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UBND XÃ THƯỢNG LỘC 

BCĐ ỨNG DỤNG CNTT 
 

        Số:    /KH-CNTT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

           Thượng Lộc, ngày     tháng 10 năm 2018 
 

       KẾ HOẠCH 

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM 2019 

 

I. CĂN CỨ LẬP KẾ HOẠCH: 

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006; 

Căn cứ Luật giao dịch điện tử ngày 29/11/2006; 

Căn cứ Chỉ thị 58/CT-TW ngày 17/10/2000 của Bộ Chính trị (Khóa 

VIII) về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT phục vụ sự nghiệp hóa, hiện 

đại hóa; 

Căn cứ Quyết định số 246/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc duyệt chiến lược phát triển CNTT truyền thông Việt 

Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. 

Căn cứ Thông tư liên tịch 19/2011/TTLT-BTC-BTTT ngày 20/2/2011 

về việc hướng dẫn việc quản lý sử dụng kinh phí chi ứng dụng CNTT trong 

hoạt động cơ quan nhà nước. 

Hướng dẫn số 1163/HDLN-STC-STT&TT ngày 21/7/2008 giữa Sở 

TC-KH và sở TT-TT. 

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của chính phủ về 

ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 246/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược phát triển Công nghệ thông tin 

- Truyền thông Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. 

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 25/5/2011 của UBND tỉnh 

quy định về tổ chức thực hiện ƯDCNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà 

nước. 

Căn cứ Kế hoạch số 550/KH-UBND ngày 29/6/2011 của UBND huyện 

về Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước giai 

đoạn 2011-2015. 

II. HIỆN TRẠNG ỨNG DỤNG CNTT CỦA CÁC BAN NGÀNH 

THUỘC UBND XÃ THƯỢNG LỘC 

1. Môi trường pháp lý: 

Căn cứ Chỉ thị 58/CT-TW ngày 17/10/2000 của Bộ Chính trị (Khóa 

VIII) về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT phục vụ sự nghiệp hóa, hiện 

đại hóa; Căn cứ Quyết định số 246/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc duyệt chiến lược phát triển CNTT truyền thông Việt 

Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020; Căn cứ Thông tư liên tịch 

19/2011/TTLT-BTC-BTTT ngày 20/2/2011 về việc hướng dẫn việc quản lý 

sử dụng kinh phí chi ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước; 

Quyết định số 48/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ứng dụng 
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CNTT trong cơ quan nhà nước và các văn bản chỉ đạo thực hiện ứng dụng 

CNTT trong các hoạt động của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, huyện. 

2. Hiện trạng ứng dụng CNTT: 

2. 1. Hạ tầng kỹ thuật: 

a.  Kết quả đạt được: 

Tại các cơ quan UBND xã đã được đầu tư những trang thiết bị sau: 17 

máy tính, 04 máy xách tay (đạt tỉ lệ 1.2 công chức/máy tính); 15 máy in; 01 

bộ phát wifi. UBND xã đã chủ động mua sắm thêm các trang thiết bị phục vụ 

cho hoạt động chuyên môn của các ban ngành, đoàn thể và thực hiện các ứng 

dụng CNTT 

b.  Mặt hạn chế 

 -  Cơ sở hạ tầng mạng không đồng bộ, chưa chú trọng trong việc ứng 

dụng CNTT. 

- Cơ sở hạ tầng mạng không đồng bộ, trang thiết bị đang còn thiếu, chưa 

đáp ứng được nhu cầu thực tế. 

- Việc đầu tư, ứng dụng CNTT trong hoạt động  của UBND còn gặp 

nhiều khó khăn, chưa thật sự được quan tâm đầu tư, máy photo còn chưa có 

nên gây trở ngại trong việc làm giấy tờ. 

- Chất lượng dịch vụ của hệ thống mạng còn thấp.  

2.2. Ứng dụng CNTT  

a. Kết quả đạt được 

 Việc ứng dụng CNTT trong các ban ngành, đoàn thể thuộc UBND xã 

Thượng Lộc đã đạt được một số kết quả như sau: 

- Khai thác lợi ích của các trình duyệt web (IE, firefox, chrome) 

- Khai thác hiệu quả sử dụng của phần mềm quản lý HS công việc, 

hộp thư điện tử mail: hatinh.gov.vn, xathuongloc.canloc.gov.vn hoặc các 

dịch vụ thư điện tử khác như: gmail, yahoo để gửi văn bản. 

