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KẾ HOẠCH 
ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin của Đảng ủy Khối  

cơ quan và doanh nghiệp tỉnh năm 2020 
----- 

 
 Thực hiện Kế hoạch số 173-KH/TU, ngày 05/02/2020 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy về ứng dụng và và triển công nghệ thông tin năm 2020; Đảng ủy 

Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh (gọi tắt là Đảng ủy Khối) xây dựng kế hoạch 

ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin năm 2020 như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin để nâng 

cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện các 

nhiệm vụ của Đảng ủy Khối và các cấp ủy cơ sở trực thuộc, góp phần thực hiện 

tốt công tác cải cách hành chính. Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho 

công tác kiểm phiếu bầu cử Đại hội Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nhiệm tỉnh 

lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

 Nâng cao nhận thức, phát huy vai trò trách nhiệm của các cấp ủy nhất là 

người đứng đầu cấp ủy các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện việc ứng 

dụng, phát triển công nghệ thông tin; chấp hành nghiêm túc các chỉ đạo, quy 

định, hướng dẫn của cấp trên về đảm bảo an toàn an ninh thông tin mạng. 

 Khai thác hiệu quả tiện ích của các thiết bị, hệ thống mạng truyền số liệu 

chuyên dùng kết nối Tỉnh ủy và Trang Thông tin điện tử tổng hợp Đảng ủy Khối 

cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc thực hiện 

các quy định của Đảng ủy Khối đã ban hành về đấu nối, quản lý, sử dụng, bảo 

đảm an toàn an ninh mạng; phát hiện, khắc phục kịp thời các sự cố xảy ra. 

Triển khai hiệu quả các phần mềm do Tỉnh ủy chuyển giao. 

II. NHIỆM VỤ 

1. Phổ biến, quán triệt và thực hiện nghiêm túc, kịp thời các văn bản chỉ 

đạo của Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về ứng 
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dụng và phát triển công nghệ thông tin, về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin 

mạng…cho đảng viên, công chức, người lao động trong cơ quan Đảng ủy Khối 

và cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở. 

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các báo cáo, thống kê về ứng dụng và phát 

triển công nghệ thông tin theo định kỳ 6 tháng, cuối năm và khi có yêu cầu.  

+ Thời gian thực hiện: Thường xuyên và khi tiếp nhận chỉ đạo của cấp trên. 

+ Tham mưu thực hiện: Văn phòng. 

2. Phân công, theo dõi, việc viết tin, bài để đăng lên Cổng thông tin điện tử 

Tỉnh ủy, Trang Thông tin điện tử tổng hợp Đảng ủy Khối; không ngừng nâng cao 

chất lượng và bảo đảm đạt chỉ tiêu về tin, bài năm 2020 do Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy giao; cập nhật chính xác, kịp thời các dữ liệu, hệ thống văn bản phát hành lên 

Trang thông tin điện tử tổng hợp Đảng ủy Khối, bảo đảm Trang thông tin điện tử 

tổng hợp Đảng ủy Khối hoạt động 24/24h và an toàn an ninh thông tin. 

+ Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

+ Theo dõi số lượng, chất lượng tin, bài: Ban Tuyên giáo - Dân vận. 

+ Viết tin, bài: Văn phòng, các ban, đoàn thể trực thuộc Đảng ủy Khối và 

các chi, đảng bộ cơ sở. 

+ Đảm bảo hoạt động của Trang thông tin điện tử: Quản trị mạng. 

3. Tiếp tục thực hiện quy trình xử lý văn bản khép kín trên Hệ thống 

thông tin điều hành tác nghiệp có tích hợp giải pháp bảo mật của Ban Cơ yếu 

Chính phủ từ chuyên viên tới lãnh đạo và văn thư. 

+ Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

+ Thành phần thực hiện: Toàn thể công chức và người lao động cơ quan 

Đảng ủy Khối. 

+ Theo dõi thực hiện: Văn phòng. 

4. Thực hiện việc đầu tư mua sắm trang thiết bị để điều chuyển máy chủ 

webserver cùng trang thiết bị công nghệ thông tin tại cơ quan Đảng ủy Khối 

sang đặt tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu của tỉnh. 

+ Thời gian thực hiện dự kiến: Tháng 3 - 4/2020 (Sau khi có ý kiến chỉ 

đạo của Thường trực Tỉnh ủy về kinh phí mua sắm trang thiết bị). 

+ Tham mưu thực hiện: Văn phòng. 

