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KẾ HOẠCH
Hoạt động của Ban Chỉ đạo chương trình CNTT tỉnh năm 2018.
Căn cứ Kế hoạch số 5065/KH-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2017 của Ủy
ban nhân dân tỉnh về phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan
nhà nước năm 2018;
Ban Chỉ đạo Chương trình công nghệ thông tin tỉnh (Ban Chỉ đạo CNTT) ban
hành Kế hoạch hoạt động năm 2018 với nội dung như sau:
I. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
1. Trong Quý I
- Triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 110/TB-UBND
ngày 12/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Kết luận của đồng chí Nguyễn Đức
Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Chương trình
công nghệ thông tin tỉnh.
- Đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã,
thành phố triển khai Kế hoạch phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong
các cơ quan nhà nước tỉnh năm 2018; hướng dẫn các đơn vị, chủ đầu tư triển khai
thực hiện các hạng mục, dự án CNTT năm 2018.
- Cơ quan thường trực và thành viên Ban Chỉ đạo CNTT tỉnh làm việc với
các đơn vị liên quan để đẩy mạnh khai thác, sử dụng hiệu quả các dự án CNTT đã
được đầu tư và đưa vào sử dụng chính thức.
- Xây dựng Đề án phát triển Đô thị thông minh tỉnh Bình Thuận.
2. Trong Quý II
- Trình phân khai kinh phí sự nghiệp CNTT năm 2018 cho các hạng mục, dự
án CNTT và rà soát chuyển nguồn kinh phí CNTT năm 2017 sang năm 2018 tiếp
tục thực hiện.
- Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo CNTT tỉnh làm việc về tình hình ứng
dụng và phát triển CNTT tại một số Sở, ngành và địa phương.
- Tổ chức họp Tổ soạn thảo Bộ Tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động triển khai
ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình
Thuận để sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh Bộ Tiêu chí đánh giá theo hướng dẫn của
Bộ Thông tin và Truyền thông, trình UBND tỉnh ban hành để làm căn cứ đánh giá
năm 2018.
- Theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo việc tổ chức đánh giá lại hạ tầng thiết bị tại
Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh, qua đó đề xuất phương án bổ sung và dự phòng
thiết bị đảm bảo Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh hoạt động ổn định, thông suốt và
an toàn.

- Hướng dẫn Ủy ban nhân dân thị xã La Gi triển khai Đề án thí điểm xây
dựng Chính quyền điện tử gắn với xây dựng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện
đại trên địa bàn thị xã La Gi.
- Chỉ đạo xây dựng Bản tin Công nghệ thông tin và Truyền thông – Bản tin số
01/2018; Bản tin IT TODAY.
- Chỉ đạo triển khai xây dựng nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung cấp tỉnh
(Local Government Service Platform (LGSP)).
- Cơ quan thường trực và thành viên Ban Chỉ đạo CNTT tỉnh làm việc với
các đơn vị/doanh nghiệp cung cấp phần mềm, dịch vụ CNTT trong và ngoài tỉnh
để triển khai các dự án, nhiệm vụ CNTT năm 2018 nhằm đẩy mạnh ứng dụng và
phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là triển khai Chính quyền điện tử tỉnh;
cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; hiện đại hóa Bộ phận một cửa…
3. Trong Quý III
- Tổ chức họp Ban Chỉ đạo CNTT: Đánh giá tình hình triển khai các hạng
mục, dự án CNTT 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018;
xem xét, cho ý kiến giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển
khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch CNTT năm 2018 và các giải pháp nhằm đẩy
nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục, dự án năm 2018; thông qua một số nội
dung khác do Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo CNTT tỉnh trình.
- Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo CNTT tỉnh tiếp tục làm việc về tình hình
ứng dụng và phát triển CNTT tại một số Sở, ngành và địa phương.
- Chỉ đạo tổ chức các Hội nghị, Hội thảo: kiến trúc Chính quyền điện tử, Đô
thị thông minh, Cách mạng công nghiệp 4.0.
4. Trong Quý IV
- Hội đồng thẩm định kết quả, đánh giá xếp hạng kết quả hoạt động triển khai
ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh kiểm tra, chấm điểm theo Bộ tiêu chí đánh
giá kết quả ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước năm 2018 (đầu tháng
10/2018).
- Tiếp tục chỉ đạo triển khai xây dựng Bản tin Công nghệ thông tin và Truyền
thông – Bản tin số 02/2018.
- Tham dự Hội nghị tổng kết về ứng dụng và phát triển CNTT năm 2018 của
Bộ Thông tin và Truyền thông.
- Tổ chức họp Ban Chỉ đạo CNTT với nội dung: Báo cáo tổng kết tình hình
ứng dụng và phát triển CNTT tỉnh năm 2018; thông qua dự thảo danh mục các
hạng mục, dự án CNTT triển khai trong năm 2019.
5. Ngoài các hoạt động đã nêu trên, trong năm 2018 Cơ quan thường trực và
các thành viên Ban Chỉ đạo CNTT tỉnh thực hiện một số nội dung thường xuyên
hàng năm:
- Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình, Viễn thông Bình Thuận và các
đơn vị liên quan triển khai xây dựng chương trình IT TODAY trên địa bàn tỉnh,
phát định kỳ hàng tháng trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bình
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Thuận.
- Tham dự Hội thảo hợp tác phát triển công nghệ thông tin và truyền thông do
Ủy ban Quốc gia về CNTT, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức; các Hội nghị,
hội thảo, tập huấn do các Bộ, ngành, các tỉnh, thành, hiệp hội tổ chức; đi nghiên
cứu, học tập kinh nghiệm ở một số tỉnh, thành phố về: Xây dựng Đô thị thông
minh, triển khai Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh, triển khai hiệu quả các
dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, ISO điện tử, công tác an toàn, an ninh thông
tin mạng./.
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