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QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin
tại Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2018
B ộ TRƯỞNG
B ộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
Căn cứ Luật An toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13 ngày 19/11/2015;
Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về
ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16/08/2017 của Chính phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học
và Công nghệ;
Căn cứ Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về
Chính phủ điện tử;
Căn cứ Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng
Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ
thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020;
Căn cứ Quyết định số 572/QĐ-BKHCN ngày 24/3/2016 của Bộ trưởng
Bộ KH&CN về việc Phê duyệt Ke hoạch thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP
ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử của Bộ Khoa học và Công
nghệ;
Căn cứ Quyết định số 3903/QĐ-BKHCN ngày 07/12/2016 của Bộ trưởng
Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Ban hành Ke hoạch ứng dụng công nghệ
thông tin tại Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2016 - 2020;
Căn cứ Công văn số 3500/BTTTT-THH ngày 27/9/2017 của Bộ Thông
tin và Truyền thông về việc hướng dẫn xây dựng Ke hoạch ứng dụng công nghệ
thông tin năm 2018;
Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch ứng dụng công
nghệ thông tin tại Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2018.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Vụ trưởng Vụ Kế
hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ
trưởng các đom vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);^
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Ban Chi đạo ƯDCNTT (để t/h);
- Bộ TTTT, Bộ KHĐT, Bộ TC;
- Lưu: VT, TTCNTT.
-

KT. B ộ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Phạitíi Đại Dương

KÉ HOẠCH
ứ n g dụng công nghệ thông tin tại Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2018
(Ban hành kèm theo Q uyết định sổ ỹỂẼ /Q Đ -B K H C N n g à yã ẩ thảngẬ^L năm 2017
của B ộ trưởng B ộ K hoa học và C ông nghệ)

I. Căn cứ lập Kế hoạch
- Luật Công nghệ thông tin (CNTT) số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Luật An toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13 ngày 19/11/2015;
- Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng
CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước;
- Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngàỵ 16/08/2017 của Chính phủ quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công
nghệ (KH&CN);
- Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về Chương trình
tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020;
-Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ về Chính phủ
điện tử (CPDT);
- Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 26/8/2016 của Chính phủ về việc phê duyệt
Chủ chương đầu tư các Chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020;
- Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan
nhà nước giai đoạn 2016-2020;
- Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09/06/2017 của Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của các bộ, ngành, địa
phương triển khai năm 2017;
- Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt Ke hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020;
- Công văn số 1178/BTTTT-THH ngày 21/4/2015 của Bộ Thông tin và
Truyền thông về việc ban hành Khung Kiến trúc CPĐT Việt Nam, Phiên bản 1.0;
- Quỵết định số 3903/QĐ-BKHCN ngày 7/12/2016 của Bộ trưởng Bộ
KH&CN về việc ban hành Kế hoạch ứng dụng CNTT tại Bộ KH&CN giai đoạn
2016-2020;
- Quyết định số 837/QĐ-BKHCN ngày 12/4/2016 của Bộ trưởng Bộ

KH&CN về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước của Bộ
KH&CN giai đoạn 2016-2020;
- Quyết định số 572/QĐ-BKHCN ngày 24/3/2016 của Bộ trưởng Bộ
KH&CN về việc Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày
14/10/2015 của Chính phủ về CPĐT của Bộ KH&CN;
^- Công văn số 3 500/BTTTT-THH ngày 27/9/2017 của Bộ Thông tin và
Truyền thông về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2018.
II. Mục tiêu ứng dụng CNTT năm 2018

Đấy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của Bộ, phục vụ người dân và
doanh nghiệp hiệu quả hơn, gắn kết, thúc đẩy cải cách hành chính, đẩy nhanh tiến
độ xây dựng CPĐT:
- Tiếp tục dự án nâng cấp, tối ưu hạ tầng CNTT, an toàn, an ninh thông tin
đảm bảo hoạt động cho các hệ thống phần mềm mới được cài đặt và duy trì trên
hạ tầng dùng chung: Hệ thống nền tảng dịch vụ công trực tuyến, hệ thống phần
mềm nền tảng dùng chung cơ bản cho các đơn vị trực thuộc Bộ (quản lý văn bản
và điều hành, kế toán - tài chính, quản lý cán bộ, CSDL, nghiệp vụ, danh mục
dùng chung, ...).
- Duy trì liên thông, công khai trong việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến;
tích hợp và an toàn dữ liệu.
- Giảm thiểu thời gian xử lý về thủ tục hành chính bằng việc tăng mức độ
trực tuyến đối với các thủ tục hành chính, đặc biệt các thủ tục hành chính liên
quan đến hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu, tăng cường hậu kiểm.
III. Nội dung kế hoạch

