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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Kiểm tra tình hình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin
và công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn
tỉnh Đồng Tháp năm 2021
Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực công nghệ thông tin trên
địa bàn tỉnh Đồng Tháp, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch kiểm
tra tình hình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và công tác đảm
bảo an toàn thông tin mạng (ATTTM) trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2021, với
nội dung như sau:
I. Mục đích:
Kiểm tra tình hình triển khai ứng dụng CNTT và công tác đảm bảo ATTTM
trên địa bàn Tỉnh, nhằm tăng cường ứng dụng CNTT và nâng cao công tác đảm
bảo ATTTM tại các địa phương, đơn vị.
II. Nội dung:
1. Tình hình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin:
Kiểm tra tình hình triển khai ứng dụng các hệ thống, phần mềm dùng chung
của Tỉnh: Phần mềm Một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công, phần mềm quản lý
văn bản và điều hành, Email công vụ, ứng dụng chữ ký số,…
2. Công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng:
Kiểm tra việc tuân thủ các quy định, hướng dẫn về công tác đảm bảo
ATTTM tại các địa phương, đơn vị theo Quy chế bảo đảm ATTTM trong hoạt
động ứng dụng CNTT của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh (Ban hành kèm
theo Quyết định số 927/QĐ-UBND-HC ngày 10 tháng 8 năm 2018 của UBND
Tỉnh), trong đó tập trung một số nội dung chủ yếu như sau:
+ Kết quả thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo an toàn thông
tin theo kế hoạch năm 2021 của địa phương, đơn vị.
+ Công tác quản lý, sử dụng chứng thư số chuyên dùng.
+ Công tác cập nhật các bản vá lỗi phần cứng và phần mềm theo hướng dẫn
của Cục An toàn thông tin - Thông tin và Truyền thông và của Sở Thông tin và
Truyền thông.
+ Công tác bóc tách, gỡ mã độc theo các văn bản yêu cầu của các cơ quan
cấp trên.
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+ Công tác cài đặt phần mềm phòng chống mã độc tập trung theo Chỉ thị
14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
+ Việc nâng cấp phần mềm, thiết bị để tăng cường an toàn, bảo mật theo
yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền.
III. Thành phần:
- Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông: 01 người.
- Phòng Công nghệ thông tin: 02 người.
- Thanh tra Sở: 01 người.
- Đơn vị tư vấn đánh giá độc lập: 02 người (chỉ làm việc ở một số đơn vị)
IV. Thời gian kiểm tra, khảo sát
(Kèm lịch kiểm tra).
Để công tác kiểm tra đạt hiệu quả, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị
các đơn vị, địa phương cử lãnh đạo và công chức phụ trách CNTT phối hợp thực
hiện, đồng thời chuẩn bị nội dung báo cáo kết quả khai ứng dụng CNTT và công
tác đảm bảo ATTTM theo nội dụng tại mục II gửi về Sở trước ngày 08/11/2021.
Thông tin liên hệ: Phòng Công nghệ thông tin thuộc Sở Thông tin và Truyền
thông (điện thoại: 0277.3873995, Email: cvtien@dongthap.gov.vn) để trao đổi,
hỗ trợ.
Nơi nhận:
- Các đơn vị, địa phương theo Phụ lục;
- GĐ & PGĐ Sở;
- Trung tâm CNTT&TT;
- Lưu: VT, CNTT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Lâm Thanh Thủy
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(Kèm theo Kế hoạch số
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Phụ lục
LỊCH KIỂM TRA
/KH-STTTT ngày
/

Tên địa phương, đơn vị
UBND huyện Cao Lãnh
UBND huyện Lai Vung
UBND thành phố Sa Đéc
UBND huyện Thanh Bình
Sở Xây dựng
Sở Tài nguyên và Môi trường
UBND thành phố Cao Lãnh
UBND huyện Châu Thành
UBND huyện Tháp Mười
UBND huyện Lấp Vò
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Sở Giao thông vận tải
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Tài chính
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

/2021 của Sở TT&TT)

Thời gian
Ngày 09/11/2021
Ngày 10/11/2021
Ngày 11/11/2021
Ngày 12/11/2021
Ngày 12/11/2021
Sẽ có thông báo
thời gian cụ thể
sau khi làm việc
với đơn vị tư vấn
đánh giá độc lập

Ghi chú

