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KẾ HOẠCH 

Thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm thúc đẩy chuyển đổi số  

và bảo đảm an toàn thông tin mạng 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 75/KH-SYT ngày 26 tháng 7 năm 2022 của Sở Y 

tế Đồng Tháp về việc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm thúc đẩy chuyển đổi 

số và bảo đảm an toàn thông tin mạng của ngành Y tế. 

Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh xây dựng Kế hoạch về việc thực hiện 

một số nhiệm vụ trọng tâm thúc đẩy chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin 

mạng tại đơn vị như sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu tổng quát 

- Xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số tổng thể, toàn 

diện, có mô hình hoạt động được thiết kế, vận hành dựa trên dữ liệu và công 

nghệ số để đưa hoạt động của đơn vị lên môi trường số, đảm bảo an toàn thông 

tin; phát triển kinh tế số, xã hội số để thay đổi phương thức lãnh đạo, quản lý, 

điều hành, phương thức sống, làm việc của người dân, tạo ra các giá trị mới cho 

xã hội, góp phần hoàn thành mục tiêu chuyển đổi số.  

- Tăng cường sự tham gia của người dân và doanh nghiệp vào hoạt động 

của cơ quan nhà nước. Giảm bớt thủ tục hành chính, cung cấp các dịch vụ tiện 

ích số mang lại giá trị gia tăng cho mọi người dân, mọi lúc, mọi nơi, thân thiện, 

dễ dàng sử dụng. Từng bước hình thành văn hoá số, người dân có thói quen sử 

dụng dịch vụ số.  

2. Mục tiêu cụ thể 

2.1. Mục tiêu về phát triển Chính quyền số 

- 100% văn bản được trao đổi qua môi trường mạng dưới dạng điện tử, được 

ký số bởi chữ ký số chuyên dùng, trừ văn bản mật theo quy định của pháp luật. 

- 100% thông tin chỉ đạo điều hành, văn bản chỉ đạo điều hành, văn bản 

quy phạm pháp luật của đơn vị được cung cấp trên Trang thông tin điện tử. 

- 100% cán bộ, viên chức cơ quan chấp hành nghiêm túc việc triển khai 

ứng dụng văn bản điện tử liên thông trên phần mềm quản lý và điều hành. 

- Tỷ lệ họp trực tuyến với Sở Y tế đạt 100%. 

2.2. Mục tiêu về phục vụ người dân và doanh nghiệp 

- Đẩy mạnh ứng dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa 

bàn. 



- 100% tỷ lệ dịch vụ công được hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho người dân, 

doanh nghiệp. 

2.3. Mục tiêu về phát triển hạ tầng CNTT và an toàn thông tin 

- 100% tỷ lệ phần mềm quản lý văn bản và điều hành được kết nối, liên 

thông qua Trục liên thông văn bản Tỉnh phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử. 

- Xây dựng hoàn thiện hạ tầng đảm bảo an toàn thông tin cho tất cả các hệ 

thống của đơn vị: Tiếp tục đầu tư hoàn thiện. 

- 100% cán bộ công chức và người lao động của cơ quan được tuyên 

truyền, phổ biến về thói quen, trách nhiệm và kỹ năng cơ bản bảo đảm an toàn 

thông tin. 

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 

1. Hoàn thiện môi trường pháp lý 

- Thực hiện nghiêm túc quy định về quy trình vận hành các hệ thống của 

tỉnh đảm bảo về an toàn, an ninh thông tin và bộ tiêu chí công sở số, bộ tiêu chí 

đánh giá xếp hạng đơn vị, lãnh đạo, công chức trong quá trình chuyển đổi số. 

- Triển khai các chính sách, giải pháp thu hút đầu tư, trong đó ưu tiên thu 

hút các doanh nghiệp công nghệ số, công nghệ cao, thương mại điện tử… thúc 

đẩy phát triển các sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh tế mới dựa trên nền tảng 

công nghệ số trên địa bàn để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển đổi số. 

