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BÁO CÁO 

Kết quả hoạt động Chuyển đổi Số năm 2022 

  

Thực hiện Công văn số 01/STTTT-BCVTCNTT ngày 02/01/2023 của Sở 

Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng về việc báo cáo hoạt động Ban chỉ đạo 

Chuyển đổi số tại đơn vị phục vụ tổng kết Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Cao 

Bằng năm 2022. Sở Ngoại vụ tỉnh Cao Bằng báo cáo kết quả thực hiện như sau:  

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2022  

1. Công tác chỉ đạo 

Để thực hiện, triển khai có hiệu quả chuyển đổi số trong năm 2022, Sở 

Ngoại vụ đã xây dựng và tổ chức thực hiện theo Kế hoạch số 935/KH-SNgV, 

ngày 04/10/2021 về phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin 

mạng năm 2022. Trong đó tập trung đẩy mạnh việc phát triển hạ tầng kĩ thuật; 

ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT); đảm bảo an toàn, an ninh thông tin 

mạng; Xây dựng kho dữ liệu dùng chung đầy đủ, chính xác về các lĩnh vực công 

tác của ngành ngoại vụ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng làm nền tảng cơ bản cho tiến 

trình chuyển đổi số; triển khai các giải pháp kết nối, chia sẻ dữ liệu dùng chung 

giữa các hệ thống tin, cơ sở dữ liệu trong các lĩnh vực công tác của ngành; đáp 

ứng nhu cầu báo cáo, thống kê cho UBND các cấp và cơ quan quản lý chuyên 

môn về lĩnh vực công tác của ngành.  

Cơ sở vật chất, trang thiết bị, hạ tầng CNTT được đảm bảo. Sở có 01 

chuyên viên không chuyên trách về Công nghệ thông tin. Khả năng, kỹ năng 

ứng dụng CNTT của cán bộ, công chức, viên chức của Sở đáp ứng yêu cầu công 

việc. Trong năm 2022 Sở đã cử cán bộ công chức, viên chức tham gia đầy đủ 

các khóa tập huấn về công nghệ thông tin do UBND tỉnh và Sở Thông tin và 

truyền thông tổ chức. 

2. Kết quả thực hiện 

2.1. Nhận thức số 

Sở đã tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản của cấp 

trên và cơ quan chuyên ngành về chuyển đổi số như: Quyết định số 942/QĐ-TTg 

ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chuyển đổi số 

quốc gia đến năm 2025, định hướng năm 2030; Kế hoạch số 2769/KH-UBND 
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ngày 10/11/2020 của UBND tỉnh Cao Bằng về Chuyển đổi số tỉnh Cao Bằng giai 

đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 1406/KH-UBND ngày 

07/6/2022 của UBND tỉnh Cao thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 

07/3/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về xây dựng Chính quyền 

điện tử hướng tới Chính quyền số, chuyển đổi số tỉnh Cao Bằng đến năm 2025, 

định hướng đến năm 2030... đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người 

lao động (CBCCVC-NLĐ) thông qua các buổi sinh hoạt Đảng bộ, chi bộ, các 

cuộc họp giao ban, phần mềm quản lý văn bản và điều hành, trên Cổng thông tin 

điện tử. Phổ cập nhận diện Ngày chuyển đổi số quốc gia 10/10 đồng thời hiển thị 

bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên Trang thông tin điện tử của Sở để 

cá nhân, tổ chức có thể dễ dàng truy cập tiếp nhận các thông tin từ Ban chỉ đạo 

Chuyển đổi số quốc gia. Qua đó giúp cho cán bộ, công chức, viên chức hiểu rõ 

tầm quan trọng và nâng cao được ý thức, trách nhiệm việc chuyển đổi số trong 

giai đoạn hiện nay. 

2.2. Thể chế số 

Thực hiện Công văn số 1153/STTTT-BCVTCNTT, ngày 23/9/2021 của 

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng về việc hướng dẫn xây dựng Kế 

hoạch phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2022.  

