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KẾ HOẠCH 
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN NHÀ NƢỚC, PHÁT TRIỂN  

CHÍNH QUYỀN SỐ VÀ BẢO ĐẢM AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG  

GIAI ĐOẠN 2021-2025    

 

 Căn cứ Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP 

ngày 7/3/2019 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;  

Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 06/4/2020 về tăng cường chỉ đạo thực hiện 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;  

Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 18/5/2020 về việc tập trung chỉ đạo đổi 

mới quy trình xử lý văn bản, hồ sơ công việc, giải quyết thủ tục hành chính 

chuyển từ môi trường làm việc giấy sang làm việc trên môi trường điện tử trong 

các cơ quan Nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã. 

Căn cứ tình hình thực tế tại các địa phương trong hoạt động của các cơ 

quan nhà nước huyện Yên Định. 

UBND huyện Yên Định xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt 

động của cơ quan nhag nước nhằm phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn 

an ninh thông tin mạng, giai đoạn 2021-2025.  

 

Phần I 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG CNTT 

TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN NHÀ NƢỚC  

GIAI ĐOẠN 2016-2020 

 

Căn cứ kết quả thực hiện thực tế tại địa phương, UBND huyện đã đạt 

được những kết quả bước đầu và đạt được mục tiêu của Kế hoạch ứng dụng 

CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020 của đơn vị. 

Cụ thể như sau: 

1. Về hạ tầng kỹ thuật 

- Toàn huyện đã bước đầu đảm bảo đầy đủ điều kiện để phát triển và ứng 

dụng CNTT vào hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện. 

+ Tỷ lệ máy tính/ cán bộ làm việc tại tất cả các cơ quan nhà nước trên địa 

bàn huyện đạt trên 95%. Riêng Cơ quan UBND huyện Yên Định đạt 100% tỷ lệ 

máy tính/cán bộ. 



+ Tỷ lệ kết nối mạng đạt 100% trên toàn huyện; Kết nối Internet tốc độ 

cao, Cơ quan UBND huyện tích hợp sử dụng Mạng truyền số liệu chuyên dùng 

của cơ quan Đảng, Nhà nước. 

2. Phát triển dữ liệu 

- UBND huyện Yên Định đã và đang phối hợp với các đơn vị phát triển 

CNTT, các Sở, ban ngành cấp tỉnh xây dựng phát triển các cơ sở dữ liệu chuyên 

ngành(CSDL CBCC, CSDL về đất đai, CSDL về thi đua khen thưởng, CSDL 

người có công, CSDL công chứng…) 

- Các cơ sở DL chuyên ngành đã thực hiện bao gồm CSDL ngành Giáo 

dục, CSDL người có công, đã và đang triển khai là CSDL quản lý cán bộ. 

3. Các ứng dụng, dịch vụ 

- Trong hoạt động nội bộ của khối chính quyền các xã, thị trấn và Cơ quan 

UBND huyện sử dụng chủ yếu 03 phần mềm được UBND tỉnh triển khai đồng 

bộ từ tỉnh xuống đến cấp xã là: Phần mềm theo dõi nhiệm vụ; Phần mềm 

QLVB&HSCV; Phần mềm một cửa điện tử.Trên địa bàn huyện trên 90% các cơ 

quan, đơn vị sử dụng nhận gửi văn bản trên môi trường điện tử. Riêng Cơ quan 

UBND huyện yêu cầu 100% các xã, thị trấn gửi nhận văn bản trên môi trường 

điện tử (gửi trả lại văn bản giấy) trừ các văn bản mật theo quy định.  

+ UBND huyện Yên Định đã đầu tư hệ thống phòng họp trực tuyến từ 

huyện xuống xã, có đủ khả năng kết nối chuyển tiếp từ tỉnh về xã. Hoạt động 

tương đối ổn định và đặc biệt phát huy hiệu quả trong tình hình diễn biến phức 

tạp của dịch Covid hiện nay. 

+ Trong tháng 09/2020. Cơ quan UBND huyện tiếp tục triển khai sử dụng 

phòng họp không giấy tờ, đảm bảo điều kiện ban đầu để tiến tới loại bỏ hoàn 

toàn sử dụng văn bản giấy trong công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện. 

- UBND huyện cũng đã chỉđạo, tích cực đưa các hoạt động ứng dụng, 

dịch vụ CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp như cung cấp dịch vụ công 

trực tuyến; ứng dụng tại bộ phận một cửa; các dịch vụ đô thị thông minh;... 

