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Cấu trúc chung:
1. Hạ tầng kỹ thuật CNTT
2. Hạ tầng nhân lực CNTT
3. Ứng dụng CNTT
4. Môi trường tổ chức và chính sách

Cấu trúc chi tiết:
1. Hạ tầng kỹ thuật và CNTT

1) Tỷ lệ máy tính/Tổng CBCCVC
2) Tỷ lệ máy tính có kết nối Internet băng rộng
3) Tỷ lệ máy tính có kết nối với mạng diện rộng chuyên dụng của Bộ hoặc của 

Chính phủ (CPNet)
4) Tỷ lệ băng thông kết nối Internet (ADSL, Leased line …)/ Tổng CBCCVC
5) Kết nối hệ thống thông tin cơ quan bộ với các đơn vị trực thuộc, các địa phương
6) Triển khai các giải pháp an toàn, an ninh thông tin

2. Hạ tầng nhân lực CNTT
1) Tỷ lệ cán bộ CNTT chuyên trách
2) Tỷ lệ cán bộ CNTT chuyên trách được đào tạo chính quy về CNTT có trình độ từ 

cao đẳng trở lên/Tổng số cán bộ chuyên trách CNTT
3) Tỷ lệ CBCCVC biết sử dụng máy tính trong công việc
4) Đào tạo và sử dụng các phần mềm nguồn mở thông dụng trong công việc.

3. Ứng dụng CNTT
1) Triển khai các ứng dụng cơ bản tại cơ quan Bộ
2) Triển khai các ứng dụng cơ bản tại các đơn vị trực thuộc
3) Xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành
4) Sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của Bộ
5) Triển khai ứng dụng phần mềm nguồn mở
6) Tỷ lệ CBCCVC được cấp hòm thư điện tử chính thức của đơn vị
7) Tỷ lệ CBCCVC sử dụng thư điện tử chính thức trong công việc
8) Tin học hóa các thủ tục hành chính
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9) Triển khai, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến
10) Cổng/Trang thông tin điện tử của Bộ
11) Tỷ lệ đơn vị trực thuộc có website

4. Môi trường tổ chức và chính sách
1) Tổ chức - Chỉ đạo ứng dụng CNTT
2) Cơ chế - Chính sách ứng dụng CNTT
3) Sự quan tâm của lãnh đạo Bộ đối với việc ứng dụng CNTT

Tổng cộng: 24 chỉ tiêu
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