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Kết quả ứng dụng CNTT 6 tháng đầu năm  
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giai đoạn 2008 đến nay tại Sở Công Thương 

 
 

Thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo về ứng dụng công nghệ 

thông tin tỉnh Lạng Sơn tại Quyết định số 84/QĐ-BCĐ ngày 12/6/2018 của 

Trưởng Ban chỉ đạo về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) tỉnh Lạng Sơn. 

Sở Công Thương báo cáo kết quả thực hiện ứng dụng CNTT 6 tháng đầu năm 

và tổng kết ứng dụng phần mềm Văn phòng điện tử eOffice (VPĐT), giai đoạn 

2008 đến nay tại Sở Công Thương, cụ thể như sau: 

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG 

TIN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 

 1. Công tác chỉ đạo điều hành. 

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, triển khai các chương trình, 

kế hoạch của quốc gia về ứng dụng CNTT, Sở Công Thương luôn quan tâm tới 

việc ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý nhà nước thuộc lính vực chuyên 

môn của ngành, hạ tầng kỹ thuật CNTT ngày càng được hoàn thiện, tạo điều 

kiện thuận lợi triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động chuyên môn của công 

chức, viên chức. Số lượng công chức, viên chức được trang bị máy tính phục vụ 

công việc ngày càng tăng, góp phần tạo môi trường làm việc điện tử rộng khắp, 

tăng năng suất, hiệu quả công việc. Hệ thống mạng nội bộ (Eoffice) được triển 

khai tại tất cả các phòng, đơn vị trực thuộc. 

Xác định tầm quan trọng của công tác triển khai hoạt động ứng dụng công 

nghệ thông tin trong hoạt động của Sở, ngay từ đầu năm Sở đã ban hành và chỉ 

đạo các phòng chuyên môn triển khai thực Kế hoạch ứng dụng và phát triển 

CNTT trong hoạt động của Sở Công Thương năm 2018 (Kế hoạch số 02/KH-

SCT ngày 03/01/2018): Ứng dụng có hiệu quả CNTT trong nội bộ cơ quan 

phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc hành chính. Áp dụng 

cách thức trao đổi thông tin, điều hành tác nghiệp, quy trình quản lý trình duyệt 

công văn, lưu trữ toàn bộ văn bản đến và đi trên hệ thống phần mềm eOffice 

thay cho quy trình xử lý công văn theo phương thức truyền thống. Tiếp tục 

triển khai thực hiện có hiệu quả việc ứng dụng chữ ký số trong quy trình xử lý 

công văn tại Sở. Duy trì và phát triển ứng dụng một cửa điện tử, dịch vụ công 

trực tuyến, Trang thông tin điện tử phục vụ người dân và doanh nghiệp tra cứu 
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thông tin thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở. Công tác 

bảo đảm an toàn an ninh thông tin được quan tâm đầu tư trang thiết bị, phần 

mềm đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn về an toàn, an ninh thông tin như trang 

bị phần mềm diệt vi rút cho máy tính, hệ thống lưu trữ dữ liệu. 

2. Kết quả hoạt động ứng dụng CNTT 6 tháng đầu năm. 

 2.1. Hoạt động của Trang thông tin điện tử 

Thực hiện Quyết định số 1628/QĐ-UBND ngày 01/9/2017 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án nâng cấp Cổng thông tin điện tử 

tỉnh Lạng Sơn, thực hiện theo hướng dẫn của Văn phòng UBND tỉnh, Sở Công 

Thương đã phối hợp với Trung tâm Tin học và Công báo, Công ty cổ phần 

Bình Minh Chi nhánh Lạng Sơn triển khai nâng cấp Trang thông tin điện tử của 

Sở tại địa chỉ http://soct.langson.gov.vn/, đến nay bước đầu đã hoàn thiện và đi 

vào hoạt động ổn định. Trang Thông tin điện tử của Công Thương đã cung cấp 

đầy đủ thông tin về Thông tin về tổ chức bộ máy hành chính; các tin, bài về hoạt 

động, các vấn đề liên quan thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành; thông tin 

văn bản, chỉ đạo, điều hành; thông tin tuyên truyền, phổ biến, thực hiện pháp 

luật, chế độ, chính sách; chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển 

của ngành trong các năm; có các đường liên kết đến các trang web của tỉnh; Bộ 

Công Thương; văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và văn bản quản lý 

hành chính có liên quan, dịch vụ công trực tuyến tỉnh Lạng Sơn. Tiếp nhận phản 

ánh; kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính theo quy định của 

pháp luật và góp ý kiến của công dân... 

