
UBND TỈNH TÂY NINH             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       SỞ TƯ PHÁP                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   
    Số:             /KH-STP                          Tây Ninh, ngày     tháng  4  năm 2021 

KẾ HOẠCH 

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của 

Sở Tư pháp giai đoạn 2021 - 2025 

 

Thực hiện Quyết định số 125/QĐ-UBND ngày 15/01/2021 của UBND tỉnh 

Tây Ninh về việc ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong 

hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn 

thông tin mạng tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025. 

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc áp dụng và triển khai ứng 

dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2021-2025 tại cơ quan, Sở Tư pháp ban hành 

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2021-2025 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, từng 

bước xây dựng nền hành chính điện tử; xây dựng, hoàn thiện các hệ thống thông 

tin, cơ sở dữ liệu dùng chung; tạo môi trường làm việc điện tử giữa các phòng đơn 

vị thuộc và trực thuộc Sở và các cơ quan nhà nước với nhau nhằm nâng cao năng 

suất, hiệu quả công việc, giảm thời gian và chi phí hoạt động. 

2. Yêu cầu 

a) Hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật bảo đảm cho việc ứng dụng công 

nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan trên môi trường mạng được an toàn 

và có hiệu quả; 

b) Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ giữa các phòng, đơn vị 

thuộc và trực thuộc Sở thực hiện hoàn toàn dưới dạng điện tử để hạn chế thời gian 

và chi phí; 

c) Công chức, viên chức, người lao động phải được cung cấp tài khoản và 

thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử của tỉnh trong xử lý công việc. 

          II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH GIAI ĐOẠN 2021-2025 

1. Hạ tầng kỹ thuật 

Thường xuyên trang bị máy tính, máy in, trang bị phần mềm duyệt virus để 

hạn chế mất dữ liệu. 

2. Ứng dụng công nghệ thông tin tại đơn vị 

a) Tăng cường sử dụng khai thác triệt để Phần mềm Lý lịch tư pháp quốc 

gia do Bộ Tư pháp cung cấp; 
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b) Thường xuyên cập nhật thông tin lên Cổng Thông tin điện tử của Sở, 

Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, nhất là văn bản quy phạm pháp luật về 

chuyên ngành, danh mục thủ tục hành chính và dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4; 

c) Đẩy mạnh việc sử dụng chữ ký số và gửi liên thông văn bản qua hệ thống 

Văn phòng điện tử (Egov); 

d) Tiếp tục tập huấn phần mềm hộ tịch cho 09 huyện, thị xã, thành phố và 

94 xã, phường, thị trấn; 

đ) Tăng cường đẩy mạnh việc sử dụng phần mềm một cửa điện tử; 

e) Quán triệt công chức, viên chức, người lao động sử dụng hộp thư điện tử 

của tỉnh trong công việc; 

g) Cập nhật thường xuyên báo cáo số liệu lên Phần mềm Kinh tế xã hội; 

phần mềm hệ thống thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy. 

h) Tiếp tục triển khai thực hiện Phần mềm Cơ sở dữ liệu công chứng, chứng 

thực trên địa bàn tỉnh Tây Ninh theo Quy chế do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.  

i) Khai thác và sử dụng phần mềm quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp 

pháp lý. 

j) Triển khai các dịch vụ công trực tuyến theo đúng quy định của pháp luật. 

3. Nguồn nhân lực cho ứng dụng công nghệ thông tin 

Công chức, viên chức, người lao động phải tham gia đầy đủ các lớp về triển 

khai, tập huấn sử dụng phần mềm chuyên ngành do Bộ Tư pháp tổ chức, công 

chức chuyên trách công nghệ thông tin phải được bồi dưỡng  thường xuyên để 

nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin do cơ quan có thẩm quyền tổ chức 

và triển khai, hướng dẫn cho công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị. 

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Kết hợp chặt chẽ việc triển khai Kế hoạch này với việc thực hiện Chương 

trình cải cách hành chính để ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của 

cơ quan, đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng hiệu quả ứng dụng công nghệ 

thông tin trong quá trình xử lý hồ sơ nghiệp vụ. 

2. Bố trí công chức phụ trách công nghệ thông tin theo dõi hướng dẫn và 

đôn đốc thực hiện kế hoạch đã đề ra. 

3. Thường xuyên rà soát sửa đổi, bổ sung các quy chế về ứng dụng công 

nghệ thông tin phù hợp với quy định của pháp luật. 

IV. DANH SÁCH CÁC HẠNG MỤC TIẾP TỤC THỰC HIỆN 

Để đảm bảo việc triển khai, sử dụng các phần mềm nội bộ và phần mềm 

chuyên ngành phục vụ công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025, Sở Tư 

pháp tiếp tục triển khai, cải tiến để thực hiện các hạng mục sau đây: 

1. Chuẩn hóa và tích hợp dữ liệu từ các cơ quan đăng ký hộ tịch tại địa 

phương vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc. 
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2. Thực hiện Đề án Đổi mới, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin 

trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 – 2021 của Bộ Tư 

pháp. 

3. Phần mềm Cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Tây 

Ninh theo Quy chế do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và triển khai thực hiện 

giai đoạn 2. 

4. Triển khai thực hiện hiệu quả các phần mềm chuyên ngành: Phần mềm 

thống kê ngành Tư pháp; Phần mềm hộ tịch, Phần mềm Lý lịch tư pháp quốc 

gia… 

5. Tiếp tục triển khai số hóa dữ liệu hộ tịch. 

6. Triển khai các TTHC trên dịch vụ công tỉnh và dịch vụ công của Chính 

phủ theo đúng quy định của pháp luật. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Chánh Văn phòng Sở có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Kế 

hoạch này, đôn đốc, theo dõi tiến độ thực hiện và báo cáo kết quả cho Ban Giám 

đốc Sở. 

2. Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở quán triệt công 

chức, viên chức và người lao động thuộc trách nhiệm quản lý thực hiện tốt Kế 

hoạch này. 

Trên đây là Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông giai đoạn 2021-2025 của 

Sở Tư pháp./. 

Nơi nhận:                                                                                GIÁM ĐỐC 
- Sở Thông tin và truyền thông;                                                       
- Ban Giám đốc Sở;                                                                                           

- Các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc; 

- Đăng Cổng TTĐT Sở; 

- Lưu: VT,VP. 
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