1. ứ n g dụng CNTT trong nội bộ cơ quan nhà nước
- Duy trì hệ thống quản lý văn bản và điều hành, triển khai thông suốt đến
từng cá nhân của các đơn vị trực thuộc.
- Duy trì, cập nhật các hệ thống thông tin (HTTT) chung khác của Bộ như:
Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức; Quản lý xây dựng văn bản pháp quy.
- Duy trì, nâng cấp, xây dựng các hệ thống ứng dụng CNTT chuyên ngành
của các đơn vị.
- Đảm bảo các đơn vị trực thuộc Bộ sử dụng các ứng dụng cơ bản bao gồm:
Kế toán - tài chính, Thanh tra khiếu nại tố cáo, Quản lý đề tài khoa học.
- Sử dụng giải pháp nguồn mở đối với một số hệ thống ứng dụng CNTT
của Bộ.
- Duy trì và triển khai các CSDL phục vụ công tác quản lý và chuẩn bị
phương án kết nối, liên thông dữ liệu chung của Bộ.
2. ứ n g dụng CNTT phục vụ cá nhân và tổ chức

- Duy trì việc cung cấp thông tin và các chức năng và tính năng của cổng
thông tin điện tử Bộ, đáp ứng tối đa nhu cầu cung cấp thông tin cho cá nhân, tổ
chức và doanh nghiệp.
- Tiếp tục duy trì cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ và các đơn vị được
giao chủ trì cung cấp dịch vụ công, đảm bảo việc triển khai cung cấp dịch vu công
trực tuyến của Bộ được thực hiện theo định hướng tại Quyết định số 1819/QĐTTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày
14/10/2015 của Chính phủ và theo lộ trình hằng năm đã được Bộ phê duyệt.
- Duy trì các hệ thống hỗ trợ cá nhân và tổ chức như: hệ thống tiếp nhận và
phản hồi ý kiến từ cá nhân/ tổ chức với các đơn vị trực thuộc Bộ và hệ thống công
khai tiến độ giải quyết hồ sơ cho các đơn vị trực thuộc Bộ kết nối với cổn g thông
tin điện tử Chính phủ.
- Xây dựng chính sách khuyến khích, tạo điều kiện để tăng tỉ lệ hồ sơ xử lý
qua mạng /hồ sơ giấy.
- Tại bộ phận một cửa tăng cường các giải pháp hỗ trợ, phối hợp truyền
thông với các đơn vị liên quan để tăng số hồ sơ tiếp nhận tại bộ phận một cửa và
xử lý trực tuyến.
3. Xây dựng, hoàn thiện các hệ HTTT, CSDL chuyên ngành; HTTT,
CSDL quốc già tạo nền tảng'phát triển CPĐT
- Tiếp tục hoàn thiện và duy trì các HTTT cung cấp dịch vụ công trực tuyến.
- Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện CSDL về KH&CN bao gồm: Tổ chức
KH&CN; Nhiệm vụ KH&CN; Thống kê KH&CN; Doanh nghiệp KH&CN; Tiêu
chuẩn đo lường chất lượng; Thông tin sở hữu trí tuệ; Thống kê KH&CN; Công
nghệ, công nghệ cao và công nghệ chuyển giao; Công bố khoa học và trích dẫn
khoa học; cán bộ nghiên cứu thực hiện nhiệm vụ KH&CN.
- Xây dựng hệ thống trao đổi và tích hợp các CSDL của Bộ KH&CN.
- Tiếp tục hoàn thiện xây dựng CSDL chuyên ngành: cán bộ nghiên cứu
khoa học và phát triển công nghệ, tổ chức KH&CN, về doanh nghiệp KH&CN,
quản lý KH&CN, Sở hữu trí tuệ, Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Năng lượng
nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân.
- Xây dựng thí điểm mô hình dữ liệu các danh mục dùng chung của Bộ.
- Xây dựng một số CSDL phục vụ chuyên ngành: KH&CN, các chương
trình KH&CN trọng điểm cấp Nhà nước, sáng chế, năng lượng nguyên tử, hồ sơ
công nghệ.
4. Phát triển nguồn nhân lực
- Đào tạo, tập huấn các cán bộ chuyên trách CNTT về xây dựng, triển khai
Kiến trúc CPĐT của Bộ; an toàn, an ninh thông tin; sử dụng phần mềm mã nguồn
mở.