Việc đăng tin bài, tin tức và hoạt động liên quan đến các lĩnh vực của Sở 

trên Trang thông tin điện tử đã được cập nhật thường xuyên, trong 6 tháng đầu 

năm đã có trên 60 lượt tin bài và các văn bản liên quan đến các lĩnh vực thuộc 

Sở được đăng lên Trang thông tin điện tử của Sở.  

2.2. Ứng dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử liên 

thông. 

Sở Công Thương đã nghiêm túc thực hiện các văn bản hướng dẫn chỉ đạo 

của UBND tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông về việc xây dựng kế hoạch 

triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến.  

Trên cơ sở các Quyết định công bố chuẩn hóa TTHC của Bộ Công 

Thương, Sở đã trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố chuẩn 

hóa và thực hiện việc cung cấp công khai 100% các Thủ tục hành chính được 

thực hiện trực tuyến ở mức độ 1 và 2. 

Căn cứ theo danh mục dịch vụ công trực tuyến tại Quyết định số 846/QĐ-

TTg ngày 09/6/2017 của Thủ tướng chính phủ và Kế hoạch số 33/KH-UBND 

tỉnh ngày 31/3/2016 của UBND tỉnh và tình hình thực tiễn tại đơn vị, Sở Công 

Thương phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Tập đoàn 
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Viễn thông VNPT Chi nhánh Lạng Sơn, Công ty Cổ phần Bình Minh Chi 

nhánh Lạng Sơn triển khai thực hiện phần mềm một cửa điện tử và dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại Sở Công Thương, duy trì thực hiện 

theo quyết định công bố danh mục TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 3, mức độ 4 (duy trì 27/33 TTHC mức độ 3, 06/33 TTHC đã bị bãi bỏ 

sau khi công bố danh mục). 

2.3. Ứng dụng thư điện tử công vụ của tỉnh 

Hệ thống thư điện công vụ được cấp cho công chức thuộc các phòng chuyên 

môn sử dụng hòm thư điện tử trong công việc theo đúng quy chế quản lý, vận hành, 

sử dụng hệ thống thư điện tử tỉnh Lạng Sơn; hằng năm Văn phòng Sở đều thực 

hiện rà soát, đề nghị cấp mới, hủy bỏ hoặc reset mật khẩu; thực hiện kiểm tra thông 

tin trên hòm thư, xóa thư rác định kỳ. Tổng hợp rà soát việc sử dụng các hộp thư 

được cấp, đăng ký cấp mới và hủy bỏ các hòm thư không sử dụng. Hiện đã cấp 

hòm thư điện tử công vụ tên miền @langson.gov.vn cho 43/43 công chức, đạt tỉ lệ 

100% công chức trong cơ quan đã có hộp thư điện tử công vụ. 

Công chức thường xuyên sử dụng trao đổi công việc, thông tin đúng quy 

định, đảm bảo việc an toàn thông tin trong cơ quan quản lý nhà nước, đảm bảo tiếp 

cận đầy đủ các chủ trường của Đảng, chính sách của Nhà nước và của tỉnh, đã 

mang lại được hiệu quả so với việc sử dụng các hộp thư điện tử miễn phí khác 

(Gmail, Yahoo!, Mail, Outlook, Hotmail...). 

2.4. Ứng dụng Hệ thống Văn phòng điện tử eOffice 

Hiện nay việc triển khai áp dụng hệ thống Văn phòng điện tử (eOffice) tại 

Sở đã mang lại hiệu quả trong công tác chỉ đạo, quản lý và điều hành, tạo được 

môi trường làm việc điện tử hiện đại, góp phần tích cực trong việc cải cách hành 

chính và nâng cao hiệu quả công việc. Đồng thời góp phần giảm chi phí giấy tờ, 

tăng hiệu quả xử lý công việc, thuận tiện cho việc tìm kiếm, tra cứu thống kê 

văn bản. 

Hệ thống Eoffice hiện đang duy trì sử dụng thường xuyên 85 tài khoản, 

trong đó tại Sở 43 tài khoản, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại 19 

tài khoản, Chi cục Quản lý thị trường 12 tài khoản, 10 tài khoản hệ thống và 01 

tài khoản quản trị; thường xuyên cập nhật, bảo dưỡng hệ thống máy chủ, kịp thời 

khắc phục các lỗi, sự cố bảo đảm an toàn an ninh thông tin trong công tác chỉ đạo 

điều hành và trao đổi thông tin trong công tác chuyên môn của đơn vị. 

