
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
XÃ SƠN NINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 38/KH - UBND           Sơn Ninh, ngày 04 tháng 12 năm 2020 

 
 

KẾ HOẠCH 

 ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN XÃ SƠN NINH NĂM 2021 
 

I.  CĂN CỨ LẬP KẾ HOẠCH 

- Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 9/3/2020 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 2025; 

- Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 3/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng năm 2030; 

- Kế hoạch hành động số 84/KH-UBND ngày 23/3/2019 về 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; 

- Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng 

Công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước; 

- Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 17/5/2018 của UBND tỉnh về tăng cường hiệu 

quả khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và ban hành văn bản 

379/STTTT-CNTT ngày 21/5/2018 về việc thực hiện Chỉ thị 08/CT-UBND của 

UBND tỉnh; 

- Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 13/8/2019 của UBND tỉnh về việc tăng cường 

bảo đảm an toàn thông tin mạng trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà 

Tĩnh; 

- Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 11/11/2020 của UBND huyện Hương 

Sơn về việc ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển 

chính quyền số năm 2021; 

Xét tình tình thực tế hệ thống thiết bị, nhân lực công nghệ thông tin tại xã, nay 

UBND xã Sơn Ninh xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2021 với các nội 

dung sau: 

II. MỤC TIÊU 

 1. Mục tiêu tổng quát 

  Đầu tư cơ sở hạ tầng CNTT. Tiếp tục sử dụng các phần mềm quản lý điều 

hành theo hệ thống hộp thư điện tử để trực tiếp nâng cao năng lực điều hành quản 

lý, ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ cơ quan UBND xã. 

 Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các chỉ tiêu đã đạt được trong thời 

gian vừa qua, nâng cao năng lực đảm bảo an toàn thông tin mạng nhằm nâng cao 

năng lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước và chất lượng phục 

vụ người dân, doanh nghiệp. 

 Quản lý tốt các hoạt động công nghệ thông tin trên địa bàn. 
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  2. Mục tiêu cụ thể 

 2.1. Mục tiêu về phát triển chính quyền điện tử xã 

 - 90% tỉ lệ văn bản trao đổi giữa các cán bộ, công chức, bán chuyên trách 

trong xã được xử lý trên môi trường mạng; 

 - 90% cán bộ, công chức cấp xã xử lý hồ sơ công việc trên môi trường 

mạng; 

 - 100% lãnh đạo ứng dụng chữ ký số; 

 - Cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin trên Trang TTĐT xã theo quy định tại 

Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ về việc cung cấp 

thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Cổng/Trang TTĐT của CQNN. 

 - Tiếp tục ứng dụng các phần mềm theo từng ngành cụ thể để xử lý công 

việc như: phần mềm hồ sơ công việc, phần mềm hộ tịch, hộ khẩu, phần mềm hồ sơ 

cán bộ công chức, phần mềm bảo hiểm y tế, phần mềm kế toán,... 

 2.2. Mục tiêu về phục vụ người dân và doanh nghiệp. 

 - 80% thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu được triển khai dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3,4. 

 - 40% tỉ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên 

tổng số hồ hơ giải quyết TTHC được đăng ký trên Cổng dịch vụ công của tỉnh. 

 - 95 % người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết TTHC. 

 2.3.  Mục tiêu về phát triển hạ tầng CNTT và an toàn thông tin 

 - Đầu tư, nâng cấp, sửa chữa đảm bảo cơ sở hạ tầng CNTT của cơ quan đáp 

ứng cho việc điều hành, quản lý hệ thống mạng thông suốt trong cơ quan. Đảm bảo 

an toàn, an ninh thông tin. 

 2.4. Phát triển nguồn nhân lực. 

 - Tham gia các lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ quản trị Trang TTĐT, Ban 

biên tập Trang TTĐT do các câp trên tổ chức. 