5. Ứng công nghệ thông tin vào công tác kiểm phiếu bầu cử Đại hội Đảng 

bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 
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+ Thời gian thực hiện: Tháng 4 - 5/2020. 

+ Tham mưu thực hiện: Văn phòng. 

6. Chuyển dữ liệu, source code của Trang thông tin điện tử, Chương trình 

quản lý công việc Đảng ủy Khối từ webserver Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh 

sang webserver của Đảng ủy Khối. 

+ Thời gian thực hiện dự kiến: Tháng 5/2020. 

+ Tham mưu thực hiện: Quản trị mạng. 

7. Mua sắm và cài đặt phần mềm diệt virus bản quyền cho tất cả máy tính 

của công chức, người lao động tại cơ quan Đảng ủy Khối dưới hình thức quản lý 

tập trung. 

+ Thời gian thực hiện: Tháng 5/2020. 

+ Tham mưu thực hiện: Văn phòng. 

8. Tham mưu nâng cấp Trang thông tin điện tử Đảng ủy Khối: Cải tiến 

ngôn ngữ lập trình để tăng tính bảo mật và đổi giao diện mới; xây dựng chức 

năng đồng bộ dữ liệu Cổng Thông tin điện tử của Tỉnh ủy; xây dựng chức năng 

xuất tin lên Fanpage Đảng ủy Khối; lấy tin tự động từ các báo có liên kết;… 

+ Thời gian dự kiến thực hiện: Tháng 5 - 8/2020. 

+ Tham mưu thực hiện: Quản trị mạng. 

9. Hợp nhất cơ sở dữ liệu đảng viên của 02 Đảng bộ (Đảng bộ khối các cơ 

quan tỉnh và Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh), triển khai CSDL đảng viên 3.0. 

+ Thời gian thực hiện: Tháng 8/2020. 

+ Tham mưu thực hiện: Quản trị mạng. 

10. Xây dựng Chương trình quản lý công việc giữa Đảng ủy Khối cơ quan 

và doanh nghiệp tỉnh với các chi, đảng bộ cơ sở . 

+ Thời gian dự kiến thực hiện: Tháng 6 - 10/2020. 

+ Chủ trì: Đ/c Võ Thành Công - Phó Bí thư Đảng ủy Khối. 

+ Tham mưu thực hiện: Văn phòng và Quản trị mạng. 

11. Tham mưu xây dựng phần mềm “Cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, 

người lao động trong cơ quan Đảng ủy Khối”. 

+ Thời gian thực hiện: Tháng 10 - 12/2020. 

+ Chủ trì: Đ/c Võ Thành Công - Phó Bí thư Đảng ủy Khối. 

+ Tham mưu thực hiện: Quản trị mạng. 
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12. Cử cán bộ, công chức, người lao động tham dự các lớp tập huấn, bồi 

dưỡng, … do Tỉnh ủy tổ chức.  

+ Thời gian thực hiện: Khi có thông báo của Tỉnh ủy, Sở Thông tin và 

Truyền thông . 

+ Tham mưu thực hiện: Văn phòng. 

13. Thực hiện các hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên liên quan đến cài đặt, nâng 

cấp, cập nhật dữ liệu các phần mềm nghiệp vụ về Tổ chức xây dựng Đảng, Kiểm tra 

Đảng, triển khai mới Hệ thống thông tin chuyên ngành công tác Nội chính. 

+ Thời gian thực hiện: Khi có thông báo của Tỉnh ủy. 

+ Tham mưu thực hiện: Văn phòng và các Ban liên quan.  

14. Tham mưu triển khai những nhiệm vụ phát sinh khi có chỉ đạo của 

Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. 

+ Thời gian thực hiện: Thường xuyên; 

+ Tham mưu thực hiện: Văn phòng.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 Căn cứ nội dung Kế hoạch này, các cá nhân, Văn phòng, các ban, các 

đoàn thể, các cấp ủy cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối triển khai thực hiện. 

 Giao Văn phòng Đảng ủy Khối giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối giám 

sát việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; đồng thời, tham mưu Ban Thường vụ 

Đảng ủy Khối tổng hợp và xây dựng báo cáo kết quả thực hiện cho cấp trên./. 

 
Nơi nhận:  
- Thường trực Tỉnh ủy, 
- Văn phòng Tỉnh ủy, 
- Thường trực Đảng ủy, 
- Các chi, đảng bộ cơ sở, 
- Các ban và đoàn thể trực thuộc, 
- Lưu VP. Khánh VP. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ BÍ THƯ 
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