Sở đã xây dựng và tổ chức thực hiện theo Kế hoạch số 935/KH-SNgV, ngày 

04/10/2021 về phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng 

năm 2022. Trong đó tập trung đẩy mạnh việc phát triển hạ tầng kĩ thuật; ứng 

dụng công nghệ thông tin (CNTT); đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng; 

Xây dựng kho dữ liệu dùng chung đầy đủ, chính xác về các lĩnh vực công tác 

của ngành ngoại giao trên địa bàn tỉnh Cao Bằng làm nền tảng cơ bản cho tiến 

trình chuyển đổi số; triển khai các giải pháp kết nối, chia sẻ dữ liệu dùng chung 

giữa các hệ thống tin, cơ sở dữ liệu trong các lĩnh vực công tác của ngành; đáp 

ứng nhu cầu báo cáo, thống kê cho UBND các cấp và cơ quan quản lý chuyên 

môn về lĩnh vực công tác của ngành. 

2.3. Hạ tầng số 

100% cán bộ, công chức, viên chức được trang bị máy tính phục vụ công 

việc. Sở có 28 máy tính, 28 máy tính Latop và 07 máy tính để bản. Máy tính 

được kết nối mạng LAN, WAN, Internet là 60; đường truyền internet cáp quang 

với tốc độ là 100Mbps (trừ 01 máy tính để thực hiện soạn thảo văn bản mật). 

Các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh thông tin: biện pháp sao lưu dự 

phòng dữ liệu cơ quan được sử dụng chủ yếu là USB và ổ cứng ngoài, đã trang 

bị phần mềm Internet security và Antivirus trên các máy tính của cơ quan 

(Kaspersky, BKAV và một số phần mềm khác). 
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2.4. Dữ liệu số 

Sở tiếp tục ứng dụng và khai thác hiệu quả các cơ sở dữ liệu (CSDL) 

chuyên ngành do UBND tỉnh và Bộ Ngoại giao triển khai, cụ thể như Hệ thống 

họp hội nghị trực tuyến, phần mềm họp không giấy, phần mềm igate Cao Bằng, 

phần mềm chữ ký số, Hệ thống một cửa điện tử dùng chung igate Cao Bằng; phản 

ánh kiến nghị Cổng dịch vụ công quốc gia; phản ánh kiến nghị tỉnh Cao Bằng, Hệ 

thống báo cáo tỉnh Cao Bằng, Hệ thống báo cáo Văn phòng Chính phủ. 

2.5. Nền tảng số 

Chủ động rà soát, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ ứng dụng CNTT và 

công tác chuyển đổi số nhằm đảm bảo điều kiện và dần từng bước chuyển đổi 

công nghệ áp dụng phù hợp với chuyển đổi số theo lộ trình phù hợp theo từng 

giai đoạn. Chuyển đổi phương thức làm việc từ trực tiếp lên các phương thức 

làm việc trực tuyến và số hóa tối đa các dữ liệu cho phép nhằm tăng hiệu năng, 

hiệu suất, hiệu quả thực thi nhiệm vụ. 

2.6. Nhân lực số 

Thường xuyên cử công chức, viên chức tham gia các lớp bồi dưỡng, đào 

tạo nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, tăng cường kỹ năng ứng dụng công 

nghệ thông tin vào giải quyết các nhiệm vụ được giao; tập huấn kỹ năng quản  

trị mạng; an toàn an ninh mạng; an toàn an ninh thông tin; tập huấn chữ ký số 

chuyên dùng. Qua đó nâng cao nhận thức và kiến thức về xây dựng, phát triển 

Chính quyền số, Chuyển đổi số. Phân công 01 công chức thực hiện kiêm 

nhiệm nhiệm vụ Quản trị mạng thực hiện theo dõi, xử lý các Hệ thống và 

phần mềm trong thực hiện nhiệm vụ. 