2. Phát triển hạ tầng số 

- Tăng cường hoạt động họp trực tuyến của các cơ quan trên địa bàn. 

- Đầu tư trang thiết bị CNTT phục vụ chuyển đổi số, các phương tiện 

khoa học kỹ thuật để nâng cao hiệu quả hoạt động. 

- Nâng cấp, hoàn thiện trang thiết bị công nghệ đáp ứng yêu cầu chuyển 

đổi số trong cơ quan đơn vị. 

3. Phát triển dữ liệu 

- Thực hiện tiếp nhận, kế thừa, sử dụng các CSDL đã được Tỉnh đầu tư 

- Triển khai đồng bộ các hệ thống thông tin chuyên ngành phục vụ quản 

lý hành chính,hệ thống thông tin quản lý văn thư, lưu trữ. 

4.  Bảo đảm an toàn, an ninh mạng 

- Đầu tư các thiết bị, phần mềm, hệ thống giám sát bảo đảm an toàn thông 

tin; các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu của đơn vị. 

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTG ngày 07/6/2019 của 

Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng. 

5. Phát triển các ứng dụng, dịch vụ 

- Duy trì, nâng cấp, mở rộng Trang thông tin điện tử trên nền tảng công 

nghệ dùng chung để phục vụ người dân và doanh nghiệp. 

- Nâng cao chất lượng hoạt động và thực hiện đảm bảo tiến độ thời gian 

trong xử lý công việc trên hệ thống Quản lý văn bản và điều hành đảm bảo giải 

quyết công việc đúng và trước hạn. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/chi-thi-14-ct-ttg-2019-bao-dam-an-toan-an-ninh-mang-cai-thien-chi-so-xep-hang-cua-viet-nam-416078.aspx


- Tiếp tục triển khai, phát triển, tích hợp, ứng dụng chữ ký số chuyên 

dùng. 

6. Phát triển nguồn nhân lực CNTT 

- Tham gia các chuyên đề tập huấn kiến thức cơ bản về chuyển đổi số và 

nâng cao kiến thức, nghiệp vụ quản lý nhà nước trên nền tảng chuyển đổi số, 

đảm bảo an toàn thông tin cho cán bộ chuyên trách CNTT và cán bộ, viên chức. 

- Nêu cao tinh thần tự học, nghiên cứu, bồi dưỡng kỹ năng sử dụng, khai 

thác các hệ thống thông tin đối với mỗi cán bộ, viên chức trong cơ quan.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Hành chính tổng hợp : 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn tổ chức triển 

khai Kế hoạch chuyển đổi số tại các đơn vị. 

- Nâng cao kiến thức, kỹ năng số và chủ động thực hiện các nội dung 

trong mô hình thuộc trách nhiệm quản lý. 

- Không ngừng, tìm hiểu ứng dụng công nghệ số để thay đổi cách làm 

mới nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị. 

2. Phòng Kế hoạch Tài chính: 

- Tham mưu xây dựng và kiểm soát chặt chẽ hoạt động ngân sách đảm 

bảo trong quá trình xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động của 

kế hoạch. 

3. Các Khoa, Phòng và Trạm Y tế 

- Triển khai ứng dụng CNTT trong đội ngũ cán bộ, nhân viên đơn vị mình 

để nâng cao chất lượng, năng suất, hiệu quả giải quyết công việc chuyên môn. 

- Chủ động tìm hiểu, tham gia sử dụng các dịch vụ mà chính quyền cung 

cấp trên môi trường số. Tìm hiểu, tích cực quảng bá sản phẩm, dịch vụ của mình 

cung cấp và thương hiệu chung của địa phương trên môi trường mạng. 

- Tham gia đóng góp ý kiến trong suốt quá trình xây dựng, hoàn thiện mô 

hình tốt hơn. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm thúc đẩy 

chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng của Trung tâm Y tế thành phố 

Cao Lãnh./. 

Nơi nhận: 
 - Các đơn vị trực thuộc; 

 - Ban Giám đốc; 

 - Trang Website TTYT; 

 - Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trương Quốc Dũng 
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