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KẾ HOẠCH
Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước,

 phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng 
trên địa bàn xã Nguyên Giáp năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 27/02/2023 của UBND huyện Tứ Kỳ 
về việc ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính 
quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn huyện Tứ Kỳ năm 2023. 
Ủy ban nhân dân xã Nguyên Giáp xây dựng kế hoạch vói nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
Nhằm tiếp tục quán triệt, triển khai đầy đủ, hiệu quả các văn bản chỉ đạo 

của Chính phủ, UBND tỉnh Hải Dương, Huyện ủy, UBND huyện, Phòng Văn 
hoá và Thông tin huyện Tứ Kỳ về 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.

Việc xây dựng kế hoạch cần bám sát định hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu của 
Chính phủ, UBND tỉnh, UBND huyện đề ra trong năm 2022, bám sát tình hình 
thực tiễn, điều kiện hạ tầng kỹ thuật CNTT, thực trạng nguồn nhân lực và khả 
năng đáp ứng nguồn kinh phí cho thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu đề 
ra trong năm.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG CNTT TRONG 
HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, PHÁT TRIỂN CHÍNH 
QUYỀN SỐ, ĐẢM BẢO AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG VÀ HOẠT ĐỘNG 
CỦA CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NĂM 2022

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo
UBND xã đã ban hành Kế hoạch và chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, Tổ 

Công nghệ số cộng đồng tổ chức thực hiện Kế hoạch; Ban hành Quyết định 
thành lập Tổ chỉ đạo triển khai công nghệ số cộng đồng cấp xã và xây dựng Kế 
hoạch hoạt động của Tổ chỉ đạo triển khai công nghệ số cộng đồng xã Nguyên 
Giáp năm 2022; thành lập nhóm zalo CNSCĐ. Thành lập Tổ CNSCĐ cấp xã và 
thành lập 6/6  tổ CNSCĐ cấp thôn. 

2. Về hạ tầng công nghệ thông tin
UBND xã đã lắp đặt hệ thống Camera giám sát và an ninh trong trụ sở 

làm việc với tổng số 10 mắt; UBND xã đã kết nối mạng internet sử dụng đường 
truyền FIBER (Cáp quang) tốc độ đường truyền nhanh, ổn định; đồng thời, lắp 
đặt mạng LAN nội bộ, Wifi nhằm kết nối các máy tính, chia sẻ tài liệu và dùng 
chung thiết bị công nghệ thông tin. 

Các ứng dụng dùng chung và ứng dụng chuyên ngành đều đang thực hiện 
tại UBND xã và các bộ phận chuyên môn một cách hiệu quả: Phần mềm Quản lý 
văn bản điều hành, phần mềm một cửa điện tử, phần mềm quản lý người có công, 
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phần mềm trẻ em, phần mềm dữ liệu quốc gia về quản lý hộ nghèo, hộ bảo trợ xã 
hội, phần mềm quản lý hộ tịch, phần mềm Missa.

Tính đến tháng 12 năm 2022, UBND xã phối hợp với Phòng Văn hoá và 
Thông tin đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông triển khai cấp 20 tài khoản thư 
điện tử công vụ cho cán bộ, công chức của xã để phục vụ trao đổi thông tin 
trong hoạt động chuyên môn. Đến nay, 100% cán bộ, công chức sử dụng ký số 
trên hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành (Voffice); cán bộ, công 
chức trực tiếp tham gia giải quyết TTHC đã sử dụng chứng thư số cá nhân phục vụ 
công tác số hóa hồ sơ, giải quyết TTHC.

3. Nhân lực công nghệ thông tin 
Hiện tại UBND xã đã bố trí cán bộ (Kiêm nhiệm) phụ trách lĩnh vực 

CNTT của xã. Trường Tiểu học và trường THCS có giảng dạy môn tin học.
Về kỹ năng sử dụng máy tính: Cán bộ, công chức cấp xã đều sử dụng 

thành thạo máy tính và các phần mềm hỗ trợ khác như phần mềm văn phòng 
Word, Excel.