2.7. An toàn thông tin mạng 

Thường xuyên tiến hành rà soát, kiểm tra việc thực hiện các quy định về 

bảo đảm an toàn thông tin đối với các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý, 

tránh rò rỉ thông tin, đánh cắp dữ liệu, chiếm quyền hệ thống. Sao lưu thường 

xuyên các ứng dụng, cơ sở dữ liệu để có phương án dự phòng các bản sao lưu 

được tách khỏi máy chủ đang chạy dịch vụ về mặt vật lý. Tuyên truyền nâng cao 

nhận thức và phát triển năng lực CNTT về an toàn thông tin. 

2.8. Chính quyền số 

* Hiện trạng ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan 

100% các phòng, ban chuyên môn, Trung tâm thuộc Sở, các cán bộ, công 

chức, viên chức sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành VNPT-

iOffice, văn bản gửi đến được luân chuyển trong nội bộ cơ quan dưới dạng điện 

tử. Các văn bản của Sở được xử lý, có ký số ban hành đến các cơ quan, đơn vị 
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thông qua phần mềm Quản lý văn bản và điều hành VNPT-iOffice 4.0; 100% 

cán bộ, công chức thuộc Sở được đăng ký và sử dụng thư điện tử công vụ.  

Trong năm 2022, Sở đã triển khai thực hiện có hiệu quả việc ứng dụng 

các hệ thống, phần mềm, cụ thể: Hệ thống họp hội nghị trực tuyến, phần mềm 

họp không giấy, phần mềm igate Cao Bằng, phần mềm chữ ký số, Hệ thống một 

cửa điện tử dùng chung igate Cao Bằng; phản ánh kiến nghị Cổng dịch vụ công 

quốc gia; phản ánh kiến nghị tỉnh Cao Bằng, Hệ thống báo cáo tỉnh Cao Bằng, 

Hệ thống báo cáo Văn phòng Chính phủ.  

* Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp 

Thực hiện Quyết định số 984/QĐ-UBND ngày 26/8/2022 của Ủy ban  

nhân tỉnh Cao Bằng về ban hành Kế hoạch thúc đẩy hiệu quả cung cấp, sử dụng 

dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Sở đã thực hiện rà soát và 

ban hành thông báo 02 thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trên 

Cổng dịch vụ công tỉnh Cao Bằng. 

Trang thông tin điện tử của Sở hiện đã cung cấp đầy đủ thông tin theo quy 

định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP của Chính phủ, đảm bảo là kênh thông tin 

quan trọng kết nối giữa người dân, doanh nghiệp với chính quyền cơ quan. 

Duy trì công khai 07 TTHC thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết tại 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng, đồng thời đăng tải nội dung 

các quy trình nội bộ, quy trình liên thông cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã thuộc lĩnh vực 

của Sở trong việc thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC lên trang thông 

tin điện tử tại địa chỉ http://songoaivu.caobang.gov.vn để tạo điều kiện cho các tổ 

chức và cá nhân tra cứu, tìm hiểu. Thực hiện có hiệu quả về việc công khai địa chỉ 

đường dây nóng và hộp thư điện tử tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị, tố cáo 

về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp của công 

chức, viên chức ngành ngoại vụ được thực hiện theo đúng quy định. 

Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cấp tỉnh: 07 TTHC 

thực hiện mức độ 4, đạt  tỉ lệ 100%. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Lãnh đạo Sở đã quán triệt, chỉ đạo sát sao việc triển khai, thực hiện Kế 

hoạch số Kế hoạch số 2769/KH-UBND ngày 10/11/2020 của UBND tỉnh Cao 

Bằng về Chuyển đổi số tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 

năm 2030; Kế hoạch số 1406/KH-UBND ngày 07/6/2022 của UBND tỉnh Cao 

thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 07/3/2022 của Ban Chấp hành Đảng 

bộ tỉnh khóa XIX về xây dựng Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, 

chuyển đổi số tỉnh Cao Bằng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Kế 
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hoạch số 935/KH-SNgV, ngày 04/10/2021 về phát triển chính quyền số và đảm 

bảo an toàn thông tin mạng năm 2022 của Sở. Thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, 

kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong hoạt động chuyển đổi số, đôn đốc các 

phòng chuyên môn, các đơn vị bám sát các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch 

của UBND tỉnh, của Sở.  

Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong ngành ngày càng được nâng 

cao ý thức, trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện việc xây dựng Chính 

quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, chuyển đổi số. 

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023 

1. Nâng cao tinh thần trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều 

hành của người đứng đầu các phòng, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện các 

mục tiêu, nhiệm vụ về chuyển đổi số với mục tiêu phát triển bền vững, thúc đẩy 

phát triển trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội. Cử công chức, viên 

chức và người lao động của Sở tham gia các hội nghị, hội thảo, các lớp đào tạo, 

tập huấn giới thiệu kiến thức cơ bản về chuyển đổi số. 

2. Thường xuyên quán triệt, tuyên truyền đến công chức, viên chức và 

người lao động các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chuyển đổi 

số; nội dung các văn bản của Trung ương, các văn bản chỉ đạo của tỉnh bằng các 

hình thức khác nhau như: Trên Trang thông tin điện tử của Sở, trên Hệ thống 

quản lý văn bản và điều hành của Sở, qua các cuộc họp giao ban định kỳ của cơ 

quan,... nhằm nâng cao nhận thức của công chức, viên chức trong sở về sự cần 

thiết và tính cấp thiết của chuyển đổi số. 

3. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 1406/KH-UBND, ngày 

07/6/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về Thực hiện Nghị quyết số 11-

NQ/TU, ngày 07 tháng 3 năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX 

về xây dựng Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, chuyển đổi số tỉnh 

Cao Bằng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết  định  số  984/QĐ-

UBND  ngày  05/8/2022  của  UBND  tỉnh  Cao Bằng ban hành kế hoạch thúc 

đẩy hiệu quả, cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Cao 

Bằng; Quyết định số 1140/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 của UBND tỉnh Cao 

Bằng phê duyệt Đề án chuyển đổi số tỉnh Cao Bằng đến năm 2025, định hướng 

đến năm 2030. 

4. Tiếp tục ứng dụng và khai thác hiệu quả các cơ sở dữ (CSDL) chuyên 

ngành do UBND tỉnh và Bộ Ngoại giao triển khai. Đầu tư, mua sắm, thuê dịch 

vụ về trang thiết bị, giải pháp kỹ thuật, nhân lực vận hành an toàn thông tin. Tổ 

chức triển khai đầy đủ các nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin mạng. 
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5. Duy trì hoạt động của Cổng thông tin điện tử của Sở, thực hiện cập nhật 

thông tin hoạt động thường xuyên, các văn bản chỉ đạo điều hành, các thủ tục 

hành chính đầy đủ, chính xác, kịp thời lên Cổng thông tin điện tử của Sở. Tiếp 

tục rà soát việc cấp địa chỉ hộp thư điện tử cho cán bộ, công chức, viên chức 

thuộc Sở, đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức có hộp thư để sử dụng và 

sử dụng có hiệu quả. Tăng cường ứng dụng chữ ký số trong việc gửi/nhận văn 

bản điện tử tại cơ quan, đơn vị trực thuộc. Tiếp tục thực hiện các dịch vụ công 

trực tuyến mức độ 4 (đối với các thủ tục hành chính phù hợp) để cung cấp trên 

Cổng dịch vụ công của tỉnh.   

 Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động chuyển đổi số năm 2022 của Sở 

Ngoại vụ tỉnh Cao Bằng./. 

 

Nơi nhận:                                                                                                   
- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Phòng chuyên môn; 

- TTTT&DVĐN; 

- Trang Thông tin điện tử Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
Phạm Văn Cao 
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