- Đào tạo, tập huấn cho cán bộ, công chức về kỹ năng sử dụng, khai thác
các HTTT;
- Đào tạo, tập huấn cho cán bộ chuyên trách về CNTT các nội dung chuyên
sâu về quản trị mạng, quản trị hệ thống; an toàn, an ninh thông tin;...
5. Phát triển hạ tầng kỹ thuật
- Nâng cấp hạ tầng CNTT dùng chung của Bộ phục vụ việc cung cấp dịch
vụ công trực tuyến,hạ tầng CSDL, danh mục dùng chung, ...
- Tiếp tục chuẩn hóa các hệ thống để thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa
các HTTT, CSDL trong nội bộ Bộ, ngành, địa phưomg và với các HTTT, CSDL
bên ngoài.
- Tiếp tục nghiên cứu xây dựng nền tảng chia sẻ dịch vụ KH&CN (STSP Science and Technology Services Platform).
- Tiếp tục triển khai, sử dụng chữ ký số trong hoạt động ứng dụng CNTT.
- Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin các hệ thống ứng dụng của Bộ.
- Đảm bảo cơ sở hạ tầng CNTT cơ bản cho cán bộ trong Bộ (máy tính cá
nhan, Internet, đường truyền, thư điện tử, phần mềm diệt virus,...).
IV. Giải pháp
1. Giải pháp môi trường chính sách:
Cần xác định rõ các văn bản tạo môi trường pháp lý để thúc đẩy, triển khai
ứng dụng CNTT của Cơ quan mình. Ưu tiên các văn bản, chính sách như:
- Xây dựng và ban hành Kế hoạch ứng dụng CNTT tại Bộ;
- Xây dựng và ban hành Quy chế về an toàn, an ninh thông tin tại Bộ;
- Xây dựng và ban hành Quy chế sử dụng, trao đổi văn bản điện tử tại Bộ;
- Xây dựng và ban hành Lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại Bộ
năm 2018;
2. Giải pháp tài chỉnh:
- Đối với những đơn vị có đủ năng lực về nhân sự CNTT và tài chính, hằng
năm chủ động xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT của đơn vị.
- Đối với những đơn vị chưa đủ năng lực về nhân sự CNTT và tài chính,
chủ động phối hợp với Trung tâm CNTT để được hướng dẫn, xây dựng kế hoạch
và triển khai ứng dụng CNTT tại đơn vị trong kế hoạch ứng dụng CNTT chung
của Bộ hằng năm.
3. Giải pháp gắt kết chặt chẽ ứng dụng CNTT vói cải cách hành chính:
Thực hiện Chương trình phối hợp Thúc đẩy gắn kết ứng dụng CNTT với
cải cách hành chính giai đoạn 2017-2020:

- Ban hành quy chế quản lý văn bản đi, văn bản đến và lập hồ sơ, tài liệu
điện tử.
- Tăng cường phối hợp giữa các đơn vị để triển khai Kế hoạch ứng dụng
CNTT tại Bọ.
- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên cổng thông tin điện của
Bộ về ứng dụng CNTT phục vụ hiện đại hóa hành chính, thúc đẩy gắn kết chặt
chẽ hoạt động ứng dụng CNTT với công tác cải cách hành chính của các cơ quan
n h à nước.

