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UBND TỈNH BÌNH THUẬN 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ 

Số: 29/KH-TCĐN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bình Thuận, ngày  15 tháng 3 năm 2018 

 

KẾ HOẠCH 
Ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin 

trong hoạt động nội bộ Trường Cao đẳng nghề Bình Thuận năm 2018 

 

I. CĂN CỨ LẬP KẾ HOẠCH 

1. Quyết định số 774/QĐ-UBND ngày 18/3/2015 của UBND tỉnh về ban 
hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động số 31-NQ/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; 

2. Căn cứ Kế hoạch số 5065/KH-UBND, ngày 14/12/2017 của UBND tỉnh 
về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước tỉnh 
Bình Thuận năm 2018; 

3. Căn cứ Quyết định số 3771/QĐ-UBND, ngày 29/12/2017 của UBND 
tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 của tỉnh Bình 
Thuận; 

4. Căn cứ kết quả thẩm định đánh giá, xếp hạng hoạt động triển khai ứng 
dụng CNTT trong các cơ quan, đơn vị năm 2017 của Hội đồng thẩm định tỉnh; 

Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận xây dựng kế hoạch phát triển và 
ứng dụng công nghệ thông tin của đơn vị năm 2018 như sau: 

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG 
DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM 2017 

1. Hạ tầng kỹ thuật 

Trong năm 2017, hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT) tiếp tục được nâng 
cấp bổ sung, cơ bản đáp ứng yêu cầu cần thiết phục vụ trong việc vận hành, tác 
nghiệp và công tác quản lý của Trường. Đến nay, công chức, viên chức (CCVC) 
thuộc Trường được trang bị máy vi tính 58/58 tổng số CCVC; là phương tiện làm 
việc cho 06 phòng nghiệp vụ, 01 trung tâm, 01 ban và 04 văn phòng, khoa chuyên 
môn được kết nối mạng Lan nội bộ và Internet 100%. Trong đó: 

- Trang bị mới 85 bộ máy vi tính cho mới cấu hình cao cho khoa 
CNTT&CB, khoa Kỹ thuật và nâng cấp một số máy vi tính, máy in đã cũ, hư hỏng 
không đủ điều kiện đáp ứng nhu cầu công việc; thay thế một số đường dây mạng 
LAN, đầu cáp RJ45 đã bị hư hỏng, nhiễu tín hiệu đường truyền. 

- Nâng cấp đường truyền cáp quang FTTH ổn định tốc độ cao từ 35Mbps lên 
60Mbps với máy chủ Server IBM hoạt động 24/24h và 31 phần mềm diệt virus 
bản quyền chuyên dụng Kaspersky Small Office được duy trì cho hệ thống máy 
chủ và máy trạm. 
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- Hệ thống đường truyền Internet Wifi trong khuôn viên Trường và văn 
phòng làm việc vẫn được duy trì, cải thiện; ngoài ra, còn ứng dụng công nghệ 
roaming nhằm hỗ trợ và duy trì mức phủ sóng ổn định. 

- Đường truyền số liệu cáp quang được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh 
trang bị luôn được quan tâm, kiểm tra tình trạng kết nối ổn định phục vụ trong 
việc gửi nhận, trao đổi công văn Đảng ủy được thông suốt, an toàn. 

- Hệ thống bức tường lửa (Firewall) mềm ISA và máy chủ Cơ sở dữ liệu 
(CSDL) hoạt động 12/24h luôn được rà soát, kiểm tra định kỳ nhằm góp phần 
kiểm soát tình hình an ninh mạng được bảo mật, an toàn. 

- Ngoài ra, để đảm bảo mức độ an toàn hơn cho CSDL, Trường đã thiết lập 
thêm cơ chế sao lưu (backup) dữ liệu tự động  mỗi ngày 2 lần và backup thủ công 
bằng ổ đĩa USB gắn ngoài để hỗ trợ tăng cường sự an toàn, duy trì hoạt động lưu 
trữ thông tin số. 

2. Ứng dụng CNTT trong nội bộ Trường 

- Tháng 10/2017 Trường đưa vào sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và 
điều hành, đến nay trên 90% CC-VC-NLĐ đã tiếp cận và thường xuyên sử dụng 
phần mềm để giải quyết văn bản, công việc. 

