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PHẦN THỨ NHẤT 

Đánh giá kếtquả thực hiện kế hoạchnăm 2021 

I.Công tác tham mưu, chỉ đạo. 

Tổ chức triển khai, tốt và đầy đủ các văn bản luật của Trung ương, của tỉnh về 

Ứng dụng CNTT, theo quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020 của 

Thủ tướng Chính phủ về Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định 

hướng năm 2030; 

- Kế hoạch số 393/KH-UBND ngày 29/10/2020 của UBND tỉnh về chuyển đổi 

số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; 

II. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ ứng dụng CNTT. 

Trên cơ sở Kế hoạch hướng dẩn của cấp trên, UBND xã chủ động rà soát hệ 

thống hạ tầng CNTT nhằm đảm bảo công tác xây dựng chính quyền điện tử, đảm bảo 

an toàn thông tin mạng. Hiện nay UBND xã Kỳ Phong  có 29 máy tính bàn, 19 máy 

tính xách tay, 23 máy in, 01 máy photo. Tuy một số đã cũ, đảm bảo tốt trong xử lý hồ 

sơ công việc đáp ứng yêu cầu. 

UBND xã trang bị hệ thống hạ tầng mạng đảm bảo với hệ thống  Wifi có tốc 

độ cao phục vụ tốt việc khai thác, ứng dụng CNTT, sử dụng phần mềm diệt Virut. 

 -Tại UBND xã đã lắp đặt hệ thống Camera chất lượng cao nhằm kiểm tra phục 

vụ đảm bảo an ninh tại cơ quan. 

III.  Nguồn nhân lực 

UBND xã đã phân công một cán bộ công chức kiêm nhiệm phụ trách lĩnh vực 

CNTT để đảm bảo công việc của cơ quan, đảm bảo an toàn thông tin mạng, thường 

xuyên nâng cấp, sửa chữa, thay thế để đảm bảo hệ thống vận hành một cách có hiệu 

quả nhất.  

IV. An toàn thông tin 

Nhằm đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin trong cơ quan, hiện nay máy tính 

của cán bộ công chức đã cài đặt các phần mềm diệt virut. 

Thường xuyên kết nối với các đơn vị để xử lý các vấn đề liên quan đến mạng 

V. Kinh phí thực hiện 

Năm 2021 được sự quan tâm của lãnh đạo, nhằm nâng cao hoạt động ứng dụng 

CNTT trong cơ quan, đảm bảo an toàn, nâng cấp mạng và hệ thống máy tính của cơ 

quan để đảm bảo công việc được thông suất phục vụ người dân, UBND xã đã bố trí 

80.000.000đ để sửa chửa và nâng cấp, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình 

hình hiện nay. 
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Phần II 

Kế hoạch phát triển chính quyền số và đảm bảo thông tin mạng năm  2022. 

 

Tiếp tục triển khai thực hiện quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 

2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến 

năm 2025, định hướng năm 2030; 

- Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai 

đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; 

- Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 

chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; 

- Quyết định số 3282/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 của UBND tỉnh về việc phê 

duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Hà Tĩnh. 

- Kế hoạch số 393/KH-UBND ngày 29/10/2020 của UBND tỉnh về chuyển đổi 

số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; 

- Thực hiện Kế hoạch số 1623/UBND- VHTT ngày 20 tháng 10 năm 2021 về 

việc xây dựng Kế hoạch phát triển chính quyền số và bảo đảm  an toàn thông tin 

mạng  năm 2022. 

I. Mục tiêu 

- Phát triển hạ tầng, nhân lực, tăng cường hệ thống máy tính để đáp ứng yêu 

cầu CNTT trong hoạt động cơ quan trong tình hình mới. 

Gắn kết giữa CNTT với cải cách hành chính, nhằm thúc đẩy việc trao đổi văn 

bản, sử dụng văn bản điện tử, minh bạch trên môi trường thông tin mạng, tiếp nhận 

và giải quyết thủ tục hành chính, phát triển CQĐT. 

Thiết lập môi trường điện tử hiện đại, thuận lợi cho mọi người dân, các doanh 

nghiệp nhằm tiếp cận thông tin, phản ánh kiến nghị, đề xuất ý kiến. 

-Tạo mọi điều kiện cho cán bộ công chức tham gia tập huấn, bồi dững kỹ năng 

ứng dụng công nghệ thông tin, công tác an toàn thông tin, góp phần nâng cao hiệu 

quả, chất lượng công việc. 

