
Đồng chí Lê Phúc Lợi - Năng động, sáng tạo trong công tác tham mưu, 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao 

Đồng chí Lê Phúc Lợi hiện đang công tác tại Phòng Hệ thống và Tích hợp dữ 
liệu - Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và 
Truyền thông. Đồng chí được đánh giá là năng động, sáng tạo trong thực hiện 
nhiệm vụ; có phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc; tích cực 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua quá trình rèn 
luyện, thử thách, cuối năm 2019, đồng chí vinh dự được Chi bộ Sở Thông tin và 
Truyền thông kết nạp đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Giai đoạn 2018 - 2020, đồng chí đã nỗ lực và phấn đấu hoàn thành xuất sắc 
các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ được giao. Trong đó, đồng chí đã phối hợp, hỗ trợ 
các nhà thầu triển khai các gói thay thế hệ thống bình acquy cho hệ thống nguồn 
điện dự phòng UPS 40KVA; trang bị phần mềm sao lưu (backup) dữ liệu; trang bị 
bản quyền cho hệ thống phần mềm ứng dụng của Trung tâm Tích hợp dự liệu…; 
trang bị thiết bị cảnh báo cúp điện, nhiệt độ, độ ẩm phòng máy; mở rộng dung 
lượng thiết bị lưu trữ SAN… Thường xuyên kiểm tra, xử lý và hỗ trợ kỹ thuật cho 
các Quản trị mạng của các đơn vị có sử dụng mạng WAN tỉnh trong việc cấu hình 
ưu tiên chạy các ứng dụng dùng chung của tỉnh thông qua mạng WAN. Hoàn thành 
tốt các nhiệm vụ được Lãnh đạo phân công trong việc theo dõi, phối hợp với các 
đơn vị thực hiện các hạng mục di dời Trung tâm Tích hợp dự liệu từ nhà làm việc 
cũ sang nhà làm việc mới ; đến nay, hệ thống hoạt động ổn định và an toàn. Thực 
hiện rà soát lỗ hổng mã độc trên các máy chủ, cập nhật các phần mềm, hệ điều 
hành theo các công văn của Cục an toàn thông tin… ; thực hiện tốt dịch vụ cung 
cấp dịch vụ như: cung cấp thiết bị cho Trung tâm lưu trữ lịch sử, cung cấp thiết bị 
cho Phòng hậu cần Công an tỉnh...  

Đặc biệt, nổi bật trong năm 2018, đồng chí đã xây dựng giải pháp đăng ký 
sử dụng chứng chỉ SSL (https) cho các tên miền website hội đoàn thể đang hosting 
tại Trung tâm tích hợp dữ liệu, phối hợp với kỹ sư phòng Phát triển ứng dụng thực 
hiện; các kết nối từ trình duyệt người dùng đến máy chủ website được mã hóa, 
đảm an toàn an toàn thông tin, chống nghe lén thông tin khi người dùng truy cập, 
đăng nhập vào các website, ứng dụng. Giải pháp trên đã được Hội đồng Sáng kiến 
cơ quan công nhận sáng kiến đạt loại B. Trong năm 2019, đồng chí xây dựng giải 
pháp VPN tại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông; đã góp phần đảm 
bảo an toàn bảo mật khi kết nối, truy cập từ xa, được Hội đồng Sáng kiến cơ quan 
đánh giá công nhận sáng kiến đạt loại B. 

Với sự nỗ lực và phấn đấu, năm 2018 - 2019, đồng chí đã được công nhận 
danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, chuyên môn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 
năm 2019 được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và Bằng khen của Bộ 
Thông tin và Truyền thong. Đồng chí là một trong những gương điển hình trong 
thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2018 - 2020 được Ban 
Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh khen thưởng./. 