4. Bộ phận Một cửa tiếp công dân 
UBND xã đã trang bị hệ thống máy tính và các thiết bị hỗ trợ cho cán bộ 

làm việc tại Bộ phận một cửa. Bình quân, hằng tháng việc giải quyết thủ tục 
hành chính của các bộ phận thực hiện trên 230 hồ sơ. 

5. Trang thông tin điện tử
Đã thực hiện tập huấn chuyển đổi Trang TTĐT của xã đáp ứng nhiệm vụ 

quản lý trên các hoạt động; cập nhật các văn bản chỉ đạo, điều hành, cung cấp 
thông tin của địa phương, phục vụ công tác cải cách hành chính. 100% văn bản 
chỉ đạo, điều hành của xã được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của xã và 
bảo đảm cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định tại Nghị định số 
43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ về cung cấp thông tin trên 
Cổng/trang thông tin điện tử. 

6. Cung cấp dich vụ công trực tuyến
- Tổng số DVC trực tuyến mức độ 3,4 là: 1.162 TTHC.
- Tỷ lệ hồ sơ TTHC được xử lý trực tuyến mức độ 3,4 là: 58,9%. 
7. Việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua 

dịch vụ BCCI
Trong năm 2022 tiếp nhận: 1.968 TTHC, trong đó: 806 hồ sơ (trực tiếp và 

BCCI).
8. Việc xử lý văn bản, hồ sơ công việc và chế độ báo cáo
- Tính đến ngày 30/12/2022  có 875 văn bản được xử lý, trong đó có 867 

văn bản được xử lý dưới dạng điện tử phần mềm Quản lý văn bản và điều hành 
(chữ ký số) đạt 99,09%.

- Thực hiện chế độ Báo cáo đúng thời gian quy định.
9. Kinh phí triển khai các nhiệm vụ, dự án ứng dụng CNTT năm 2022
UBND xã đã trang bị cho Bộ phận Một cửa và phòng họp 04 laptop trị giá 

10.000.000 đồng/máy.
10. Những khó khăn, hạn chế
- Hoạt động của Tổ Công nghệ số cộng đồng cấp xã và cấp thôn chưa 
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thực sự hiệu quả, chưa có cơ chế, chính sách động viên, khích lệ lực lượng này.
-  Hệ thống trang thiết bị CNTT chưa đồng bộ, hầu hết máy tính đã sử 

dụng nhiều năm, chất lượng kém, do đó việc truy cập mạng, thực hiện số hóa hồ 
sơ, đặc biệt là giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến tại cấp 
xã còn nhiều hạn chế.

- Ngân sách nhà nước bố trí cho Ứng dụng CNTT cấp xã còn rất hạn chế: 
Dự án thí điểm "Đài truyền thanh thông minh" và nâng cấp hạ tầng CNTT cho 
bộ phận "Một cửa" cấp xã chưa thực hiện được.

- Nguồn nhân lực về  CNTT còn yếu, thiếu, đa số là kiêm nhiệm, mặc dù 
hàng năm đều được bồi dưỡng về CNTT song chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra.

- Tỷ lệ cán bộ, công chức sử dụng Thư điện tử công vụ (Hmail) chưa đạt 
100%.

III. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GẢI PHÁP ỨNG DỤNG CNTT 
NĂM 2023

1. Mục tiêu
a. Mục tiêu chung
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng, phát triển Chính 

quyền điện tử nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành 
chính nhà nước; nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành, đẩy mạnh cải cách hành 
chính; tăng cường công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước 
trên môi trường mạng; cung cấp dịch vụ công trực tuyến đáp ứng nhu cầu phục 
vụ người dân và doanh nghiệp.

- Phát triển hạ tầng kỹ thuật hiện đại, xây dựng các hệ thống thông tin đi 
đôi với tăng cường bảo đảm an toàn, anh ninh thông tin.

