
1 

 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM CNTT&TT LÀO CAI 

 

Số:       /BC-TTCNTT&TT 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Lào Cai, ngày     tháng 01 năm 2023 

 

BÁO CÁO 

Kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 

 

Năm 2022 nền kinh tế Việt Nam nói chung và của tỉnh Lào Cai nói riêng 

đang dần hồi phục, nhiều chính sách hỗ trợ, phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, 

ổn định kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn của nền kinh tế được Đảng, Nhà nước, 

Chính phủ chỉ đạo triển khai quyết liệt và hiệu quả. Bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh 

ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Công 

nghệ Thông tin và Truyền thông (CNTT&TT) Lào Cai đã hoàn thành xuất sắc vai 

trò, nhiệm vụ của mình, đó là vừa hoàn thành vai trò của đơn vị tham mưu cho Sở 

về lĩnh vực thông tin và truyền thông, vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một 

đơn vị sự nghiệp. Kết quả hoạt động của Trung tâm đã đóng góp lớn vào thành 

công của Sở  TT&TT trong thực hiện công tác xây dựng Chính quyền điện tử, 

chuyển đổi số và cải cách hành chính, cụ thể trên các mặt công tác như sau:  

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH CỦA ĐƠN VỊ 

1. Tình hình chung 

Theo Quyết định số 348/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 của UBND tỉnh Lào 

Cai, Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Lào Cai (viết tắt là Trung 

tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động thường 

xuyên trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông. 

Trung tâm có chức năng tham mưu giúp Sở Thông tin và Truyền thông thực 

hiện các nhiệm vụ về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin và 

Truyền thông trên địa bàn tỉnh; được giao đặt hàng cung ứng dịch vụ sự nghiệp 

công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông; tổ 

chức đào tạo, bồi dưỡng, thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin theo 

quy định của pháp luật; thực hiện các dịch vụ có thu khác trong lĩnh vực công 

nghệ thông tin và truyền thông.  

2. Những kết quả nổi bật 

Về các mục tiêu, chỉ tiêu chính:  

- Chỉ tiêu thu, chi: 

+ Thực hiện: 5.247.495.029 đồng, đạt là 79,5%; Giảm 68% so với doanh thu 

năm 2021. 

- Chỉ tiêu đào tạo: 

+ Đào tạo ATTT cho cán bộ chuyên trách CNTT: 50, bằng 100% chỉ tiêu kế 

hoạch giao; 
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+ Đào tạo ATTT cho cán bộ phụ trách CNTT: 80, bằng 100% chỉ tiêu kế 

hoạch giao; 

+ Đào tạo, thi chuẩn kỹ năng ứng dụng CNTT: 1.126, bằng 112% chỉ tiêu 

kế hoạch giao. 

Về kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm:  

Chủ động phối hợp, tham gia công tác quản lý nhà nước của Sở, như: xây 

dựng chiến lược dữ liệu tỉnh Lào Cai đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030; triển khai 

các hoạt động Đề án số 08-ĐA/TU của BCH Đảng bộ tỉnh; vận hành Trung tâm 

GS, ĐH thông minh tỉnh.  

Hoàn thành 100% chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết Hội nghị 

VCNLĐ năm 2022 và các nhiệm vụ được cấp trên giao; cung cấp các dịch vụ sự 

nghiệp công do nhà nước đặt hàng đạt 100% chỉ tiêu chất lượng, khối lượng. 

Công tác thi đua khen thưởng, sáng kiến được đẩy mạnh, điển hình là trong 

năm 2022 Chi bộ 3 được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tập thể Trung 

tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, 04 viên chức đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở; 

có 11 công trình sáng kiến cơ sở (tăng 03 công trình so với năm 2021). 

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

- Trung tâm CNTT&TT luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các 

đồng chí lãnh đạo Sở TT&TT, đặc biệt là đồng chí Giám đốc Sở - phụ trách theo 

dõi, chỉ đạo trực tiếp đối với Trung tâm. 

- Cấp ủy Chi bộ 3, Ban giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền 

thông đã quan tâm, lãnh chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, chương trình 

công tác năm 2022 đã đề ra. Trong đó có những nhiệm vụ mang tính chiến lược 

như: tham mưu cho Sở trình tỉnh ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công, định 

mức, đơn giá trong lĩnh vực CNTT. 

