PHỤ LỤC
DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN CHÍNH
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TRONG GIAI ĐOẠN 2018 - 2022
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 4281 /KH-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2018
của Ủy ban nhân dân tỉnh)
----------------Đơn vị
chủ trì
Các Sở, ban,
ngành,
UBND các
Huyện,
thị
xã, thành phố
Sở Thông tin
và
Truyền
thông
Sở Thông tin
và
Truyền
thông

Stt

Tên nhiệm vụ/dự án

1

Xây dựng các kế hoạch, dự án ứng
dụng CNTT phù hợp với Kiến trúc
Chính quyền điện tử của tỉnh được
duyệt.

2

Xây dựng nền tảng chia sẻ, tích hợp
dùng chung cấp tỉnh (LGSP)

3

Hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật
để áp dụng Kiến trúc Chính quyền
điện tử trong phạm vi toàn tỉnh

4

Nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng kỹ
thuật CNTT, đảm bảo an toàn
thông tin tại các cơ quan đơn vị
trên địa bàn tỉnh, đảm bảo sẵn sàng
kết nối, đáp ứng nhu cầu triển khai
các ứng dụng, cơ sở dữ liệu mới.

5

Nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng kỹ Trung
tâm
thuật tại Trung tâm Tích hợp dữ Công
nghệ
liệu tỉnh
thông tin và
Truyền thông
Xây dựng các dịch vụ nền tảng, Sở Thông tin
các cơ sở dữ liệu (CSDL), Danh và
Truyền
mục dùng chung (tập trung vào các thông
hệ thống phục vụ các ứng dụng
nghiệp vụ của các lĩnh vực); các
phần mềm lõi dùng chung đảm bảo
tính liên thông nghiệp vụ.

6

7

Đơn vị
phối hợp
Sở Thông tin
và
Truyền
thông

Thời gian
thực hiện
Hàng năm

Các Sở, ban,
Năm
ngành
liên 2018-2019
quan
Các Sở, ban,
Quý IV
ngành, UBND năm 2018
các
Huyện,
thị xã, thành
phố
Các Sở, ban, Sở Thông tin
Năm
ngành,
và
Truyền 2019-2020
UBND các thông
Huyện,
thị
xã, thành phố
Các Sở, ban,
Năm
ngành
liên 2018-2019
quan
Các Sở, ban, Năm 2019
ngành, UBND
các
Huyện,
thị xã, thành
phố

Nâng cấp Cổng thông tin điện tử Văn phòng Sở Thông tin
Năm
tỉnh đảm bảo theo quy định
UBND tỉnh
và
Truyền 2018-2019
thông.
1

8

9

Nâng cấp Cổng dịch vụ công trực Sở Thông tin Văn
phòng
Năm
tuyến tỉnh đảm bảo theo quy định
và
Truyền UBND tỉnh 2018-2019
thông
(Trung
tâm
Hành chính
công tỉnh)
Rà soát các chương trình ứng dụng Các Sở, ban, Sở Thông tin Năm 2019
trong hệ thống thông tin khác để ngành,
và
Truyền
tích hợp tại Trung tâm THDL tỉnh, UBND các thông
trên cơ sở đó kết nối, chia sẻ, liên Huyện,
thị
thông để khai thác đồng bộ trong xã, thành phố
khuôn khổ Kiến trúc CQĐT tỉnh,
không để trùng lắp, gây lãng phí.

