
 

 

 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       SỞ TÀI CHÍNH                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      

 Số:           /KH-STC                               Lạng Sơn, ngày        tháng     năm 2021         

 

KẾ HOẠCH  

Phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn  

thông tin mạng năm 2022 

 

Phần I 

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2021 

 

Thực hiện Công văn số 1928/STTTT-CNTT ngày 22/9/2021 của Sở 

Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn V/v Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch 

phát triển Chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2022. Sở Tài 

chính xây dựng Kế hoạch với các nội dung sau: 

1. Môi trường pháp lý 

Căn cứ Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 17/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với nhiệm vụ xây dựng Chính 

quyền điện tử trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2020 – 2025; Kế hoạch số 

135/KH-UBND ngày 10/8/2020 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình chuyển 

đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn; Kế hoạch số 154/KH-UBND ngày 10/9/2020 của UBND tỉnh về triển khai 

thực hiện Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản 

lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn; Kế hoạch số 168/KH-UBND ngày 14/10/2020 của UBND tỉnh về số hóa kết 

quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực trong các cơ quan hành chính nhà 

nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025; Kế hoạch số 195/KH-UBND ngày 

08/12/2020 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 giai đoạn 

2021 – 2025; Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 26/01/2021 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn phê duyệt cập nhật kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Lạng Sơn, phiên 

bản 2.0. … 

Kế hoạch số 36/KH-STC ngày 09/9/2020 của Sở Tài chính về Ứng dụng 

công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước, phát triển chính 

quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025. 

2. Hạ tầng kỹ thuật 

Hệ thống trang thiết bị Công nghệ thông tin của Sở Tài chính bao gồm: 

- Số lượng máy chủ (Server): 05 

- Số lượng máy tính để bàn: 57 máy/53 CBCCVC, máy tính xách tay, 

máy tính bảng: 18 máy/53 CBCCVC. 
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- Số lượng thiết bị bảo mật firewall, hãng sản xuất, năm sử dụng, tình 

trạng hoạt động, bao gồm: 01 Juniper SRX 240(Cisco), đưa vào sử dụng năm 

2014, hoạt động bình thường; 01 Peplink Balance 350, đưa vào sử dụng năm 

2020, hoạt động bình thường. 

- Số lượng thiết bị chuyển mạch (Switch), hãng sản xuất, năm sử dụng, 

tình trạng hoạt động, bao bồm: 01 Edge-Core, đưa vào sử dụng năm 2020, hoạt 

động bình thường; 01 Peplink Balance 350, đưa vào sử dụng năm 2020, hoạt 

động bình thường; 01 Cisco ESW 520- 24 Port, đưa vào sử dụng năm 2017, hoạt 

động bình thường; 01 Catalyst Express 500 Series, đưa vào sử dụng năm 2015, 

hoạt động bình thường 

- Đường truyền: Sở Tài chính hiện đang sử dụng 2 đường truyền số liệu 

chuyên dụng tốc độ 4Mbps, 01 đường truyền Internet tốc độ từ 50-70Mbps.  

100% cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước có máy tính sử dụng 

trong công việc; các máy tính đều được kết nối internet. 

3. Các hệ thống nền tảng 

Hiện nay Sở Tài chính sử dụng hệ thống quản lý văn bản điều hành 

VNPT-iOffice, Hệ thống thư điện tử. 

Phần mềm hệ thống thông tin quản lý ngân sách và Kho bạc tích hợp 

(TABMIS)  

Phần mềm cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách 

Phần mềm dùng chung đặc thù, chia sẻ dữ liệu LGSP: Phần mềm Hệ 

thống cơ sở dữ liệu điều hành ngân sách;  Phần mềm Quản lý tiền lương và biên 

chế.  

Các phần mềm đang sử dụng rất ổn định và có hiệu quả 

4. Phát triển dữ liệu 

Phần mềm Quản lý tiền lương và biên chế.  

Phần mềm Hệ thống cơ sở dữ liệu điều hành ngân sách  

5. Các ứng dụng, dịch vụ 

100% Công chức sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT-

iOffice, hòm thư công vụ để xử lý văn bản trên môi trường mạng (trừ văn bản 

mật). 

100% văn bản ban hành đi đều được ký số trên hệ thống. 