2. Công tác Đảng, đoàn thể  

2.1. Công tác Đảng:  

Chi bộ 3 hiện có 13 đảng viên, trong đó: đảng viên chính thức 13/13 đồng 

chí, 03 đảng viên nữ (30,8%), 10 đảng viên nam (76,9%); trình độ chuyên môn: 

thạc sỹ 01 đồng chí, đại học 12 đồng chí; trình độ chính trị: Cao cấp 01 đồng chí, 

trung cấp: 8 đồng chí. 

Trong năm 2022, Chi bộ 3 xét chuyển đảng chính thức cho 01 đồng chí. Các 

đảng viên luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào, hoạt động của cơ quan, 

đặc biệt đã làm tốt công tác tư tưởng, động viên kịp thời tinh thần viên chức, người 

lao động của Trung tâm quyết tâm tiếp tục thực hiện chủ trương, kế hoạch chuyển 

đổi mô hình hoạt động của Trung tâm. 

- Kết quả kiểm điểm đảng viên năm 2022: 
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+ 100% đảng viên được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong đó có 03 

đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 

+ Xếp loại chất lượng năm 2022 đối với các ủy viên Chi bộ 3: 01 đồng chí 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 02 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ; 

+ Xếp loại tổ chức cơ sở đảng năm 2022: Chi bộ 3 hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ.  

2.2. Công tác đoàn thể 

- Công đoàn bộ phận: 

+ Trung tâm có 01 tổ chức Công đoàn Bộ phận trực thuộc Công đoàn cơ sở 

Sở TT&TT, thành lập theo Quyết định số 03/QĐ-CĐCS ngày 17/01/2022 của Ban 

chấp hành Công đoàn cơ sở Sở TT&TT, BCH1 lâm thời gồm 03 đồng chí. 

+ Tham gia hoạt động của tổ chức Công đoàn cơ sở: 100% viên chức, người 

lao động của Trung tâm là đoàn viên công đoàn cơ sở Sở TT&TT, nhiệt tình trong 

các hoạt động thể thao, văn hóa, văn nghệ do công đoàn cơ sở tổ chức; Công đoàn 

bộ phận hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% đoàn viên công đoàn được công nhận 

hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó 25 đoàn viên công đoàn hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ, trong đó 01 đoàn viên đề nghị Công đoàn viên chức tặng giấy khen. 

- Đoàn thanh niên: đoàn viên Trung tâm sinh hoạt tại Chi đoàn Sở TT&TT, 

tham gia đầy đủ các hoạt động do Chi đoàn tổ chức. Kết quả xếp loại năm 2022: 

100% đoàn viên được đánh giá xếp loại xuất sắc (15/15 đoàn viên). 

3. Công tác tổ chức, bộ máy 

- Thực hiện Quyết định số 348/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 và Quyết định 

số 537/QĐ-UBND ngày 07/03/2019 của UBND tỉnh Lào Cai, Trung tâm đã trình 

Sở TT&TT kiện toàn tổ chức, sắp xếp cán bộ Trung tâm theo các đề án đã được 

UBND tỉnh phê duyệt, cụ thể Trung tâm có Ban Giám đốc và 5 phòng chuyên 

môn, gồm: 

+ Ban Giám đốc: 2 người; 

+ Phòng Hành chính - Tổng hợp: 3 người; 

+ Phòng Tích hợp hệ thống: 7 người; 

+ Phòng Đào tạo và Truyền thông: 4 người; 

+ Phòng Phát triển Phần mềm: 6 người; 

+ Phòng Tư vấn dịch vụ: 5 người. 

- Với tổng số lao động có mặt là 27 người/định biên 30 người. Trong năm 

2022, thực hiện công tác luân chuyển nội bộ 02 người (biệt phái từ Sở TT&TT: 

01 người; biệt phái sang phòng BCVTCNTT: 01 người), 01 người xin thôi việc, 

ký hợp đồng làm việc với 01 người, ký hợp đồng lao động với 03 người. 

