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ỦY BAN NHÂN DÂN        

HUYỆN CAN LỘC 

Số  325 /BC - UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Can Lộc, ngày   26    tháng 6  năm 2018 

 

BÁO CÁO   

Kết quả ứng dụng Công nghệ thông tin  

và tuyên truyền CCHC 6 tháng đầu năm 2018 
 

I. Kết quả đạt được ứng dụng CNTT 6 tháng đầu năm 2018 

1. Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện ứng dụng CNTT. 

Ban hành Kế hoạch 1869/KH - UBND ngày 31/10/2017 về kế hoạch ứng 

dụng CNTT năm 2018 trên toàn huyện; Kế hoạch 1778/KH-UBND ngày 

31/11/2018 về kế hoạch tuyên truyền CCHC của huyện; Kế hoạch 119/KH-

UBND ngày 23/1/2018 về kế hoạch tuyên truyền dịch vụ công. 

Ban hành 5 văn bản  chỉ đạo về dịch vụ công trực tuyến, cổng thông tin 

điện tử của xã, thị trấn. 

Bám sát các văn bản ban hành của cấp trên, 6 tháng đầu năm 2018 UBND 

huyện bản hành 5 văn bản chỉ đạo, 6 báo cáo thường kỳ tập trung đẩy mạnh hiện 

đại hóa nền hành chính tại cơ sở. 

Kiểm tra giám sát, hướng dẫn, chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tổ chức thực 

hiện ứng dụng CNTT trung bình mỗi xã: 01 đơt/xã. Các xã về đích Nông thôn 

mới 02 đợt/xã. 

2. Về hạ tầng kỷ thuật 
Tại UBND huyện: có 245 máy tính, 107 máy in, 6 máy photo, 4 máy scan, 

02 máy chiếu, 03 hệ thống máy chủ, 21 hệ thống  mạng Lan, 03 màn hình thông 

báo, 01 máy quét mã vạch, 01 màn hinh tra cứu. ( Không tính Phòng Giáo dục - 

ĐT và các đơn vị ngoài). 

Tại xã, thị trấn:  có 525 máy tính, 276  máy in. 14 photo, 26 máy scan, 23 

hệ thống mạng Lan ổn định và nâng cấp đạt tiêu chuẩn, 4 máy chiếu, 48 wifi. 

3. Hạ tầng nhân lực 

Tại huyện: 01 Trưởng Ban chỉ đạo (Chủ tịch UBND huyện), 03 Phó ban 

(Phó Chủ tịch phụ trách khối, Trưởng phòng VH&TT, Chánh Văn phòng), 04 

chuyên trách CNTT ( VH, VP, GD,Trung tâm HNDN & GDTX) trong đó có 1 

chuyên trách được hưởng chế độ phụ cấp đặc thù (phòng Văn hóa - Thông tin), 

02 chuyên trách trực thuộc phòng, 01 chuyên trách hợp đồng huyện. 

Tại xã: 23 UBND xã, thị trấn đã ban hành quyết định, kế hoạch ứng dụng 

CNTT; 23/23 xã, thị trấn  xã đăng ký kế hoạch ứng dụng năm 2016.  23 Trưởng 

Ban chỉ đạo (18 đồng chí Phó Chủ tịch VHXH, 5  đồng chí Chủ tịch); 18 chuyên 

trách CNTT; 2 xã chưa có chuyên trách: Thuần Thiện, Thị Trấn ( chưa bố trí cán 

bộ văn hóa). 

- Tỷ lệ giáo viên dạy tin học trong một trường : 0,75 % tương đương 3 

trường học có 2 giáo viên chuyên ngành tin học. 
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- Toàn huyện có  43 cán bộ có trình độ đại học tin (phòng ban đơn vị 

thuộc UBND huyện: 04 cán bộ; các cơ quan đơn vị :10 cán bộ; các trường 

học:29 cán bộ). 18 Cao đẳng, 94 % cán bộ, công chức viên chức trên toàn huyện 

có chứng chỉ tin học. 

Từ đầu năm đến nay huyện tham gia tập huấn CNTT 3 cuộc.  Tổ chức tại 

huyện 6 cuộc, Tổ chức tại xã triển khai 20 cuộc, tập huấn cho các xã liên quan 

đến CNTT gồm ( nâng cao chất lượng ứng dụng CNTT, tập huấn phần mềm 

HSCV, tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến) 

4. Hạ tầng ứng dụng  

a. Tại huyện: Từng bước hoàn thiện để nâng cấp cổng thông tin điện tử, 

chuyển đổi văn phòng điện tử IO sang hồ sơ công việc, vận hành tốt một cửa 

điện tử và các phần mềm chuyên ngành(tamis, SE, quản lý người có công...). 

- 100%  tài khoản mail Hà Tĩnh được sử dụng tỉ lệ 7.3% 

- 100% tài khoản khóa công chức cấp xã, huyện được cấp khóa và thực 

hiện hồ sơ công việc 

 Một ngày có hơn 6000 người truy cập Trang thông tin điện tử huyện. 

- 100% văn bản gửi tỉnh có xác nhận chứng thư số chuyên dụng. 

- 100%  văn bản gửi xã, thị trấn các đơn vị khác có xác nhận chữ ký số. 

- 100% chữ ký số của các phòng, ban, đơn vị thực hiện có hiệu quả. 

- 100% văn bản chỉ đạo hoàn thành đúng thời hạn của tỉnh 

- 85%giải quyết hồ sơ , TTHC qua một của đúng quy trình điện tử; bộ 

phận một cửa chưa thực sự áp dụng phần mềm vào công việc (vẫn còn ghi sổ 

nhật ký, trích gọn báo cáo, các bảng biểu còn làm thủ công...). 

