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KẾ HOẠCH
Ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước, phát 

triển Chính quyền và báo đảm an toàn thông tin mạng
trên địa bàn xã Hưng Long năm 2022

 Thực hiện Kế hoạch hành động số1539/KH-UBND ngày 17/5/2019 của 
UBND tỉnh Hải Dương về thực hiện Nghị quyết số17/NQ-CP ngày 07/3/2019 
của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ 
điện tử giai đoạn 2019-2020 định hướng đến năm 2025;

Căn cứ Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 31/12/2021 của UBND Huyện 
Ninh Giang về 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 trên mạng trên địa 
bàn huyện Ninh Giang năm 2022; 

UBND xã xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt 
động cơ quan nhà nước phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin 
trên mạng trên năm 2022 với những nội dung cụ thể như sau:
          I. MỤC TIÊU 
          1. Mục tiêu chung
         - Tập trung khắc phục tồn tại, hạn chế ứng dụng công nghệ thông tin trên 
địa bàn xã năm 2021.
         - Triển khai Quyết định số 3292/QĐ-BTTTT ngày 25/12/2017 của Bộ 
trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về phương pháp đánh giá mức độ chính 
quyền điện tử cấp xã và cấp huyện.
        - Triển khai có hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 do Sở công 
nghệ thông tin và truyền thông tỉnh Hải Dương và  UBND huyện triển khai năm 
2022. 
        - Tiếp tục quan tâm đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, trang thiết bị công 
nghệ thông tin phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin và phục vụ nhiệm vụ cải 
cách hành chính.
          - Tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ, hiệu quả công nghệ thông tin vào hoạt 
động cơ quan nhà nước từ xã đến thôn.
          - Tiếp tục quan tâm chú trọng công tác tuyên truyền, tập huấn công nghệ 
thông tin. 
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2. Mục tiêu cụ thể 
        2.1. Về hạ tầng công nghệ thông tin
       - 100% máy tính của cán bộ, công chức xã được sử dụng phần mềm diệt 
virus có bản quyền.
         - Đảm bảo hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý 
điều hành, trong hoạt động tiếp nhận và xử lý hồ sơ một cửa. 
         2.2. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước
      - Phấn đấu 100% các văn bản, tài liệu, công việc chính thức được trao đổi 
nội bộ qua hệ thống quản lý văn bản điều hành (trừ văn bản mật).
         - 100% cán bộ, công chức UBND xã sử dụng thưởng xuyên hộp thư điện 
tử công vụ (............@haiduong.gov.vn) trong công việc. 

- Phấn đấu 100% văn bản đi điện tử có áp dụng chữ ký số chuyên dùng 
(theo quy định của tỉnh những văn bản được gửi qua đường điện tử).
          - Tiếp tục triển khai áp dụng phần mềm quản lý nhân, hộ khẩu và Công an 
xã đảm bảo số nhân khẩu đã nhập đúng với số nhân, hộ khẩu phát sinh mới trên 
địa bàn xã.
        2.3. Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp 
       - Triển khai có hiệu quả Cổng thông tin điện tử và trên 90% văn bản của 
UBND xã được đăng trên trang thông tin điện tử và kịp thời đăng tải các thông 
tin về tình hình hoạt động trên địa bàn xã. 
       - Triển khai có hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, mức độ 4 
do Sở công nghệ thông tin và truyền thông tỉnh Hải Dương triển khai kết hợp với 
dịch vụ nhận và chuyển phát của bưu điện trên địa bàn xã trong việc tiếp nhận hồ 
sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.
        - Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và hỗ trợ người dân, doanh 
nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ chuyển 
phát của bưu điện trong việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục 
hành chính. 
          3. Kinh phí dự kiến: Căn cứ nội dung kế hoạch giao Văn phòng HĐND - 
UBND xã lập dự toán kinh phí để triển khai thực hiện từng hoạt động chi tiết và 
báo cáo UBND xã. 
          II. GIẢI PHÁP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giải pháp tập trung khắc phục những tồn tại trong ứng dụng công 
nghệ thông tin của xã năm 2021 
       Triển khai có hiệu quả các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin do Sở 
công nghệ thông tin và truyền thông tỉnh Hải Dương triển khai năm 2022; Đẩy 
mạnh công tác tuyên tuyền DVCTT mức độ 3, 4, phối hợp với bưu điện thực hiện 
tiếp nhận và trả hồ sơ qua bưu điện công ích địa bàn xã. 
        2. Tổ chức thực hiện 
        2.1. Văn phòng HĐND - UBND xã 
     - Tham mưu UBND xã tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành xây dựng 
chính quyền điện tử cấp xã theo Quyết định số 3292/QĐ-BTTTT ngày 
25/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về ban hành Bộ tiêu chí 
và phương pháp đánh giá mức độ chính quyền điện tử cấp xã.
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     - Tiếp tục hoàn thiện gửi văn bản liên thông kết nối trên phần mềm QLVB 
&ĐH kết hợp với sử dụng chữ ký số của cá nhân và của cơ quan, đảm bảo 100% 
các văn bản chính thức trao đổi giữa UBND xã và các phòng ban, cơ quan đơn vị 
(trừ các văn bản, tài liệu có độ mật) được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử kết 
hợp với chữ ký số. 
       - Tăng cường chỉ đạo cán bộ công chức thực hiện nghiêm túc Quyết định 
số: 10/2018/QĐ-UBND ngày 11/6/2018 của UBND tỉnh Hải Dương về việc ban 
hành quy định, quản lý, sử dụng hệ thống điện tử công vụ trong hoạt động thực 
thi công vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Hải Dương. 
100% cán bộ công chức xã thường xuyên sử dụng. 
       2.2. Bộ phận TN&TKQ xã Tiếp tục thực hiện triển khai dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 3, 4 theo lộ trình của Tỉnh triển khai; hướng dẫn, hỗ trợ tập huấn 
thực hiện DVCTT mức độ 3, 4 cho công chức xã; tuyên truyền cách thức đăng 
ký, nộp hồ sơ qua mạng cho tổ chức, công dân; tuyên truyền sử dụng DVCTT 
mức độ 3,4 dưới nhiều hình thức (Tờ rơi, áp phích, poster tuyên truyền về CNTT, 
DVCTT mức độ 3, 4 năm 2022 tại xã, các trường học và trên địa bàn 5 thôn) 
         2.3. Giao Đài truyền thanh xã chủ trì phối hợp với Văn phòng UBND xã tổ 
chức tuyên truyền, phổ biến đến doanh nghiệp và người dân về tuyên truyền dịch 
vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. 
        Trên đây là kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động cơ 
quan nhà nước, phát triển Chính quyền và báo đảm an toàn thông tin mạng trên 
địa bàn xã Hưng Long năm 2022./. 

Nơi nhận:
- UBND huyện Ninh Giang;
- Đảng ủy, TT. HĐND, lãnh đạo UBND xã;
- Công chức UBND xã;
- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ                                                                       
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Đình Hừng
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