Sở Thông tin
và Truyền
DANH MỤC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH GIAI ĐOẠN
thông2016
tỉnh– 2020
(Ban hành kèm theo báo cáo số 48 /BC- STTTT ngày Bình
14 /5 /2021
Thuận
của Sở Thông tin và Truyền thông)
14.05.2021
11:13:03
+07:00
Số/ Kí hiệu

STT
I
1
II
1

văn bản
Hạ tầng kỹ thuật
1367/QĐ-UBND

Ngày

Trích yếu

15/6/2020

V/v phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết
“Đầu tư bổ sung trang thiết bị cho Trung
tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh”.

Ứng dụng
Quyết định

1.1

2287/QĐ-UBND

24/09/2013

1.2

437/QĐ-UBND

05/02/2015

1.3

774/QĐ-UBND

18/3/2015

1.4

3485/QĐ-UBND

07/12/2015

1.5

866/QĐ-UBND

28/3/2016

1.6

1588/QĐ-UBND

06/6/2016

V/v phê duyệt Quy hoạch phát triển Bưu
chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin
tỉnh Bình Thuận đến năm 2020 và định
hướng đến năm 2025.
V/v điều chỉnh lộ trình cung cấp ứng dịch
vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà
nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm
2015, định hướng đến năm 2020.
V/v ban hành Kế hoạch triển khai thực
hiện Chương trình hành động số 31NQ/TU ngày 18/9/2014 của Ban Thường
vụ Tỉnh ủy (Khóa XII) về đẩy mạnh ứng
dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp
ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội
nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
đến năm 2020.
V/v quy định về quản lý, sử dụng chữ ký
số trong việc gửi, nhận và sử dụng văn bản
điện tử trong các cơ quan hành chính nhà
nước tỉnh Bình Thuận.
V/v quy chế quản lý, khai thác, sử dụng
phần mềm Quản lý văn bản và điều hành
trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh
Bình Thuận.
V/v ban hành Quy định về Bộ tiêu chí
đánh giá kết quả hoạt động triển khai ứng
dụng công nghệ thông tin trong các cơ
quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
năm 2016.

STT

Số/ Kí hiệu
văn bản

Ngày

1.7

2309/QĐ-UBND

10/8/2016

1.8

3944/QĐ-UBND

30/12/2016

1.9

926/QĐ-UBND

12/4/2017

1.10

1104/QĐ-UBND

26/4/2017

1.11

1639/QĐ-UBND

19/6/2017

1.12

3770/QĐ-UBND

28/12/2017

1.13

703/QĐ-UBND

14/3/2018

1.14

1135/QĐ-UBND

07/5/2018

1.15

2191 /QĐ-UBND

27/8/2018

1.16

2376/QĐ-UBND

12/9/2018

1.17

2618/QĐ-UBND

28/9/2018

Trích yếu
V/v ban hành mã định danh các cơ quan,
đơn vị tham gia trao đổi văn bản điện tử
thông qua hệ thống Quản lý văn bản và
điều hành của tỉnh.
V/v phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng
kiến thức công nghệ thông tin giai đoạn
2017 – 2018.
V/v phê duyệt Danh mục thủ tục hành
chính của các Sở, ban, ngành thực hiện
Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày
19/10/2016 của Thủ tương Chính phủ trên
địa bàn tinh Bình Thuận.
V/v phê duyệt Danh mục thủ tục hành
chính của Uy ban hân dân Câp huyện, Uy
ban nhân dân Câp xã thực hiện Quyết định
số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của
Thủ tương Chính phủ trên địa bàn tinh
Bình Thuận.
V/v quy định sửa đổi, bổ sung Bộ tiêu chí
đánh giá, xếp hạng kết quả hoạt động triển
khai ứng dụng CNTT trong các cơ quan,
đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm
2017.
V/v phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện
tử tỉnh Bình Thuận, phiên bản 1.0.
V/v thành lập Ban điều hành Đề án phát
triển Đô thị thông minh tỉnh Bình Thuận.
V/v về ban hành Quy chế hoạch động của
Ban Điều hành và Tổ Chuyên viên giúp
việc Ban điều hành Đề án phát triển Đô thị
thông minh tỉnh Bình Thuận.
V/v thành lập Đội Ứng cứu sự cố mạng
máy tính tỉnh Bình Thuận
V/v phê duyệt Đề án nâng cấp Bộ phận
tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã
theo hướng hiện đại trên địa bàn tỉnh Bình
Thuận.
V/v ban hành Danh mục dịch vụ công trực
tuyến mức độ 3, mức độ 4 triển khai trong
các năm 2018-2019 trên địa bàn tỉnh.