- 100%thông tin cán bộ, công chức viên chức được số hóa lên phần mềm 

quản lý nhân sự. 

b. Ở xã: liên thông và sử dụng 9 phần mềm của các lĩnh vực (quản lý nhân 

sự, quản lý tài chính kế toán, khiếu nại tố cáo, Tiêu chí đánh giá NTM, một cửa, 

mail Hà Tĩnh, gửi nhận văn bản,Văn phòng điện tử, microstation enginer (SE), 

phần mềm quản lý nhân sự...). 

- 100%  máy cài office 2010. 

- 100% xã sẳn sàng chuẩn bị các điều kiện cần thiết để liên thông một 

cửa. 

- 89% tài khoản mail Hà Tĩnh được sử dụng thường xuyên. 

- 75 % thông tin cán bộ, công chức xã được số hóa lên phần mềm quản lý 

nhân sự. 

- 23/23 xã có trang thông tin điện tử đang bước đầu khai thác.  

c. Tại đơn vị trường học: 

Việc ứng dụng CNTT vào công tác giạy học, quản lý và tác nghiệp giữa 

nhà trường và phụ huynh được khai thác triệt để. Đã có chấm điểm cho điểm trên 

VNEN (phần mềm trường học mới). Trang thông tin điện tử của phòng GD- ĐT 

huyện đáp ứng việc điều hành tác nghiệp các trường học. 

5. An toàn an ninh thông tin. 

Việc an toàn an ninh thông tin là vấn đề cần giải quyết cấp bách hiện nay. 

Trung tâm VNCert và Trung tâm CNTT tỉnh luôn cảnh báo hệ thống địa chỉ IP 

trên địa bàn huyện chứa hệ thống phát tán virut botnet. Mặc dù chuyên trách 
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CNTT tìm cách ngăn chặn và có các công văn chỉ đạo, hướng dẫn nhưng chừa 

tìm ra cách khắc phục. 

6. Chế độ chính sách  

Thực hiện nghiêm túc việc chi trả phụ cấp theo Quyết đinh 60/QĐ - 

UBND của UBND tỉnh. 

UBND huyện luôn tạo điều kiện thuận lợi cho chuyên trách tham mưu và 

thực hiện công việc. 

Tại các xã, thị trấn nhiều chính sách về CNTT đã được áp dụng: 

- Hỗ trợ cán bộ công chức máy tính xách tay theo tỷ lệ 70/30, 50/50,100% 

như Gia Hanh, Thiên Lộc, Tiến lộc, Mỹ Lộc, Vượng Lộc ... 

- Phủ sóng wifi toàn bộ công sở  : Mỹ lộc, Quang Lộc, Sơn Lộc, ... 

- Đưa thông tin về thôn xóm: Thanh Lộc,  

7. Công tác quản lý và phối hợp 

 Trong những năm qua việc phối hợp quản lý ứng dụng CNTT của Ban chỉ 

đạo CNTT huyện(Thường trực Phòng Văn hóa - Thông tin) với các đơn vị ngày 

càng cải thiện nhưng chưa đồng nhất. 

- Các phòng, ban, đơn vị chưa phối hợp chặt chẽ để CNTT là công cụ góp 

phần hiện đại hóa nền hành chính, chưa báo cáo ứng dụng các phần mềm 

chuyên ngành và triển khai ứng dụng các phần mềm chuyên ngành. 

- Các xã, thị trấn phối hợp tốt hơn nhưng chế độ báo cáo vẫn còn hạn chế. 

-  Ban chỉ đạo chưa bám nắm hoạt động và chỉ đạo các doanh nghiệp lĩnh 

vực CNTT, Bưu chính - Viễn Thông .  

II. Tuyên truyền Cải cách hành chính của huyện 6 tháng đầu năm 

2018 
1. Bám nắm chỉ đạo, giám sát việc thực hiện dịch vụ công từng đơn vị và 

từng địa phương có thông báo cuối tháng về chất lượng hoạt động 

2. Tuyên truyền trên hệ thống truyên thanh, cổng thông tin điện tử về cải 

cách hành chính, dịch vụ công trực tuyến. 

3. Tổ chức các cuộc hội thảo tuyên truyền tới các xã: kim lộc, gia hanh, 

xuân lộc về minh bạch hóa thông tin, dịch vụ công trực tuyến, cơ chế hoạt động 

một cửa, một cửa liên thông. 

III. Tồn tại hạn chế  

1. Trình độ nhận thức ứng dụng cán bộ công chức, viên chức tại huyện và 

tại xã còn hạn chế, chưa biết tận dụng khai thác ứng dụng CNTT. 

2.  Đội ngũ chuyên trách CNTT của xã, thị trấn  kém về chuyên môn, 

công tác tham mưu, quản lý ứng dụng CNTT . 

3. An ninh an toàn mạng chưa được chú trọng. Chưa có thiết bị để đảm 

bảo an toàn thông tin tại UBND huyện. 

4. Việc  phối hợp giữa các phòng, ban, đơn vị để thực hiện nhiệm vụ ứng 

dụng CNTT đề ra chưa cao. 

5. Cơ chế chỉ đạo, quản lý vẫn còn nhiều hạn chế. 

6. Lãnh đạo một số đơn vị còn quan tâm chưa đúng mức. 

7. Công tác tuyên truyền CCHC chưa thường xuyên và việc bố trí kinh 

phí tuyên tuyền còn hạn chế. 
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Nơi nhận: 

- Sở Thông tin- Truyền thông 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu VT UB; Phong VH 

Gửi VB điển tử  + đăng tải trên Cổng thông tin 

điện tử 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

  

(Đã ký) 

 

Bùi Huy Cường 
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