4. Nguồn nhân lực 

Hiện trạng về việc bảo đảm nguồn nhân lực phục vụ ứng dụng CNTTvà 

bảo đảm an toàn thông tin trên địa bàn huyện đang rất yếu và thiếu về cả số 

lượng và chất lượng. Đặc biệt đối với các xã, thị trấn hầu như không có cán bộ 

phụ trách về CNTTvà bảo đảm an toàn thông tin tại cơ sở. 

 

Phần II 

NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

 

I. MỤC TIÊU  

 1. Mục tiêu tổng quát 

 Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động Ứng dụng CNTT trong hoạt động của 

Cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện, nhằm bước đầu xây dựng Chính quyền 

điện tử huyện Yên Định đảm bảo phù hợp với Chính quyền điện tử tỉnh Thanh 



Hóa. Đưa các dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 vào triển khai trên toàn 

huyện.Góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của huyện xây dựng Chính 

quyền điện tử huyện Yên Định minh bạch, hiệu quả, phục vụ phát triển kinh tế, 

xã hội. 

 2. Mục tiêu cụ thể 

 - Hoàn thiện và tăng cường khai thác hiệu quả Hệ thống truyền hình Hội 

nghị trực tuyến từ huyện xuống 26 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Kết nối thành 

công HNTT theo tiêu chuẩn 4 cấp Trung ương, tỉnh, huyện, xã. 

 - Triển khai hoàn chỉnh 100% việc ký số phần mềm Quản lý văn bản và 

hồ sơ công việc triển khai đến 26 xã, trấn trên địa bàn huyện. Nâng cao hiệu quả 

trong công tác chỉ đạo điều hành và giám sát, theo dõi thực hiện nhiệm vụ của 

các cơ quan, đơn vị. 

 - Quyết tâm đạt và vượt mục tiêu được giao trong triển khai Dịch vụ công 

ở mức độ 3, mức độ 4 đến người dân và doanh nghiệp trên địa bàn huyện. 

 II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

 1. Xây dựng hạ tầng CNTT trên địa bàn huyện 

- Đảm bảo tỷ lệ máy tính/cán bộ, công chức trong cơ quan UBND huyện 

lên 100%, tỷ lệ máy tính/cán bộ, công chức cấp xã đạt 100%. 

- Tỷ lệ máy tính được kết nối mạng LAN trong cơ quan UBND huyện là 

100%. Tăng cường và quan tâm khuyến khích thúc đẩy việc khai thác thông tin 

trên môi trường mạng phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và làm việc tác 

nghiệp. Kết nối mạng diện rộng tại cơ quan UBND huyện theo mô hình thống 

nhất của tỉnh.  

 - Đánh giá hàng tháng đối với việc thực hiện phần mềm Quản lý văn bản 

và hồ sơ công việc triển khai đến 26 xã, trấn trên địa bàn huyện. Nâng cao hiệu 

quả trong công tác chỉ đạo điều hành và giám sát, theo dõi thực hiện nhiệm vụ 

của các cơ quan, đơn vị. 

- Kiểm tra, đánh giá tỷ lệ cán bộ, công chức sử dụng hộp thư điện tử công 

vụ thường xuyên trong công việc. Công tác quản lý hồ sơ, văn bản trên môi 

trường mạng phải mang lại hiệu quả cao trong việc quản lý, điều hành trong cơ 

quan UBND huyện. Nâng tỷ lệ văn bản điện tử qua mạng đạt 100%, tỷ lệ điều 

hành qua mạng đạt 100%. 

 - Lắp đặt Hệ thống truyền hình Hội nghị trực tuyến cho 26 xã, thị trấn trên 

địa bàn huyện. Đưa chuẩn kết nối HNTT theo mô hình tiêu chuẩn 4 cấp Trung 

ương, tỉnh, huyện, xã xây dựng và áp dụng. 

 - Đào tạo tập huấn cho cán bộ sử dụng và triển khai kết nối Hệ thống 

truyền hình Hội nghị trực tuyến tại các điểm cầu xã, thị trấn. 

 - Tăng cường công tác tập huấn cho cán bộ, công chức một cửa cấp xã, thị 

trấn trên địa bàn huyện;tăng cường công tác tuyên truyền rộng rãi và hướng dẫn 



thực hiện nộp hồ sơ điện tử theo chuẩn TTHC mức độ 3, mức độ 4 trên trang 
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2. Nguồn nhân lực phục vụ ứng dụng CNTT 

Đẩy mạnh và khuyến khích việc học tập các ứng dụng khoa học kỹ thuật 

cũng như ứng dụng mới về công nghệ thông tin.Mở một số lớp bồi dưỡng ngắn 

hạn tại huyện nhằm đưa tỷ lệ đạt 80% thành thạo tin học văn phòng và các kỹ 

năng cơ bản làm việc trên môi trường mạng. 