  - Văn bản điện tử: Triển khai có hiệu quả phần mềm ứng dụng quản lý văn 
bản Microsoft Excel trên môi trường mạng Lan nội bộ, góp phần tiết kiệm kinh 
phí in ấn, photo tài liệu, giảm việc lưu trữ các văn bản giấy tờ nâng cao hiệu quả 
trong công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo với toàn thể công chức, viên chức, 
người lao động (CC-VC-NLĐ). Trên 80% văn bản chỉ đạo của lãnh đạo Trường 
được ký số theo đúng quy định. 

- Hòm thư điện tử công vụ của Trường (@dnbt.edu.vn): Luôn thực hiện 
nghiêm túc theo các văn bản chỉ đạo của tỉnh. Đến nay, trên 90% CC-VC-NLĐ 
thường xuyên sử dụng hòm thư điện tử nội bộ Trường trong việc trao đổi thông 
tin, phục vụ công tác chuyên môn; 80% văn bản tài liệu được số hóa và trao đổi 
dưới dạng thông tin điện tử với các cơ quan nhà nước góp phần tiết kiệm thời 
gian, kinh phí in ấn, giảm giấy tờ, nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành. 

- Địa chỉ hòm thư điện tử công vụ đại diện Trường của tỉnh 
(tcdn@binhthuan.gov.vn) và quyền đăng nhập Giấy mời họp trực tuyến tại địa chỉ 
http://moihop.binhthuan.gov.vn được tỉnh cấp phát sử dụng luôn được bảo quản, 
truy cập đúng quy định. 

- Phần mềm quản lý, phục vụ công tác giảng dạy chuyên môn luôn được 
chú trọng đầu tư, duy trì, nâng cấp như: Phần mềm Quản lý đào tạo HUI 
Education, Quản lý thời khóa biểu HUI Schedule, Quản lý giảng viên HUI HRM; 
Kế toán DAS, Kế toán doanh nghiệp MISA; vẽ giác sơ đồ; Quản trị khu Resort và 
phần mềm thi trắc nghiệm online,quản lý sĩ số, kiểm tra giờ giảng do Trường thiết 
lập. 

- Giải pháp kết nối mạng riêng ảo VPN vẫn được duy trì, nâng cấp và hoàn 
thiện góp phần hỗ trợ cho toàn thể CC-VC-NLĐ thuộc Trường có điều kiện truy 
cập và sử dụng các dịch vụ mạng nội bộ Trường được nhanh chóng, linh hoạt, 
giảm chi phí thời gian đi lại. 
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3. Ứng dụng CNTT phục vụ HSSV và các tổ chức, cá nhân 

- Trang thông tin điện tử của Trường (dnbt.edu.vn) luôn được quan tâm, 
chú trọng, phát triển. Thông tin dữ liệu luôn được đăng tải, cập nhật phong phú; 
những ứng dụng tiện ích như tra cứu thời khóa biểu, tra cứu văn bằng, thông tin 
HSSV, kết quả học tập,... từng bước được nâng cấp, hoàn thiện đã thu hút nhiều 
sự quan tâm, truy cập của toàn thể CC-VC-NLĐ, phụ huynh và HSSV Trường; 
đồng thời cũng là kênh thông tin, cầu nối thiết yếu quan trọng giữa Trường với 
các cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân bên ngoài Trường. 

- Ngoài ra, hàng năm Trường luôn triển khai, thiết lập tài khoản Webmail 
cho toàn thể HSSV Trường phục vụ trong việc học tập, trao đổi thông tin điện tử 
được an toàn, thuận lợi. Nhìn chung, trên 60% HSSV đã tích cực tham gia sử 
dụng hệ thống thư điện tử của Trường thay thế cho các hệ thống thư điện tử công 
cộng khác thường hay sử dụng. 

4. Nguồn nhân lực CNTT 

- Nhìn chung, đội ngũ CC-VC-NLĐ Trường có trình độ, kỹ năng ứng dụng 
CNTT cơ bản đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao. Hằng năm, luôn lồng 
ghép tổ chức các buổi sinh hoạt, bồi dưỡng, tập huấn các kỹ năng về trao đổi thông 
tin, kiến thức an toàn thông tin và các kỹ năng khai thác, sử dụng các phần mềm 
chuyên ngành cho toàn thể CC-VC-NLĐ thuộc Trường nhằm góp phần nâng cao 
kỹ năng ứng dụng CNTT phục vụ tốt trong công tác nghiệp vụ, chuyên môn. 