Một số phần mềm sử dụng để phục vụ công tác chuyên môn tại cơ quan: 

Phần mềm Kế toán MISA; Phần mềm Quản lý tiền lương và biên chế; Phần 

mềm Hệ thống cơ sở dữ liệu điều hành ngân sách; Phần mềm hệ thống thông tin 

quản lý ngân sách và Kho bạc tích hợp(TABMIS); Phần mềm cấp mã số đơn vị 

có quan hệ với ngân sách; Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước; Phần 

mềm Quản lý công trình cấp nước sạch nông thôn; Phần mềm Quản lý tài sản 
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kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;. Phần mềm hệ thống báo cáo công tác 

thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. 

Hoạt động ứng dụng, dịch vụ CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp: 

Phần mềm cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách, cung cấp dịch vụ công 

trực tuyến mức độ 4, ứng dụng tại Trung tâm hành chính công của tỉnh. 

6.  Nguồn nhân lực 

Hiện nay cơ quan bố trí 01 công chức phụ trách lĩnh vực công nghệ 

thông tin và làm đầu mối để phối hợp với các cơ quan chuyên môn và đơn vị 

cung cấp dịch vụ để triển khai việc vận hành, khai thác và xử lý sự cố thông 

thường về công nghệ thông tin tại cơ quan. 

7. An toàn thông tin 

100% máy tính đã được cài đặt phần mềm diệt virut Kaspersky có bản 

quyền và hoạt động ổn định.  

Thực hiện công tác dự phòng, sao lưu dữ liệu đối với các cơ sở dữ liệu 

được quản trị, quản lý. Sẵn sàng khôi phục hoạt động bình thường của hệ thống 

sau khi gặp sự cấp mất an toàn thông tin. 

Đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, phần mềm phục vụ công tác an toàn 

thông tin. Số lượng thiết bị bảo mật firewall bao gồm: 01 Juniper SRX 240 

(Cisco); 01 Peplink Balance 350, hoạt động bình thường. 

Do được đầu tư hệ thống phần mềm diệt virus bản quyền và các thiết bị 

bảo mật, nên Sở Tài chính không có lây nhiễm mã độc. 

Cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin thường xuyên được Sở Thông 

tin và Truyền thông đào tạo, tập huấn và trang bị kỹ năng cơ bản về an toàn 

thông tin. 

Công tác thông tin, tuyên truyền được thông qua các hội nghị, cuộc họp 

để nâng cao hiểu biết, nhận thức của cán bộ, công chức lợi ích của việc ứng 

dụng CNTT, an toàn an ninh thông tin, chính quyền điện tử, chính quyền số. 

8. Kinh phí thực hiện 

Kinh phí đầu tư cho các nhiệm vụ ứng dụng CNTT trong hoạt động chung 

của cơ quan được sử dụng từ nguồn NSNN hằng năm. 

Phần II 

NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

1. Căn cứ lập kế hoạch 

- Luật Công nghệ thông tin; 

- Luật An toàn thông tin mạng; 
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- Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định 

hướng năm 2030;  

- Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính 

phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030;  

- Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 07 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số 

xếp hạng của Việt Nam; 

- Quyết định số 2323/BTTTT-THH ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ 

trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Khung Kiến trúc Chính phủ điện 

tử Việt Nam, phiên bản 2.0; Kiến trúc Chính phủ điện tử/Kiến trúc Chính quyền 

điện tử của bộ/tỉnh; 

- Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 17/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng 

cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với nhiệm vụ xây dựng Chính quyền 

điện tử trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2020 - 2025; 

- Chương trình hành động số 153-CTr/TU ngày 21/7/2020 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TƯ, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về 

một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp 

lần thứ tư; 

- Kế hoạch hành động số 106/KH-UBND ngày 06/6/2019 của UBND tỉnh 

thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 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;  

- Quyết định số 1063/QĐ-UBND ngày 07/6/2019 của UBND tỉnh phê duyệt 

Đề án xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019 - 2025; 

- Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 05/8/2020 về thực hiện Nghị quyết số 

52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 

17/4/2020 của Chính phủ và Chương trình hành động số 153-CTr/TU ngày 

21/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 

27/9/2019 của Bộ Chính trị; 

- Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 10/8/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến 

năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

- Kế hoạch số 154/KH-UBND ngày 10/9/2020 của UBND tỉnh về triển 

khai thực hiện Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về 

quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn; 
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- Kế hoạch số 168/KH-UBND ngày 14/10/2020 của UBND tỉnh về số hóa 

kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực trong các cơ quan hành chính 

nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025; 

- Kế hoạch số 195/KH-UBND ngày 08/12/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

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 giai đoạn 2021-2025; 

- Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 26/01/2021 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn phê duyệt cập nhật kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Lạng Sơn, phiên bản 

2.0.  

