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KẾ HOẠCH 

ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin năm 2020 
----- 

 Thực hiện kế hoạch 173-KH/TU, ngày 05/02/2020 của Tỉnh ủy Bình Thuận về 

việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin năm 2020; Trường Chính trị tỉnh Bình 

Thuận xây dựng kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin như sau: 

I. Mục đích 

Nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công nghệ thông tin (viết tắt là 

CNTT) của một số cấp ủy, nhất là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực 

hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về ứng dụng, phát triển CNTT. 

Xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng thông tin, tạo nền tảng phát triển, ứng 

dụng rộng rãi trong hoạt động nội bộ cơ quan, góp phần nâng cao năng suất lao động, 

đổi mới công tác quản lý và công tác giảng dạy, học tập của Trường. Ứng dụng công 

nghệ thông tin gắn với cải cách thủ tục hành chính, phục vụ công tác chỉ đạo, điều 

hành tại đơn vị.  

Đầu tư hạ tầng kỹ thuật đồng bộ đáp ứng yêu cầu triển khai ứng dụng CNTT 

trong cơ quan nhà nước, đảm bảo khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống 

thông tin tại đơn vị. Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng; khắc phục kịp thời 

các sự cố an toàn thông tin mạng.  

Bồi dưỡng đội ngũ kỷ thuật viên và quản trị mạng đủ khả năng vận hành hệ 

thống mạng thông tin của trường; đảm bảo CCVC và người lao động được đào tạo 

và sử dụng thành thạo công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy và phục vụ.  

Triển khai có hiệu quả các phần mềm do Trung ương, của tỉnh chuyển giao. 

II. Nội dung 

1. Hạ tầng kỹ thuật  

Tiếp tục đầu tư trang thiết bị như máy tính, máy chiếu phục vụ tốt cho công 

chuyên môn, tác giảng dạy và học tập; đầu tư mua phần mềm diệt virus có bản quyền 

bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; định kỳ kiểm tra, quét virus xâm nhập, đảm bảo 

hệ thống mạng nội bộ, Internet của Trường được thông suốt. Thường xuyên thực 

hiện nâng cấp, bổ sung trang thiết bị CNTT ưu tiên đầu tư thiết bị đảm bảo an toàn 

thông tin mạng.  
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Phát triển và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật bảo đảm cho các hoạt động ứng dụng 

công nghệ thông tin trên môi trường mạng an toàn, hiệu quả; 100% máy tính của 

đơn vị được cài đặt phần mềm diệt virus có bản quyền và được cập nhật thường 

xuyên các bản vá lỗi hệ thống.  

Hệ thống mạng nội bộ (LAN), mạng diện rộng (WAN) kết nối tất cả các 

phòng, khoa của trường. Vận hành tốt Hệ thông tin điều hành tác nghiệp dùng chung 

giao diện web trên nền Lotus Notes 8.5 có tích hợp giải pháp bảo mật đã được Văn 

phòng Tỉnh ủy triển khai sử dụng tại đơn vị. 

2. Ứng dụng CNTT trong nội bộ đơn vị  

Sử dụng tốt hệ thống hệ thống thư điện tử công vụ (email) của tỉnh, 100% 

CCVC sử dụng phần mềm gửi nhận văn bản và phần mềm tác nghiệp Lotus Notes 

8.5 (trừ nhân viên lao động hợp đồng theo NĐ 68/CP). Nâng cao tỷ lệ trao đổi văn 

bản, tài liệu dưới dạng điện tử; nâng cao ứng dụng hệ thống chứng thực điện tử và 

đảm bảo thực hiện chữ ký số trong và ngoài cơ quan. Các văn bản, tài liệu chính 

thức trao đổi giữa các cơ quan nhà nước được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử; 

80% văn bản được số hóa và lưu trữ; 80% văn bản điện tử trao đổi qua mạng. 

Đẩy mạnh sử dụng các Hệ thống thông tin chuyên ngành trong công việc hàng 

ngày, nâng cao hơn nữa chất lượng các tin, bài trên Cổng Thông tin điện tử của Đảng 

bộ tỉnh, cập nhật thường xuyên các hoạt động của đơn vị, viết tin bài thường xuyên 

theo quy định.   

Khai thác và sử dụng có hiệu quả các ứng dụng đã được đầu tư, đưa vào sử 

dụng như phần mềm thi đua khen thưởng, phần mềm quản lý nhân sự, phần mềm kế 

toán, phần mềm thi trắc nghiệm trên máy tính, phần mềm quản lý đào tạo, phần mềm 

VNPT-BHXH 2.0... kịp thời cập nhật thông tin lên Trang thông tin điện tử thành 

viên nhằm cung cấp, phục vụ cho công chức, viên chức và học viên của trường khai 

thác tốt thông tin trên trang thông tin điện tử của Trường.   

Tiếp nhận, khai thác và sử dụng có hiệu quả các hệ thống thông tin, phần 

mềm... do Trung ương, Tỉnh đầu tư, hỗ trợ có hiệu quả.                                                                                                         

3. Về nguồn nhân lực  

Nâng cao kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý nắm chắc cách thức quản lý 

thông tin và công nghệ thông tin. Cử cán bộ quản trị mạng tham gia các khóa đào 

tạo, tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tăng 
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cường đào tạo chuyên sâu về an toàn, bảo mật hệ thống thông tin cho cán bộ chuyên 

trách công nghệ thông tin.   

100% công chức, viên chức trong đơn vị biết sử dụng thành thạo máy vi tính 

để phục vụ công tác chuyên môn (trừ nhân viên lao động hợp đồng theo NĐ 68/CP). 

CCVC được đào tạo, tập huấn cơ bản về ứng dụng CNTT.  

Rà soát, sửa đổi, bổ sung các Quy định về bảo đảm an ninh, an toàn mạng để 

phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới. Đầu tư nghiên cứu phát triển các ứng dụng, 

phần mềm mới đáp ứng yêu cầu cụ thể của đơn vị. 

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN  

1. Thành viên của tổ CNTT rà soát, đánh giá, điều chỉnh và bổ sung các quy 

định có liên quan về  ứng dụng CNTT của đơn vị cho phù hợp với tình hình thực tế 

tại đơn vị. Điều chỉnh, bổ sung các quy định quản lý, vận hành, khai thác sử dụng 

đối với hệ thống thông tin của trường.  

2. Tham mưu cho Ban Giám hiệu mua sắm trang thiết bị cần thiết phục vụ cho 

việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin. Chú trọng tổ chức bồi dưỡng, tập 

huấn công nghệ thông tin cho cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin. 

3. Nâng cao nhận thức cho CCVC của trường về an toàn an ninh thông tin 

mạng và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của đơn vị. 

 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Tỉnh ủy, 

- Ban Giám hiệu, 

- Các phòng, khoa, 

- Lưu  VT, TCHCTTTL, Tùng. 

 

K/T HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Dụng Văn Duy  
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