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THÔNG BÁO 
Kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền 

điện tử Sở Khoa học và Công nghệ 

 

Ngày 28 tháng 5 năm 2021, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Sở Đỗ 

Thị Hiền - Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử chủ trì cuộc họp 

Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử Sở. Dự cuộc họp có các thành viên 

Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc xây dựng Chính quyền điện tử. 

Sau khi nghe Văn phòng (bộ phận tham mưu công tác xây dựng Chính quyền 

điện tử) báo cáo kết quả hoạt động 5 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 7 

tháng cuối năm; một số ý kiến của thành viên Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc, Giám 

đốc Sở - Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận và chỉ đạo như sau: 

1. Ghi nhận những kết quả đã đạt được trong 5 tháng đầu năm 2021 của các 

phòng, đơn vị trong triển khai thực hiện nhiệm vụ tại kế hoạch chính quyền điện tử 

năm 2021, đặc biệt đã hoàn nâng cấp được Trang Thông tin điện tử của Sở đảm bảo 

đầy đủ các tiêu chí theo quy định. Lãnh đạo Sở, các bộ phận, cá nhân đã tăng cường 

ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, thực thi công vụ, góp phần 

quan trọng trong việc thay đổi thói quen, phương thức làm việc, nâng cao năng suất, 

hiệu quả công việc, đồng thời đảm bảo tính công khai, minh bạch trong giải quyết 

công việc, tiết kiệm kinh phí.  

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động xây dựng Chính quyền điện tử 

của Sở vẫn còn một số hạn chế như: Trung tâm Ứng dụng KH-CN&TĐC chưa có hệ 

thống tường lửa bảo vệ mạng LAN, công tác triển khai dịch vụ BCCI còn một số bất 

cập, số lượng TTHC ứng dụng dịch vụ công mức độ 3 trở lệ chưa đạt tỉ lệ tỉnh giao, 

còn tình trạng không truy cập thư điện tử liên tục, chưa thực hiện tự tổ chức tập huấn 

về CNTT tại Sở, chưa có phần mềm phục vụ công tác chuyên ngành, chất lượng ứng 

dụng CNTT phục vụ công việc chưa đồng đều ở các bộ phận, cá nhân… 

2. Để nâng cao hơn hiệu quả hoạt động, trong thời gian tới, các phòng, đơn vị 

tập trung triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: 

- Văn phòng Sở tiếp tục bám sát các nhiệm vụ được giao của tỉnh, tham mưu 

thực hiện đầy đủ các nội dung theo kế hoạch, báo cáo, thống kê đúng yêu cầu, tiến độ. 

Xây dựng kế hoạch công nghệ thông tin năm 2021. Xem xét bố trí cử nhân lực CNTT 

đào tạo, tập huấn để đáp yêu cầu. Xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn về nghiệp 

vụ CNTT tại Sở. Thường xuyên rà soát, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị đảm 

bảo công việc. Kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc khi có sự thay đổi về nhân sự. 

Tiếp tục tham mưu, thực hiện tốt việc ứng dụng phần mềm nội bộ quản lý hồ sơ công 

việc và điều hành tác nghiệp, ứng dụng chữ kí số đảm bảo 100%, kiểm soát việc sử 

dụng thư điện tử của các đơn vị, cá nhân… Bộ phận kiểm soát TTHC tiếp tục rà soát, 
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tham mưu TTHC để nâng cao mức độ ứng dụng DVC trực tuyến. Tập hợp, chuẩn bị 

các tài liệu kiểm chứng phục vụ đánh giá 6 tháng năm 2021.  

- Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành phối hợp với các phòng, đơn vị 

công khai, cập nhật các văn bản kịp thời, đầy đủ; nâng cao chất lượng, đảm bảo số 

lượng các bài viết trên Trang thông tin điện tử của Sở đáp ứng được yêu cầu về “mức 

độ hiện diện” trong bộ tiêu chí đánh giá chính quyền điện tử của tỉnh.  

- Phòng Quản lý Khoa học xem xét, tham mưu xây dựng phần mềm quản lý đề 

tài, dự án khoa học và công nghệ. Trung tâm Ứng dụng KH-CN&TĐC rà soát, bổ 

sung tường lửa bảo vệ mạng LAN.  

- Các phòng, đơn vị trực thuộc nâng cao hơn nữa ý thức, trách nhiệm của tập 

thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu các phòng, đơn vị trong công tác chỉ đạo, triển 

khai ứng dụng CNTT, thực hiện các nhiệm vụ xây dựng Chính quyền điện tử. Thực 

hiện triệt để, nâng cao hiệu quả các phần mềm dùng chung, nhất là phần mềm 

“Một cửa điện tử” và dịch vụ công mức độ cao, dịch vụ BCCI để nâng cao chỉ số 

hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Chấm dứt tình trạng không truy cập thư 

điện tử thường xuyên. Tích cực cập nhật văn bản và viết tin, bài để đăng tải Trang 

thông tin điện tử của Sở. 

Trên đây là ý kiến kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp Ban Chỉ đạo xây 

dựng Chính quyền điện tử của Sở. Yêu cầu Trưởng các phòng, đơn vị biết, nghiêm 

túc tổ chức thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  
Bản điện tử: 

- Sở TT&TT (B/c) 

- Thành viên Ban Chỉ đạo; 

- TV Tổ giúp việc; 

- Các phòng, đơn vị (T/h); 

- Phòng QLCNCN (Đăng Website, mục chỉ đạo); 

- Lưu: VT, VP. 

                                                                                                             

                                                                                                    

GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 
 
 

Đỗ Thị Hiền 
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