- Phấn đấu đảm bảo nguồn nhân lực công nghệ thông tin đủ về số lượng, 
chất lượng, đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử của xã.

b. Mục tiêu cụ thể
* Ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ cơ quan nhà nước
- Tiếp tục duy trì 100% văn bản đến, đi (trừ văn bản mật) được quản lý trên 

phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc; 100% văn bản được trao đổi trên 
môi trường mạng theo đúng quy định gửi, nhận văn bản trên môi trường mạng; 
100% văn bản gửi, nhận trên phần mềm được sử dụng chữ ký số của cá nhân 
lãnh đạo.

- 100% văn bản chỉ đạo điều hành của các cơ quan nhà nước được đăng 
tải trên Trang thông tin điện tử của xã.

- 100% cán bộ, công chức sử dụng hệ thống Thư điện tử công vụ 
Hmail.haiduong.gov.vn trong công việc.

- 70% hồ sơ công việc tại xã được xử lý trên môi trường mạng (không bao 
gồm hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật).

- 100% báo cáo định kỳ và văn bản hành chính (trừ văn bản mật) được gửi 
nhận bằng văn bản điện tử; Thực hiện báo cáo định kỳ về chỉ tiêu phát triển kinh 
tế xã hội được thực hiện trên hệ thống phần mềm báo cáo của tỉnh, kết nối với 
Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.

- Triển khai Hệ thống thống tin phục vụ họp và xử lý công việc đạt 80%.
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* Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp
- Trang thông tin điện tử của UBND xã cung cấp đầy đủ thông tin theo 

quy định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP quy định về việc cung cấp thông tin 
và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.

- 100% dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện được tích hợp lên Cổng Dịch 
vụ công quốc gia; 100% người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực 
tuyến được cấp định danh và xác thực điện tử thông suốt và hợp nhất trên tất cả 
các hệ thống thông tin của các cấp chính quyền.

- 80% dịch vụ công trực tuyến toàn trình được cung cấp trên nhiều 
phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động; 100% thủ tục hành 
chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức 
dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

- Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến theo dịch vụ công trực tuyến toàn trình 
trên tổng số hồ sơ đạt từ 30% trở lên.

- Tối thiểu 90% người dân, doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ 
tục hành chính.

* Nhân lực ứng dụng công nghệ thông tin
UBND các xã bố trí 01 cán bộ kiêm nhiệm theo dõi, vận hành các hệ 

thống công nghệ thông tin, đặc biệt là các ứng dụng dùng chung, như: Voffice, 
chữ ký số, một cửa điện tử, hội nghị THTT.

* Bảo đảm an toàn thông tin
Rà soát, đề xuất cấp độ cho hệ thống thông tin cấp xã bảo đảm an toàn 

thông tin cho hệ thống thông tin theo mô hình 4 lớp; phối hợp thực hiện các giải 
pháp về phòng, chống mã độc tập trung; đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao 
nhận thức; ứng cứu, khắc phục sự cố trên địa bàn.

2. Nhiệm vụ và giải pháp  
a. Hạ tầng kỹ thuật
- Duy trì hiệu quả hệ thống Camera giám sát và an ninh, trật tự đã được 

lắp đặt tại trụ sở làm việc.
- Duy trì hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến đã thực hiện.
- Nâng cấp mạng nội bộ và đầu tư hạ tầng, trang thiết bị công nghệ thông 

tin cho các bộ phận chuyên môn thuộc UBND xã, đảm bảo trang thiết bị hiện 
đại, đồng bộ.

b. Ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ cơ quan nhà nước
- Duy trì hoạt động hiệu quả của các Trang thông tin điện tử xã; hoàn 

thành việc nâng cấp Trang thông tin điện tử khi huyện và tỉnh triển khai thực 
hiện; kịp thời kiện toàn Ban Biên tập Trang TTĐT khi có thay đổi; thường 
xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Biên tập Trang 
TTĐT theo hướng rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, đảm bảo hoạt động hiệu 
quả.