2.5. Tình hình quản lý và sử dụng chữ ký số của cơ quan, đơn vị. 

Thực hiện Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng 

thực chữ ký số; Công văn số 815/STTTT-CNTT ngày 09/12/2015 của Sở Thông 

tin và Truyền thông về việc thông báo triển khai cài đặt, hướng dẫn đưa chứng 

thư số vào sử dụng. Sở Công Thương nhận bàn giao, quản lý và đưa vào sử 
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dụng 03 chứng thư số, trong đó 01 chứng thư số của Sở, 02 chứng thư số của 

Giám đốc và Phó Giám đốc Sở. Việc ứng dụng chữ ký số của tổ chức trong xác 

thực văn bản điện tử được sử dụng 100% trên các văn bản điện tử của đơn vị. 

Đối với các chữ ký số của cá nhân trong xác thực văn bản điện tử cũng thường 

xuyên được sử dụng theo đúng quy định, đúng thẩm quyền, mục đích sử dụng 

trên các văn bản điện tử của Sở. Duy trì sử dụng có hiệu quả việc ứng dụng chữ 

ký số tạo được môi trường làm việc điện tử hiện đại, góp phần giảm chi phí 

giấy tờ, tăng hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và xử lý công việc. 

2.6. Công tác đảm bảo an toàn thông tin 

Sở Công Thương luôn chủ động tăng cường công tác đảm bảo an toàn, 

an ninh thông tin, tuyên truyền ý thức cảnh giác và chấp hành luật về bảo vệ 

BMNN cho toàn thể cán bộ công chức; luôn thực hiện nghiêm túc các nội dung, 

biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin. Thường xuyên triển khai thực 

hiện đầy đủ các văn bản chỉ đạo của tỉnh, hướng dẫn thực hiện của Sở Thông tin 

và Truyền thông đến các đơn vị trực thuộc Sở. Tuyên truyền, quán triệt nâng cao 

tinh thần, trách nhiệm của công chức, viên chức các phòng, đơn vị trong đảm 

bảo theo Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 72/QĐ-SCT ngày 17/4/2014 

của Sở Công Thương về việc ban hành quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông 

tin trong hoạt động ứng dụng CNTT tại Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn. 

Để đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, đa số các máy tính của đơn vị 

được cài đặt phần mềm diệt virut có bản quyền. Riêng đối với máy chủ eOffice, 

Sở đã hợp đồng với Công ty Cổ phần Công nghệ Bình minh để bảo đảm an toàn 

dữ liệu thông tin. Bố trí riêng 01 máy tính không kết nối internet để phục vụ 

công tác soạn thảo các loại văn bản mật. Công tác phát hành và lưu trữ các loại 

văn bản mật được thực hiện theo đúng nguyên tắc bảo mật. 

2.7. Các phần mềm, ứng dụng chuyên ngành khác. 

Ngoài ra, Sở hiện đang sử dụng có hiệu quả phần mềm kế toán hành chính 

sự nghiệp MISA MIMOSA.net 2017 trong công tác kế toán tại Sở. 

3. Đánh giá chung. 

Trong 6 tháng đầu năm, Sở thường xuyên quán triệt tới toàn thể công 

chức, viên chức tăng cường việc ứng dụng CNTT trong các hoạt động chuyên 

môn; ứng dụng có hiệu quả phần mềm Văn phòng điện tử eOffice, ứng dụng 

chữ ký số trong việc quản lý văn bản, chỉ đạo, điều hành trên môi trường mạng 

và trao đổi công việc tại cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc. Duy trì, nâng cao 

chất lượng hệ thống thư điện tử, đảm bảo an toàn thông tin, nâng cấp Trang 

thông tin điện tử, một cửa điện tử và các dịch vụ công trực tuyến, cung cấp đầy 

đủ, kịp thời các thông tin chỉ đạo điều hành, các chuyên mục tuyên truyền đáp 

ứng nhu cầu khai thác thông tin của người dân và doanh nghiệp, công tác ứng 

dụng hoạt động công nghệ thông; 
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Duy trì vận hành khá ổn định hạ tầng CNTT phục vụ công tác tại Sở, tuy 

nhiên, hệ thống hạ tầng CNTT một phần đã cũ, các loại Virus máy tính trên 

môi trường mạng ngày nay ngày càng nguy hiểm và phức tạp dẫn tới đôi lúc hệ 

thống hạ tầng CNTT còn trục trặc ảnh hưởng đến tiến độ công việc. Công chức 

phụ trách công tác CNTT tại Sở còn kiêm nhiệm, chưa có nhiều kinh nghiệm, 

tuy đã được tập huấn về nghiệp vụ nhưng nội dung tập huấn chưa bao quát hết 

các chức năng nhiệm vụ của công tác công nghệ thông tin trong hoạt động của 

Sở. 

4. Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. 

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT trong hoạt 

động của Sở Công Thương năm 2018, duy trì ổn định hệ thống hạ tầng CNTT 

và hệ thống Eoffice phục vụ công tác chuyên môn tại Sở; 

Tiếp tục duy trì vận hành có hiệu quả Trang thông tin điện tử của Sở, 

cập nhật thường xuyên các thông tin chuyên ngành và thông tin về TTHC các 

lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở phục vụ người dân và doanh 

nghiệp thuận tiện tra cứu. 

Tiếp tục duy trì cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các 

TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở theo danh mục đã công bố. Duy trì 

thực hiện tốt cơ chế, một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến. 

Tiếp tục tăng cường thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong công 

việc, quan tâm nâng cấp các thiết bị và các phần mềm ứng dụng phục vụ cho 

đơn vị nhằm đẩy mạnh thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các 

phần mềm có bản quyền từ nhà cung cấp nhằm tăng tính bảo mật, kịp thời vá 

các lỗ hổng có nguy cơ gây thất thoát tài liệu. 

Sắp xếp, củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý mạng tại 

đơn vị đảm bảo ổn định, lâu dài; tổ chức đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn 

về CNTT cho công chức, quản lý và vận hành được hệ thống mạng phục vụ tại 

đơn vị ngày càng nâng cao chất lượng ứng dụng CNTT. 

5. Kiến nghị, đề xuất. 

Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác phối hợp tổ 

chức tập huấn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho công chức 

trong lĩnh vực CNTT. 

Hiện nay Sở Công Thương không có biên chế chuyên trách cho công tác 

CNTT của ngành do đó đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường hỗ 

trợ để Sở từng bước hoàn thiện công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động quản 

lý theo yêu cầu đề ra. 

II. TỔNG KẾT ỨNG DỤNG PHẦN MỀM VĂN PHÒNG ĐIỆN TỬ 

EOFFICE TỪ KHI SỬ DỤNG ĐẾN NAY.  
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 1. Công tác chỉ đạo điều hành. 

Trong những năm qua Hệ thống Văn phòng điện tử đã phục vụ tốt cho 

công tác chỉ đạo điều hành, tác nghiệp, lưu trữ và luân chuyển các thông tin 

quản lý đến tất cả các máy trạm của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. Hệ thống 

đã được kết nối với Văn phòng UBND tỉnh, các Sở, UBND các huyện, thành 

phố đảm bảo hoạt động thông suốt. Các công văn đi và đến đều được đơn vị ứng 

dụng xử lý 100% trên hệ thống phần mềm Văn phòng điện tử eOffice (trừ văn 

bản liên quan đến bí mật nhà nước).  

Để đảm bảo sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích hệ thống VPĐT trong 

hoạt động của quản lý điều hành và chuyên môn, Sở đã ban hành Quyết định số 

49/QĐ-SCT ngày 7/3/2014 về việc Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng phần 

mềm Hệ thống Văn phòng Điện tử trong hoạt động của Sở Công Thương.  

 Hiện tại hệ thống văn phòng điện tử của Sở hoạt động ổn định. Việc xử lý 

văn bản đi, đến, giao, nhận nhiệm vụ công tác, gửi và nhận thông tin, các văn 

bản đi và đến trình Lãnh đạo, chuyển lãnh đạo các đơn vị, phòng, ban, chuyên 

viên thuộc Sở đều thực hiện, toàn bộ thông qua các công cụ của chương trình 

eOffice. Việc cập nhật cơ sở dữ liệu văn bản đi đến của UBND tỉnh, các Sở, 

UBND các huyện, thành phố được đầy đủ, kịp thời. 

2. Kết quả. 

Phần mềm VPĐT Eofice được Sở Công Thương đưa vào sử dụng từ năm 

2010 chạy trên Máy chủ IBM model X3650 M4 sử dụng hệ điều hành Windows 

server 2008 32 bit, cấu hình: CPU: intel (R) xeron (R) E5620, Ram: 8gb, HDD: 

2TB. 

