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BÁO CÁO  

Tình hình thực hiện chương trình mục tiêu công nghệ thông tin  

giai đoạn 2018-2019 
 

 

Thực hiện Công văn số 2092/BTTTT-KHTC ngày 28/6/2019 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông về việc xây dựng, đề xuất kế hoạch thực hiện 

chương trình mục tiêu công nghệ thông tin năm 2020, 

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng báo cáo tình hình thực hiện chương 

trình mục tiêu công nghệ thông tin (CNTT) giai đoạn 2018-2019 với các nội 

dung như sau:  

A. Tình hình thực hiện các dự án đầu tư 

Trong giai đoạn 2018-2019, tỉnh Sóc Trăng không có thực hiện các dự án 

sử dụng nguồn vốn đầu tư từ chương trình mục tiêu quốc gia CNTT giai đoạn 

2016-2020. 

B. Tình hình thực hiện các nội dung, nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự 

nghiệp 

Tính đến năm 2019, tỉnh Sóc Trăng được bố trí nguồn vốn sự nghiệp để 

thực hiện các nhiệm vụ với tổng số tiền là 3,5 tỷ đồng (Ba tỷ, năm trăm triệu 

đồng), trong đó: 

Năm 2018, tỉnh Sóc Trăng được giao vốn 1,5 tỷ đồng tại Quyết định số 

1625/QĐ-BTC ngày 11/9/2018 của Bộ Tài chính về việc bổ sung có mục tiêu từ 

ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương thực hiện chương trình mục 

tiêu công nghệ thông tin năm 2018,  theo đó UBND tỉnh Sóc Trăng đã gia dựu 

toán về cho Ban dân tộc tỉnh Sóc Trăng triển khai thực hiện nhiệm vụ Xây dựng 

Hệ thống thông tin dữ liệu về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng tại 

Quyết định số 3221/QĐ-UBND ngày 08/12/2018. Do kinh phí được phân bổ 

vào thời điểm cuối năm 2018 nên không kịp triển khai trong năm. Hiện tại, 

nhiệm vụ đang triển khai các nhiệm vụ cho năm 2018 và năm 2019. 

Năm 2019, tỉnh Sóc Trăng đã bố trí vốn thực hiện chương trình mục tiêu 

CNTT với tổng kinh phí là 02 tỷ đồng và giao về sở Thông tin và Truyền thông 

thực hiện nhiệm vụ tại Quyết định số 3241/QĐ-UBND ngày 10/12/2018. Theo 

đó, Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu UBND tỉnh phân bổ thực hiện 

các nhiệm vụ: 

- Tên nhiệm vụ: Chuẩn hóa quy trình cung cấp DVC trực tuyến 
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+ Mục tiêu: các cá nhân, tổ chức có thể thực hiện giải quyết và nhận kết 

quả xử lý TTHC linh động, tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại. Cung cấp biểu mẫu 

điện tử tương tác (e-form), chức năng thanh toán trực tuyến và thực hiện trả kết 

quả trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. Rút ngắn thời gian giải 

quyết hồ sơ, lấy ý kiến Sở ngành liên thông trên môi trường mạng 

+ Nội dung thực hiện: Chuẩn hóa quy trình cung cấp dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 4 cho một số thủ tục thường xuyên thực hiện. 

+ Kinh phí thực hiện: 500 triệu đồng. 

- Xây dựng Cơ sở dữ liệu báo cáo cấp tỉnh  

+ Mục tiêu: Dữ liệu báo cáo của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh 

được tổng hợp, lưu trữ tập trung tại TT THDL tỉnh đảm bảo yêu cầu bảo mật và 

nhu cầu tra cứu. Hỗ trợ ra quyết định phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo 

HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các cơ quan quản lý nhà nước và hỗ trợ đánh giá hiệu 

quả thực hiện nhiệm vụ do HĐND tỉnh, UBND tỉnh giao. Kết nối liên thông, 

chia sẻ dữ liệu báo cáo với hệ thống thông tin báo cáo quốc gia của Văn phòng 

Chính phủ. 

+ Nội dung thực hiện: Xây dựng cơ sở dữ liệu báo cáo, tổng hợp, chia sẻ 

dữ liệu báo cáo giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh,  kết nối liên thông 

với hệ thống thông tin báo cáo quốc gia theo tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết số 

17/NQ-CP ngày 07/03/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng 

tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 – 2020, đính hướng đến năm 

2025. 

+ Kinh phí thực hiện: 02 tỷ đồng. 

Các nhiệm vụ đang ở giai đoạn trình phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu, dự kiến triển khai hoàn thành trong năm 2019.  

C. Đề xuất, kiến nghị:  

Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý trên 

địa bàn tỉnh hướng tới chính quyền điện tử ngày càng được triển khai sâu rộng, 

tuy nhiên do nguồn kinh phí tỉnh còn hạn chế chưa đủ để triển khai hoàn thành 

các nhiệm vụ theo yêu cầu đặt ra, vì vậy đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông 

xem xét bố trí nguồn cho tỉnh tiếp tục thực hiện nhiệm nhằm góp phần xây dựng 

chính phủ điện tử.    

Báo cáo kèm theo Biểu số 01/BCTH-phụ lục 05, Biểu số 02/BCTH-phụ 

lục 05. 

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu về Công 

nghệ thông tin bằng nguồn vốn sự nghiệp của ngân sách Trung ương năm 2018 

của UBND tỉnh Sóc Trăng kính gửi Bộ Thông tin và Truyền thông biết, tổng 

hợp./. 

Nơi nhận: 

- Bộ Thông tin và Truyền thông; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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- Lưu: VT, CNTT.  

 

 
 

Dương Văn Nhân 
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