10 Xây dựng phần mềm báo cáo thống Sở Thông tin Các Sở, ban,
kê tổng hợp cho chính quyền các và
Truyền ngành, UBND
cấp.
thông
các
Huyện,
thị xã, thành
phố
11 Xây dựng, hoàn thiện các hệ thống Sở Thông tin Các Sở, ban,
ứng dụng báo cáo, tổng hợp động, và
Truyền ngành, UBND
hệ thống hỗ trợ ra quyết định.
thông
các
Huyện,
thị xã, thành
phố
12 Xây dựng dự toán để triển khai các Sở Thông tin Sở Kế hoạch
hạng mục, dự án CNTT trong và
Truyền và Đầu tư, Sở
khuôn khổ Kiến trúc CQĐT đã thông
Tài chính
được phê duyệt
13 Đề xuất nguồn vốn từ nguồn ngân Sở Khoa học Sở Thông tin
sách khoa học công nghệ của tỉnh và Công nghệ và
Truyền
hàng năm để triển khai một số
thông, Sở Kế
nhiệm vụ trong Kiến trúc.
hoạch và Đầu
tư, Sở Tài
chính
14 Tham mưu chính sách thu hút, Sở Kế hoạch Sở Thông tin
khuyến khích, ưu đãi đối với các và Đầu tư
và
Truyền
daonh nghiệp tham gia đầu tư, triển
thông, Sở Tài
khai xây dựng Chính quyền điện tử
chính
trên địa bàn tỉnh
15 Bố trí biên chế, đảm bảo hình thành Sở Nội vụ
Các Sở, ban,
đội ngũ công chức chuyên trách
ngành, UBND
CNTT ở các cấp.
các
Huyện,
thị xã, thành
phố

Năm 2020

Từ năm
2021

Hàng năm

Hàng năm

Năm
2018-2019

Hàng năm

2

16 Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi Sở Nội vụ
dưỡng công chức để đáp ứng khả
năng quản trị, vận hành và sử dụng
có hiệu quả hệ thống Chính quyền
điện tử tỉnh
17 Xây dựng và ban hành các cơ chế, Sở Nội vụ
chính sách về biên chế, thu hút, chế
độ đãi ngộ đối với cán bộ CNTT,
đội ngũ giám sát, cảnh báo, ứng
cứu sự cố, phòng chống tấn công,
đảm bảo an toàn mạng của cơ quan
nhà nước
18 Tổ chức công tác thông tin tuyên
truyền, đào tạo, tập huấn nhằm
nâng cao nhận thức, kỹ năng của
cán bộ, công chức, viên chức trong
việc triển khai CQĐT tỉnh Bình
Thuận.
19 Xây dựng, cập nhật và duy trì Kiến
trúc CQĐT tỉnh (mô hình dữ liệu
mức lô gíc, mô hình dữ liệu mức
vật lý, mô tả chi tiết ứng dụng/dịch
vụ dùng chung, chia sẻ theo SOA
...), trình UBND tỉnh điều chỉnh
Kiến trúc CQĐT tỉnh nếu cần thiết.

Các Sở, ban, Năm 2019
ngành, UBND
các
Huyện,
thị xã, thành
phố
Sở Thông tin Năm 2019
và
Truyền
thông

Sở Thông tin Các Sở, ban, Hàng năm,
và
Truyền ngành, UBND bắt đầu từ
thông
các Huyện,thị năm 2019
xã, thành phố
Sở Thông tin Các Sở, ban, Năm 2021
và
Truyền ngành
liên
thông
quan, UBND
các huyện, thị
xã, thành phố

20 Xây dựng các hệ thống quản lý quy Sở Thông tin
trình nghiệp vụ, hệ thống quản lý, và
Truyền
giám sát hạ tầng CNTT, đặc biệt là thông
các hệ thống giám sát an ninh, đảm
bảo an toàn thông tin trên môi
trương mạng.

Các Sở, ban,
ngành
liên
quan, UBND
các huyện, thị
xã, thành phố

Từ năm
2021

21 Xây dựng Trung tâm hỗ trợ dịch vụ
của tỉnh, các hệ thống hỗ trợ truy
nhập của người dân vào hệ thống
dịch vụ của cơ quan chính quyền.

Các Sở, ban,
ngành
liên
quan, UBND
các huyện, thị
xã, thành phố

Từ năm
2021

Văn phòng
UBND tỉnh
(Trung tâm
Hành chính
công tỉnh)

3

