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KẾ HOẠCH 

Ứng dụng Công nghệ thông tin phục vụ đại hội Đảng các cấp và 

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 

 
 

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về 

Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 

Đảng, Kế hoạch số 193-KH/TU, ngày 28/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh 

uỷ về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của 

Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xây dựng kế hoạch ứng dụng công 

nghệ thông tin phục vụ Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm 

các nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Ứng dụng sâu rộng, triệt để hệ thống mạng công nghệ thông tin trong 

công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp uỷ đảng; đẩy mạnh công 

tác tham mưu, biên tập tài liệu, cập nhật và gửi, nhận văn bản thông qua 

hệ thống mạng công nghệ thông tin của các cơ quan Đảng, nhằm đáp ứng 

kịp thời công tác tuyên truyền, thu thập thông tin, tổng hợp ý kiến đóng 

góp vào dự thảo văn kiện Đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh 

lần thứ XIX, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

2. Yêu cầu  

Đảm bảo hệ thống mạng công nghệ thông tin hoạt động thông suốt, 

thường xuyên, liên tục 24/24 giờ; xây dựng, nâng cấp kịp thời các phần 

mềm đưa vào sử dụng sâu rộng, có hiệu quả trong các cơ quan Đảng; đồng 

thời đảm bảo an toàn, bảo mật dữ liệu; phân quyền đăng nhập, tra cứu và 

sử dụng các phần mềm, các cơ sở dữ liệu dùng chung của Đảng bộ tỉnh 

đúng quy định; phân công cán bộ lãnh đạo, chuyên viên giám sát, theo dõi 

và đôn đốc thực hiện các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin; thành 

lập các bộ phận kỹ thuật giúp việc phục vụ đại hội đảng các cấp. 
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 II. NỘI DUNG 

 1. Đảm bảo cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, các phần mềm 

 - Kiểm tra, rà soát các trang thiết bị công nghệ thông tin, mạng máy 

tính, máy tính, máy in, máy chiếu, máy photocopy… của cơ quan, đơn vị 

mình để có kế hoạch nâng cấp, mua sắm, bổ sung, thay thế kịp thời nhằm 

đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, an toàn dữ liệu và bảo mật thông tin phục vụ 

công tác trước, trong và sau đại hội Đảng. 

- Đảm bảo hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp của Đảng hoạt 

động trong mạng nội bộ (sso.hti.dcs.vn) và hệ thống thông tin tích hợp điều 

hành của Đảng bộ tỉnh trên Internet (sso.hatinh.dcs.vn) hoạt động thường 

xuyên, liên tục, đảm bảo chất lượng. 

 - Duy trì và phát triển hệ thống mạng máy tính, mạng Internet, ổn 

định đường truyền mạng viễn thông, nhằm đáp ứng yêu cầu giữ mối liên 

lạc thường xuyên từ các cơ quan, tổ chức cơ sở đảng đến các huyện, thành, 

thị ủy, đảng ủy trực thuộc, Tỉnh ủy và Trung ương.  

- Thực hiện việc cài đặt chế độ bảo mật, an toàn, an ninh mạng, phân 

quyền đăng nhập, tra cứu hệ thống mạng đúng quy định; sao lưu dữ liệu 

của các nhiệm kỳ trước, tạo các cơ sở dữ liệu nhiệm kỳ mới và các ứng 

dụng dùng chung để đáp ứng kịp thời việc cập nhật, khai thác, lưu trữ các 

cơ sở dữ liệu, tài liệu Đại hội Đảng. 

 2. Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tham mưu, phục 

vụ và tuyên truyền đại hội. 

 - Cán bộ, chuyên viên làm công tác tham mưu, phục vụ khai thác 

hiệu quả máy tính, mạng máy tính để biên soạn, lưu trữ tài liệu, tham mưu 

kịp thời các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng. 