- Duy trì, cập nhật CSDL về cán bộ, công chức, viên chức.
- Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện kế hoạch ứng dụng
CNTT hằng năm và 5 năm của Bộ.
Thực hiện chuẩn hóa quy trình, thủ tục hành chính; áp dụng hệ thống quản
lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN.
4. Giải pháp bảo đảm an toàn thông tin:
- Mỗi đơn vị cần phân công lãnh đạo đơn vị, cá nhân phụ trách công tác an
toàn, an ninh thông tin của đơn vị.
- Rà soát phân loại các HTTT do đơn vị đang trực tiếp quản lý, vận hành
theo tiêu chí xác định cấp độ tại Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016
của Chính phủ về bảo đảm an toàn HTTT theo cấp độ.
- Tổ chức tập huấn về an toàn, an ninh thông tin cho các các bộ chuyên trách
về an toàn, an ninh thông tin tại các đơn vị.
5. Giải pháp tổ chức, triển khai:
Tăng cường cam kết và tham gia trực tiếp của các cấp lãnh đạo, đặc biệt là
sự chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo Bộ và Ban Chỉ đạo ứng dụng CNTT Bộ trong
quá trình phát triển và triển khai ứng dụng CNTT.
Đối với việc xây dựng, triển khai các CSDL, các HTTT của các đơn vị phải
đảm bảo kết nối liên thông với các CSDL dùng chung của Bộ (CSDL chuyên gia
KH&CN, CSDL cán bộ, công chức, viên chức,...) và sẵn sàng cung cấp số liệu
báo cáo trên cổn g thông tin điện tử Bộ KH&CN.
Đối với các đơn vị chủ động triển khai kế hoạch ứng dụng CNTT phải đảm
bảo phù hợp với Kiến trúc CPĐT của Bộ, tích hợp và liên thông hạ tầng kỹ thuật
và các HTTT dùng chung của Bộ.
V. Danh muc nhiêm vu, dư án
Đối với các nhiệm vụ dự án đề xuất thực hiện cần ưu tiên các nhiệm vụ, dự
án có tính chất nền tảng, dùng chung để thúc đẩy ứng dụng CNTT trong các cơ
quan nhà nước theo hướng đồng bộ, thống nhất. Căn cứ định hướng chung, đê

xuất các nhiệm vụ, dự án cho phù hợp trên cơ sở đảm bảo nguồn lực triển khai,
trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, tránh trùng lặp lãng phí. Chi tiết danh mục tại
Phụ lục kèm theo.
VI. Tổ chức thưc hiên
•

•

1. Các đơn vị trực thuộc Bộ
a) Thực hiện các nội dung về ứng dụng CNTT đã đươc nêu trong Phụ lục
kèm theo.
b) Phối hợp cùng Trung tâm CNTT trong việc triển khai các ứng dụng
CNTT của Bộ.
c) Kiểm tra, đánh giá và báo cáo định kỳ hằng năm và đột xuất (khi có yêu
cầu) về tình hình thực hiện Ke hoạch theo hướng dẫn và yêu cầu của Trung tâm
CNTT để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng.
d) Khai thác, sử dụng các HTTT dùng chung của Bộ và ứng dụng CNTT
riêng của đơn vị theo đúng quy định.
đ) Cử và tạo điều kiện cho các cán bộ tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng
về kỹ nang CNTT.
2. Trung tâm CNTT
a) Chủ trì, phối hợp với cạc đơn vị liên quan xây dựng, triển khai, hướng
dẫn, kiểm tra và đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ trong Ke hoạch này sau khi được
Lãnh đạo Bộ phê duyệt.
b) Xây dựng báo cáo định kỳ 06 tháng và đột xuất (khi có yêu cầu) gửi Bộ
trưởng, đề xuất điều chỉnh các nội dung Kế hoạch cho phù hợp với tình hình ứng
dụng CNTT trong các hoạt động của Bộ.
c) Nghiên cứu, xây dựng, sửa đổi và trình Bộ trưởng ban hành các văn bản,
quy định nhằm thúc đẩy ứng dụng CNTT trong nội bộ Bộ.
d) Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng dự thảo Kế hoạch
ứng dụng CNTT của Bộ năm 2019 trình lãnh đạo Bộ phê duyệt.
đ) Tổ chức kiểm tra, theo dõi, báo cáo định kỳ việc thực hiện Kế hoạch này
của các đơn vị trực thuộc Bộ.
3. Vu• Kế hoach
-Tài chính
•
a) Trên cơ sở Kế hoạch này, thực hiện cân đối nguồn vốn trong nước và
nước ngoài cho ứng dụng và phát triển CNTT; bố trí kinh phí đã được cân đối
trong dự toán chi ngân sách năm cho các đề tài, dự án thành phần trong Kế hoạch
này theo quy định.
b) Hướng dẫn các đơn vị liên quan trong công tác giải ngân các nhiệm vụ
trong Ke hoạch này đúng tiến độ và tuân thủ theo các quy định của pháp luật.
5. Văn phòng Bộ