-  Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ: Năm 2022, Trung tâm cử 01 đồng chí 

đi học lớp cao cấp lý luận chính trị, 04 lượt cán bộ tham gia chương trình bồi 

 
1 Các đ.c được chỉ định tham gia BCH lâm thời gồm: Nguyễn Thắng Nghĩa – Chủ tịch, Phan Tiến Dũng - Ủy 

viên, Hoàng Văn Quang - ủy viên. 
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dưỡng kiến thức, kỹ năng ATTT do Cục ATTT-Bộ TT&TT tổ chức, trên 10 lượt 

cán bộ tham gia đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng ATTT cho cán bộ chuyên trách CNTT 

do Sở TT&TT tổ chức. 

4. Hoạt động sự nghiệp 

4.1. Công tác phục vụ quản lý nhà nước: 

- Tham mưu, đề xuất với Sở Thông tin và Truyền thông về công tác quản lý 

nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, tham gia xây dựng các định 

hướng quy hoạch, chiến lược phát triển thông tin và truyền thông trên địa bàn 

tỉnh: tham gia xây dựng các Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023, bộ chỉ số DTI 

tỉnh Lào Cai; Xây dựng các cơ chế, chính sách phát triển dịch vụ sự nghiệp công 

sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực CNTT-TT (danh mục, định mức, đơn giá); 

chủ trì dự thảo Quy chế Quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Hệ thống giám sát, 

điều hành thông minh tỉnh Lào Cai,… 

- Tham mưu với Sở Thông tin và Truyền thông các giải pháp về kỹ thuật, 

công nghệ, nguồn lực để tư vấn, hỗ trợ các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh trong 

việc quản lý, khai thác, thu hút đầu tư và ứng dụng có hiệu quả cơ sở kỹ thuật về 

hạ tầng, ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông; Xây dựng Trung tâm 

Giám sát, điều hành thông minh (IOC); Xây dựng hồ sơ cấp độ an toàn hệ thống 

thông tin cho hệ thống người dùng dùng chung tỉnh Lào Cai. 

- Tham mưu, tư vấn cho các Sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố trong 

các hoạt động ứng dụng CNTT và chuyển đổi của ngành, địa phương, như: Ban 

quản lý khu kinh tế; các huyện: Bắc Hà, Bảo Thắng, Bảo Yên; TP Lào Cai… 

- Hỗ trợ kỹ thuật Sở Ngoại vụ trong việc triển khai các cuộc họp trực tuyến 

giữa Lào Cai với tỉnh Vân Nam – Trung Quốc; Cử cán bộ tham gia các hoạt động 

phục vụ diễn tập KVPT tỉnh năm 2022. 

- Cử viên chức tham gia Hội đồng sát hạch người được hưởng chính sách đãi 

ngộ ATTT của Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện tổ chức kiểm tra, sát hạch 

ATTT cho cán bộ, công chức, viên chức làm nhiệm vụ bảo đảm ATTT tại các cơ 

quan đơn vị. 

4.2. Công tác quản lý, vận hành hệ thống Mạng thông tin, Trung tâm 

mạng thông tin và các hệ thống phần mềm, CSDL dùng chung của tỉnh  

- Hoạt động quản lý, vận hành hệ thống Mạng thông tin, Trung tâm mạng 

thông tin Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (IOC) tỉnh và các hệ thống 

phần mềm, CSDL dùng chung của tỉnh đảm bảo ổn định và bảo đảm an toàn thông 

tin. 

- Thực hiện đảm bảo an toàn thông tin giám sát và xử lý sự cố kỹ thuật tại 

Trung tâm mạng, ứng cứu sự cố ATTT cho các đơn vị sở, ban, ngành của tỉnh;  

phối hợp vận hành các cuộc họp giao ban trực tuyến của UBND tỉnh với các cơ 

quan, đơn vị; họp trực tuyến của các sở, ngành và các cuộc họp trực tuyến của Sở 

Thông tin và Truyền thông với Bộ Thông tin và Truyền thông. 
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- Vận hành, hỗ trợ hoạt động ổn định các ứng dụng CNTT của các đơn vị đặt 

tại Trung tâm mạng thông tin của tỉnh như: Cổng thông tin đối ngoại tỉnh Lào Cai, 

Báo Lào Cai điện tử, trang TTĐT Công báo Lào Cai, trang TTĐT Đoàn khối các 

cơ quan tỉnh, trang TTĐT Tỉnh Đoàn Lào Cai, Phần mềm Đánh giá cán bộ công 

chức viên chức, Phần mềm Đánh giá sự hài lòng đối với cán bộ một cửa tỉnh Lào 

Cai, Phần mềm CSDL tiếp dân, khiếu nại tố cáo,… Phối hợp vận hành và duy trì 

hoạt động ổn định hệ thống các Cụm thông tin đối ngoại tỉnh Lào Cai. 

