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KẾ HOẠCH 

Ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2021-2025 

 

 

Thực hiện Văn bản số 2316/UBND-THCB ngày 28/7/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc xây dựng Kế hoạch ứng dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính phủ số/Chính 

quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch 

năm 2021. 

Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang xây dựng Kế hoạch ứng dụng công nghệ 

thông tin (CNTT) giai đoạn 2021-2025, như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tăng cường năng lực ứng dụng CNTT của Sở Tư pháp Tuyên Quang 

nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; chủ động, tích cực tham 

gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 

Tạo môi trường thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tiếp cận các thủ tục hành 

chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp. 

Tạo sự chuyển biến về nhận thức, nâng cao ý thức trách nhiệm của công 

chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp, Ngành tư pháp trong việc ứng 

dụng CNTT. 

2. Yêu cầu 

Xác định các nhiệm vụ cụ thể của Sở/Ngành Tư pháp giai đoạn 2020-

2025 để triển khai nhiệm vụ ứng dụng CNTT đảm bảo phù hợp với điều kiện 

thực tế của đơn vị, địa phương. 

II. NỘI DUNG 

1. Thực hiện thẩm định, tham gia ý kiến các dự thảo văn bản chính sách 

về dữ liệu, quản trị dữ liệu, chuyển đổi số, tạo thuận lợi cho việc xây dựng, kết 

nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu từ các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng 

chung của tỉnh với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành Trung 
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ương thông qua hệ thống nền tảng, tích hợp chia sẻ dữ liệu của tỉnh; hoàn thiện 

cơ chế, chính sách thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt. 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và phổ 

biến, giáo dục pháp luật. 

- Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

2. Xây dựng Hạ tầng công nghệ thông tin 

Xây dựng hạ tầng mạng đồng bộ kết nối khối Văn phòng Sở và các đơn vị 

sự nghiệp trực thuộc Sở theo mô hình client/server đảm bảo an toàn, an ninh 

thông tin, đáp ứng yêu cầu triển khai xây dựng Chính quyền điện tử. Chuyển đổi 

từ giao thức Ipv4 sang Ipv6 theo lộ trình. Triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 

30-NQ/TW ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược an ninh mạng quốc 

gia; Kế hoạch số 25//KH-UBND ngày 03/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Tuyên Quang về triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện 

Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược an 

ninh mạng quốc gia. 

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở. 

- Đơn vị phối hợp: Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và phổ 

biến, giáo dục pháp luật. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2021. 

3. Ứng dụng các phần mềm nghiệp vụ 

3.1. Tận dụng, phát phuy tối đa khả năng xử lý của Hệ thống một cửa điện 

tử tỉnh, Hệ thống một cửa quốc gia, Hệ thống quản lý văn bản và điều hành, các 

phần mềm nghiệp vụ của ngành Tư pháp, mạng xã hội để phục vụ công tác quản 

lý, chỉ đạo, điều hành công việc. 

- Đơn vị chủ trì: Các phòng, đơn vị có liên quan. 

- Đơn vị phối hợp: Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và phổ 

biến, giáo dục pháp luật. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

3.2. Đề xuất UBND tỉnh xây dựng và đưa vào sử dụng Xây dựng Trang 

thông tin điện tử về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang thuộc 

Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang. 
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- Đơn vị chủ trì: Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và phổ 

biến, giáo dục pháp luật. 

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: năm 2021. 

3.3. Xây dựng và đưa vào sử dụng phần mềm quản lý xử lý vi phạm hành 

chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang nhằm quản lý đồng bộ, thống nhất việc xử 

lý vi phạm hành chính; xây dựng và đưa vào khai thác Cơ sở dữ liệu về xử phạt 

vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh. 

- Đơn vị chủ trì: Thanh tra Sở. 

- Đơn vị phối hợp: Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và phổ 

biến, giáo dục pháp luật; Văn phòng Sở. 

- Thời gian thực hiện: Theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp 

3.4. Xây dựng và đưa vào sử dụng phần mềm Thi đua, khen thưởng để 

quản lý hoạt động thi đua, khen thưởng của ngành Tư pháp tỉnh Tuyên Quang từ 

tỉnh đến cơ sở; các tổ chức, cá nhân được Sở Tư pháp Tuyên Quang khen 

thưởng. 

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở. 

- Đơn vị phối hợp: Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và phổ 

biến, giáo dục pháp luật. 

- Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh 

4. Cung cấp dịch vụ công trực tuyến 

Phấn đấu cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với 45% các 

thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp; tích hợp với 

Cổng Dịch vụ công quốc gia theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; kết nối với 

các nền tảng thanh toán số quốc gia đảm bảo đồng bộ, thống nhất. 

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở. 

- Đơn vị phối hợp: Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và phổ 

biến, giáo dục pháp luật và các phòng, đơn vị có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2022. 

5. Số hóa tài liệu 

5.1. Số hóa sổ hộ tịch: Triển khai số hóa sổ hộ tịch giấy theo hướng dẫn 

tại Văn bản số 1437/BTP-CNTT ngày 25/4/2019 của Bộ Tư pháp về việc hướng 
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dẫn số hóa Sổ hộ tịch; Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 03/9/2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về thực hiện số hóa sổ hộ tịch trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và 

Văn bản số 1665/UBND-NC ngày 18/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc 

thực hiện hướng dẫn số hóa Sổ hộ tịch. 

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Phòng Bổ trợ và hành chính tư pháp 

- Đơn vị phối hợp: Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và Phổ biến, 

giáo dục pháp luật, Văn phòng Sở. 

5.2. Số hóa 100% văn bản, tài liệu lưu trữ của Sở Tư pháp, tạo thuận lợi 

cho việc tra cứu, sử dụng, phục vụ cho công tác xây dựng chính quyền điện tử; 

đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và công nghệ thông tin phục vụ hoạt động 

quản lý và điều hành của Ngành Tư pháp. 

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở. 

- Đơn vị phối hợp: Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và phổ 

biến, giáo dục pháp luật và các phòng, đơn vị có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2023. 

6. Chuyển đổi số trong hoạt động quản lý và điều hành của Sở Tư 

pháp 

Từng bước chuyển đổi số trong hoạt động quản lý và điều hành của Sở Tư 

pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công việc; tạo thuận lợi, rút 

ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức có yêu cầu, 

góp phần xây dựng chính quyền điện tử và tận dụng tối đa những lợi thế của 

cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại. 

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở. 

- Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2022 và các năm tiếp theo. 

7. Sử dụng hệ thống Hội nghị truyền hình 

Tăng cường sử dụng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến (với các giải 

pháp do tỉnh trang bị, giải pháp hội nghị truyền hình do VNPT, Bộ Tư pháp cung 

cấp) để tổ chức các cuộc họp, giao ban, tập huấn nghiệp vụ…với Ủy ban nhân 

dân cấp huyện, xã và Phòng Tư pháp các huyện, thành phố. 

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật 

và Phổ biến, giáo dục pháp luật. 
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- Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: thường xuyên. 

8. Đảm bảo an toàn nội dung thông tin Hệ thống mạng nội bộ, Hệ 

thống Quản lý Văn bản và điều hành, Hệ thống một cửa điện tử; các phần 

mềm, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và Trang thông tin điện tử do Sở Tư pháp 

quản lý. 

a) 100% máy chủ, máy trạm được cài đặt phần mềm quét virus; thường 

xuyên rà soát, cập nhật các bản vá lỗi bảo mật trên các máy tính, tăng cường các 

biện pháp bảo đảm an toàn khi truy cập mạng nội bộ, internet đối với các máy 

tính thuộc khối văn phòng Sở; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, 

Công an tỉnh ngăn chặn, xử lý kịp thời các cuộc tấn công mạng. 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và Phổ 

biến, giáo dục pháp luật. 

- Đơn vị phối hợp: các phòng, đơn vị thuộc Sở, trực thuộc Sở. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

b) Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở: Thực hiện cài đặt phần 

mềm diệt virus có bản quyền đối với 100% các máy tính đang sử dụng; thường 

xuyên cập nhập các bản vá lỗi của Hệ điều hành và các phần mềm ứng dụng; 

tuân thủ nghiêm các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước trên môi trường mạng. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

Trên đây là Kế hoạch ứng dụng CNTT giai đoạn 2021-2025 của Sở Tư 

pháp./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Sở TTTT (tổng hợp); 

- Giám đốc Sở; 

- Các PGĐ Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở (thực hiện) 

- TTTĐT Sở (đăng tải); 

- Lưu: VT, XDKTTHPL&PBGDPL.ĐT.(03) 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thược 
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