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UBND TINH DONG NAT

BAN QUAN L'
CAC KIIU CONG NGHIP

CQNG HOA xA HO! CHU NGHiA VIET NAM
Dc 1p - Tr do - H3nh phüc

S: A /KH-KCNDN

DongNai, ngàyo/4 tháng 02 nãm 2022

KE HOACH
Phát triên chInh quyn so và bäo dam an toàn thông tin m3ng
tinh BOng Nai nám 2022.
i. CAN CI1LP KE HOitCH
Can cir Lu,t Cong ngh thông tin ngày 29/6/2006;
Can cü Lu.t An toàn thông tin mang ngày 19/11/2015;
Can cr Nghj dInh sO 64/2007/ND-CP ngày 10/4/2007 cüa ChInh phü v
irng diing cong ngh thông tin trong hoat dng cüa ca quan Nhà nixâc;
Can cü K hoach sO 559/KH-UBND ngày 18/01/2021 cüa UBND v liJ'ng
diing cong ngh thông tin trong hoat dng cüa co quan nhà nuâc, phát trin
chInh quyn sO va bào dam an toàn thông tin mng trên dja bàn tinh DOng Nai
giai doan 2021- 2025;
Thirc hin chi dto cüa UBND tinh tai K hoach sO 29/KH-UBND ngày
11/02/2022 v phát trin chInh quyn sO và bào dam an toàn thông tin mang tinh
Dong Nai näm 2022.
II. M!JC TIEU
- Phát trin h tang CNTT, Co sâ dtr lieu phiic vi lien k&, chia sé thông tin
vâi các Ca quan nhà nuâc trong tinh.
- Tng ding CNTT nâng cao näng su.t lao dng, hiu qua hoat dng cüa co
quan, tang tInh minh bach trong hoat dng cüa co quan.
- U'ng diing CNTT trong cong tác cai each hành chInh d co quan nhà nuó'c
gn dan han, phiic vu ngiRii dan và doanh nghip tOt han.
- Nâng cao nhn thirc cüa CBCC, VC trong cong tác dam bão an toàn thông
tin, dü 1iu trong trin khai irng diing CNTT.
- Thrc hin d.n các miic tiêu tai k hoach phát triên chInh quyên sO và bão
dam an toàn thông tin mang tinh DOng Nai näm 2022.
III. NQI DUNG
1. 15'ng dung CNTT trong ni b co' quan
a) V vic trao dái van ban diçn ti vái các co' quan quán l nhà n,thc trong
tinh qua mgng:
S 26, dithng 2A, KCN Biên Hôa II, thành phO Biên Hôa, tinh Dông Nai
Fax: (0251) 3892379
DT: (0251) 3892378
Website:
http://diza.dongflai.gOV.Vn
E-Mail: bq1kcn(dongnai.gov.vn, diza@diza.vn
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Tip tiic rng dvng thu din tir Dng Nai, phan mêm Quàn l van bàn dat
100% van bàn di duçic g't:ri qua mng Co XC thirc bng chft k s& chüng thu si.
b) (J'ng dung CNTT trong cong tác chi dao, dieu hành, xt'r lj cOng vic hành
chInh
- Tip tic irng diing hiu qua phn mm Quàn 1' van bàn, Quàn 1 "met
cira" din tir (Egov).
- Tip tic duy trI, nâng cp Trang thông tin din tr d cung cp kjp thñ các
thông tin v chü trucing, chInh sách cüa Nba nuâc, các van bàn pháp 1u.t và
cong khai các TTHC cüa co' quan.
- Trin khai h thng thông tin báo cáo cña UBND tinh và Van phông
Chjnh phü.
- Tip tiic trin khai chuang trinh DO th thông minh, ChInh quyn s.
c) (J'ng dung CNTT trong quOn Zj can b, tài chInh-kê' toán, các nghiêp vy
khác,...
Tip tic img diing phn mm Misa trong cong tác tài chinh - k toán.
2. Ung diing CNTT phic vti ngirôi dan và doanh nghip
- Tip tic duy tn, nâng cp Trang thông tin din tir d cung c.p thông tin
cho doanh nghip nhu: Thông tin v quy hoach, tInh hmnh thuê dAt tai các Khu
Cong nghip, djch vii, lao dng trong Khu cong nghip...; thit yu nhAt là thông
tin v thu tuc hành chInh (djch vii cOng trirc tuyn mirc d 3, 4).
- Trin khai cung cAp và nâng cAp them thu tiic hành chInh len mirc do 3,
mücdô4.
3. Xây drng, hoàn thin các HTTT, CSDL chuyên ngãnh; HTTT,
CSDL quc gia to nn tang phát trin CPDT
Xây dirng d an co sâ dfr lieu quán l' Doanh nghip trong KCN.
Xây dimg và trin khai trang thông tin nti b tai Ban Quán l các KCN.
4. Phát trin ngun nhân lrc
Cr CBCC, VC tham gia dAy dü các khóa t.p huAn nâng cao trInh do, nhân
thirc v CNTT và an toàn an ninh thông tin do tinh t chirc.
5. Phát triên h tAng k thut:
- Tip tic khai thác, 4n hành ha tAng k' thu.t, báo tn, bào duong co' sâ ha
tang k' thut, duy trI h thông thông tin dang quàn 1' nhu h thng may tinh,
mng may tmnh k& n& tai co' quan, dam bão k& n6i, khai thác mang truyn s6
lieu chuyên dung hiu qua, an toàn an ninh thông tin.
- Tin tâi cung cAp djch vi cong trirc tuyn mrc d 3, mirc d 4 cho doanh
nghip vâi djnh huóng doanh nghiêp cO th trao di thông tin, gui, nhn h
so',... qua môi trithng mng.