 - Sử dụng có hiệu quả hệ thống mạng thông tin diện rộng của các cơ 

quan Đảng, hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc, hệ 

thống hòm thư công vụ, Trang Thông tin điện tử của Đảng bộ tỉnh trong 

việc gửi, nhận, xử lý văn bản, trao đổi, khai thác thông tin từ cấp xã đến 

cấp huyện, cấp tỉnh và Trung ương phục vụ công tác tuyên truyền, thu thập 

thông tin và tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện đại hội đảng 

các cấp. 

 - Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác 

cấp phát, số hoá, lưu trữ văn bản, tài liệu của Đảng; tiếp tục sử dụng có 
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hiệu quả chữ ký số của các tổ chức, cá nhân để ký số, phát hành văn bản 

qua mạng chính xác, kịp thời, an toàn thông tin; tăng cường các cuộc họp 

trực tuyến có gắn thiết bị bảo mật đường truyền của Ban Cơ yếu Chính phủ 

từ cấp tỉnh xuống cấp huyện, nhằm nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, 

chỉ đạo, điều hành của cấp ủy đảng các cấp, góp phần cải cách hành chính 

trong cơ quan Đảng. 

 - Nghiêm cấm sử dụng máy tính có kết nối mạng để biên tập, soạn 

thảo, gửi nhận các văn bản có nội dung thuộc phạm vi bí mật nhà nước; sử 

dụng các thiết bị lưu trữ dữ liệu di động, vật mang tin đúng quy định, nhất 

là trong các dịp diễn ra Đại hội đảng các cấp. 

 3. Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phục vụ đại hội 

 - Sử dụng triệt để các thiết bị công nghệ thông tin cố định và lưu 

động như: Máy tính, máy in, máy photocopy, máy chiếu, máy quay phim, 

máy chụp ảnh, máy quét… đảm bảo phục vụ theo yêu cầu nhiệm vụ trước, 

trong và sau đại hội. Toàn bộ các thiết bị sử dụng phục vụ đại hội đảng các 

cấp phải được cài đặt mới, được kiểm tra tính sẵn sàng, an toàn, an ninh 

thông tin và được dán tem kiểm định an toàn, an ninh thông tin của cơ 

quan chức năng trước khi đưa vào sử dụng. 

 - Thành lập Tổ kỹ thuật giúp việc tại đại hội đảng các cấp; bố trí cán 

bộ hỗ trợ kỹ thuật công nghệ thông tin; trang bị các thiết bị dự phòng để 

thay thế khi có sự cố xảy ra, nhất là trong thời gian diễn ra đại hội. 

 - Sử dụng hệ thống thiết bị và các phần mềm công nghệ thông tin 

trong công tác ứng cử, bầu cử tại đại hội đảng các cấp trong toàn Đảng bộ 

tỉnh (từ cấp xã trở lên); sử dụng phần mềm kiểm phiếu trên máy vi tính để 

kiểm phiếu, trích xuất kết quả bầu cử và lưu trữ thông tin bầu cử tại đại 

hội. 

 - Khuyến khích trình chiếu các thông tin, hình ảnh, tóm tắt báo cáo 

chính trị, thông tin bầu cử và các nội dung liên quan nơi diễn ra đại hội 

đảng các cấp. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Văn phòng Tỉnh uỷ: 

 - Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn nâng cao trình 

độ ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng thành thạo các thiết bị và phần 



 

 

4 

mềm phục vụ Đại hội Đảng cho cán bộ lãnh đạo, chuyên viên là thành viên 

các Tổ kỹ thuật giúp việc đại hội của cấp tỉnh và cấp huyện. 