- Bố trí cán bộ xã tham gia các lớp tập huấn do huyện và tỉnh tổ chức để nâng 

cao nhận thức, kỹ năng phòng tránh các nguy cơ mất an toàn thông tin đối với cán 

bộ, công chức; kỹ năng, truyền thông về sử dụng dịch vụ công trực tuyến, các kênh 

giao dịch với Chính quyền trên môi trường mạng cho người dân và doanh nghiệp. 

III. CÁC GIẢI PHÁP 

 1. Huy động các nguồn lực xã hội hóa, đưa vào Nghị quyết HĐND đầu năm 

về nguồn đầu tư xây dựng CNTT xã.Tham mưu hổ trợ kinh phí cho ban biên tập 

cổng thông tin điện tử trong việc viết tin bài và quản lý điều hành. 

2. Quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà 

nước về công nghệ thông tin; Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, 

các cấp, các ngành và đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan 

đối với việc ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính và xây dựng Chính quyền 

điện tử; quán triệt thực hiện Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND, ngày 25/5/2011 

của UBND tỉnh về tổ chức thực hiện ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước. 
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 3. Tập trung đầu tư nâng cấp, sữa chữa, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng CNTT của 

cơ quan nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. 

 4. Nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ về CNTT của xã, đẩy mạnh các 

hoạt động của Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT của xã. 

5. Có chính sách hỗ trợ đúng đắn cho Ban chỉ đạo và các cán bộ phụ trách 

CNTT cấp xã. 

 IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

 Dự kiến kinh phí thực hiện đầu tư hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin 

năm 2021 là 62.000.000đ (Sáu mươi hai triệu đồng), cụ thể: 

STT Nội dung Thời gian Thành tiền (đồng) 

1 Hạ tầng kỹ thuật 

 Mua sắm máy tính, máy in, máy 

chiếu, sửa chữa nâng cấp các máy cũ 

cơ sở hạ tầng CNTT tại cơ quan (kết 

nối mạng; Bảo trì, bảo dưỡng, sửa 

chữa phần cứng, phần mềm, sao lưu 

dữ liệu ...) 

12 tháng 48.000.000 

2 Hạ tầng ứng dụng 

 Duy trì các dịch vụ mạng 

Duy trì Trang thông tin điện tử 

Mua sắm, duy trì các phần mềm ứng 

dụng, diệt virut. 

12 tháng 10.000.000 

3 Hạ tầng nhân lực 

 Đào tạo cán bộ CC cấp xã. Quý III, IV 4.000.000 

Tổng 62.000.000 

Tổng tiền :62.000.000 (Sáu mươi hai triệu đồng) 
 

V.TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Công chức Văn hóa kiêm phụ trách công nghệ thông tin phối hợp với công 

chức tài chính - kế toán tham mưu với UBND xã trình HĐND cấp kinh phí để  

triển khai ứng dụng CNTT. 

Công chức tài chính - kế toán tạo điều kiện đảm bảo ưu tiên bố trí kinh phí 

và cấp đủ kinh phí cho các dự án phát triển và ứng dụng CNTT trên địa bàn xã, 

đảm bảo nguồn kinh phí đầu tư theo kế hoạch được duyệt. 

Công chức Văn phòng -Thống kê Chủ trì phối hợp với công chức Văn hóa 

và các công chức, ban, ngành liên quan đẩy mạnh chương trình cải cách hành 

chính tạo cơ sở cho ứng dụng CNTT trong quản lý hành chính nhà nước. Thực 

hiện các chương trình nâng cao nhận thức, phổ cập CNTT và Internet cho cán bộ 

công chức các ngành, các cấp trong toàn xã. Hướng dẫn và tuyên truyền người dân 

vào Trang thông tin điện tử của xã để khai thác thông tin và các ứng dụng Dịch vụ 

công các cấp các ngành. 
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Trên đây là Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2021 của xã Sơn 

Ninh./. 

Nơi nhận: 
- Phòng Văn hóa; 

- TT HĐND xã;  

- Chủ tịch, các Phó CT UBND xã; 

- Công chức VP-TK, TC-KH;  

- Lưu: VP UBND. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Huy 
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