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ỦY BAN  NHÂN DÂN 

XÃ XUÂN LỘC 

 
Số: 36/KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 

 

Xuân Lộc, ngày 18 tháng 11 năm 2019 

 

KẾ HOẠCH 

Ứng dụng công nghệ thông tin xã Xuân Lộc năm 2020 

 

I. CĂN CỨ LẬP KẾ HOẠCH 

Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng 

dụng, phát triển công nghệ thông tin (CNTT) 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; 

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

dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước (CQNN); 

Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN giai 

đoạn 2016-2020; Nghị quyết Đại hội Tỉnh Đảng bộ khóa XVIII (nhiệm kỳ 2015-

2020); 

Các văn bản của UBND tỉnh: Quyết định số 4086/QĐ-UBND ngày 

05/01/2013 phê duyệt Quy hoạch phát triển CNTT tỉnh Hà Tỉnh đến năm 2020; 

Quyết định số 587/QĐ-UBND ngày 07/03/2012 ban hành Chương trình tổng thể cải 

cách hành chính nhà nước tỉnh Hà Tỉnh giai đoạn 2012-2020; Chỉ thị số 14/CT-

UBND ngày 06/06/2014 của UBND tỉnh về tăng cường sử dụng, trao đổi văn bản 

điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong CQNN trên địa bàn tỉnh Hà Tỉnh; 

Các Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh số 143/KH-UBND ngày 18/4/2012 

về Kế hoạch xây dựng Chính phủ điện tử tại tỉnh Hà Tỉnh giai đoạn 2012-2015 và 

chuẩn bị một bước cho giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 235/KH-UBND ngày 

05/06/2015 về việc thực hiện Nghị Quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị về đẩy 

mạnh ứng dụng và phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội 

nhập quốc; Kế hoạch số 435/KH-UBND ngày 17/10/2014 của UBND tỉnh về triển 

khai dịch vụ công trực tuyến năm 2015, chuẩn bị một bước cho giai đoạn 2016-2020 

và các nội dung chủ yếu của Kế hoạch thực hiện Nghị Quyết số 36a-NQ/CP ngày 

14/10/2015 của Chính phủ và Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của 
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Thủ tướng Chính phủ về Ứng dụng CNTT và xây dựng Chính quyền điện tử tại tỉnh 

Hà Tỉnh giai đoạn 2016-2020.  

Căn cứ Quyết định số 02/2014/QĐ – UBND ngày 8/9/2014 của UBND huyện 

Can Lộc ban hành Quy chế ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nươc trên 

địa bàn huyện Can Lộc;  

Căn cứ Kế hoạch số  2878  /KH-UBND ngày 30/10/2019 của UBND huyện 

can Lộc về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước 

huyện Can Lộc năm 2020; 

Thực hiện Công văn số 2922/UBND – VHTT ngày 04/11/2019 của UBND 

huyện Can Lộc V/v kiểm tra, kiểm chứng kết quả báo cáo chính quyền điện tử, 

tuyên truyền CCHC và  hướng dẫn số hóa TTHC cấp xã trên cổng  dịch vụ công; 

Căn cứ tình hình thực ti n ứng dụng công nghệ thông tin của địa phương  

II. MỤC TIÊU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM  2020 

1. Mục tiêu tổng quát 

Thực hiện các mục tiêu cơ bản của chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT  

trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 và đẩy mạnh ứng dụng 

CNTT trong cải cách hành chính nhà nước, hiện đại hóa nền hành chính, tập trung 

xây dựng chính quyền điện tử. 

2. Mục tiêu cụ thể  

 - Phấn đấu 100% cán bộ công chức, giúp việc sử dụng thành tạo máy tính 

cũng như các phần mềm trong giải quyết công việc, tất cả các văn bản chỉ đạo đều 

được lưu giữ và trao đổi thông qua các phần mềm của UBND huyện, tỉnh, xã. 

- Trên 80% văn bản trao đổi trên môi trường mạng đều được chữ ký số. 

- Truy cập tất cả các phần mềm dùng chung cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã để 

lấy thông tin và tìm hiểu nhằm nâng cao kiến thức. 

- Phối hợp với UBND huyện, phòng văn hóa thông tin thiết lập liên thông 

một cửa điện tử. 

- Trang bị và đầu tư mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin như bổ sung 

máy tính, máy in, máy chiếu để thuận tiện trong quá trình làm việc. 

 - Tập huấn cho cán bộ công chức về ứng dụng công nghệ thông tin vào giải 

quyết công việc như sử dụng office 2010, sử dụng thành thạo hồ sơ công việc, truy 

cập và xử lý các phần mềm, sửa chữa và cài đặt các phần mềm máy tính.  
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- Xây dựng một cửa điện tử liên thông cấp huyện, tỉnh. 

- Xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT trong năm theo từng lĩnh vực. 