- Ngoài ra, lãnh đạo Trường luôn quan tâm, ưu tiên cử viên chức tham gia 
các lớp tập huấn về sử dụng phần mềm chuyên ngành, các lớp bồi dưỡng kiến 
thức về hệ thống mạng, an toàn thông tin, ký số, nghiệp vụ đấu thầu qua mạng,... 
do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh và các cơ quan trên địa bàn tỉnh tổ chức để 
đáp ứng tốt cho quá trình triển khai ứng dụng và phát triển CNTT của Trường. 

     III. MỤC TIÊU ỨNG DỤNG CNTT NĂM 2018 

1. Tiếp tục duy trì và đầu tư, bổ sung, hoàn thiện cơ sở hạ tầng mạng nội bộ 
như: Mạng LAN, máy chủ, máy tính văn phòng, các thiết bị thiết yếu phục vụ cho 
nhu cầu ứng dụng CNTT. 

2. Xây dựng mới hệ thống phân quyền dữ liệu người dùng, phục vụ cho 
công tác lưu trữ được an toàn, bảo mật. 

3. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai, sử dụng hiệu quả ứng dụng chữ ký số và 
công tác an toàn an ninh mạng. 

4. Tạo điều kiện thuận lợi để CC-VC-NLĐ Trường được tham gia đào tạo, 
bồi dưỡng các kỹ năng ứng dụng CNTT nhằm khai thác, sử dụng một cách hiệu 
quả các chương trình ứng dụng CNTT phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ 
góp phần nâng cao hiệu quả trong công việc. 

5. Tiếp tục duy trì hoạt động, nâng cấp Trang thông tin điện tử Trường đáp 
ứng nhu cầu khai thác thông tin, cung cấp dịch vụ trực tuyến ở mức độ cao hơn. 
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IV. CHỈ TIÊU CHỦ YẾU 

1. 80% văn bản, tài liệu lưu trữ được số hóa phục vụ công tác tra cứu, tìm 
kiếm và xử lý thông tin; có 75% hồ sơ, văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà 
nước được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử; 25% các hồ sơ, văn bản trao đổi 
giữa các cơ quan nhà nước dưới dạng điện tử kèm theo văn bản giấy. 

2. Trên 80% CC-VC-NLĐ sử dụng thường xuyên hòm thư điện tử công vụ 
được cấp để trao đổi công việc. 

3. Đảm bảo 100% các dịch vụ công liên quan đến HSSV được cung cấp 
trực tuyến ở mức độ 3 và 100% máy vi tính văn phòng được nâng cấp, thay thế 
cấu hình thấp, lạc hậu. 

4. Trên 75% văn bản chỉ đạo của lãnh đạo Trường được ký số theo quy 
định của UBND tỉnh. 

5. 100% viên chức chuyên trách CNTT được đào tạo nâng cao, chuyên sâu 
về quản trị hệ thống mạng, đảm bảo an toàn an ninh thông tin. 

V. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Hạ tầng kỹ thuật 

- Tiếp tục duy trì, nâng cấp hạ tầng mạng nội bộ: Nâng cấp, thay thế mới 
máy vi tính văn phòng cấu hình yếu, sử dụng công nghệ cũ (Intel Pentium 4); 
nâng cao chất lượng phủ sóng, đường truyền Wifi và một số thiết bị kết nối mạng 
LAN, Internet hoạt động không ổn định, hư hỏng. 

- Trang bị 01 bộ Firewall cứng để nâng cao tính ổn định, và bảo mật dữ liệu 
mạng nội bộ được an toàn. 

- Xây dựng hoàn thiện phân quyền CSDL người dùng; duy trì, bổ sung 
phần mềm diệt virus bản quyền cho máy chủ và các máy trạm khối văn phòng. 

- Xây dựng nâng cấp một số chức năng của trang thông tin điện tử của 
trường vẫn còn thiếu so với năm 2017 (Thông tin đấu thầu, tuyển sinh) 

- Các nội dung trong năm 2018: 

T
T 

Tên nội dung Mục tiêu  
Dự kiến 
kinh phí 

1 
Duy trì, nâng cấp cơ sở 
hạ tầng mạng 

- Thay thế các đầu cáp mạng, dây cáp 
mạng cũ, hư hỏng không đảm bảo 
đường truyền dữ liệu. 

