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UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ MINH HÒA

Số :      / KH - UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Minh Hòa, ngày 05 tháng 01năm 2022

KẾ HOẠCH

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước 
trên địa bàn xã Minh Hòa năm 2022

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin;
Căn cứ 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;
Căn cứ Nghị quyết số 26/CP-NQ ngày 15/4/2015 của Chính phủ ban hành 

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 
01 tháng 7 năm 2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công 
nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế;

Căn cứ Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về 
“Chính phủ điện tử”;

Căn cứ Kế hoạch số 116-KH/TU ngày 31/10/2014 của Tỉnh ủy Hải Dương 
về thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ chính trị về đẩy 
mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu bền vững và hội nhập quốc tế;

Căn cứ Kế hoạch số 681/KH-UBND ngày ổ 1/4/2016 của UBND tỉnh về 
thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ 
điện tử;

Căn cứ Kế hoạch số 682/KH-UBND ngày 01/04/2016 của UBND tỉnh Hải 
Dương về ứng dựng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị 
trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016-2020; Căn cứ Kế hoạch số 3602/KH-
UBND ngày 16/10/2018 của ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ứng dụng 
công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hải 
Dương năm 2019.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.
1. Mục đích:
- Đẩy mạnh ứng dụng CNTT  trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tiến 

tới chính quyền điện tử, đảm bảo nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí hoạt động.
- Xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng thông tin, cung cấp thông tin, dịch 

vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp, làm tốt hoạt động của cơ quan 
nhà nước một cách công khai hơn, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

- Phấn đấu đến hết năm 2022 các thông tin chỉ đạo, điều hành của các các 
trang điều hành, công thông tin điện tử, thư mục tin trong mạng nội bộ, trừ các văn 
bản mật theo đúng quy định.
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2. Yêu cầu:
Tất cả cán bộ, công chức chuyên môn  nghiêm túc thực hiện kế hoạch ứng 

dụng CNTT năm 2022, tập trung nguồn lực cho hoạt động ứng dụng CNTT trong 
công tác quản lý nhà nước, gắn két chặt chẽ các hoạt động của cơ quan với ứng 
dụng CNTT.

III. KẾ HOẠCH CỤ THỂ
1. Hạ tầng kỹ thuật:
- Đầu tư mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin tại cơ quan, nâng cấp hệ 

thống hạ tầng thông tin.
2. Ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước
- Phấn đấu 100% các cán bộ chuyên môn, đặc biệt bộ phận một cửa triển 

khai ứng dụng phần mềm, ứng dụng CNTT vào quản lý văn bản và hồ sơ công 
việc, đảm bảo 100% văn bản đi, đến được gửi,nhận trên phần mềm.

- 100% văn bản chỉ đạo điều hành của UBND xã được đăng tải trên Công 
thông tin điện tử của các xã.

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

- Triển khai ứng dụng chữ ký số trong các cơ quan hành chính nhà nước.
3. Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và Doanh nghiệp: 
- Từng bước nâng cấp, phát triển thêm các chức năng, nâng cao hiệu quả 

hoạt động hệ thống cổng thông tin điện tử/trang thông tin điện tử các xã bảo đảm 
cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định tại Nghị định 43/2011/NĐ- CP ngày 
13/6/2011 của Chính phủ về cung cấp thông tin trên cổng/trang thông tin điện tử.

- Tổ chức tiếp nhận ý kiến góp ý trên môi trường mạng, chuyên mục hỏi đáp 
trực tuyến về hoạt động của các cơ quan nhà nước để phục vụ người dân, Doanh 
nghiệp.

- Bộ phận một cửa có trang bị đầy đủ các thiết bị Công nghệ thông tin và 
ứng dụng các giải pháp công nghệ thông tin phù hợp việc tiếp nhận, theo dõi quá 
trình xử lý, tra cứu, thống kê tổng họp, trả kết quả hồ sơ theo yêu cầu của người 
dân và Doanh nghiệp; Phần mềm đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh 
nghiệp đối với cán bộ, công chức thụ lý thủ tục hành chính.

4.Đảm bảo an toàn thông tin:
- Xây dựng các chính sách, giải pháp đảm bảo an toàn thông tin trên mạng 

theo quy định và đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật của Bộ Thông tin và Truyền thông 
ban hành.

- Đảm bảo 100% máy tính trong các cơ quan được cài đặt các phần mềm 
chống virus, phần mềm độc hại.

- Xây dựng, duy trì và áp dụng quy trình nghiệp vụ đảm bảo an toàn bảo mật 
trên mạng của đơn vị.
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5. Tuyên truyền, phổ biến kiến thức CNTT:
- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng 

của việc ứng dụng CNTT phục vụ hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành, chuyên 
môn nghiệp vụ trong cơ quan.

- Tham gia tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng CNTT trong xử lý công 
việc cho cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan theo kế hoạch của cấp trên.

III. GIẢI PHÁP
- Ưu tiên bố trí ngân sách cho ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động 

của cơ quan nhà nước, đặc biệt cho mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử của xã.
- Tập trung cao cho mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử nhằm thúc đẩy 

ứng dụng Công nghệ thông tin tại tất cả các cơ quan hành chính nhà nước; Đẩy 
mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin gắn với chương trình cải cách hành chính của 
xã. 

- Quy định chức năng, nhiệm vụ của bộ phận chuyên trách Công nghệ thông 
tin trong các cơ quan nhà nước của xã. 

- Tập trung chỉ đạo thực hiện có kết quả các chủ trương, Nghị quyết của 
Đảng, Nhà nước về Công nghệ thông tin. Xây dựng các Quy định về vận hành, khai 
thác, sử dụng các hệ thống Công nghệ thông tin.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Cán bộ văn hóa:
Phối hợp với công chức Tài chính - Kế toánvà các ngành có liên quan xây 

dựng kế hoạch, cân đối mức ngân sách bố trí cho kế hoạch hàng năm về ứng dụng 
Công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, trình ủy ban nhân 
dân xã phê duyệt, điều phối thực hiện.

Phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND đẩy mạnh các hoạt động ứng dụng 
Công nghệ thông tin vào chương trình cải cách hành chính, nhằm nâng cao năng 
lực và hiệu quả các hoạt động quản lý nhà nước, phục vụ người dân và doanh 
nghiệp.

2. Công chức Tài chính -Kế toán
Tham mưu cho UBND xã huy động các nguồn lực đầu tư, nguồn vốn đầu tư 

cho phát triển và ứng dụng CNTT trên địa bàn xã.
Cân đối ngân sách hàng năm bố trí cho việc phát triển và ứng dụng CNTT 

của xã, đảm bảo kinh phí cho các dự án đã được phê duyệt.
3. Văn phòng HĐND - UBND 
Phối hợp với Cán bộ Văn hóa Thông tin và các ngành có liên quan xây dựng 

kế hoạch hàng năm, gắn kết nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan 
nhà nước với nhiệm vụ cải cách hành chính của xã.

Chủ động thực hiện kết nối, liên thông phần mềm quản lý văn bản khi có 
hướng dẫn.
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Trên đây là Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của 
UBND xã năm 2022.
Nơi nhận: 
- Phòng VHTT thị xã
- UBND Xã;
- Lưu: VP

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
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