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TỔNG CỤC THỐNG KÊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

CỤC THỐNG KÊ BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

            Số: 161A/KH - CTK                    Bình Phước, ngày 23 tháng 3 năm 2017 

 

 

KẾ HOẠCH 

Ứng dụng Công nghệ thông tin năm 2017 của Cục Thống kê 

 

 

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11, ngày 29 tháng 6 năm 2006 của 

Quốc hội; 

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP, ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về  

ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Chỉ thị số 15/CT-TTg, ngày 22 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ 

về sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Luật An toàn thông tin số 86/2015/QH13, ngày 11 tháng 9 năm 2015; 

Căn cứ Quyết định số 1819/QĐ-TTg, ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt 

động cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 – 2020; 

Căn cứ Chỉ thị số 12/2014/CT-UBND, ngày 9 tháng 5 năm 2014 của UBND tỉnh 

Bình Phước về việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Bình Phước 

giai đoạn 2014-2020; 

Căn cứ Kế hoạch số 59/KH-UBND, ngày 9 tháng 3 năm 2017 của UBND tỉnh Bình 

Phước về việc ban hành Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của các 

cơp quan nhà nước năm 2017. 

Cục Thống kê ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2017 với 

những nội dung sau: 

I. MỤC TIÊU 

 Đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, tiết kiệm, hiệu quả; hình thành một cơ sở dữ liệu 

số hóa về lĩnh vực thống kê, để cung cấp thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của các cấp 

chính quyền địa phương. 

 Phát triển hạ tầng CNTT và triển khai đồng bộ, thống nhất các ứng dụng phục vụ 

trong các lĩnh vự của Ngành. Bên cạnh đó, tăng cường công tác đào tạo, phát triển nguồn 
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nhân lực CNTT để đảm bảo nhiệm vụ triển khai kế hoạch ứng dụng CNTT trong toàn 

ngành Thống kê có hiệu quả. 

  

 Các hoạt động trao đổi thông tin, số liệu, dữ liệu với các Chi cục Thống kê huyện, 

thị, các sở, ngành trong tỉnh được thực hiện bằng hệ thống điện tử; phản ánh, cập nhật đầy 

đủ, kịp thời các thông tin, số liệu trên Trang thông tin điện tử của Ngành. 

Nâng cấp và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật CNTT nhằm đảo bảo hoạt động ổn định tại 

các hệ thống thông tin dùng chung và các hệ thống thông tin phục vụ quản lý chuyên ngành, 

lĩnh vực. 

Đảm bảo 100% cán bộ, công chức của Cục có những kiến thức, kỹ năng về tin học 

nhằm khai thác hiệu quả trang thiết bị và ứng dụng CNTT.  

Tuyên truyền một cách sâu, rộng hiệu quả của ứng dụng công nghệ thông tin trong 

công việc và dần xây dựng thói quen sử dụng công nghệ thông tin trong công việc một 

cách khoa học. Khai thác có hiệu quả hệ thống thư điện tử của Ngành, các ứng dụng trong 

điều tra thống kê sử dụng công nghệ thông tin, hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công 

việc. 

 II. NỘI DUNG 

 1. Hạ tầng kỹ thuật 

 Mua sắm máy trạm, lưu điện và máy in thay thế máy cũ và đảm bảo 100% cán bộ 

công chức của Cục được trang bị máy tính cá nhân làm việc. 

 Tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật như máy tính, máy in, máy chiếu, 

máy scan… đường truyền Internet đảm bảo nhu cầu công việc và an toàn an ninh mạng. 

 Hoàn thiện hệ thống mạng không dây, xây dựng và nâng cấp cở sở hạ tầng Công 

nghệ thông tin phục vụ hội nghị, hội thảo tại các phòng họp, hội trường của Cục Thống kê. 

 Duy trì hoạt động thường xuyên liên tục của Trang thông tin điện tử Cục Thống kê 

tại địa chỉ http://binhphuoc.gov.vn/ctk; cấp nhật đầy đủ, kịp thời số liệu, thông tin hoạt 

động của Ngành trên Trang thông tin điện tử nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng của các cá 

nhân, tổ chức. 

 2. Ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan 

 Thực hiện việc chuyển văn bản và phân công công việc trên hệ thống quản lý hồ sơ 

công việc của Cục Thống kê. 

http://binhphuoc.gov.vn/ctk
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 Triển khai có thực hiện và nâng cao hiệu quả sử dụng các hệ thống dùng chung như: 

Trang thông tin điện tử của Ngành, hệ thống thư điện tử, phần mềm quản lý hồ sơ công 

việc, các phần mềm chuyên ngành trong điều tra thống kê…. 

 Đảm bảo 100% cán bộ, công chức sử dụng hệ thống thư điện tử trong giao dịch 

công việc; 100% các văn bản được giải quyết trên hệ thống quản lý hồ sơ công việc và thư 

điện tử. 

 Khai thác, sử dụng hiệu quả các ứng dụng CNTT trong hoạt động chuyên môn, đáp 

ứng nhu cầu tại mỗi phòng, bộ phận. 

 Đầu tư trang thiết bị và các phần mềm nhằm tăng cường, đảm bảo an toàn thông tin 

như phòng chống virus, mã độc, truy cập trái phép. 

 Nâng cao hiệu hiệu quả hoạt động của trang Thông tin điện tử. Đảm bảo mọi thông 

tin hoạt động của Ngành được cung cấp, đăng tải trên Trang thông tin điện tử. Chất lượng 

các bài viết, hình ảnh ngày một được nâng cao, thân thiện với người dùng. 

 3. Ứng dụng phục vụ người dân và doanh nghiệp 

 Bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện các tài nguyên trên Trang thông tin điện tử 

của Cục. 

 Tăng cường công tác tuyên truyền trên nhiều kênh thông tin để người dân, doanh 

nghiệp biết và dễ dàng tiếp cận thông tin. Tiếp nhận các ý kiến phản hồi của các cá nhân, 

doanh để ngày một hoàn thiện, đáp ứng các yêu cầu đề ra. 

 4. Nguồn nhân lực 

 Cử công chức đi đào tạo, bồi dưỡng về CNTT theo đúng thành phần. 

Tổ chức đào tạo, tập huấn cho cán bộ chuyên trách về CNTT các nội dung chuyên 

sâu về quản trị mạng, quản trị hệ thống; an toàn, an ninh thông tin,… 

 Tổ chức hướng dẫn, bồi dưỡng cho các công chức trong toàn Ngành nâng cao hiệu 

quả sử dụng, khai thác tốt các ứng dụng công nghệ thông tin. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 Trên cơ  sở chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực được giao các phòng nghiệp vụ tại Văn 

phòng Cục, Chi cục Thống kê các huyện, thị có trách nhiệm triển khai Kế hoạch ứng dụng 

công nghệ thông tin của Cục Thống kê năm 2017. Phân công trách nhiệm, tiến độ thực 

hiện và chấp hành đầy đủ chế độ báo cáo theo quy định. 

 Giao cho phòng Thanh tra Thống kê phối hợp với phòng Tổ chức – Hành chính chịu 

trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các ứng dụng công nghệ thông tin của Cục  
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