- Lắp bổ sung thiết bị wifi cho hội 
trường, văn phòng Đoàn thanh niên và 
các dãy xưởng thực hành phục vụ cho 
công tác giảng dạy, học tập của 
HSSV, giáo viên Trường. 

- Nâng cấp, thay thế các đường dây 
mạng lan âm tường đã cũ, nhiễu tín 
hiệu tại các khối văn phòng. Bảo trì 
nâng cấp các máy tính đã cũ. 

50.000.000 
VNĐ 
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- Nâng cấp thay thế, trang bị mới 01 
Firewall cứng để bảo đảm an toàn 
thông tin, dữ liệu nội bộ của trường 
được tốt hơn 

2 

Duy trì, bổ sung, phần 
mềm diệt virus bản 
quyền cho máy chủ và 
máy trạm 

Ngăn chặn virus xâm nhập, phá hoại 
CSDL nâng cao tính bảo mật, an toàn 
thông tin. 

9.000.000 
VNĐ 

3 
Nâng cấp trang thông 
tin điện tử của Trường 

Thêm một số chức năng cho trang 
thông tin điện tử của Trường. 

0 VNĐ 

2. Ứng dụng CNTT trong nội bộ Trường 

- Tiếp tục duy trì và phát triển các giải pháp, phần mềm ứng dụng đã và 
đang được triển khai, đầu tư một cách hiệu quả; trong đó, cần chú trọng tính bảo 
mật an toàn thông tin giải pháp kết nối mạng nội bộ từ xa VPN. 

- Rà soát, điều chỉnh các điều khoản quy định không còn phù hợp như: Thư 
điện tử, trang thông tin điện tử, văn bản điện tử ký số và một số ứng dụng khác để 
đảm bảo tính thực thi, an toàn thông tin. 

- Tăng cường sử dụng văn bản điện tử và tiếp tục thực hiện ký số đối với 
các loại văn bản theo quy định pháp luật cũng như mở rộng ký số đối với các văn 
bản nội bộ thay cho chữ ký tay và con dấu trên văn bản giấy truyền thống. 

- Đẩy mạnh sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành, phần mềm 
Quản lý giao việc để giảm thiểu thời gian, tiết kiệm chi phí. 

- Các nội dung trong năm 2018: 

TT Tên nội dung Mục tiêu  
Thời gian 
thực hiện 

Dự kiến 
kinh phí 

1 
Vận hành và duy trì 
Trang thông tin điện tử  

Duy trì kết nối hosting 
website 

Hàng năm 
5.000.000 

VNĐ 

2 
Phí bảo trì phần mềm 
Quản lý học vụ 

Duy trì, phát triển phần 
mềm Quản lý học vụ 

Hàng năm 
18.000.000 

VNĐ 

3. Ứng dụng CNTT phục vụ HSSV và tổ chức, cá nhân 

- Tiếp tục phát triển và cung cấp đầy đủ thông tin thiết yếu, thủ tục hành 
chính trên Trang thông tin điện tử Trường nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ 
chức, cá nhân trong và ngoài Trường có thể tra cứu thông tin liên quan được 
nhanh chóng, tiện lợi; đặc biệt là thủ tục hành chính liên quan đến chế độ HSSV. 

- Đưa vào sử dụng dịch vụ trực tuyến Tuyển sinh online giúp rút ngắn quy 
trình đăng ký xét duyệt hồ sơ, giảm bớt thời gian, chi phí đi lại; đồng thời góp 
phần đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. 

- Tăng cường nâng cao giải pháp cải tiến, phát triển ứng dụng CNTT theo 
hướng tin học hóa góp phần đơn giản hóa hồ sơ, đẩy mạnh công tác cải cách thủ 
tục hành chính được đồng bộ, hiệu quả. 
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4. An toàn, an ninh thông tin 

- Xây dựng, đổi mới hệ thống quản lý dữ liệu dùng chung nhằm cải thiện, 
đảm bảo quyền hạn truy cập người dùng được trật tự, chặt chẽ. 

- Nâng cấp, xây dựng mới máy chủ backup dữ liệu tự động trung tâm để 
đảm bảo vẹn toàn dữ liệu khi có sự cố xảy ra. 