- Tăng cường sử dụng các hệ thống phần mềm nghiệp vụ dùng chung của 
huyện, tỉnh như: Hệ thống Quản lý văn bản và chỉ đạo điều hành, Hệ thống 
thông tin giải quyết thủ tục hành chính (trên cơ sở hợp nhất Cổng dịch vụ công 
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và Hệ thống thông tin một cửa điện tử), Hệ thống thông tin Báo cáo thống kê, 
Hệ thống Thư điện tử công vụ, Hệ thống báo cáo phát triển kinh tế xã hội.

- Tiếp tục duy trì thực hiện nghiêm việc sử dụng chữ ký số chuyên dùng 
Chính phủ; kịp thời thực hiện việc đề nghị cấp mới, cấp bổ sung, gia hạn chữ ký 
số chuyên dùng Chính phủ nếu có thay đổi, phát sinh; triển khai ứng dụng chữ 
ký số trên nền tảng di động, tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng.

- Từng bước xây dựng các hệ thống y tế thông minh, giáo dục thông 
minh, nông nghiệp thông minh, giao thông thông minh, tài nguyên, môi trường 
thông minh theo lộ trình của huyện và tỉnh.

c. Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp
- Đẩy mạnh triển khai các ứng dụng thanh toán trực tuyến không sử dụng 

tiền mặt (ví điện tử, mobile money,…) trong giải quyết thủ tục hành chính, 
thanh toán học phí, viện phí.

- Tuyên truyền, phổ biến khuyến khích người dân, doanh nghiệp thực hiện 
hợp đồng điện tử, hóa đơn điện tử, thương mại điện tử, chữ ký số, định danh số 
để làm nền tảng phát triển xã hội số tại địa phương.

- Nâng cấp, hoàn thiện Hệ thống tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành 
chính của xã nhằm liên thông giải quyết các thủ tục hành chính và dịch vụ công 
trực tuyến trên địa bàn xã.

- Duy trì, vận hành phần mềm một cửa điện tử quản lý tập trung của 
UBND cấp xã.

d. Tập huấn, tuyên truyền, phổ biến kiến thức công nghệ thông tin
- Tham gia đầy đủ Hội nghị cập nhật, cung cấp, bổ sung kiến thức về 

chuyển đổi số và xây dựng Chính quyền điện tử đối với đội ngũ cán bộ chủ chốt 
của xã.

- Tham dự đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ 
phụ trách công nghệ thông tin của xã nhằm thực hiện tốt việc vận hành, khai 
thác, phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng, phát triển Chính 
quyền điện tử.

- Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về tầm 
quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động quản lý, 
chỉ đạo điều hành, chuyên môn nghiệp vụ trong nhân dân.

- Tăng cường thông tin, tuyên truyền để người dân, tổ chức, doanh nghiệp 
nắm, hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, cách thức thực hiện đối với việc giải quyết 
TTHC mức độ 3,4, để từ đó chủ động thực hiện.

e. Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin
- Tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật; tham dự tập 

huấn nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng về an toàn thông tin mạng.
- Tham gia huấn luyện, diễn tập, phòng ngừa sự cố, bảo đảm các điều kiện 

sẵn sàng đối phó, ứng cứu, khắc phục sự cố máy tính.
- Tham gia triển khai mô hình bảo đảm an toàn, an ninh mạng cho hệ 

thống thông tin theo mô hình “4 lớp”.
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
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Trích đầy đủ kinh phí để thực hiện nhiệm vụ khi được cấp trên phân bổ 
theo quy định hiện hành về quản lý ngân sách.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số xã
Giúp Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã trực tiếp chỉ đạo các 

bộ phận, Tổ công nghệ CĐS tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, đảm bảo các 
mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đề ra; chủ động đôn đốc, kiểm tra và tham mưu 
cho UBND, Chủ tịch UBND xã phê bình, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất 
cấp có thẩm quyền phê bình, xử lý các bộ phận, người chịu trách nhiệm không 
nghiêm túc, lơ là, thiếu trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện, dẫn đến kết 
quả hạn chế.

2. Công chức Văn hoá - Thông tin
- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ 

đạo Chuyển đổi số xã, phối hợp với các bộ phận có liên quan tổ chức triển khai 
thực hiện Kế hoạch.