STT

Số/ Kí hiệu
văn bản

Ngày

1.18

1343/QĐ-UBND

14/11/2018

1.19

3347/QĐ-UBND

3/12/2018

1.20

3634/QĐ-UBND

26/12/2018

1.21

3346/QĐ-UBND

03/12/2018

1.22

496/QĐ-BCĐCQĐT

15/02/2019

1.23

641/QĐ-UBND

08/3/2019

11/2019/QĐ-UBND

25/4/2019

1.24

1.25

1063/QĐ-UBND

26/4/2019

1.26

1867/QĐ-UBND

23/7/2019

1.27

2496/QĐ-UBND

27/9/2019

1.28

3052/QĐ-UBND

28/11/2019

1.29

3113/QĐ-UBND

05/12/2019

Trích yếu
V/v gửi nhận văn bản điện tử giữa các cơ
quan trên địa bàn tỉnh Bình Thuận theo
Quyết định số 28/QĐ-TTg của Thủ tướng
chính phủ.
V/v Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng
Chính quyền điện tử tỉnh Bình Thuận.
V/v công bố danh mục TTHC tiếp nhận
trực tuyến ở mức độ 3 - 4 trên Cổng dịch
vụ công tỉnh.
V/v phê duyệt đánh giá kết quả xếp hạng
ứng dụng trong các cơ quan Nhà nước tỉnh
Bình Thuận.
V/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban
chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh
Bình Thuận.
V/v ban hành Quy chế quản lý, vận hành
và sử dụng Hệ thống phần mềm Một cửa
điện tử và Cổng dịch vụ công trực tuyến
tỉnh Bình Thuận.
V/v Ban hành Quy định về thực hiện cơ
chế một cửa, một cửa liên thông trong giải
quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh
Bình Thuận.
V/v Ban hành Quy định tổ chức đánh giá
và khảo sát mức độ hài lòng của người
dân, tổ chức đối với việc giải quyết thủ tục
hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa
liên thông trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
V/v ban hành quy định về Bộ tiêu chí đánh
giá kết quả hoạt động triển khai ứng dụng
công nghệ thông tin trong các cơ quan,
đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
V/v phê duyệt Báo cáo đầu tư dự án “Đảm
bảo an toàn và bảo mật thông tin mạng
trong hoạt động các cơ quan nhà nước“
V/v ban hành Danh mục dịch vụ công trực
tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện trong
năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
V/v phê duyệt Đề án “Đô thị thông minh
tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2019-2025, tầm
nhình năm 2030.

STT

Số/ Kí hiệu
văn bản

Ngày

1.30

1126 /QĐ-UBND

19/5/2020

1.31

1359/QĐ-UBND

15/6/2020

1.32

1734/QĐ-UBND

29/7/2020

1.33

1771 /QĐ-UBND

03/8/2020

1.34

1944/QĐ-UBND

13/8/2020

1.35

2006/QĐ-UBND

19/8/2020

1.36

2012/QĐ-UBND

19/8/2020

1.37

2201/QĐ-UBND

08/9/2020

1.38

2215/QĐ-UBND

10/9/2020

2

Trích yếu
V/v ban hành mã định danh của các cơ
quan, đơn vị thuộc/trực thuộc Ủy ban nhân
dân tỉnh Bình Thuận.
V/v Kiện toàn Ban chỉ đạo Xây dựng
Chính quyền điện tử tỉnh.
V/v phê duyệt Đề cương và Dự toán Cập
nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh
Bình Thuận, phiên bản 2.0
V/v ban hành Kế hoạch phát triển thương
mại điện tử tỉnh Bình Thuận, giai đoạn
2021 – 2025.
V/v điều chỉnh, bổ sung một số tiêu chí
thẩm định, đánh giá, xếp hạng kết quả ứng
dụng và phát triển CNTT năm 2020.
V/v Phê duyệt danh mục dịch vụ công trực
tuyến mức độ 3, mức độ 4 và lộ trình thực
hiện tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ
công quốc gia trong năm 2020.
phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà
thầu“Cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện
tử tỉnh Bình Thuận, phiên bản 2.0
V/v việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự
án Tạo lập và hoàn thiện cơ sở dữ liệu hộ
tịch tỉnh Bình Thuận
Phê duyệt danh mục dịch vụ công trực
tuyến mức độ 3, mức độ 4 triển khai trên
Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh
trong năm 2020

Kế hoạch

2.1

3004/KH-UBND

03/9/2015

2.2

4015/KH-UBND

05/11/2015

2.3

4861/KH-UBND

30/12/2015

2.4

1361/KH-UBND

27/04/2016

V/v phát triển ngành Công nghiệp công
nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Bình
Thuận đến năm 2020, tầm nhìn đến năm
2025.
V/v triển khai thực hiện Đề án tuyên
truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và
trách nhiệm về an toàn thông tin đến năm
2020 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết
36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính
phủ về Chính phủ điện tử.
V/v ứng dụng CNTT trong hoạt động của
cơ quan nhà nước tỉnh Bình Thuận giai
đoạn 2016-2020.