Tổng số tài khoản đã được cấp trên hệ thống là 123 tài khoản, số tài khoản 

hiện đang duy trì sử dụng là 85 tài khoản được cấp cho công chức, viên chức 

trong ngành và được sử dụng thường xuyên, liên tục (số tài khoản còn lại đã hủy 

bỏ do nghỉ hưu hoặc luân chuyển công tác). Đã thực hiện việc xử lý 100% văn 

bản đi – đến.  

Bắt đầu mở rộng ứng dụng xác thực điện tử từ đầu năm 2016, mọi văn bản 

đi đều được thực hiện ký số đầy đủ trong quá trình hoạt động. Sau 8 năm triển 

khai hệ thống, tổng số văn bản đi – đến là trên 60.000 văn bản, trong đó văn bản 

đến là 45.000 văn bản, văn bản đi là 15.000 văn bản; 

Sở đã giao cho Văn phòng Sở phân công công chức kiêm nhiệm phụ trách 

và ký hợp đồng sử dụng, bảo dưỡng với công ty Công nghệ Bình Minh để tư vấn 

về chuyên môn kỹ thuật, công nghệ thông tin giúp duy trì hoạt động và lưu trữ dữ 

liệu đảm bảo an toàn an ninh thông tin trong hoạt động hệ thống phần mềm điện tử 

Eoffice. 
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3. Đánh giá chung. 

Phần mềm VPĐT Eoffice được đưa vào sử dụng tại Sở Công Thương từ 

năm 2010 đến nay nhìn chung cơ bản ổn định. Các loại văn bản đi, đến, các thông 

tin, văn bản chỉ đạo của Trung ương và địa phương đều được cập nhật, xử lý thực 

hiện trên môi trường mạng đã hạn chế được việc giao dịch văn bản bằng giấy tờ. 

Ngoài ra, việc xử lý văn bản chỉ đạo nội bộ được thực hiện nhanh chóng, tiện lợi và 

an toàn. Phần mềm cũng có những tính năng tự động nhắc nhở các loại văn bản 

khẩn, văn bản cần xử lý nên dễ dàng, tiện cho việc theo dõi, xử lý, xác định thứ tự 

ưu tiên xử lý trong công việc chuyên môn của đơn vị. Việc lưu trữ văn bản cũng 

được công nghệ hóa, chia thành nhiều lĩnh vực riêng nên dễ dàng trong việc tìm 

kiếm, lưu giữ tài liệu hàng năm. Đồng thời, cũng tiết kiệm được rất nhiều chi phí so 

với việc sử dụng bản giấy nếu chuyển văn bản đến nhiều người, nhiều đơn vị. Cán 

bộ, công chức cũng chủ động thời gian trong việc giải quyết công việc do văn bản 

được lưu giữ, xử lý trên môi trường mạng nên có thể xử lý công việc ngay cả đi 

công tác hoặc tại nhà.  

4. Kiến nghị, đề xuất. 

Do đặc thù ngành có nhiều lĩnh vực chuyên môn, đơn vị trực thuộc xa trụ 

Sở chính nên phải lập nhiều tài khoản để xử lý công việc, vì vậy máy chủ đôi 

khi phải hoạt động quá tải, dẫn đến xảy ra lỗi, trục trặc, làm ảnh hưởng đến việc 

giải quyết công việc và công tác chỉ đạo, điều hành, trao đổi thông tin giữa các 

phòng ban, đơn vị hoặc với các cơ quan khác. Công chức phụ trách CNTT làm 

việc kiêm nhiệm, còn thiếu kinh nghiệm, đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông 

tăng cường hỗ trợ thêm mỗi khi gặp sự cố; triển khai các lớp tập huấn chuyển 

giao công nghệ để nâng cao năng lực quản trị CNTT. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện ứng dụng CNTT 6 tháng đầu năm 

và Tổng kết ứng dụng phần mềm Văn phòng điện tử eOffice, giai đoạn 2008 đến 

nay tại Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn, kính gửi Sở Thông tin và Truyền thông 

xem xét, tổng hợp./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Sở TTTT (B/c); 
- Lãnh đạo Sở; 
- Các Phòng CM; 
- Các đơn vị trực thuộc; 
- Lưu: VT, VP(NTA).  
 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 

 
 

Nguyễn Quốc Hải 
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