4.3. Công tác phát triển dịch vụ sự nghiệp 

- Thực hiện các dịch vụ sự nghiệp công do nhà nước đặt hàng: (1) Dịch vụ 

bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị thuộc hạ tầng mạng cáp quang đường trục, 

mạng LAN thông tin các trụ sở hợp khối (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9); (2) Dịch vụ bảo 

trì, bảo dưỡng, hạ tầng Trung tâm mạng thông tin của tỉnh; (3) Dịch vụ vận hành 

Trung tâm mạng thông tin của tỉnh; (4) Dịch vụ vận hành, bảo trì, bảo dưỡng hạn 

tầng mạng đường trục (MAN) kết nối các trụ sở hợp khối; (5) Dịch vụ giám sát 

an toàn thông tin mạng đối với các hệ thống, dịch vụ CNTT thuộc hệ thống Chính 

quyền điện tử; (6) Dịch vụ kiểm định, đánh giá an toàn thông tin mạng trong các 

cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh; (7) Dịch vụ ứng cứu khắc phục sự cố an toàn 

thông tin mạng trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh; (8) Dịch vụ lưu trữ 

CSDL chuyên ngành, CSDL dùng chung tại Trung tâm mạng thông tinh của tỉnh; 

(9) Thẩm định hồ sơ cấp độ an toàn hệ thống thông tin cho các đơn vị.  

- Tư vấn thiết kế dự án CNTT2 và các dịch vụ khác cho các cơ quan, đơn vị, 

địa phương, với 14 công trình, hoạt động ứng dụng CNTT. Chi tiết tại Phụ lục 02 

kèm theo. 

- Cử cán bộ phối hợp với Sở Tài chính thẩm định giá tài sản thanh lý tại các 

cơ quan đơn vị sở ban ngành trên địa bàn tỉnh. 

- Dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng: 

+ Tổ chức ôn tập, thi 09 khóa, cấp chứng chỉ chuẩn kỹ năng CNTT cơ bản 

theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT cho 1.126 học viên là cán bộ, công chức, viên 

chức và học sinh trên địa bàn tỉnh.  

+ Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực CNTT cho các CQNN trên địa bàn tỉnh: kiến 

thức, kỹ năng về an toàn, an ninh thông tin cho đội ngũ cán bộ phụ trách CNTT, 

chuyên trách CNTT, quản lý về CNTT cho 130 học viên.  

- Tham gia đấu thầu các dự án trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, cung 

ứng các dịch vụ sự nghiệp công phù hợp với lĩnh vực chuyên môn.  

- Mở rộng quan hệ hợp tác, liên doanh, liên kết với các đơn vị, tổ chức trong 

và ngoài tỉnh để thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật. Tổ 

chức hoặc hợp đồng với các tổ chức, cá nhân thực hiện các dịch vụ sự nghiệp công 

sử dụng ngân sách lĩnh vực thông tin và truyền thông do nhà nước đặt hàng. 

5. Công tác thi đua khen thưởng 

 
2 Lập BCKTKT, Báo cáo nghiên cứu khả thi, Đề cương, dự toán chi tiết, kế hoạch thuê dịch vụ CNTT 
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5.1. Về tập thể:  

- Tập thể Trung tâm được công nhận danh hiệu tập thể lao động tiên tiến. 

- 05/05 phòng thuộc Trung tâm được công nhận danh hiệu tập thể lao động 

tiên tiến. 

5.2. Về cá nhân: 

- Đánh giá chất lượng công tác: năm 2022, Trung tâm có 08/27 viên chức, 

người lao động được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 19/27 viên chức, 

người lao động được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ; 01/27 viên chức, người 

lao động chưa đủ thời gian đánh giá.  

- Danh hiệu thi đua: năm 2022, Trung tâm có 04 cá nhân được công nhận 

danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; 22 cá nhân được công nhận danh hiệu Lao động 

tiên tiến. 

5.3. Về sáng kiến cơ sở: 

Năm 2022, Trung tâm có 11 công trình sáng kiến cấp cơ sở do Hội đồng xét 

công nhận sáng kiến cơ sở Sở TT&TT xét, công nhận với 11/27 viên chức, người 

lao động là tác giả, đồng tác giả. 

