cơ quan nhằm tăng tốc độ xử lý công việc, giảm chi phí hoạt động;
3. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT cho các phòng thuộc Ban. Đảm bảo công
tác chỉ đạo, điều hành kịp thời của Lãnh đạo Ban đến các phòng và cán bộ, công
chức, lao động (CBCC) một cách kịp thời.
II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
1. Hạ tầng kỹ thuật
- Trang bị máy chủ cho chuyên viên đảm nhiệm lĩnh vực công nghệ thông
tin; 100% cán bộ, công chức được trang bị máy vi tính để phục vụ công việc; lên
kế hoạch nâng cấp, thay thế các máy vi tính đã lỗi thời có tốc độ xử lý chậm
nhằm nâng cao hiệu quả xử lý công việc chuyên môn;
- Triển khai áp dụng giải pháp chống vi rút, spyware, spam, chống tấn
công từ bên trong và bên ngoài;
- Từng bước đầu tư mới và nâng cấp hệ thống mạng LAN và trang thiết bị
trong các phòng thuộc Ban;
- Đầu tư nâng cấp hệ thống thiết bị an toàn, an ninh thông tin mạng.
2. Ứng dụng CNTT vào hoạt động quản lý nhà nước
- Triển khai ứng dụng hộp thư điện tử công vụ và sử dụng phần mềm văn
phòng điện tử của tỉnh cho toàn bộ CBCC;
- Triển khai dịch vụ chữ ký số trong việc trao đổi văn bản qua mạng theo
sự chỉ đạo của UBND tỉnh và cơ quan hướng dẫn chuyên môn;
- Tiếp tục nghiên cứu các giải pháp CNTT để áp dụng trong lĩnh vực quản
lý cơ sở dữ liệu trong công tác dân tộc;
1

3. Ứng dụng CNTT phục vụ người dân
- Tăng cường cập nhật các văn bản thuộc ngành, lĩnh vực thực hiện lên
trang thông tin điện tử; tiếp tục đăng tải tin, bài, bổ sung dữ liệu trên Trang tin
điện tử của Ban Dân tộc.
- Hoàn thiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và từng bước xây dựng
dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.
4. Nguồn nhân lực ứng dụng CNTT
- Tăng cường bồi dưỡng và nâng cao trình độ cán bộ chuyên trách CNTT
của Ban Dân tộc bằng cách đào tạo chuyên sâu chuyên môn vị trí đảm nhiệm và
tiếp xúc với các công nghệ mới để triển khai thực hiện trong đơn vị;
- Tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực về ứng
dụng CNTT toàn bộ CBCC trong cơ quan.
5. Đảm bảo an toàn thông tin
Việc phát triển và ứng dụng CNTT trong hoạt động của Ban phải thực
hiện theo đúng quy định về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trên môi trường
mạng tại Quyết định số 2005/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 của UBND tỉnh.
- Đầu tư trang thiết bị đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho đơn vị.
- Cài đặt, sử dụng các phần mềm diệt virus có bản quyền, trong đó ưu tiên
cho các máy tính có nhiệm vụ lưu trữ, kết nối thông tin cá nhân, tổ chức.
- Tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức về an toàn và an ninh thông
tin cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Ban.
- Nghiên cấm CBCC sử dụng hộp thư điện tử công vụ và sử dụng phần
mềm văn phòng điện tử của tỉnh cho trao đổi thông tin trên mạng xã hội, kinh
doanh, mua bán, mục đích khác…
- Thường xuyên thay đổi mật khẩu các tài khoản người dùng của cơ quan,
các phòng và CBCC trong đơn vị.
III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Giải pháp về tài chính
Đề nghị cấp thẩm quyền cấp kinh phí đầu tư các trang thiết bị, hạ tầng kỹ
thuật, mua sắm các phần mềm ứng dụng phục vụ cho đơn vị nhằm đẩy mạnh
thực hiện ứng dụng CNTT.
2. Giải pháp triển khai thực hiện
- Hằng năm rà soát, khảo sát hiện trạng các trang thiết bị của từng phòng
tham mưu đề xuất lãnh đạo Ban công tác bào trì, bảo dưỡng kịp thời và kế hoạch
đầu tư mua sắm mới trang thiết bị phục vụ ứng dụng CNTT đạt hiệu quả để
phục vụ ứng dụng CNTT đạt hiệu quả.
- Ưu tiên đầu tư về cơ sở vật chất, nhân lực để phát triển mạnh về lĩnh vực
CNTTT của đơn vị nhằm phục vụ tốt nhất công việc chuyên môn của cán bộ,
công chức và phục vụ tốt nhất cung cấp thông tin cho tổ chức, công dân.
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- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông hỗ trợ kỹ thuật triển khai
ứng dụng CNTTvà đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trên môi trường mạng
trong hoạt động của cơ quan.
3. Giải pháp tổ chức thực hiện
- Văn phòng có trách nhiệm xây dựng kế hoạch năm 2019 để làm cơ sở
triển khai thực hiện đúng định hướng; tham mưu tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi
dưỡng nâng cao trình độ năng lực CBCC về CNTT ngày càng đáp ứng nhu cầu
hiện đại hóa nền hành chính;
- Các phòng thuộc phối hợp với Văn phòng tham mưu ban hành các quy
chế, quy định về ứng dụng CNTT tại Ban Dân tộc.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Văn phòng chủ trì, phối hợp với các phòng trực thuộc Ban Dân tộc tổ
chức thực hiện theo kế hoạch đã đề ra; thường xuyên nắm bắt tình hình thực
hiện ứng dụng của các phòng để kịp thời hỗ trợ khi có yêu cầu.
- Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc các phòng,
CBCC kịp thời phản ánh qua Văn phòng để tổng hợp trình Lãnh đạo Ban xem
xét giải quyết.
Trên đây là Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019 của Ban
Dân tộc. Yêu cầu các Phòng, các bộ phận nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Văn phòng UBND tỉnh (thay B/c);
- Sở TT&TT (thay B/c);
- Ban CCHC tỉnh (thay B/c);
- TB các PTB BDT;
- Các phòng BDT;
- Trang TTĐT Ban (đăng);
- Lưu: VT.
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