- Khảo sát, xây dựng kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng Trung tâm tích hợp 

dữ liệu của Tỉnh ủy, mua sắm thiết bị công nghệ thông tin phục vụ công tác 

lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, công tác tham mưu, phục vụ và tuyên truyền 

đại hội Đảng các cấp; đảm bảo các điều kiện phục vụ kiểm phiếu tại Đại 

hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

- Nâng cấp phòng họp trực tuyến tại Tỉnh ủy; xây dựng Trung tâm 

điều khiển hệ thống hội nghị trực tuyến của Tỉnh ủy, đảm bảo kết nối hệ 

thống họp trực tuyến từ Tỉnh ủy đến các huyện, thành, thị ủy. 

 - Nâng cấp, xây dựng phần mềm kiểm phiếu của Đảng bộ tỉnh phục 

vụ đại hội đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 

2020 - 2025 đúng với hướng dẫn của Trung ương Đảng về quy chế bầu cử 

trong Đảng. 

 - Tổng hợp, báo cáo với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tình hình, kết quả 

triển khai thực hiện hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ đại 

hội đảng các cấp. 

 2. Các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, các huyện, thành, thị 

uỷ, đảng uỷ trực thuộc: 

 - Phổ biến, quán triệt nghiêm túc và tổ chức thực hiện tốt các nội 

dung của Kế hoạch. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đảm bảo tốt cơ sở vật 

chất, hạ tầng kỹ thuật và các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin, 

mua sắm, bổ sung, thay thế thiết bị công nghệ thông tin trong cơ quan đơn 

vị mình. 

 - Lựa chọn cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ để tham mưu cấp ủy 

thành lập các tổ kỹ thuật giúp việc ban kiểm phiếu bằng phần mềm trên 

máy vi tính tại đại hội đảng bộ các cấp. 

 - Chỉ đạo, theo dõi các cơ quan, đơn vị, địa phương, các bộ phận 

chuyên môn triển khai thực hiện tốt các nội dung ứng dụng công nghệ 

thông tin phục vụ đại hội đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 

XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 
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 - Báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (qua Văn phòng Tỉnh uỷ) về kết 

quả triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trước, trong và sau 

đại hội Đảng các cấp. 

3. Các sở, ngành liên quan: 

- Sở Tài chính tham mưu, chỉ đạo các đơn vị, địa phương bố trí đủ và 

kịp thời kinh phí đại hội Đảng, trong đó quan tâm bố trí kinh phí bổ sung, 

thay thế thiết bị công nghệ thông tin đảm bảo các điều kiện trong hoạt 

động ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ đại hội đảng các cấp. 

- Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp theo dõi, giám sát các nội 

dung tuyên truyền trên các báo điện tử, các trang mạng xã hội đảm bảo 

thông tin chính xác, kịp thời; chỉ đạo các nhà mạng đảm bảo duy trì, ổn 

định hoạt động hệ thống mạng viễn thông; chỉ đạo Đội ứng cứu sự cố an 

toàn thông tin của tỉnh phát huy vai trò, trách nhiệm bảo vệ an toàn hệ 

thống mạng công nghệ thông tin của các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa 

bàn toàn tỉnh, xử lý kịp thời các tình huống sự cố khi có yêu cầu. 

- Công an tỉnh phối hợp, chỉ đạo các đơn vị, địa phương kiểm tra, 

theo dõi, bảo vệ, dán tem niêm phong, tem kiểm định an toàn, an ninh 

thông tin đối với các thiết bị công nghệ thông tin phục vụ đại hội, các địa 

điểm diễn ra bầu cử đại hội đảng các cấp. 

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, 

các đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Văn 

phòng Tỉnh ủy) để chỉ đạo. 
 

Nơi nhận: 
   - Các đ/c UV Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, 

   - Thường trực HĐND, UBND tỉnh, 

   - Thành viên BCĐ CNTT các cơ quan Đảng, 

   - Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc 

Tỉnh uỷ, 

   - Công an tỉnh, 

   - Các sở: Tài chính, Thông tin và Truyền thông, 

   - Các huyện, thành, thị uỷ, đảng uỷ trực thuộc,          

   - Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 

 

(Đã ký) 

 

 

  Hoàng Trung Dũng  
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