6. Doanh thu và thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước 

- Chỉ tiêu: 8.689.000.000 đồng. 

- Thực hiện: 7.345.495.029 đồng.So sánh doanh thu với chỉ tiêu được giao 

năm 2022 đạt 60%; 

- So sánh với doanh thu năm 2021: bằng 68% (giảm 33%). 

- Chi tiết: Phụ lục 01 kèm theo. 

7. Một số nhiệm vụ khác 

- Tham mưu tổ chức thực hiện công tác tuyển dụng lại, tiếp nhận cán bộ sau 

khi có kết luận thanh tra của Sở Nội vụ với 04 người. 

- Tổ chức thi xét tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm cho 04 vị 

trí việc làm, tổng số tuyển mới là 04 người. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Thuận lợi 

- Lĩnh vực CNTT-TT vẫn luôn được tỉnh rất quan tâm; ứng dụng CNTT, 

chuyển đổi số ngày càng phát triển sâu rộng, thâm nhập vào mọi mặt của đời sống 

xã hội, góp phần mở ra nhiều cơ hội cống hiến, phát triển của Trung tâm trong 

giai đoạn hiện nay.  

- Đảng ủy, Ban giám đốc Sở luôn quan tâm, ủng hộ và chỉ đạo sát sao trong 

mọi hoạt động của Trung tâm; Lãnh đạo Sở đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để 

Trung tâm đẩy mạnh các dịch vụ có thu nhằm nâng cao chất lượng tự chủ, như 

tham gia tư vấn phần lớn các dự án xây dựng CQĐT, ĐTTM, Chuyển đổi số do 



7 
 

 
 

Sở chủ trì thực hiện. Các phòng, ban chuyên môn của Sở đã phối hợp chặt chẽ, 

hỗ trợ Trung tâm. 

2. Khó khăn, hạn chế và nguyên nhân 

- Bộ máy tổ chức của Trung tâm dù đã được kiện toàn, nhưng chưa ổn định; 

Nguồn nhân lực của Trung tâm vẫn còn thiếu cả về chất lượng và số lượng. 

- Đối với các dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực CNTT liên quan đến hoạt động 

thường xuyên của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh, do chưa có trong danh mục chi 

đặc thù của ngân sách nhà nước nên các đơn vị rất khó khăn cân đối ngân sách 

chi thường xuyên được cấp để thực hiện việc đặt hàng các dịch vụ. 

- Cơ sở vật chất, hạ tầng của đơn vị còn nhiều hạn chế như: Đơn vị hiện sử 

dụng chung trụ sở với Sở Thông tin và Truyền thông, nên còn hạn chế trong việc 

phát triển dịch vụ. 

- Trên địa bàn tỉnh, ngày các có nhiều Tập đoàn, công ty về lĩnh vực CNTT-

TT tham gia triển khai các dự án, tạo sự cạnh tranh trong việc phát triển dịch vụ. 

Với nguồn nhân lực còn nhiều hạn chế hiện nay, việc phát triển các dịch vụ của 

Trung tâm có xu hướng giảm. 

IV. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2023 

1. Mục tiêu 

Mục tiêu chung: Tiếp tục kiện toàn Trung tâm theo mô hình đơn vị sự nghiệp 

tự đảm bảo chi thường xuyên, nghiên cứu định hướng tự đảm bảo chi đầu tư. Đẩy 

mạnh hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nhân lực CNTT cho tỉnh và hoạt độ tự đào 

tạo nhân lực đảm bảo khả năng quản trị, vận hành các hệ thống thông tin, Trung 

tâm GS, ĐH thông minh, Trung tâm mạng/dữ liệu của tỉnh. 

Mục tiêu cụ thể: Tại Phụ lục 03 kèm theo. 

2. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 

(1) Trình phê duyệt đề án Nâng cao năng lực hoạt động của Trung tâm Công 

nghệ thông tin và Truyền thông giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. 

(2) Đề xuất với Sở để trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án tổ chức lại Trung 

tâm và Đề án vị trí việc làm của Trung tâm; sửa đổi Quy định nghiệm thu về đặt 

hàng dịch vụ SNC lĩnh vực CNTT (thay thế Quyết định số 4504/QĐ-UBND). 

