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BÁO CÁO ĐỊNH KỲ LĨNH VỰC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, PHÁT TRIỂN CHÍNH PHỦ
ĐIỆN QUÝ I NĂM 2021

Nội dung/tiêu chí

TT

Đơn vị tính

MỤC 1. THÔNG TIN CHUNG
1
Quý báo cáo
2
Tên cơ quan báo cáo
3

Địa chỉ

4

Địa chỉ cổng thông tin điện tử
Số lƣợng cán bộ, công chức, viên chức (Không tính hợp
đồng 68)
Dành cho cấp Sở

5

Tại cơ quan văn phòng
Tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc (chỉ tính công chức,
viên chức theo quyết định giao chỉ tiêu, không tính hợp
đồng ):

Quý III/2020
Văn phòng UBND tỉnh
Khu Quảng Trường Tây Bắc,
Phường Tô Hiệu, TP Sơn La
sonla.gov.vn
74

người

15

máy

59

Số lượng tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc

máy

15

người

74

máy

100%

Có/không

Có

Cài đặt phần mềm diệt Virus có bản quyền
Tổng số máy tính cài đặt phần mềm phòng chống mã độc
theo mô hình tập trung tỉnh Sơn La
Tổng số máy tính cài đặt phần mềm diệt Virus bản quyền
khác
Mạng LAN
Đã thiết lập mạng Lan tại Sở/Huyện
Dành cho cấp Huyện: Tổng số xã có mạng LAN

9

74

Số lượng tại quan văn phòng UBND tỉnh

Tổng số CBCCVC được trang bị máy tính

8

59

người

MỤC 2. HẠ TẦNG KỸ THUẬT CNTT
Trang bị máy tính (bao gồm máy tính để bàn, xách tay,
6
máy tính bảng)
6.1 Dành cho cấp Sở

7

Số liệu

xã

Máy chủ/Phòng máy chủ
Sở/Huyện có máy chủ (phòng máy chủ) không?
Nếu có: Số lượng máy chủ

Có/không

Không

máy

MỤC 3. ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN
10

Ứng dụng chuyên ngành (Cung cấp theo PL 3A.1)

11

Ứng dụng chữ ký số

11.1

Tổng số chứng thư số đã được cấp

CTS

12

Chứng thư số cho tổ chức

CTS

2

Chứng thư số cho cá nhân

CTS

10

1

11.2

Số SIM PKI đã được cấp

SIM

8

11.3

Số Chứng thư số đã thu hồi

CTS

0

Văn bản

1.493

Văn bản

500

12

Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành (số liệu từ ngày
01/01/2020 đến 30/08/2020)
Tổng số văn bản đã ban hành
Tổng số văn bản ban hành sử dụng chữ ký số (bao gồm cả
ký số trực tiếp và số hóa từ văn bản giấy)

MỤC
CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
4.
Cung cấp thông tin chi tiết tại các Phụ lục kèm theo
13
- Sở Ngành tại Phụ lục 3A.2-1 (DVC3) và Phụ lục 3A.3-1
MỤC
NHÂN LỰC CHO ỨNG DỤNG CNTT
5.
14

Cán bộ CNTT
Chuyên trách/kiêm nhiệm
Trình độ (nếu là cán bộ chuyên trách: Tiến sĩ, thạc sĩ, đại
học...)

15

1/0
(1: chuyên trách;
0: kiêm nhiệm)

01: chuyên trách
Đại học

Kỹ năng ứng dụng CNTT của cán bộ CCVC
Tổng số CBCCVC có chứng chỉ ứng dụng CNTT theo
Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản trở lên theo quy định
tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ
trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Tổng số CBCCVC có chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C
đã cấp

16

100%

100%

Đào tạo về CNTT

Tổng số lượt cán bộ chuyên trách/kiêm nhiệm CNTT được
đào tạo về CNTT trong năm
Số lượng CBCC (không tính cán bộ chuyên trách/kiêm
nhiệm ) được đào tạo về CNTT trong năm
MỤC KẾT QUẢ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH ƢDCNTT CỦA
6.
CƠ QUAN
17

Tổng số nhiệm vụ đƣa ra trong kế hoạch

17.1

Nhiệm vụ 1: Sử dụng thư điện tử

17.2

Nhiệm vụ 2: Khai thác phần mềm QLVB

17.3
17.4

Nhiệm vụ 3: Sử dụng Hệ thống Hội nghị truyền hình trực
tuyến 3 cấp
Nhiệm vụ 4: Triển khai, ứng dụng hệ thống chứng thực chữ
ký số chuyên dùng của Ban Cơ yếu Chính phủ

17.5

Nhiệm vụ 5: Nâng cấp hệ thống mạng Lan internet

17.6

Nhiệm vụ 6: Phân công Lãnh đạo phụ trách CNTT

17.7
17.8

Nhiệm vụ 7: Cử cán bộ, công chức tham dự các lớp đào tạo,
bồi dưỡng cập nhật kiến thức CNTT
Nhiệm vụ 8: Nâng cấp thiết bị Hội nghị truyền hình trực
tuyến POLYCOM HDX 6000 của tỉnh với các huyện.

Không
Không

nhiệm vụ

8
100% công chức thường xuyên sử
dụng
Khai thác, sử dụng có hiệu quả các
tính năng của phần mềm quản lý văn
bản
vàcác
điềucuộc
hànhhọp
VNPT-iOffice
100%
trực tuyến thông
suốt, không bị gián đoạn
đã thực hiện và sử dụng hiệu quả
đã thực hiện và sử dụng hiệu quả
Đang thực hiện
Đang thực hiện
Đang thực hiện

MỤC
THÔNG TIN KHÁC
7.

2

Vui lòng cung cấp thêm thông tin khác về tình hình ứng
dụng CNTT ngoài các nội dung nêu trên và ý kiến khác (nếu
MỤC có):
THÔNG TIN LIÊN HỆ
8.
1. Họ và tên người thực hiện báo cáo
2. Đơn vị công tác
3. Chức vụ
4. Điện thoại cố định
5. Điện thoại di động
6. Thư điện tử
Nơi nhận:
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu VT. TCHCQT.

Bùi Lê Mạnh
Phòng TCHCQT
Chuyên viên
02123.857.549
0973937484
manhbl.vpubnd@sonla.gov.vn

CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Huy Anh

3