- Trực tiếp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các bộ phận thực hiện Kế hoạch, 
thường xuyên tổng hợp báo cáo UBND, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của xã, 
Phòng Văn hoá và thông tin huyện về tiến độ, những khó khăn, vướng mắc phát 
sinh trong quá trình triển khai thực hiện, để được chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ.

- Phụ trách Trang TTĐT của xã; thường xuyên theo dõi hoạt động và kịp 
thời tham mưu phương án xử lý tình huống phát sinh, đảm bảo vận hành và hoạt 
động của Trang TTĐT xã hiệu quả, đáp ứng yêu cầu CCHC đặt ra trong năm.

- Tăng cường công tác thông tin, truyền thông, nâng cao nhận thức về đẩy 
mạnh ứng dụng CNTT, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

- Chịu trách nhiệm đăng tải các nội dung về CCHC trên Trang TTĐT của 
xã.

3. Văn phòng UBND xã
- Đẩy mạnh sử dụng hiệu quả Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành 

chính.
- Tiếp tục nâng cao mức độ sử dụng Hệ thống quản lý văn bản và chỉ đạo 

điều hành, Hệ thống thông tin Báo cáo thống kê, Hệ thống thư điện tử công vụ 
xuyên suốt từ cấp xã lên cấp trên.

- Phối hợp với các thành viên Ban biên tập Trang TTĐT đảm bảo cung 
cấp thông tin đầy đủ, kịp thời theo quy định trên Trang TTĐT xã; Đề nghị các 
cơ quan chuyên môn hỗ trợ vận hành, bảo dưỡng hệ thống mạng khi cần thiết.

- Chịu trách nhiệm tham mưu cho Chủ tịch UBND xã giao chỉ tiêu thực 
hiện giải quyết TTCH mức độ 3,4 cho các bộ phận, đảm bảo đạt các mục tiêu 
UBND huyện và UBND tỉnh giao.

4. Văn phòng - Thống kê (Nội vụ)
- Phối hợp với công chức Văn hóa - Thông tin, Văn phòng - Thống kê lập 

danh sách cử cán bộ, công chức tham gia bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng 
ứng dụng CNTT; kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức trong ứng dụng CNTT.
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- Thực hiện công tác kiểm tra và báo cáo kết quả việc triển khai sử dụng 
CNTT, đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính (trọng tâm là cải cách thủ tục 
hành chính) theo kế hoạch đề ra.

5. Công chức Tài chính - Kế toán
Chịu trách nhiệm trong việc tham mưu cho UBND xã bố trí nguồn kinh 

phí đảm bảo việc triển khai, thực hiện cho hoạt động ứng dụng công nghệ thông 
tin, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn 
xã. 

6. Đài truyền thanh xã
 Phối hợp với công chức Văn hóa - Thông tin; các bộ phận có liên quan 

tuyên tuyền các nội dung, chuyên đề, tin bài về ứng dụng CNTT trên Đài Truyền 
thanh xã. Lập và duy trì hoạt động chuyên mục "Chuyển đổi số" trên Trang “Đài 
truyền thanh xã”. Chịu trách nhiệm biên soạn, phát các tin, bài về ứng dụng 
CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước lên Đài truyền thanh xã phục 
vụ nhiệm vụ CCHC của xã.

7. Các ngành, các bộ phận có liên quan
Căn cứ Kế hoạch này, tổ chức thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả cao nhất. 

Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính quyền số và bảo 
đảm an toàn thông tin mạng. 

Trên đây là Kế hoạch Ứng dựng công nghệ thông tin, phát triển Chính 
quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn xã nguyên Giáp năm 
2023. Yêu cầu các bộ phận có liên quan nghiêm túc thực hiện.

Nơi nhận:
- UBND huyện Tứ kỳ (để b/c);
- Phòng Văn hoá - TT huyện Tứ Kỳ (để b/c);
- Thường trực Đảng ủy xã (để b/c);
- TT.HĐND, TT.UBMTTQ xã;
- Các bộ phận có liên quan UBND xã;
- Lưu: VP.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ
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