Kế hoạch số 36/KH-STC ngày 09/9/2020 của Sở Tài chính về Ứng dụng 

công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước, phát triển chính 

quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025. 

2. Mục tiêu 

2.1. Mục tiêu chung. 

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng 

nguồn nhân lực Công nghệ thông tin, tăng cường trang bị mới, nâng cấp cơ sở 

hạ tầng được đầu tư từ các Đề án, Dự án của tỉnh đáp ứng các yêu cầu đặt ra 

trong năm 2022 và thời gian tiếp theo.  

Xây dựng cơ sở hạ tầng, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ việc phát 

triển Chính quyền số. Đảm bảo an toàn thông tin mạng, phát triển chính quyền 

số và ứng dụng Công nghệ thông tin vào công tác chỉ đạo, điều hành, xử lý công 

việc của cơ quan và phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp đạt hiệu quả, chất 

lượng.  

2.2. Mục tiêu cụ thể. 

Phối hợp tham mưu xây dựng Phần mềm Hệ thống cơ sở dữ liệu điều 

hành ngân sách dự kiến hoàn thành trong năm 2022; Xây dựng nền tảng cơ sở 

dữ liệu và phần mềm quản lý dự án đầu tư; Xây dựng nền tảng cơ sở dữ liệu 

quản lý giá địa phương;  

100% văn bản giữa các cơ quan nhà nước được trao đổi trên môi trường 

mạng, trong đó trên 80% được gửi hoàn toàn trên môi trường mạng (trừ văn bản 

mật). 

100% cán bộ, công chức thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử công 

vụ. 

Tiếp tục ứng dụng, sử dụng Hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều 

hành tỉnh Lạng Sơn - iOffice trong xử lý văn bản, xử lý công việc, trao đổi, điều 

hành, chỉ đạo của cơ quan, gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan, đơn vị. 

Thường xuyên đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Ban các văn bản, 

các thông tin liên quan đến công tác của Ban, ngành để các đơn vị, người dân, tổ 

chức quan tâm theo dõi. 
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100% văn bản đi đều được phát hành và ký số trên hệ thống đầy đủ. 

- Bảo đảm an toàn thông tin: 

+ Toàn bộ hệ thống thông tin được xác định cấp độ và triển khai phương 

án bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ. 

+ 100% thiết bị đầu cuối được cài đặt giải pháp bảo vệ. 

+ 100% máy tính sử dụng để giải quyết công việc tại các cơ quan đơn vị 

được cài đặt phần mềm diệt virus bản quyền 

+ 100% cán bộ, công chức được tuyên truyền, phổ biến về thói quen, 

trách nhiệm và kỹ năng cơ bản bảo đảm an toàn thông tin. 

3. Nhiệm vụ và giải pháp 

3.1. Hoàn thiện quy chế, quy định pháp lý 

Tiếp tục hoàn thiện các quy chế, quy định để trực tiếp triển khai việc ứng 

dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính quyền số tại cơ quan. 

Tổ chức phổ biến, quán triệt, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, 

đặc biệt là người đứng đâu về sự cần thiết và tính cấp thiết của chuyển đổi số. 

Gắn các mục tiêu, nhiệm vụ về chuyển đổi số với việc thực hiện nhiệm vụ chính 

trị của cơ quan. 

3.2. Phát triển nền tảng số: 

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng các phần mềm dùng 

chung, tích hợp và chia sẻ dự liệu LGSP như: Phần mềm Quản lý tiền lương và 

biên chế; Phần mềm Hệ thống cơ sở dữ liệu điều hành ngân sách ... 