- Khai thác nhiều phần mềm tiện ích phục trong công tác nghiên cứu 

và học tập cũng như trong công việc. 

- Khai thác hiệu quả Trang Công báo Hà Tĩnh và một số hệ thống trực 

tuyến của tỉnh Hà Tĩnh như: hệ thống công báo, tác nghiệp Hà Tĩnh.... 

         Nhiều phần mềm được sử dụng trong hoạt động chuyên môn  như : 

- Chương trình quản lý ngân sách nhà nước, hệ thống Tabmis, chương 

trình quản lý kế toán hành chính sự nghiệp, chương trình kế toán ngân sách 

xã, thị trấn; chương trình quản lý tài sản (phòng Tài chính - Kế hoạch). 

- Chương trình Kế toán ngân sách xã Misa, chương trình phần mềm 

thuế đất phi nông nghiệp. 

 - Chương trình vẽ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chương trình 

Microbtation SE vẽ sơ đồ thửa đất (Địa chính – xây dựng). 

-  Phần mềm quản lý nhân sự, chấm công, tiền lương VAB  (Văn phòng 

– Thống kê). 

     b. Hạn chế  
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Khai thác tiện ích của các phần mềm, trình duyệt web chưa được sử 

dụng triệt để, hết chức năng 

 2.3 Nhân lực CNTT 

 Nhận thức về CNTT của cán bộ công chức UBND xã đã có những bước 

chuyển biến, trình độ tin học nhìn chung đã được nâng lên. Tuy nhiên, bên 

cạnh đó, còn một số hạn chế như sau: 

 - Năng lực, trình độ ứng dụng CNTT của cán bộ công chức chưa đồng 

đều. Tuy đã được đào tạo lớp tập huấn CNTT do TTTT Hà Tĩnh tổ chức. 

 - Chính sách, chế độ dành cho cán bộ chuyên trách CNTT chưa có.  

 - Công nghệ thông tin chuyên ngành còn nhiều hạn chế. 

 2.4. Công tác an ninh mạng: 

 Hiện trạng sử dụng an toàn và được đảm bảo, có sử dụng các phương án, 

giải pháp an toàn và hiệu quả cao nhất. 

2.5 Đánh giá về mức độ đầu tư cho ứng dụng CNTT năm 2019: 

 -  Các chương trình, dự án đầu tư trong vào năm 2019 chưa được chú 

trọng.  

 - Kinh phí đầu tư theo từng nhóm nội dung:  

+ Hạ tầng : tốt 

+ Phần cứng : chưa tốt 

+ Cơ sở dữ liệu: Tốt 

+ Đào tạo nhân lực: Chưa tốt 
 

III. MỤC TIÊU ỨNG DỤNG CNTT NĂM 2019. 

1. Mục tiêu tổng quát: 

Nâng cao chất lượng và hiệu quả trong việc sử dụng các ứng dụng 

CNTT vào trong hoạt động chuyên môn và thực tiễn của các ban ngành, đoàn 

thể thuộc UBND xã, làm nền  tảng cho việc cải cách và hiện đại hóa nền hành 

chính của xã, hướng tới xây dựng chính quyền điện tử.  

2. Mục tiêu cụ thể: 

- 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước cấp huyện, xã được 

thực hiện qua môi trường mạng.(phần mềm hồ sơ công việc, hộp thư điện tử)  

- 100% cán bộ, công chức sử dụng thành thạo CNTT phục vụ công 

việc. 

- 100% cán bộ công  chức thường xuyên sử dụng phần mềm hồ sơ công 

việc, hộp thư điện tử trong công việc. 

- Đảm bảo đủ các điều kiện về trang thiết bị CNTT cho cán bộ, công 

chức làm việc. 

- Đảm bảo các dịch vụ mạng liên thông. 

- Tổ chức tham quan, học hỏi mô hình về ứng dụng CNTT của các địa 

phương khác nhằm nâng cao ứng dụng CNTT.  
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- Tham gia tập huấn nâng cao thêm kiến thức CNTT cho đội ngũ cán 

bộ công chức. 