3
6. Bão dam an toàn thông tin
Trin khai irng diing các giãi pháp bão dam an toàn thông tin: Triên khai
cac giãi pháp chng virus, ma dc cho may tInh cá nhân; trin khai giãi pháp km
nhat ky doi vrn cac he thong thong tin quan trQng, trang thong tin then tu;...
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IV. GIAI PHAP
1. Giãi pháp môi trtrô'ng chInh sách
Rà soát, b sung các quy djnh ni b v CNTT phii hcp vài các quy djnh
djnh chung và diu kin thtxc t, nhirn vi ci th trong nàrn 2022.
2. Giâi pháp tài chInh
Kin nghj UBND tinh b sung kinh phi cho vic xây dirng d an Ca sâ d
1iu quãn 1 các Doanh nghip trong KCN.
3. Giãi pháp gän kt cht ché frng ding CNTT vó'i CCHC
- Tip tic tuyên truyn, v.n dông doanh nghip 5r diing các djch vtt cong
mirc d 3, 4.
- Tip tic nghiên cru, d xut trin khai them các thu tiic hành chInh mirc
d3,4.
4. Giãi pháp t6 chfrc, trin khai
- Tip tic rà soát va dua thông tin B TTHC thuc th.m quyn giãi quyêt
cüa Ban Quãn 1 các Khu cong nghip len Trang thông tin din ttr, Cng thông
tin diên tir cüa tinh.
dung phtn mm Quãn 1' van ban, Quãn 1' "met ct:ra" din tCr
- Tip tic
(Egov) d quãn 1' cong van dii - dn, cong tác chi dao diu hành cüa lãnh dao.
- Chü tr9ng cOng tác dào tao cho can b phii trách CNTT.
- Bôi duong kiên thüc ye CNTT và nghip vi cho CBCC cüa CG quan theo
các chuong trInh cüa tinh và khuyn khIch CBCC tr nâng cao trinh d ngoài gi.
su

5. Các giãi pháp k thut cong ngh và các giãi pháp khác
Tip tic phi hp vi S Thông tin và Truyn thông trin khai các giãi
pháp k thu.t cong ngh di vi phn rnm Quán 1' van ban, Quãn 1 "met cira"
din tr (Egov), trang thông tin din ttr.
V. TO CH!C THçJ'C HIN
thc
1. Van phông lam d.0 mi phi hçp các b phtn, don vj trin khai
hin nghiêm tic k hoach nay.
2. Lãnh dao phii trách các b phn, don vj trrc thuc có nhim vi don dc,
chi dao thuc hiên t& k hoach nay.
3. Van phOng và các b ph.n, don vi lien quan Co trách nhim báo cáo kêt
qua thirc hin cho Länh dao Ban Quán 1' cac Khu cong nghip. Trong qua trInh
va
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thirc hin, nu Co khó khàn, vuóig rnc phãi báo cáo ngay Lãnh dao Ban d kip
thai có ' kin chi diao.
Trên day là k hoach phát trin chInh quyn s và báo dam an toàn thông
tin mang tinh Dng Nai nAm 2022 cüa Ban Quãn l các Khu cong nghip, kInh
chuyn Sâ Thông tin và Truyn thông tng hçp.
Trân trçng./.
No'inhân:
- UBND tinh (báo cáo);
- S TI'TT (tong hgp);
-LuuVT,HCQT.

KT.TRIJYNG BAN
PUD TRIXNG BAN

41ain Van C uô'ng