- Rà soát, khắc phục các lỗ hỏng bảo mật (nếu có) đối với hệ thống Firewall 
nhằm tăng cường khả năng kiểm soát trong việc cung cấp và trao đổi thông tin 
trên môi trường mạng được an toàn, hạn chế tối đa sự xâm nhập trái phép. 

- Kiểm tra, gỡ bỏ tất cả ứng dụng, phần mềm không đáng tin cậy, có khả 
nghi chứa mã độc gây nguy hại đến hệ thống mạng, dữ liệu nội bộ Trường. 

- Hạn chế mở hoặc tắt các cổng (port) kết nối, dịch vụ mạng không cần 
thiết nhằm tránh hacker lợi dụng gây nguy hại, ảnh hưởng đến hệ thống thông tin. 
Ngoài ra, cần thiết lập bổ sung một số website lạ, nguy hiểm, có nguy cơ chứa mã 
độc vào hệ thống tường lửa Firewall nhằm ngăn chặn, chuyển hướng không cho 
người dùng có điều kiện truy cập, phát tán. 

- Các nội dung trong năm 2018: 

Tên nội dung Mục tiêu  
Thời gian 

thực hiện 

Dự kiến 
kinh phí 

Nâng cấp máy chủ 
backup dữ liệu trung tâm 

Đảm bảo an toàn dữ liệu 
khi có sự cố xảy ra 

Quý 
IV/2018 

3.000.000 
VNĐ 

Trang bị 01 Firewall cứng 
Đảm bảo an toàn thông tin 
mạng, chống sự xâm nhập 
trái phép 

Quý I/2019 
6.000.000 

VNĐ 

5. Nguồn nhân lực cho ứng dụng CNTT 

- Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về tầm 
quan trọng của việc ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành 
nội bộ Trường. 

- Tập huấn, nâng cao kỹ năng sử dụng trang mạng xã hội Facebook, các 
phần mềm xử lý hình ảnh căn bản như Adobe Photoshop, Paint,Corel... phục vụ 
trong công tác chuyên môn cũng như hỗ trợ trong công tác quảng bá thương hiệu 
của Trường. 

- Tạo điều kiện cho viên chức chuyên trách CNTT được học tập, bồi dưỡng 
kiến thức chuyên sâu về bảo mật, an toàn thông tin và quản trị hệ thống mạng. 

- Tạo điều kiện cho CC-VC-NLĐ được tham gia đầy đủ các lớp đào tạo, 
bồi dưỡng về kỹ năng vận hành và ứng dụng CNTT chuyên ngành để nâng cao 
khả năng xử lý, phục vụ công tác chuyên môn. 

VI. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Giải pháp môi trường chính sách 

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về 
lĩnh vực CNTT đến toàn thể CC-VC-NLĐ thuộc Trường. 
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- Ban hành đầy đủ các văn bản quy định, quy chế nội bộ về quản lý, vận 
hành và khai thác hệ thống thông tin để nâng cao trách nhiệm, khả năng xử lý 
CNTT trong công tác nghiệp vụ, chuyên môn. 

2. Giải pháp tài chính 

Cân đối nguồn kính phí thường xuyên của Trường và của tỉnh để sử dụng, 
bố trí kinh phí đầu tư cho việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ 
về phát triển CNTT cũng như hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của Kế hoạch đề 
ra một cách khoa học, hợp lý và đạt được hiệu quả. 

3. Giải pháp triển khai 

- Thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các quy định, chính sách của pháp luật 
cũng như của Trường đã ban hành về lĩnh vực CNTT nhằm duy trì hoạt động, phát 
triển hệ thống thông tin, hạ tầng kỹ thuật được hiệu quả, đồng bộ, có tính kế thừa. 

- Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về lợi ích 
của việc ứng dụng và đảm bảo an toàn thông tin; triển khai ứng dụng CNTT gắn 
với cải cách hành chính, tăng cường hiệu quả ứng dụng CNTT trong công tác điều 
hành, chuyên môn. 

- Trên nhu cầu thực tiễn của Trường, đề xuất hoặc đặt hàng các đề tài sáng 
kiến kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học xây dựng một số phần mềm ứng dụng quản 
lý nhỏ gọn hữu ích, cấp thiết trong công tác quản lý chuyên môn góp phần cải cách 
hành chính, nâng cao ứng dụng nguồn sản phẩm nội bộ của Trường. 