a) Phối hợp với Vụ Pháp chế chủ trì thực hiện việc chuẩn hóa và áp dụng
các quy trình hành chính tại cơ quan Bộ, bảo đảm gắn kết chặt chẽ việc ứng dụng
CNTT trong quá trình cải cách hành chính của Bộ, giữa các đơn vị trực thuộc Bộ
và với các đơn vị ngoài Bộ.
b) Phối hợp với Trung tâm CNTT xây dựng, triển khai các nhiệm vụ được
phân công trong Ke hoạch này.
6. Vu Tổ chức cán bô
•

•

Phối hợp với Trung tâm CNTT đưa nội dung đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng
CNTT vào kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cho các cán bộ, công chức, viên chức đang
công tác tại các đơn vị trực thuộc Bộ.
7. Vụ Công nghệ cao
•

o

13

•

Phối hợp cùng Trung tâm CNTT triển khai một số nhiệm vụ thuộc Nghị
quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về CPĐT./.

Phụ lục
4NH MỤC NHIỆM v ụ / ĐÊ TÀI/ D ự ÁN D ự KIẾN TRIỂN KHAI TRONG KẾ HOẠCH
V
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ỨNG DỤNG CNTT NĂM 2018

(Ban hành kèm theo Quyết định số ả 1ỈŨẾ....... ngày l$Jd2J2QỈ 7của Bộ Khoa học và Công nghệ)

A. Danh muc đê tài, dư án
•

ST T

I
1
2

7

m

C h ư ơ n g trìn h /Đ ề tài/D ự án/N hiệm vụ K H & C N

C ơ q u a n chủ trì

T hời gian
thự c hiện

N hiệm vụ cấp Q uốc gia
Xây dựng và vận hành cổng thông tin khởi nghiệp và sáng tạo quốc
gia năm 2017
Xây dựng hệ thống thông tin quản lý, phân tích CSDL và cập nhật
thông tin đổi mới sáng tạo

Cục Thông tin khoa học và
công nghệ quốc gia
Cục Phát triển thị trường và
doanh nghiệp KH&CN

2017-2018
2018

II

N hiệm vụ cấp Bộ

1

Giải pháp Hệ điều hành m ã nguồn mở tiết kiệm năng lượng cho các
thiết bị Internet o f Things (IoT)

Trung tâm CNTT

2 0 1 7 -2 0 1 8

2

Nghiên cứu và triển khai thử nghiệm mô hình điện toán đám mây
Private Cloud sử dụng giải pháp nguồn m ở

Trung tâm CNTT

2 0 1 7 -2 0 1 8

3

Xây dựng giải pháp công nghệ và mô hình hệ thống xử lý thông tin
tích họp hỗ trợ công tác chăm sóc cánh đồng lúa giống

Viện ứ n g dụng Công nghệ

2018-2019

Viện ứ n g dụng Công nghệ

2018-2019

Viện ứ n g dụng Công nghệ

2018-2019

5

Nghiên cứu, xây dựng hệ thống hỗ trợ nhận dạng m ặt người trong
video phục vụ giám định, phòng chống tội phị
Xây dựng hệ thống tự động hóa công đoạn bốc dỡ thanh nguyên khai
trong dây chuyển tuyển than