IV. NỘI DUNG KẾ HOẠCH: 

1. Hạ tầng kỷ thuật. 
 - Nâng cấp hệ thống mạng nội bộ tại các ban ngành để phục vụ ứng 

dụng CNTT cho toàn thể cán bộ, công chức. 

- Đầu tư, trang sắm trang thiết bị như: máy tính, máy in, máy scan, máy 

chiếu ... cho các bộ phận. 

- Xây dựng cơ sở dữ liệu cần thiết cho các ngành. 

- Sắm trang thiết bị để đảm bảo an toàn thông tin mạng tối đa. 

2. Hạ tầng nhân lực.  

- Đào tạo nhân lực chuyên trách công nghệ thông tin có chuyên môn và 

hiểu biết CNTT tại cơ quan UBND xã. 

- 100% cán bộ, công chức khai thác máy tính có hiệu quả. 

3. Ứng dụng CNTT 

- Tập trung hướng dẫn để 100% cán bộ, công chức sử dụng mạng có 

hiệu quả, đẩy mạnh hiện đại hóa trong quá trình cải cách hành chính. 

- Khai thác và sử dụng có hiệu quả  phầm mềm HS công việc, hộp thư 

điện tử Hà Tĩnh, Cổng thông tin điện tử của xã, huyện, tỉnh, và các trang 

điêu hành tác nghiệp.. 

- 100% cán bộ, công chức soạn thảo văn bản, báo cáo, nhận, gửi văn 

bản, công văn cho UBND huyện và các ban ngành qua hộp thư điện tử Hà 

Tĩnh và phần mềm HS công việc. 
 

VI. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN: 
 

1. Giải pháp tài chính. 

- Đưa danh mục chi ngân sách CNTT vào dự toán của UBND xã. 

- Huy động các nguồn lực xã hội hóa vào đầu tư xây dựng CNTT xã. 

2. Giải pháp triển khai. 

- Ứng dụng công nghệ thông tin phải đồng bộ gắn chặt với cải cách 

hành chính, đáp ứng các chức năng nhiệm vụ, phương pháp quản lý mới. 

- Tuyên truyền các chính sách chủ của Đảng và nhà nước vào phát triển 

CNTT của huyện giai đoạn 2015-2021. 

3. Giải pháp tổ chức. 

 Nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ chuyên trách CNTT của xã, 

đẩy mạnh các hoạt động của Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT của xã. 

Tổ chức hướng dẫn, thực hiện quy trình kế hoạch các cấp. 

4. Giải pháp môi trường chính sách  

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

CNTT xã. 
V. DỰ TRÙ KINH PHÍ THỰC HIỆN 

 

STT Nội dung 
Thành tiền 

(đồng) 

a. Hạ tầng kỹ thuật 
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1 Mua sắm sửa chữa cơ sở hạ tầng CNTT (Máy 

photo, máy scan, máy xách tay cho CT NTM..) 

 

 

- liên thông một cửa 

- dịch vụ công trực tuyến 

- Hạ tâng mạng lan 

- các phần mềm CM trong công tác VTLT 

      85.000.000 

 

 

 

5.000.000 

7.000.000 

5.000.000 

10.000.000 

b. Hạ tầng ứng dụng 

2 - Mua sắm phần mềm đảm bảo an toàn cho hệ 

thống dữ liệu máy tính (phần mềm diệt vi rút...) 

- Đảm bảo hoạt động của hệ thống mạng internet 

(các thiết bị hub, moderm, dây cab...). 

1.500.000 

 

1.000.000 

 

VIII. Tổ chức thực hiện 

- Ban Văn hóa phối hợp với Ban Tài chính ngân sách xã tham mưu với 

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

- Ban Văn hóa, Phòng Tài chính ngân sách, Văn phòng UBND xã tham 

mưu các đề án về CNTT. 

Kính đề nghị  UBND huyện, Phòng Văn hóa – Thông tin huyện, Ban 

Chỉ đạo Ứng dụng CNTT huyện Can Lộc và các ban ngành cấp huyện hỗ trợ 

kinh phí triển khai. 

Trên đây là kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2019 của UBND xã 

Thượng Lộc ./. 

 
 

Nơi nhận: 

- UBND huyện; 

- Phòng Văn hóa- Thông tin 

- Thường trực Đảng ủy – HĐND; 

- Lãnh đạo UBND; 

- Các ban, ngành, đoàn thể; 

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

                 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Viết Chuân 
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