3. Các giải pháp thực hiện 

- Giải pháp tài chính 

+ Huy động các khả năng tài chính của địa phương, các dự án đầu tư của 

Tỉnh, Trung ương thông qua các chương trình mục tiêu; 

+ Tăng cường các nguồn đầu tư khác: Các tổ chức, cá nhân muốn đầu tư 

nâng cao cơ sở vật chất cho huyện. 

- Giải pháp CNTT 

+ Gắn ứng dụng CNTT với việc cải cách thủ tục hành chính giảm đến 

mức tối đa các văn bản trực tiếp gây khó dễ cho người dân và doanh nghiệp đến 

giao dịch. Đặc biệt đưa các bộ thủ tục hành chính vào Trung tâm một cửa điện 

tử khai thác một cách có hiệu quả nhằm giảm bớt phiền hà và đi lại cho nhân 

dân, các tổ chức và doanh nghiệp đến giao dịch. 

+ Tăng cường các lớp đào tạo, hướng dẫn về CNTT cho cán bộ, công 

chức. 

+ Căn cứ Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin hàng năm của tỉnh, 

UBND huyện lập Kế hoạch và tổ chức thực hiện. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Căn cứ tình hình ứng dụng CNTT và thực trạng nguồn nhân lực. Chủ tịch 

UBND huyện yêu cầu tổ chức thực hiện để triển khai Kế hoạch năm 2020 như sau: 

1. Văn phòng HĐND-UBND huyện 

Căn cứ mục tiêu cụ thể trong Kế hoạch và căn cứ thực trạng hạ tầng kỹ 

thuật tại cơ quan UBND huyện để có phương án xây dựng cụ thể trong việc đảm 

bảo hạ tầng kỹ thuật và hệ thống máy, thiết bị trong cơ quan. 

2. Các phòng chức năng trong cơ quan UBND huyện 

Có phương án cụ thể trong việc ứng dụng CNTT phù hợp với công việc 

chuyên môn trong phòng. Có kiến nghị, đề xuất các phương án để áp dụng 

CNTT vào nội dung cụ thể trong công tác. 

3. Phòng VH&TT huyện 

-Tham mưu UBND huyện xây dựng kinh phí, phương ántổ chức thực hiện 

Kế hoạch,phù hợp với thực trạng của cơ quan. Đề xuất phương án đẩy nhanh 

ứng dụng CNTT nhằm nâng cao hiệu quả trong cải cách thủ tục hành chính. 
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- Tăng cường công tác phối hợp và lấy ý kiến chỉ đạo của các ngành, các  

cấp trên trong công tác thực hiện, đặc biệt là Sở TT&TT Thanh Hóa. 

- Có văn bản hướng dẫn cụ thể về chuyên môn và tăng cường công tác 

kiểm tra tại địa bàn cấp xã, nhằm sớm đưa kết nối mạng truyền dẫn tới các xã, 

thị trấn trên địa bàn huyện. 

4. Đối với UBND các xã, thị trấn 

Có phương án cụ thể trong việc ứng dụng CNTT tại cơ quan UBND cấp 

xã phù hợp với công việc tại địa phương. Có kiến nghị, đề xuất các phương án 

để áp dụng CNTT vào nội dung cụ thể. 

5. Kinh phí thực hiện 

+ Hàng năm trích ngân sách huyện cho hoạt động CNTT gồm: Trang bị 

hạ tầng thông tin, nâng cấp hạ tầng và đào tạo cán bộ. 

+ Thông qua các dự án về CNTT của tỉnh, hoàn thành 100% số xã, thị 

trấn có kinh phí hỗ trợ từ ngân sách địa phương. 
 

Trên đây là Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà 

nước năm 2020 huyện Yên Định để có cơ sở thực hiện và báo cáo Sở TT&TT, 

UBND tỉnh Thanh Hoá chỉ đạo, hướng dẫn./. 

 

 

Nơi nhận:       KT. CHỦ TỊCH   

- Sở TT&TT Thanh Hoá (để b/cáo);      PHÓ CHỦ TỊCH  

- CT, các PCT UBND huyện;     

- Các phòng, đơn vị thuộc huyện (để t/hiện); 

- Các xã, thị trấn (để t/hiện); 

- Lưu: VT, VHTT.                                                                                         
 

Nguyễn Văn Bình 
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