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. M       n      n       

- Tiếp tục rà soát, ban hành các văn bản hoàn thiện công tác QLNN và hỗ trợ 

phát triển các ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước  

- Tiếp tục làm tốt công tác phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về công 

nghệ thông tin đến với cán bộ, công chức trên toàn xã  

- Tham mưu UBND huyện ban hành các chính sách hổ trợ CNTT cấp xã về 

trang thiết bị phục vụ ứng dụng CNTT trong giải quyết công việc  

- Tham quan học hỏi mô hình của các xã bạn về xây dựng chính quyền điện 

tử cấp xã  

- Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc các phòng ban có liên quan tổ chức 

ứng dụng CNTT  

2. N uồn n ân lự    o ứn  dụn  CNTT 

- Cử cán bộ, công chức tham gia đào tạo kỹ năng về ứng dụng CNTT; tăng 

cường đào tạo và truyền thông về sử dụng dịch vụ công trực tuyến cho người dân và 

doanh nghiệp nhất là trong sử dụng dịch vụ công  

- Mở rộng đào tạo tin học trong cộng đồng, xã hội nhằm nâng cao nhận thức, 

ứng dụng có hiệu quả Chính phủ điện tử trên địa bàn xã   

3. Đầu     ệ thống kỷ thuật và trang thiết bị  

Đầu tư mua máy chiếu phục vụ tập huấn, hội nghị, lắp đặt camera tại trung 

tâm ủy ban nhân dân xã và các điểm nóng trên địa bàn, luôn truy cập phần mềm hồ 

sơ công việc để gửi và lấy công văn, trang website UBND xã nhằm mục đích 

quảng bá hình ảnh và con người quê hương, thường xuyên truy cập trang thông tin 

điện tử Can Lộc, trang điều hành tác nghiệp Can Lộc và phần mềm chỉ đạo của 

UBND huyện.  

4. Ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc 

- Phát huy hiệu quả các trang thông tin điện tử đồng thời tiếp tục nâng cao 

kiến thức để truy cập hệ thống các trang thông tin điện tử của UBND huyện triển 

khai. 
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 - 100% máy tính cài đặt phần mềm office 2010, chương trình diệt virut, 

đồng thời tham mưu cho các cấp lãnh đạo trong việc trang bị các phần mềm để sử 

dụng trong giải quyết công việc và quản lý tốt hồ sơ lưu trữ. 

- Nâng cấp máy tính. Thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. 

5. Dự trù kinh phí 

TT Nội dung SL C   p   (đồng) Ghi chú 

a. Hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị CNTT 

1 Sửa chữa, nâng cấp, thay thế 

phần cứng và phần mềm máy 

in, máy tính… 

1 40.000.000  

b. Hạ tầng ứng dụng 

6 Chi phí duy trì trang thông tin 

điện tử xã, các phần mềm… 

 4.000.000 Trong một năm 

c. Hạ tầng nhân lực 

7 Đào tạo, tập huấn cho cán bộ 

công chức xã, cán bộ thôn 

  5.000.000  

d. Cơ   ế chính sách 

8 Tuyên truyền CCHC  1,000,000  Cả năm 

9 Chính sách ưu đãi và độc hại 

cho phụ trách CNTT xã, chính 

sách cho Ban chỉ đạo CNTT. 

 1,000,000 Cả năm 

Tổng 51.000.000  

(Bằng chữ: Năm mươi một triệu  đồng) 

IV. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

- Huy động các nguồn vốn để triển khai ứng dụng công nghệ thông tin. Bằng 

cách tận dụng tốt các nguồn vốn từ các cơ chế chính sách của tỉnh, huyện. 

- Tăng cường kiểm tra, bảo quản các loại máy tính nhằm nâng cao hiệu quả 

trong quá trình làm việc. 

- Đưa danh mục chi ngân sách thường xuyên cho công nghệ thông tin vào dự 

toán chi thường xuyên của UBND xã và dành các khoản đầu tư cho tu bổ, sửa 

chữa, phát triển công nghệ thông tin hàng năm  
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- Chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật, 

nâng cao nhận thức về ứng dụng công nghệ thông tin đến cán bộ, người dân, doanh 

nghiệp. 

- Học hỏi về công nghệ thông tin thông qua các đợt tập huấn, tìm tòi trên 

mạng nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho chuyên trách công nghệ thông tin 

của đơn, phát huy vai trò của cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin theo quyết 

định 07/2011/QĐ-UBND ngày 25/5/2011 của UBND tỉnh trong công tác tổ chức 

thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các 

phòng ban. 

- Đầu tư, thu hút nguồn nhân lực cho ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ 

quan nhà nước: Chính sách ưu đãi đối với cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin; 

chính sách ưu đãi đầu tư công nghệ thông tin, ưu tiên biên chế cán bộ công nghệ 

thông tin cho các cơ quan nhà nước. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin xã tổ chức các hoạt động triển 

khai ứng dụng công nghệ thông tin trên toàn xã. 

- Cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin (Công chức văn hóa xã kiêm 

nhiệm) có nhiệm vụ tham mưu với Ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin xã 

các văn bản chỉ đạo bao gồm báo cáo hàng tháng, quý, 6 tháng, 1 năm, kế hoạch 

hoạt động, các văn bản chỉ đạo, công văn liên quan; phối hợp với Văn phòng tham 

mưu với UBND xã trình HĐND cấp kinh phí để triển khai ứng dụng CNTT. 

- Ban Văn hóa phối hợp với Văn phòng tham mưu các đề án về CNTT (Một 

cửa điện tử, nâng cao kiến thức CNTT cho cán bộ công chức và người dân....) 

Trên đây là Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020 của xã Xuân 

Lộc./. 

Nơi nhận: 
- Phòng Văn hóa thông tin huyện; 

- Lãnh đạo UBND xã; 

- Ban văn hóa xã; 

- Lưu: VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 

 

 

Trần Xuân Hải 
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