6

7

8
9
10

11

in
1

Nghiên cứu quy trình quản lý, xây dựng kế hoạch nội bộ và triển khai
ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác xây dựng kế hoạch nội Vụ Kế hoạch - Tài chính
bộ của Bọ KH&CN
Nghiên cửu, xây dựng kiến trúc nền tảng hỗ trợ phát triển dịch vụ công
trực tuyến tại Bộ KH&CN. Triển khai thử nghiệm 15 dịch vụ công Trung tâm CNTT
trực tuyến tại Bộ KH&CN.
Đe tài "Nghiên cứu, triển khai thí điểm mô hình dữ liệu các danh mục
Trung tâm CNTT
dùng chung của Bộ K H & CN phục vụ triển khai chính phủ điện tử
Đe án " Nghiên cứu cơ chế bảo đảm an toàn thông tin trên mạng của
Bộ KH&CN"

2017-2018

2017-2018

2018

Trung tâm CNTT

2018

Nghiên cứu đóng gói nền tảng thư viện điều khiển cho m ột số thiết bị
Trung tâm CNTT
IoT thông dụng trên nền tảng công nghệ m ở
Nghiên cứu đề xuất mô hình quản lý và khai thác “M ã định danh tài
Cục Thông tin KH&CN Quốc
liệu số (Digital Object Identifier-D OI)” đối với tài nguyên số của Việt
gia
Nam.
N hiệm vụ cấp cơ
ứ n g dụng CNTT nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn di sản văn hóa,
Viện ứ n g dụng Công nghệ
đẩy mạnh quảng bá du lịch khu vực Chùa Dơi, tỉnh Sóc trăng

2018 -2 0 1 9

2018-2019

2018

2

Xây dựng hệ thống dữ liệu sơ cấp của các Chương trình KH&CN trọ
điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2006-2015 và phân tích sơ bộ để phục
vụ công tác đánh g

Viện Đánh giá khoa học
Định giá công nghệ

3

Nghiên cứu xây dựng CSDL về Cộng tác viên phục vụ công tác
chuyên môn tại Trung tâm N C & PT Hội nhập KH& CN quốc tế

Trung tâm NC&PT hội nhập
KH&CN quốc tế

2018

4

Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng và nội dung Trung tâm Nghiên cửu và
của Cổng thông tin
điện tử truyền thông KH&CN Phát triển truyền thông
(truyenthongkhoahoc.’
KH&CN

2018

IV

D ự án

V '

2018

1

Xây dựng hệ thống cổng kết nối, trao đổi thông tin với cổng thông tin
M ột cửa quốc gia

Trung tâm CNTT

2018

2

Xây dựng hệ thống thông tin tích hợp phục vụ triển khai Chính phủ
điện tử tại Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2017-2020

Trung tâm CNTT

2018-2020

Xây dựng hệ thống trao đổi và tích hợp các CSDL của Bộ KH&CĨ

Cục Thông tin KH&CN
Quốc gia

2018-2019

B. Danh mục nhiệm vụ thường xuyên
ST T
I

1

C hư ơ ng trìn h /Đ ề tà i/D ự án/N hiệm vụ K H & C N

C ơ q u a n chủ trì

T hời gian
lự c hiệ

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo
lường Chất lượng

2018

Trung tâm CNTT

2018

Cục Sở hữu trí tuệ

2018

H A• TẦ N G K Ỹ T H U Ả• T

Duy trì, vận hành và quản lý đường truyền internet/ hệ thống mạng
không dây

Cục An toàn bức xạ và hạt
nhân
Cục ứ n g dụng và Phát triểi
công ng
Trung tâm Truyền thông

2018
2018
2018

Cục Thông tin KH&CN Quốc
gia
Viện N ăng lượng nguyên tử
VN

2

Hỗ ừ ợ hoạt động Trung tâm máy tính

3

Duy trì, bảo trì và vận hành Hạ tầng Điện toán đám mây của Bộ
KH&CN.

4

Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin (Rà soát, xử lý các nguy cơ có
thể bị tin tặc tấn công, chiếm quyền kiểm soát và thất thoát dữ liệu,
mua bản quyền sử dụng các phần mềm an toàn, an ninh thông tin ,...)