STT

Số/ Kí hiệu
văn bản

Ngày

2.5

1982/KH-UBND

29/5/2017

2.6

908 /KH-UBND

09/3/2018

2.7

4005/KH-UBND

19/9/2018

2.8

4281/KH-UBND

09/10/2018

2.9

1478/KH-UBND

03/5/2019

2.10

4280/KH-UBND

11/11/2019

2.11

2124 /KH-UBND

09/6/2020

2.12

2696/KH-UBND

21/7/2020

2.13

3164 /KH-UBND

20/8/2020

Trích yếu
V/v triển khai ứng dụng chữ ký số trong
các cơ quan nhà nước tỉnh Bình Thuận.
V/v triển khai thực hiện đẩy mạnh hoạt
động của mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn
thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Bình
Thuận từ năm 2018 đến 2020, định hướng
đến năm 2025.
V/v triển khai Nghị định số 61/2018/NĐCP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực
hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông
trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa
bàn tỉnh.
V/v triển khai thực hiện Kiến trúc Chính
quyền điện tử tỉnh Bình Thuận giai đoạn
2018 -2022.
V/v thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP
ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số
nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển
Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020,
định hướng đến 2025.
V/v kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông
tin trong hoạt động của cơ quan
nhà nước tỉnh Bình Thuận năm 2020
V/v kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 01/CTTTg ngày 14 tháng 01 năm 2020 của Thủ
tướng Chính phủ về phát triển doanh
nghiệp công nghệ số Việt Nam trên địa
bàn tỉnh Bình Thuận
V/v truyền thông về thực hiện thủ tục hành
chính trên môi trường điện tử trên địa bàn
tỉnh Bình Thuận
V/v tế hoạch thực hiện nâng cao tần suất
sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,
mức độ 4 và dịch vụ Bưu chính công ích
trong tiếp nhận và trả kết quả giải quyết
thủ tục hành chính cho người dân và
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình
Thuận.

STT

2.14

3
1
4

Số/ Kí hiệu
văn bản

3360/KH-UBND

Ngày

Trích yếu

03/9/2020

V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 50NQ/CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ
thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày
27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ
trương, chính sách chủ động tham gia cuộc
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

30/8/2018

V/v nâng cao chỉ số sẵn sàng cho ứng
dụng và phát triển CNTT và truyền thông
(ICT) Index tỉnh.

Chỉ thị
09/CT-UBND
Công văn

4.1

3190/UBND-TTTT

05/9/2016

4.2

3345/UBND-TTTT

29/8/2017

4.3

2007/UBNDKSTTHC

21/5/2018

4.4

3467/UBNDKSTTHC

17/8/2018

4.5

1538/UBND-HCTC

6/5/2019

4.6

1357 /UBND-TTTT

19/4/2019

4.7

2171/UBNDNCKSTTHC

19/6/2019

4.8

422/UBND-HCTC

07/02/2020

4.9

1509/UBND-TTTT

22/4/2020

4.10

1443 /UBNDNCKSTTHC

17/4/2020

4.11

3399 /VPNCKSTTHC

23/7/2020

V/v tiếp tục khai thác, sử dụng hiệu quả
các dự án, phần mềm CNTT đã đầu tư trên
địa bàn tỉnh.
V/v tiếp tục khai thác, sử dụng có hiệu quả
phần mềm Một cửa điện tử liên thông.
V/v công khai và khai thác, sử dụng hệ
thống CSDL thủ tục hành chính tỉnh.
V/v thực hiện tiếp nhận hồ sơ một số thủ
tục hành chính theo địa chỉ qua dịch vụ
bưu chính công ích.
V/v phát hành văn bản điện tử trên Trục
liên thông văn bản Quốc gia của UBND
tỉnh Bình Thuận
V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CTTTg ngày 23/01/2019 của Thủ tướng
Chính phủ về việc tăng cường sử dụng chữ
ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt
động của các cơ quan nhà nước các cấp
V/v chỉ đạo về thiết lập quy trình điện tử
giải quyết thủ tục hành chính và cập nhật
vào phần mềm Một của điện tử
V/v ban hành danh mục văn bản điện tử
không gửi kèm bản giấy.
V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ
tiêu về xây dựng Chính quyền điện tử
trong năm 2020.
V/v triển khai một số nội dung theo Quyết
định số 411/QĐ- TTg của Thủ tướng
Chính phủ

V/v rà soát công khai thông tin liên
quan đến công tác kiểm soát TTHC
trên Trang thông tin điện tử của đơn vị.