- Nghiên cứu, học tập các mô hình triển khai ứng dụng CNTT đạt hiệu quả ở 
các đơn vị khác để áp dụng vào điều kiện thực tế của Trường. 

- Tiếp tục kết nối, đồng bộ các hệ thống thông tin nhằm đảm bảo sự chính 
xác, kịp thời, an toàn trong điều hành tác nghiệp giữa Trường với các cơ quan đơn 
vị trên địa bàn tỉnh. 

4. Giải pháp bảo đảm an toàn thông tin 

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an 
toàn thông tin đến toàn thể CC-VC-NLĐ và HSSV Trường theo Kế hoạch số 
86/KH-TCĐN ngày 03/12/2015 về việc Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, nâng cao 
nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin đến năm 2020. 

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo ứng dụng và phát triển 
CNTT cũng như trách nhiệm của Ban Quản trị mạng, Ban Quản trị Website và 
viên chức trực tiếp phụ trách CNTT để việc kiểm soát, giám sát cơ sở hạ tầng, an 
toàn thông tin nội bộ được chặt chẽ, đồng bộ. 

- Tiếp tục duy trì và nâng cao giải pháp mạng riêng ảo VPN nhằm tối ưu 
hóa việc truy cập dữ liệu từ xa vào mạng nội bộ được an toàn và thuận lợi. 

5. Giải pháp tổ chức 

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các đơn vị thuộc Trường; thực hiện 
việc giám sát, kiểm tra tiến độ thực hiện Kế hoạch đề ra. 

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong việc triển 
khai ứng dụng và phát triển CNTT. Đưa tiêu chí ứng dụng và an toàn thông tin 
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vào đánh giá kết quả xếp loại để gia tăng chế tài trong công tác ứng dụng, đảm 
bảo an toàn an ninh thông tin. 

- Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho ứng dụng CNTT, nâng 
cao hiệu quả ứng dụng CNTT trong công tác điều hành cơ quan. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về khai thác và sử dụng hiệu quả các tiện 
ích, dịch vụ hữu ích được tích hợp trên trang thông tin điện tử Trường; chỉ đạo bộ 
phận Văn thư thực hiện đúng quy trình ký số văn bản điện tử và xử lý quy định về 
văn bản gốc, bản sao. 

VII. KINH PHÍ THỰC HIỆN  

Nguồn kinh phí đầu tư cho việc triển khai thực hiện, xây dựng và hoàn 
thiện cơ sở hạ tầng, ứng dụng CNTT của Trường chủ yếu được đầu tư từ nguồn 
Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Trường, một phần hỗ trợ từ ngân sách của 
tỉnh và chương trình mục tiêu Quốc gia; trong đó: 

Nguồn kinh phí từ Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Trường dự toán 
đầu tư trong năm 2018 là: 150 triệu đồng. 

 

TT Tên dự án 

Dự kiến kinh phí năm 2018 

(ĐVT: Triệu đồng) 

Tổng 
kinh phí 

dự án 

Kinh phí 
Trung ương 

Kinh phí 
Tỉnh 

Kinh phí 
Trường 

Nguồn 
khác 

1 
Trang bị cơ sở hạ tầng 

CNTT 
60   60  

2 
Triển khai phần mềm, 

ứng dụng CNTT 
90   90  

Tổng kinh phí dự kiến đầu tư: 150.000.000 VNĐ  

(Một trăm năm mươi triệu đồng ) 

VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Hành chính-Quản trị 

- Là đơn vị chủ trì, tham mưu tổ chức, thực hiện, đôn đốc các đơn vị thuộc 
Trường triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung Kế hoạch này; phối hợp chặt chẽ 
với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan có liên quan trên địa bàn tỉnh để quá 
trình triển khai, thực hiện Kế hoạch đạt được hiệu quả, tối ưu. 

- Rà soát, tham mưu xây dựng, bổ sung quy chế, quy định trong các hoạt 
động quản lý ứng dụng và phát triển ứng dụng CNTT. 