2018
2018

Trung tâm CNTT

2018

Trung tâm CNTT

2018

Cục Sở hữu trí tuệ

2018

5

Kiểm tra, đánh giá A TTT các hệ thống thông tin của Bộ Khoa học
và Công nghệ tại 113 Trần Duy H ưng

Trung tâm CNTT

2018

6

Thuê thiết bị Hội nghị truyền hình phục vụ giao ban tháng của Bộ

Trung tâm CNTT

2018

7

Thuê cơ sở hạ tầng thiết bị CNTT để duy trì thực hiện 04 thủ tục
hành chính thuộc dự án: “ứ n g dụng CNTT của Bộ KH&CN để kết
nối với hệ thống CNTT của Bộ Tài chính trên Cơ chế m ột cửa quốc
gia” sau khi hoàn thành

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo
lường Chất lượng

2018

Cục A n toàn bức xạ và hạt
nhân

2018

Trung tâm CNTT

2018

Báo Khoa học và Phát triển

2018

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo
lường Chất lượng

2018

Cục An toàn bức xạ và hạt
nhân

2018

8

Nâng cấp, bảo trì, sửa chữa, tăng cường ữang thiết bi CNTT

Ứ NG DUNG C N T T T R O N G N Ô I B ô
•

1

•

•

Duy trì và cập nhật CSDL và hệ thống CNTT

2

3

Duy trì thư viện điện tử của V iện N LN TV N N ăng lượng nguyên tử
Việt Nam
Biên soạn, in ấn các ấn phẩm thông tin tư liệu ngành; Cập nhật và
duy trì kho tài liệu bản giấy, bản điện tử và các CSDL phục vụ tra
cứu thông tin về tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Viện Năng lượng nguyên tử
Việt Nam

2018

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo
lường Chất lượng

2018

2018

4

Khai thác, duy trì và phát triển CSDL chuyên gia phục vụ công tác
quản lý cua Bọ K H& CN

V iện Đ ánh giá khoa học và
Đ ịnh giá công nghệ

5

Tích họp thông tin, hình thành CSDL và phổ biến các sáng chế phục
vụ cho hoạt động chuyển giao công ng

6

Thông tin và CSDL về hội nhập quốc tế về KH & CN

Viện N ghiên cứu và sáng chế
và khai thác Công nghệ
Trung tâm Nghiên cứu và
Phát triển hội nhập KH&CN
quốc tế

7

8

9

11

Duy trì, vận hành và nâng cao tính sẵn sàng cho các ứng dụng CN TT
đang cài đặt và khai thác tại Phòng m áy chủ của Bộ phục vụ công Trung tâm CNTT
tác quản lý .
Đảm bảo Hệ thồng các CSDL (CSDL) đang cài đặt và khai thác tại
Phòng m áy chủ của Bộ hoạt động ổn định phục vụ công tác quản lý Trung tâm CNTT
(câu hình, cập nhật, sao lưu, phục h
Quản trị, vận hành, sử dụng phần mềm Quản lý xây dựng Đề án tí
Bộ KH&CN
Quản trị, vận hành hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành
tác nghiệp của Bộ KH&CN.
Cập nhật, phổ biến các giải pháp và mô hình phát triển về công nghệ
mở

2018

2018

2018

2018

Trung tâm CNTT

2018

Trung tâm CNTT

2018

Trung tâm CNTT

2018

12

Xây dựng và cập nhật CSDL về KH & CN

Cục Thông tin KH&CN Quốc
g

2018

13

Cập nhật hệ CSDL quốc gia về các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng
ừong lĩnh vực năng lượng nguyên tử