(3) Phối hợp, tham mưu quản lý nhà nước trong xây dựng, ban hành các cơ 

chế, chính sách, quy chế, quy định chỉ đạo, điều hành về lĩnh vực thông tin và 

truyền thông. 

(4) Tham mưu xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2023, các quy chế liên 

quan nhiệm vụ thuộc Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (IOC) của tỉnh. 

(5) Xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công 

tác của các phòng thuộc Trung tâm. 

(6) Xây dựng các quy chế, quy trình nội bộ vận hành các hệ thống kỹ thuật, 

hệ thống thông tin dùng chung (các hệ thống do tỉnh đặt hàng Trung tâm): Quy 
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chế trực vận hành hạ tầng CNTT;  Quy chế trực quản trị, vận hành, giám sát, cập 

nhật các hệ thống thông tin tại TTM thông tin; Quy trình nội bộ vận hành các hệ 

thống hạ tầng CNTT (MAN, WAN, TTM TT, TT IOC); Quy trình nội bộ quản 

trị, vận hành, giám sát, cập nhật các hệ thống thông tin tại TTM thông tin; Quy 

trình nội bộ vận hành và điều phối việc kết nối, chia sẻ dữ liệu qua Nền tảng kết 

nối, chia sẻ cấp tỉnh (LGSP). 

(7) Xây dựng mới, điều chỉnh, bổ sung các quy chế, quy trình phục vụ hoạt 

động nội bộ Trung tâm: Phối hợp xây dựng quy trình nghiệm thu dịch vụ đặt hàng; 

Quy chế quản lý, sử dụng tài sản; Quy trình tổ chức thi, cấp chứng chỉ CNTT trình 

độ cơ bản 

(8) Thực hiện cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà 

nước trong lĩnh vực CNTT tin và truyền thông được UBND tỉnh phê duyệt, Sở 

TT&TT và các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đặt hàng. 

(9) Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về CNTT: Đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng về 

an toàn, an ninh thông tin cho đội ngũ cán bộ chuyên trách CNTT, phụ trách 

CNTT; Đào tạo, phổ biến kiến thức, nâng cao kỹ năng số và năng lực tiếp cận 

thông tin. 

(10) Tiếp tục đẩy mạnh việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ 

viên chức, người lao động đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới.  

(11) Chủ động nghiên cứu các giải pháp công nghệ mới, phù hợp với điều 

kiện, nhu cầu của tỉnh để tư vấn, đề xuất triển khai vào thực tiễn quá trình phát 

triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội tại Lào Cai.  

(12) Đẩy mạnh phát triển các dịch vụ có thu của Trung tâm, tăng cường tỷ 

lệ nguồn thu dịch vụ. 

(13) Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng các phong trào, hoạt động của 

các tổ chức đoàn thể. 

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2022 và phương hướng 

nhiệm vụ năm 2023 của Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Lào 

Cai./. 

Nơi nhận: 

- Sở TT&TT; 

- LĐ TT; 

- Các phòng thuộc TT; 

- Lưu: VT, HC-TH. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hồng Quang 
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PHỤ LỤC 01: KHÁI TOÁN KINH PHÍ THU – CHI NĂM 2022 

(Kèm theo Báo cáo số      /BC-TTCNTT&TT ngày       /01/2023 của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Lào Cai)  

 

STT Nội dung Năm 2021 
Năm 2022 Kế hoạch Năm 

2023 Dự toán Thực hiện 

A Nguồn thu 9,819,462,112 8,698,000,000 7.345.495.029 9.650.000.000 

I Nguồn ngân sách 2,129,000,000 2,098,000,000 2.095.000.000 2.702.000.000 

II Nguồn từ đặt hàng 4,299,511,000 5,200,000,000 3.964.615.000 8.500.000.000 

III Nguồn từ hoạt động dịch vụ có thu 3,390,951,112 1,400,000,000 1.282.880.029  

1 Thu từ dịch vụ đào tạo 631,600,000 300,000,000 328.875.000 300.000.000 

2 Thu từ dịch vụ tư vấn 

2,774,551,112 1,100,000,000 954.005.029 850.000.000 
3 Thu từ dịch vụ phát triển phần mềm 