- Trên cơ sở nhu cầu thực tế của Trường, chủ động đề xuất các giải pháp 
ứng dụng CNTT trong giải quyết công việc, nâng cấp thiết bị tin học, ứng dụng 
phần mềm chuyên ngành phục vụ công tác chuyên môn để đảm bảo hệ thống máy 
móc, các trang thiết bị hoạt động được ổn định, an toàn. 
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- Tổ chức bồi dưỡng kiến thức, tập huấn cho đội ngũ VC, NLĐ và HSSV 
Trường trong việc đảm bảo an toàn an ninh thông tin, sử dụng có hiệu quả các 
ứng dụng, phần mềm, thiết bị CNTT đã được đầu tư đưa vào sử dụng, triển khai. 

- Phối hợp với Phòng Tài vụ xây dựng dự toán kinh phí thực hiện các 
chương trình, dự án, hạng mục CNTT trình Hiệu trưởng xem xét, phê duyệt. 

2. Phòng Tổ chức-Tổng hợp 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Hành chính-Quản trị theo dõi, đôn đốc các 
đơn vị thuộc Trường thực hiện việc cải cách hành chính gắn kết với ứng dụng 
CNTT; trong đó, nâng cao công tác kiểm tra, rà soát văn bản trung ương cũng như 
địa phương về lĩnh vực công tác phụ trách để đảm bảo văn bản được cập nhật đầy 
đủ, kịp thời trên trang thông tin điện tử Trường. 

- Đề xuất nâng cao chế tài trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị 
thuộc Trường trong việc triển khai, thực hiện Kế hoạch CNTT cũng như công tác 
Cải cách hành chính. 

3. Phòng Tài vụ 

Cân đối nguồn vốn ngân sách, tham mưu bố trí kinh phí tạo điều kiện thuận 
lợi cho việc triển khai, thực hiện Kế hoạch đạt được hiệu quả, đúng tiến độ đề ra. 

4. Phòng Đào tạo 

Tổng hợp, đề xuất các phần mềm ứng dụng quản lý nhỏ gọn hữu ích gắn 
với nhu cầu thực tiễn của Trường để tham mưu chỉ định gắn với công tác triển 
khai sáng kiến kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học hàng năm của Trường. 

5. Phòng Công tác HSSV, Ban Quản lý Ký túc xá và Bảo vệ 

- Phối hợp với Phòng Hành chính-Quản trị công bố, niêm yết các chế độ, 
chính sách liên quan đến HSSV lên trang thông tin điện tử Trường. 

- Phối hợp với Phòng Đào tạo xây dựng quy trình một cửa liên thông trong 
công tác trợ giúp, tiếp nhận yêu cầu của HSSV thông qua tài khoản Email 
(@hssv.dnbt.edu.vn) đã được Trường cấp phát cho mỗi HSSV vào đầu năm học.  

6. Khoa Công nghệ thông tin và Cơ bản 

Phối hợp với Phòng Hành chính-Quản trị lồng ghép, tổ chức tập huấn cho 
CC-VC-NLĐ nâng cao nhận thức an toàn an ninh mang, kỹ năng sử dụng mạng 
máy tính và các phần mềm xử lý đồ họa căn bản đáp ứng nhu cầu công tác chuyên 
môn vào Tuần sinh hoạt nghiệp vụ chuyên môn, chính trị hè. 

7. Các đơn vị trực thuộc 

- Căn cứ nội dung, nhiệm vụ Kế hoạch này, đề nghị Trưởng các đơn vị 
thuộc Trường tổ chức quán triệt, triển khai, đôn đốc các thành viên trực thuộc 
thực hiện nghiêm túc. 

- Nâng cao công tác quản lý, bảo quản và phát huy hiệu quả các trang thiết 
bị, các phần mềm ứng dụng đã được Trường đầu tư, chuyển giao sử dụng. 

Trên đây là Kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT trong hoạt động nội bộ 
Trường Cao đẳng nghề Bình Thuận năm 2018; đề nghị các cá nhân, đơn vị thuộc 
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Trường quan tâm, triển khai và thực hiện nghiêm túc nội dung Kế hoạch này. 
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản 
ánh kịp thời về Phòng Hành chính-Quản trị để tổng hợp trình Ban Giám hiệu xem 
xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./. 

Nơi nhận: 
- Sở TT&TT (Báo cáo) 
- Ban Giám hiệu; 
- Các đơn vị trực thuộc; 
- Lưu: VT, HCQT (B.Quốc). 

 HIỆU TRƯỞNG 
 

 

 

 

Nguyễn Thanh Tâm 
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