Cục Năng lượng nguyên tử

2018

14

15
16
17
18

Đánh giá thực trạng, cập nhật dữ liệu của các tổ chức tư vấn chuyến
Cục ứ n g dụng và Phát triển
giao công nghệ để thúc đẩy hoạt động tư vấn, môi giới và xúc tiến
Công nghệ
CGCN.
Cập nhật dữ liệu công nghệ phục vụ công tác quản lý nhà nước và
Cục ứ n g dụng và Phát triển
hỗ trợ hoạt động tra cứu, cung cấp thông tin công nghệ cho doanh
Công nghệ
nghiệp.
Cục Thông tin KH&CN Quốc
Nhập Sách, Tạp chí, CSDL KH& CN trong và ngoài nước
gia
Cục Thông tin KH&CN Quốc
M ua quyền truy cập CSDL ScieceDirect và Scopus
gia
Xây dựng CSDL Hồ sơ công nghệ phục vụ xây dựng bản đồ công Cục ứ n g dụng và Phát triển
công nghệ
nghệ và cung cấp cho các tổ chức, người dùng tin

2018

2018
2018
2018
2018

19

Phần mềm theo dõi, tính định mức xử lý đơn cho cán bộ

Cục Sở hữu trí tuệ

2018

20

Nâng cấp, xây dựng phần mềm công cụ tra cứu nội bộ

Cục Sở hữu trí tuệ

2018

21

Nâng cấp, xây dựng phần mềm tra cứu cho công chúng

Cục Sở hữu trí tuệ

2018

ỨNG DUNG
C N T T P H U• C
•
1
2
3
4

vu• CÁ

N H Â N VÀ T Ồ C H Ứ C

Duy trì hoạt động hệ thống Intremet, Văn phòng điện tử, Thư điện Viện N ăng lượng nguyên tử
tử, Website và cung cấp tin bài cho W ebsite của Viện
Việt Nam
Duy trì hoạt động của Ban Biên tâp c ổ n g thông tin điện tử của Bộ
Trung tâm CNTT
KH&CN (Portal M OST)
Đảm bảo thông tin cho c ổ n g thông tin điện tử (Portal M OST).
Quản trị, vận hành hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức
độ 4 của Bọ KH&CN.

2018
2018

Trung tâm CNTT

2018

Trung tâm CNTT

2018

5

6

7

8

Thuê cộng tác viên: Quản trị website tiêng V iệt và tiêng Anh,
fanpage, users...; X ây dựng nội dung website; Khai thác thông tin tài
liệu website, cập nhật nội dung và những việc khác liên quan đên
website
Thực hiện chuyên mục Đổi mới sáng tạo trên trang điện tử

Triển khai dịch vụ công trực tuyến

Nâng cấp, Duy trì trang/ cổng TTĐT

Tạp chí KH&CN Việt Nam

2018

Tạp chí Tia Sáng
Cục A n toàn bức xạ và hạt
nhân
Ban quản lý Khu công nghệ
cao H òa lạc
Cục Sở hữu trí tuệ
Cục Thông tin KH&CN quốc
gia
Quỹ phát triển KH&CN quốc
gia
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo
lường Chất lượng
Cục A n toàn bức xạ và hạt
nhân
Tổng cục Tiêu chuẩn
lường Chất lượng
N hà xuất bản Khoa học và Kỹ
thuật
Cục Thông tin KH&CN Quốc
J •
Cục Công tác phía Nam
Tạp chí KH&CN Việt Nam
Trung tâm Nghiên cứu và
Phát triển truyền thông
KH & CN
Cục N ăng lượng nguyên tử

2018
2017-2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

Trung tâm Nghiên cứu và
Phát triển truyền thông
KH&CN
Viện Đánh giá khoa học và
Đinh giá công nghệ
Tạp chí Tia Sáng
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IV

X ây dựng hệ th ố n g th ô n g tin tiếp nhận, trao đổi, x ử lý th ô n g tin,
d ữ liệu điện tử v ớ i h ệ th ố n g hải q uan m ộ t c ử a qu ố c g ia củ a B ộ Cục An toàn bức xạ và hạt
K h o a học & C ô n g n g h ệ - p h ân h ệ C ục A n to à n b ứ c x ạ v à h ạt nhân
nhân
C H IN H SÁCH C H O Ứ N G DỤN G K H & C N
Quản lý, thúc đẫy ứng dụng CNTT của Bộ KH&CN.
Phát triển cộng đồng và hoạt động thông tin phục vụ phát triển phần
mềm nguồn mở

2018
2018
2018

2018

Trung tam CNTT

2018

Trung tâm CNTT

2018

