
Nội dung, nhiệm vụ 

thực hiện bằng 

nguồn vốn đầu tư

Nội dung, nhiệm 

vụ thực hiện bằng 

nguồn vốn sự 

nghiệp

I Dự án:

1

Xây dựng Hệ thống thông 

tin dữ liệu về công tác dân 

tộc trên địa bàn tỉnh Sóc 

Trăng

Ban Dân tộc 

tỉnh Sóc 

Trăng

1,500

SỐ LIỆU BÁO CÁO THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU CÔNG NGHỆ THÔNG TIN GIAI ĐOẠN 2016-2020

(Kèm theo Báo cáo số ……./BC-STTTT ngày …../…../2019)

Phần I: BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CỦA CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

STT Tên dự án/nhiệm vụ
Đơn vị thực 

hiện

Kế hoạch thực hiện



Nội dung, nhiệm 

vụ thực hiện bằng 

nguồn vốn đầu tư

Nội dung, nhiệm 

vụ thực hiện 

bằng nguồn vốn 

sự nghiệp

Nội dung, 

nhiệm vụ thực 

hiện bằng 

nguồn vốn đầu 

tư

Nội dung, nhiệm 

vụ thực hiện 

bằng nguồn vốn 

sự nghiệp

0 0
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SỐ LIỆU BÁO CÁO THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU CÔNG NGHỆ THÔNG TIN GIAI ĐOẠN 2016-2020

(Kèm theo Báo cáo số ……./BC-STTTT ngày …../…../2019)

Phần I: BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CỦA CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐVT: Triệu đồng

Kết quả thực hiện trong kỳ Kết quả thực hiện đến kỳ báo cáo



Số QĐ, ngày 

tháng năm

Tổng mức 

đầu tư

Trong đó: 

NSTW

Số QĐ, 

ngày 

tháng 

năm

Tổng mức 

đầu tư

I Dự án

1 Dự án nhóm C

Xây dựng Hệ thống 

thông tin dữ liệu 

về công tác dân 

tộc trên địa bàn 

tỉnh Sóc Trăng

2018-

2019

3221/QĐ-

UBND ngày 

06/12/2018

1,500 1,500

Phần II: KINH PHÍ THỰC HIỆN

STT Nội dung
Thời gian 

KC-HT

QĐ đầu tư ban đầu QĐ đầu tư điều chỉnh (nếu có)



Trong đó: 

NSTW

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn)

Trong đó 

NSTW

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn)

Trong đó 

NSTW

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn)

Trong đó 

NSTW

1,500 0 0 0 0 1,500 1,500

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 

Phần II: KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kế hoạch 

đầu tư 

trung hạn 

giai đoạn 

2016-

2020

Kinh phí 

được cấp 

năm 2018

QĐ đầu tư điều chỉnh (nếu có) Giải ngânKhối lượng thực hiện Lũy kế vốn đã bố trí



Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn)

Trong đó 

NSTW

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn 

vốn)

Trong đó 

NSTW

0 0 0 0

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 

Lũy kế giải ngân

Phần II: KINH PHÍ THỰC HIỆN

ĐVT: Triệu đồng

Lũy kế khối lượng 

thực hiện



Cơ quan báo cáo: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng

STT Chỉ số đánh giá Đơn vị tính Nội dung hướng dẫn 

1

Bộ, cơ quan ngang bộ, các 

tỉnh thành phố trực thuộc 

trung ương có nền tảng 

chia sẽ, tích hợp dùng 

chung

Cơ quan đã có nền tảng 

chia sẻ, tích hợp dùng 

chung được hoàn thành kết 

nối với NGSP hay chưa?

Số lượng hệ thống thông 

tin của cơ quan có nhu cầu 

và được kết nối, chia sẻ dữ 

liệu với các cơ sở dữ liệu 

quốc gia: 15

Tổng số hệ thống thông tin 

của cơ quan có nhu cầu kết 

nối, chia sẻ dữ liệu với các 

cơ sở dữ liệu quốc gia: 39

Số lượng hồ sơ tiếp nhận 

trực tuyến của các thủ tục 

hành chính đã được xử lý 

trực tuyến mức độ 4 tại địa 

phương: 548

Tổng số hồ sơ tiếp nhận 

trực tuyến và truyền thống 

của các thủ tục hành chính 

đã được xử lý trực tuyến 

mức độ 4 tại địa phương: 

6155

Số lượng hồ sơ thủ tục 

hành chính giữa bộ phận 

một cửa liên thông được 

trao đổi qua môi trường 

mạng: 

Tổng số hồ sơ thủ tục hành 

chính cần trao đổi giữa bộ 

phận một cửa liên thông: 

Số lượng dịch vụ công 

mức độ 4 của cơ quan có 

giải pháp xác thực điện tử 

tập trung: Cơ quan ghi số 

lượng
5

Tỷ lệ dịch vụ công mức độ 

4 có giải pháp xác thực 

điện tử tập trung

%

4

Tỷ lệ hồ sơ thủ thục hành 

chính cần trao đổi giữa bộ 

phận một cửa liên thông 

được trao đổi qua môi 

trường mạng

%

3

Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành 

chính của các địa phương 

được xử lý trực tuyến mức 

độ 4

%

BIỂU MẪU BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH THEO HỆ THỐNG CHỈ SỐ

2

Tỷ lệ hệ thống thông tin 

của các bộ, ngành, địa 

phương có nhu cầu được 

kết nối, chia sẽ dữ liệu với 

các cơ sỡ dữ liệu quốc gia

%

Thời điểm đánh giá: Tháng 6/2019



Tổng số dịch vụ công mức 

độ 4 của cơ quan: Cơ quan 

ghi số lượng

Số lượng hệ thống thông 

tin từ cấp độ 3 trở lên của 

địa phương được áp dụng 

phương án bảo đảm an 

toàn thông tin: 1

Tổng số hệ thống thông tin 

từ cấp độ 3 trở lên của địa 

phương: 3

7

Cổng thông tin điện tử của 

các tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương được 

giám sát an toàn thông tin 

mạng

Cổng thông tin điện tử của 

địa phương đã được giám 

sát an toàn thông tin mạng 

hay chưa?

8

Số lượng sản phẩm phần 

cứng điện tử thuộc lĩnh 

vực vi mạch, chip bán dẫn 

được hỗ trợ nghiên cứu 

phát triển

9

Số lượng sản phẩm nền 

tảng dùng trong cơ quan 

nhà nước và xã hội được 

hỗ trợ nghiên cứu phát 

triển

10

Số lượng sản phẩm nội 

dung số phục cơ quan nhà 

nước được hỗ trợ nghiên 

cứu phát triển

6

Tỷ lệ hệ thống thông tin từ 

cấp độ 3 trở lên của từng 

địa phương được áp dụng 

phương án bảo đảm an 

toàn thông tin phù hợp với 

tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 

thuật bảo đảm an toàn hệ 

thống thông tin theo cấp 

độ

%

5

Tỷ lệ dịch vụ công mức độ 

4 có giải pháp xác thực 

điện tử tập trung

%



Kết quả hoàn thành Ghi chú

Chưa hoàn thành

0

0

8.9

Biểu 02/BCTH- Phụ lục 05
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38.5



100

0

0

0

33.33

0
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