3.2. Phát triển các ứng dụng, dịch vụ 

Xây dựng, hoàn thiện nền tảng, hạ tầng số và cơ sở dữ liệu cho các phần 

mềm: Phần mềm Quản lý tiền lương và biên chế; Phần mềm Hệ thống cơ sở dữ 

liệu điều hành ngân sách; Phần mềm hệ thống thông tin quản lý ngân sách và 

Kho bạc tích hợp(TABMIS); Phần mềm cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân 

sách; Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước; Phần mềm Quản lý công 

trình cấp nước sạch nông thôn; Phần mềm Quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao 

thông đường bộ;. Phần mềm hệ thống báo cáo công tác thanh tra, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. 

3.4. Đảm bảo an toàn thông tin 

Thường xuyên rà soát, cập nhật các Kế hoạch, quy chế, quy định về bảo 

đảm an toàn thông tin trong hoạt động của cơ quan.  

Duy trì và phát triển hoạt động bảo đảm an toàn thông tin theo mô hình 4 

lớp. Lựa chọn doanh nghiệp giám sát, bảo vệ chuyên nghiệp, cung cấp phần 

mềm diệt virus; Định kỳ thực hiện kiểm tra, đánh giá độc lập. 
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 Xây dựng và 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; 

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, người lao động trong cơ quan. 

3.5. Phát triển nguồn nhân lực 

Có chính sách thu hút nguồn nhân lực công nghệ thông tin có trình độ 

chuyên môn cao về công tác tại cơ quan; cử cán bộ, công chức tham gia đào tạo 

nâng cao nhận thức, kỹ năng về phát triển Chính quyền số, đặc biệt là cán bộ 

lãnh đạo, quản lý và công chức chuyên trách về công nghệ thông tin của cơ 

quan. 

4. Kinh phí thực hiện 

Bố trí nguồn kinh phí hợp lý cho việc đầu tư mua sắm thiết bị, nâng cấp 

hạ tầng công nghệ thông tin và đào tạo, bồi dưỡng nhân lực, phục vụ phát triển 

Chính quyền số được sử dụng từ nguồn NSNN hằng năm 

5. Danh mục nhiệm vụ. 

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai các phần mềm, dự 

án được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. 

5.1. Xây dựng nền tảng cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý dự án đầu tư 

(bao gồm dự án đầu tư công và dự án đầu tư ngoài ngân sách) trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn. 

5.2. Xây dựng nền tảng cơ sở dữ liệu quản lý giá địa phương;  

5.3. Nâng cấp Phần mềm Hệ thống cơ sở dữ liệu điều hành ngân sách, sử 

dụng được trên App smartphone và kết nối với lên dashboard để theo dõi trên 

thời gian thực, kết nối với IOC của UBND tỉnh. 

5.4 Xây dựng theo dõi tình hình xử lý kết luận kiểm toán, thanh tra.  

5.5 Xây dựng phần mềm quản lý tài sản công tập trung, triển khai tập 

trung trên địa bàn toàn tỉnh để theo dõi được số liệu tổng hợp thông tin tình hình 

tăng giảm tài sản, kết nối với IOC của UBDN tỉnh. Kết nối, trao đổi dữ liệu báo 

cáo kê khai tài sản nhà nước với phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước 

của Bộ Tài chính. 

6. Tổ chức thực hiện 

6.1. Các phòng chuyên môn thuộc Sở 

Căn cứ các nội dung, nhiệm vụ của Kế hoạch này, tiếp tục tăng cường 

ứng dụng Công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyên môn, thực hiện các biện 

pháp đảm bảo an toàn thông tin theo quy định.  

Chủ động, phối hợp với Văn phòng tham mưu triển khai, thực hiện các 

nội dung, công việc liên quan đến ứng dụng CNTT trong thực hiện nhiệm vụ. 
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6.2. Văn phòng Sở 

Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, căn cứ chức năng, nhiệm vụ 

được giao, thực hiện tiếp nhận, triển khai, khai thác và quản lý  các dự án 

CNTT, các dự án về nền tảng công nghệ dùng chung của toàn tỉnh, đảm bảo tính 

đồng bộ, kết nối và chia sẻ dữ liệu. 

Trên đây là kế hoạch Phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông 

tin mạng năm 2022 của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn; trên cơ sở các nội dung 

trong kế hoạch, yêu cầu các phòng chuyên môn thuộc Sở chủ động triển khai 

thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- UBND tỉnh; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, VP, TTra thuộc Sở; 

- Cổng TTĐT Sở Tài chính;  

- Lưu: VT, VP.                                                                  

 
KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Lực 
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