II. Nhiệm vụ 

Nhằm triển khai có hiệu quả việc ứng dụng CNTT trong hoạt động triển khai 

các nhiệm vụ, hiện đại hóa công tác hành chính, nâng cao chất lượng chuyên môn, 

nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu cải các hành chính trong tình hình mới, góp phần thực 

hiện thắng lợi các mực tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bỏa quốc 

phòng, an ninh. Trên cơ sở UBND xã ban hành Kế hoạch phát triển chính quyền số 

và đảm bảo thông tin mạng năm  2022 với các nội dung cụ thể như sau. 

1. Phát triển hạ tầng số 

- Nâng cấp hệ thông mạng nội bộ, thay thế sửa chữa máy vi tính, máy in, các 

thiết bị internet bị hỏng, nâng cấp hệ thống mạng LAN. 
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- Nâng cấp phần mềm cho cho các máy tính đang sử dụng, mua bản quyền 

phần mềm Virut máy tính, trang bị các hệ thống bảo mật nội bộ nhằm bảo đảm cho 

hoạt động của cơ quan. 

2. Phát triển các ứng dụng, dịch vụ 

a. Ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan 

- Ứng dụng hệ thống thông tin phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, quản lý, 

theo dỏi thực hiện nhiệm vụ được giao. 

- Đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số, văn bản điện tử trong cơ quan. 

- Triển khai giải pháp phòng chống mã độc theo chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 

25/5/2018 của Thủ Tướng Chính phủ về nâng cao năng lực phòng chống phần mềm 

độc hại. 

- Tuyên truyền, quán triệt và tuân thủ các quy định về sử dụng các ứng dụng, 

thư điện tử, trang thông tin điện tử, các phần mềm ứng dụng khác đảm bảo tính thống 

nhất, trách nhiệm và đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin. 

b.Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp. 

- Nâng cấp, hoàn thiện hệ thống trang thông tin điện tử của cơ quan để đảm 

bảo hoạt động cung cấp thông tin theo quy định. 

- Triển khai, nâng cấp việc cung cấp, tiếp nhận giải quyết và trả kết quả thủ tục 

hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan. 

3. Bảo đảm an toàn thông tin 

Định kỳ, từng quý thực hiện kiểm tra, đánh giá về an tòa thông tin trong hệ 

thống nội bộ của cơ quan 

- Xây dựng, ban hành và thường xuyên rà soát, cập nhật các quy chế, quy định 

về bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động của cơ quan.  

- Hoàn thành xác định cấp độ và tổ chức triển khai phương án bảo đảm an toàn 

hệ thống thông tin theo cấp độ. Thường xuyên rà soát, cập nhật để đáp ứng yêu cầu 

thực tiễn và quy định về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.  

- Tăng cường trang thiết bị, dịch vụ chuyên nghiệp nhằm nâng cao năng lực 

bảo đảm an toàn thông tin, phòng chống mã độc, lỗ hổng bảo mật và các nguy cơ 

khác về an toàn thông tin mạng tại cơ quan; 

- Triển khai hoạt động dự phòng, sao lưu dữ liệu, bảo đảm hoạt động liên tục 

của cơ quan, tổ chức; sẵn sàng khôi phục hoạt động bình thường của hệ thống sau khi 

gặp sự cố mất an toàn thông tin mạng; 

- Tăng cường tổ chức, tham gia các hoạt động liên quan đến bảo vệ và hỗ trợ 

trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng; nâng cao nhận thức và 

từng bước trang bị kỹ năng số cho trẻ em trên địa bàn. 

4. Phát triển nguồn nhân lực 

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 trong cơ quan. 

Tạo điều kiện cho công chức phụ trách công nghệ thông tin tập huấn về công 

tác an tòa công nghệ thông tin, công chức trong cơ quan tham gia các lớp tập huấn, 

đào tạo, bồi dững nhằm nâng cao khả năng, kỷ năng xử lý, ứng dụng CNTT trong xử 

lý công việc. 
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III. Kinh phí thực hiện 

Trên cơ sở kế hoạch của các ngành, UBND xã cân đối nguồn ngân sách, bố trí 

hợp lý để đảm bảo nhiệm vụ phát triển chính quyền số và đảm bảo thông tin mạng 

IV. Tổ chức thực hiện 

Các ban ngành, cán bộ công chức dựa trên Kế hoạch xây dựng kế hoạch ngành 

mình thực hiện nghiêm túc đảm bảo an toàn thông tin mạng 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch năm 2021 và Kế hoạch phát 

triển chính quyền số và đảm bảo an tòan thông tin mạng năm 2022 đơn vị xã Kỳ 

Phong. 
Nơi nhận: 

-Phòng VHTT huyện; 

- TT Đảng ủy – HĐND-UBND-UBMTTQ; 

- Các ban ngành;  

- Gửi VB điện tử; 

- Lưu: VP 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 

CHỦ TỊCH 
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