4 Thu từ dịch vụ bảo dưỡng, thi công 

5 Thu từ dịch vụ khác 

B Các khoản chi       

I Nguồn ngân sách       

1 Chi lương và các khoản đóng góp      

2 Chi đặc thù       

2.1 + Kinh phí quản lý mạng thông tin 1,501,760,000 1,501,759,916 1.648.000.000 1.510.000.000 

2.2 + Kinh phí hỗ trợ ATTT 411,240,000 447,000,000 447.000.000 447.000.000 

2.3 + Kinh phí mua sắm tài sản 152,000,000 422,000,000 0 745.000.000 

3 Chi thu nhập tăng thêm từ tiết kiệm ngân sách      1.564.345.000 

4 Trả lại ngân sách       

II Nguồn chi từ nguồn thu đặt hàng, dịch vụ       

1 Nộp ngân sách 770,566,211 660,000,000 524.749.503 965.000.000 

2 Chi lương và các khoản đóng góp 2,097,000,000 1,956,000,000 1.925.719.826 2.350.000.000 

3 Chi phí sản xuất các dịch vụ        

3.1 + Chi phí  2,678,479,000 2,325,689,754 2.019.235.047 3.769.173.000 

3.2 + Chi theo cơ chế khuyến kích, thu hút  45,256,145 32,545,621   

3.3 + Chi trả thù lao sản xuất trực tiếp 166,473,000 125,321,456 117.261.956 257.830.000 

4 Chi đặc thù       
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4.1 + Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng 32,924,000 15,000,000  25.000.000 

4.2 + Kinh phí mua sắm tài sản       

4.3 + Kinh phí quản lý       

5 Chênh lệch thu chi       

5.1 + Thực hiện Bổ sung thu nhập 1,312,603,781 1,056,209,354 442.688.043 1.430.000.000 

5.2 
+ Trích lập quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp 

(25%) 457,159,975 303,578,954 165.182.124 425.000.000 

5.3 + Trích lập các Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi 130,000,000 125,654,861 52.858.280 124.000.000 

5.4 + Trích quỹ dự phòng         

III Đáng giá mức độ tự chủ 100%   100% 100% 
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PHỤ LỤC 02: DỊCH VỤ CÓ THU THỰC HIỆN NĂM 2022 

(Kèm theo Báo cáo số       /BC-TTCNTT&TT ngày     /01/2023 của Trung tâm 

Công nghệ thông tin và Truyền thông Lào Cai)  

 

Stt Dịch vụ Tên đơn vị 

1 

Tư vấn khảo sát, lập đề cương và dự toán chi tiết công 

trình: Triển khai áp dụng một cửa, một cửa liên thông điện 

tử tại 28 đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Lào 

Cai 

VP UBND tỉnh 

2 

Tư vấn lập kế hoạch thuê dịch vụ CNTT "Mạng truyền số 

liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai 

đoạn 2022-2025" 

Sở TT&TT 

3 
Bảo trì hệ thống mạng LAN và các thiết bị tin học Công 

an tỉnh Lào Cai 

Công an tỉnh 

Lào Cai 

4 

Tư vấn khảo sát lập đề cương và dự toán chi tiết: Đầu tư 

cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục 

hành chính cấp xã 

VP  HĐND & 

UBND TX Sa 

Pa 

5 
Tư vấn kiểm thử phần mềm "Hệ thống quản lý dữ liệu quy 

hoạch chung thị xã trên nền GIS 

Ban QLDA TX  

Sa Pa 

6 
Xây dựng cuốn sách điện tử: Lịch sử đảng bộ khối các cơ 

quan tỉnh Lào Cai (Giai đoạn 1959-2019) 

Đảng ủy Khối 

CQDN 

7 

Thuê chuyên gia quản trị phần mềm cuộc thi trắc nghiệm 

trên internet tìm hiểu 75 năm lịch sử Đảng bộ huyện Bảo 

Yên (1974-2022) 

Huyện ủy Bảo 

Yên 

8 
Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị mạng tại Văn phòng Đoàn 

