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TỈNH ỦY BÌNH THUẬN 

* 

Số 79-KH/TU  

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

Phan Thiết, ngày  09 tháng 01 năm 2018 
 

KẾ HOẠCH 

ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin năm 2018 

 ------ 
 

I. Mục đích: 

- Đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của các tổ 

chức đảng. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn kết chặt chẽ với cải 

cách thủ tục hành chính. 

- Nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công nghệ thông tin 

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 

công nghệ thông tin. 

- Triển khai có hiệu quả các phần mềm do Trung ương chuyển giao. 

II. Nội dung: 

1. 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.  

- Đơn vị thực hiện: Các ban tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, các huyện, 

thị, thành ủy, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Báo Bình 

Thuận. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

2. Vận hành có hiệu quả Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến. 

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng Tỉnh ủy. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

3. Rà soát cấp phát bổ sung chữ ký số. 

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng Tỉnh ủy. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

4. Rà soát, sửa đổi, bổ sung bộ tiêu chí đánh giá kết quả ứng dụng CNTT. 

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng Tỉnh ủy. 

- Thời gian thực hiện: Tháng 3/2018. 
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5. Cài đặt, chuyển đổi cơ sở dữ liệu và vận hành Hệ thông tin điều hành 

tác nghiệp giao diện web trên nền Lotus Notes 8.5 có tích hợp giải pháp bảo 

mật. 

- Tham mưu thực hiện: Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với Cục Cơ yếu 

Đảng – Chính quyền. 

- Đơn vị thực hiện: Các ban tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, các huyện, 

thị, thành ủy, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Báo Bình 

Thuận. 

- Thời gian thực hiện: Tháng 3/2018. 

6. Mua sắm bổ sung thiết bị mạng(Cisco 891) cho các huyện, thị, thành 

ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội tỉnh; bổ 

sung thiết bị nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu của Tỉnh ủy. 

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với các đơn vị liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Tháng 4/2018. 

7. Xây dựng Trung tâm tích hợp dữ liệu của Tỉnh ủy. 

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng Tỉnh ủy. 

- Thời gian thực hiện: Quý II/2018. 

8. Nâng cấp Website Đảng bộ tỉnh thành Cổng thông tin điện tử. 

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với các đơn vị có liên quan 

- Thời gian hoàn thành: Tháng 6/2018. 

9. Tổ chức đào tạo tập huấn (về các Hệ thống thông tin chuyên ngành Nội 

chính, Hệ thống thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, 

Lotus Notes 8.5). 

 - Đơn vị thực hiện: Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với các ban Đảng. 

 - Thời gian thực hiện: Quý III/2018. 

10. Đầu tư nghiên cứu phát triển các ứng dụng, phần mềm mới đáp ứng 

yêu cầu cụ thể của đơn vị. 

- Đơn vị thực hiện: Các ban tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, các huyện, 

thị, thành ủy, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Báo Bình 

Thuận. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 
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 11. Đẩy mạnh sử dụng Hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp trong 

công việc hàng ngày, nhất là thực hiện đồng bộ, khép kín quy trình xử lý văn 

bản trên mạng; giảm thiểu đến mức thấp nhất văn bản giấy luân chuyển trong 

nội bộ cơ quan, đơn vị; tăng tỷ lệ số hóa công văn đi, đến; nâng cao hơn nữa 

chất lượng các tin, bài đăng trên Website. 

 - Đơn vị thực hiện: Các ban tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, các huyện, 

thị, thành ủy, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Báo Bình 

Thuận. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

12. Phối hợp với các ban đảng của Trung ương thực hiện nâng cấp các 

Hệ thống thông tin chuyên ngành Kiểm tra Đảng và triển khai mới Hệ thống 

thông tin chuyên ngành công tác Nội chính theo kế hoạch của các ban đảng 

Trung ương.  

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với các Ban đảng. 

- Thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch của Trung ương. 

13. Tăng cường công tác kiểm tra và tự kiểm tra tình hình ứng dụng và 

phát triển công nghệ thông tin, nhất là ở cấp xã. 

- Đơn vị thực hiện: Các ban tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, các huyện, 

thị, thành ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

14. Tổ chức Hội thi tác nghiệp trên mạng máy tính lần IV. 

- Đơn vị thực hiện: Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy. 

- Thời gian thực hiện: Tháng 9/2018. 

15. Thẩm định, đánh giá kết quả ứng dụng CNTT trong các cơ quan 

Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh. 

- Chủ trì thực hiện: Văn phòng Tỉnh ủy. 

- Phối hợp thực hiện: Các đơn vị có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Tháng 11/2018. 

III. Kinh phí thực hiện: Từ nguồn kinh phí các cơ quan, đơn vị và ngân 

sách Đảng tỉnh. 

 



Số hóa bởi Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận. http://binhthuancpv.org.vn/ 

 

Số hóa bởi Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận. http://binhthuancpv.org.vn/ 

 

4 

IV. Tổ chức thực hiện: 

- Thường trực các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, Lãnh đạo các 

ban tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 

các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Báo Bình Thuận căn cứ Kế hoạch này xây 

dựng Kế hoạch thực hiện cụ thể của cơ quan, đơn vị mình.   

- Giao Văn phòng Tỉnh ủy giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực 

hiện Kế hoạch này; đồng thời, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổng hợp, xây 

dựng báo cáo kết quả thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo) 

- Các Ban của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Các huyện, thị, thành ủy; 

- Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Đảng ủy 

Khối Doanh nghiệp, Báo Bình Thuận; 

- Mặt trận và các đoàn thể tỉnh; 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

 

T/L BAN THƯỜNG VỤ 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

(đã ký và đóng dấu) 

 

 

Lê Tấn Lai 

 

 

 


