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TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

CỤC THỐNG KÊ TỈNH HÀ TĨNH 

Số: 356/KH-CNTT-CTK 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                Hà Tĩnh, ngày 21 tháng 12 năm 2016 

 

 

KẾ HOẠCH 

Ứng dụng, phát triển và bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị  

Công nghệ thông tin năm 2017 tại Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh  

 

 Căn cứ Luật Công nghệ thông tin, Luật giao dịch điện tử;  

 Thực hiện Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/04/2007 của Chính phủ 

về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; 

Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Đề án "Đưa Việt Nam thành nước mạnh về Công nghệ thông tin - truyền 

thông"; Quyết định số 391/QĐ-UBND ngày 17/02/2011 của UBND tỉnh về việc 

phê duyệt "Đề án phát triển công nghiệp Công nghệ thông tin tỉnh Hà Tĩnh giai 

đoạn 2011-2015, tầm nhìn đến 2025". 

 Căn cứ vào nhu cầu thực tế việc ứng dụng và phát triển Công nghệ thông 

tin tại Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh. 

 Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh ban hành Kế hoạch ứng dụng, phát triển và 

bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị Công nghệ thông tin tại Cục Thống kê Hà Tĩnh 

năm 2017, cụ thể như sau: 

 I. MỤC TIÊU 

 Tiếp tục củng cố và hoàn thiện đồng bộ cơ sở hạ tầng Công nghệ thông 

tin phục vụ sự quản lý, điều hành, tác nghiệp và triển khai các ứng dụng Công 

nghệ thông tin. 

 Tổ chức khai thác ứng dụng mạng, tạo môi trường trao đổi thông tin 

thông suốt giữa Trung ương, tỉnh, huyện, xã và các cơ quan nhà nước, bảo đảm 

truyền tải thông tin an toàn, thuận lợi; phục vụ tốt sự chỉ đạo, điều hành của 

Lãnh đạo và giữa các đơn vị. 

 Nâng cao và chuẩn hóa đội ngũ Lãnh đạo, cán bộ chuyên trách về Công 

nghệ thông tin toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị. 

 Nâng cao năng lực về an ninh, an toàn mạng cho đội ngũ Lãnh đạo và cán 

bộ quản trị mạng ở đơn vị. 



2 

 

 II. NỘI DUNG 

 1. Hạ tầng kỷ thuật 

 Đầu tư nâng cấp, đồng bộ mạng nội bộ, Internet đảm bảo thông suốt trong 

quá trình vận hành, ứng dụng; 

 Triển khai ứng dụng các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin, triển khai 

các giải pháp đảm bảo chống virus, mã độc hại cho máy tính mạng và máy tính 

cá nhân; 

 Đảm bảo công tác bảo trì, bảo dưỡng, sữa chữa trang thiết bị Công nghệ 

thông tin đột xuất và định kỳ; 

 Đào tạo, bồi dưỡng năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ 

lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành. 

S 

T 

T 

Nội dung Đơn vị chủ trì 

Dự kiến  

số lượng, 

khối 

lượng 

Kinh phí 
Thời gian 

thực hiện 

1 

Nâng cấp đồng bộ hạ 

tầng Công nghệ thông 

tin (thiết bị tin học; 

mạng internet) 

Phòng Thanh tra 

Thống kê phối kết 

hợp với các đơn 

vị liên quan 

50-70% 

máy vi 

tính, thiết 

bị tin học 

Nguồn kinh 

phí của TW 

và kinh phí 

tự chủ của 

đơn vị 

Thường 

xuyên 

2 

Triển khai ứng dụng 

các giải pháp đảm bảo 

an ninh, an toàn thông 

tin, chống virus và mã 

độc hại cho máy vi 

tính... 

Phòng Thanh tra 

Thống kê 

100% số 

lượng máy 

vi tính và 

thiết bị 

Công nghệ 

thông tin 

Nguồn kinh 

phí của TW 

và kinh phí 

tự chủ của 

đơn vị 

Thường 

xuyên; Đột 

xuất 

3 

Bảo trì, bảo dưỡng, 

thay thế, sữa chữa 

trang thiết bị Công 

nghệ thông tin 

Phòng Thanh tra 

Thống kê 

Hệ thống 

máy vi tính 

và trang 

thiết bị 

Công nghệ 

thông tin 

Nguồn kinh 

phí của TW, 

kinh phí tự 

chủ và kinh 

phí điều tra 

của đơn vị 

 Đột xuất, 

khi có sự cố 

 2. Ứng dụng Công nghệ thông tin 

 Triền khai đồng bộ các hệ thống thông tin, phần mềm quản lý đảm bảo 

đáp ứng kịp thời nhu cầu quản lý và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của 

tỉnh và ngành Thống kê. 

 Tăng cường công tác tuyên truyền và hỗ trợ khai thác dịch vụ trực tuyến 

trong công việc. 
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STT Nội dung Đơn vị đào tạo Đối tượng Thời gian 

1 

Đào tạo nâng cao kỷ năng 

khai thác, ứng dụng Công 

nghệ thông tin 
- Tổng cục 

Thống kê; 

- Ủy ban nhân 

dân tỉnh (Trung 

tâm công báo, 

tin học); 

- Sở Thông tin 

và truyền thông. 

Cán bộ, công 

chức, viên 

chức ngành 

Theo chương 

trình, kế hoạch 

đào tạo, tập 

huấn hàng năm 

của Tổng cục 

Thống kê 

- Kế hoạch đào 

tạo của UBND 

và Sở TT&TT 

tỉnh 

2 

Bồi dưỡng nghiệp vụ 

chuyên sâu và nâng cao 

nhận thức, tư duy, phương 

pháp chỉ đạo, quản lý, điều 

hành và triển khai ứng 

dụng CNTT; chuẫn hóa kỷ 

năng nghiệp vụ CNTT 

- Lãnh đạo; 

- Công chức 

chuyên trách 

Công nghệ 

thông tin 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 Phòng Thanh tra Thống kê chủ trì, hướng dẫn, tổ chức triển khai, kiểm 

tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch này, định kỳ báo cáo với Lãnh đạo Cục kết 

quả thực hiện; Thẩm định thiết kế sơ bộ, thiết kế kỷ thuật các chương trình, dự 

án nêu trong Kế hoạch; 

 Hội đồng Khoa học và ứng dụng Công nghệ thông tin; Ban biên tập Cổng 

thông tin điện tử Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh cùng Thủ trưởng các đơn vị triển 

khai và thực hiện có hiệu quả kế hoạch này./. 

 

Nơi nhận:       CỤC TRƯỞNG 
   - Vụ phương pháp chế độ Thống kê 

         và Công nghệ thông tin (TCTK); 

   - Sở Thông tin và truyền thông tỉnh;    (Đã ký) 

   - Lãnh đạo Cục; 

   - Các phòng TK nghiệp vụ VPC; 

   - Lưu: VT, TTra;      Nguyễn Việt Hùng 
     Gửi:  + Bản giấy: Vụ PPCĐ-TCTK, Sở TTTTT, Lãnh đạo Cục; 

   + Văn bản điện tử: Các thành phần còn lại. 