ĐBQH và HĐND tỉnh Lào Cai  

VP Đoàn ĐBQH 

và HĐND tỉnh 

Lào Cai 

9 

Tư vấn giám sát thi công lắp đặt thiết bị gói thầu Đầu tư 

cho bộ phận tiếp nhạn và trả kết quả giải quyết thủ tục 

hành chính cấp xã 

VP HĐND & 

UBND TX Sa 

Pa 

10 
Tư vấn khảo sát, lập đề cương và dự toán chi tiết : Xây 

dựng hệ thống thông tin cơ sở ứng dụng công nghệ số 
Sở TT&TT 

11 
Tư vấn lập khảo sát , lập dự toán chi tiết: sửa chữa hệ 

thông mạng Man kết nối các trụ sở hơp khối 
Sở TT&TT 

12 
Tư vấn kiểm thử phần mềm quản lý giá ( Cơ sở dữ liệu về 

giá trên địa bàn tỉnh) 
Sở Tài chính 

13 Xây dựng sách điện tử Ban TG Tỉnh ủy 

14 

Giám sát công tác triển khai, nghiệm thu: Thuê dịch vụ 

công nghệ thông tin bộ phần mềm du lịch thông minh tỉnh 

Lào Cai GĐ 2022-2024 

Sở Du lịch  
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PHỤ LỤC 03: MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2023 

(Kèm theo Báo cáo số       /BC-TTCNTT&TT ngày     /01/2023 của Trung tâm 

Công nghệ thông tin và Truyền thông Lào Cai) 

1. Dự toán Thu – Chi năm 2023 

STT Nội dung Kế hoạch năm 2023 

A Nguồn thu 9.650.000.000 

I Nguồn ngân sách 2.702.000.000 

II Nguồn từ đặt hàng 8.500.000.000 

III Nguồn từ hoạt động dịch vụ có thu  
1 Thu từ dịch vụ đào tạo 300.000.000 

2 Thu từ dịch vụ tư vấn 

850.000.000 
3 Thu từ dịch vụ phát triển phần mềm 

4 Thu từ dịch vụ bảo dưỡng, thi công 

5 Thu từ dịch vụ khác 

B Các khoản chi  
I Nguồn ngân sách  
1 Chi lương và các khoản đóng góp  
2 Chi đặc thù  

2.1 + Kinh phí quản lý mạng thông tin 1.510.000.000 

2.2 + Kinh phí hỗ trợ ATTT 447.000.000 

2.3 + Kinh phí mua sắm tài sản 745.000.000 

3 Chi thu nhập tăng thêm từ tiết kiệm ngân sách 1.564.345.000 

4 Trả lại ngân sách  
II Nguồn chi từ nguồn thu đặt hàng, dịch vụ  
1 Nộp ngân sách 965.000.000 

2 Chi lương và các khoản đóng góp 2.350.000.000 

3 Chi phí sản xuất các dịch vụ   
3.1 + Chi phí  3.769.173.000 

3.2 + Chi theo cơ chế khuyến kích, thu hút   
3.3 + Chi trả thù lao sản xuất trực tiếp 257.830.000 

4 Chi đặc thù  
4.1 + Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng 25.000.000 

4.2 + Kinh phí mua sắm tài sản  
4.3 + Kinh phí quản lý  
5 Chênh lệch thu chi  

5.1 + Thực hiện Bổ sung thu nhập 1.430.000.000 

5.2 
+ Trích lập quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp 

(25%) 425.000.000 

5.3 
+ Trích lập các Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc 

lợi 124.000.000 

5.4 + Trích quỹ dự phòng   

III Đáng giá mức độ tự chủ 100% 
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2. Chỉ tiêu đào tạo năm 2023 

Stt Nội dung 
Năm 2023  

(Chỉ tiêu đăng ký) 

1 

Đào tạo bồi dưỡng kỹ năng về an toàn thông tin 

cho đội ngũ cán bộ chuyên trách, phụ trách 

CNTT và an toàn thông tin 

 

1.1 
Đào tạo bồi dưỡng kỹ năng về ATTT cho cán bộ 

chuyên trách CNTT 
94 

1.2 
Đào tạo bồi dưỡng kỹ năng về ATTT cho cán bộ phụ 

trách CNTT 
256 

2 
Đào tạo, phổ biến kiến thức, nâng cao kỹ năng số 

và năng lực tiếp cận thông tin 
 

2.1 Đào tạo kỹ năng tổng hợp, phân tích số liệu 60 

2.2 

Đào tạo Tổ công nghệ số cộng đồng (Đào tạo cán bộ 

nòng cốt của huyện, thị xã, thành phố để triển khai 

cho Tổ công nghệ số cộng đồng) 

60 

Tổng cộng (chỉ tiêu): 470 

 

 