STT

Số/ Kí hiệu
văn bản

4.12

1987 /UBNDNCKSTTHC

4.13
III

1

2

3322 /UBNDBCĐ896
An toàn thông tin

3513/QĐ-UBND

4015/KH-UBND

Ngày
27/5/2020
01/9/2020

28/10/2014

05/11/2015

3

01/QĐ-UBND

04/01/2016

4

1507/UBND-TTTT

10/5/2016

5

1537 /QĐ-UBND

02/6/2016

6

2595 /UBND-TTTT

22/7/2016

7

3205 /UBND-TTTT

06/9/2016

8

57/2016/QĐ-UBND

30/12/2016

Trích yếu
V/v triển khai thực hiện Nghị định số
45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành
chính trên môi trường điện tử.
V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền dự án
Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy
định đảm bảo an toàn, an ninh thông tin
trong hoạt động ứng dụng công nghệ
thông tin của các cơ quan nhà nước trên
địa bàn tỉnh Bình Thuận ban hành kèm
theo Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày
11/01/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
V/v triển khai thực hiện Đề án tuyên
truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và
trách nhiệm về an toàn thông tin đến năm
2020 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (theo
Quyết định số 893/QĐ-TTg)
V/v quy chế phối hợp giữa Sở Thông tin
Truyền thông, Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy
quân sự tỉnh trong hoạt động bảo đảm an
toàn, an ninh thông tin mạng trên địa bàn
tỉnh Bình Thuận.
V/v chỉ đạo các Sở, ban, ngành, Mặt trận,
các Đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân các
huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp
viễn thông trên địa bàn tỉnh tăng cường
công tác bảo đảm an toàn thông tin trong
thời gian bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa
XIV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các
cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.
V/v phê duyệt Kế hoạch triển khai thi
hành Luật An toàn thông tin mạng trên địa
bàn tỉnh Bình Thuận.
V/v tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, nâng
cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn
thông tin.
V/v tăng cường đảm bảo an toàn thông tin.
V/v quy định chức năng, nhiệm vụ và
quyền hạn chuyên trách ATTT của Sở
Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình
Thuận

STT

Số/ Kí hiệu
văn bản

Ngày

9

3944/QĐ-UBND

30/12/2016

10

325/UBND-KGVX

10/10/2017

11

908/KH-UBND

9/3/2018

12

2191/QĐ-UBND

27/8/2018

13

3918/UBND-TTTT

17/9/2018

14

4908/UBND-TTTT

15/11/2018

15

4981/UBND-TTTT

20/11/2018

16

3571/QĐ-UBND

24/12/2018

17

1258/KH-UBND

11/4/2019

18

02/QĐ-ĐUCSC

23/4/2019

19

2616/UBND-TTTT

17/7/2019

20

24/2020/QĐ-UBND

14/9/2020

Trích yếu
Kế hoạch đào tạo, phát triển nguồn nhân
lực an toàn, an ninh thông tin (theo Quyết
định số 99/QĐ-TTg)
V/v tăng cường đảm bảo an ninh thông tin
trước sự kiện APEC 2017.
V/v triển khai thực hiện đẩy mạnh hoạt
động của mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn
thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Bình
Thuận từ năm 2018 đến 2020, định hướng
đến năm 2025 (Quyết định số 1622/QĐTTg)
V/v thành lập Đội ứng cứu sự cố mạng
máy tính tỉnh Bình Thuận
V/v kế hoạch triển khai các biện pháp tăng
cường năng lực phòng chống phần mềm
độc hại (tại Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày
28/5/2018)
V/v tăng cường nâng cao năng lực phòng,
chống phần mềm độc hại.
V/v đôn đốc, hướng dẫn thực hiện công
tác xác định cấp độ và xây dựng Hồ sơ đề
xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin.
V/v phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống
thông tin đối với Trung tâm Tích hợp dữ
liệu tỉnh.
V/v triển khai thực hiện Giám sát an toàn
thông tin mạng đối với hệ thống, dịch vụ
công nghệ thông tin phục vụ Chính quyền
điện tử tỉnh Bình Thuận đến 2020, định
hướng 2025.
V/v ban hành Quy chế hoạt động của Đội
ứng cứu sự cố mạng máy tính tỉnh Bình
Thuận.
V/v kế hoạch triển khai phương án bảo
đảm an toàn thông tin tổng thể (tại Chỉ thị
số 14/CT-TTg ngày 07/6/2019)
V/v ban hành Quy chế quản lý, vận hành
và sử dụng mạng Truyền số liệu chuyên
dùng cấp II trên địa bàn tỉnh

