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ỦY BAN NHÂN DÂN        

HUYỆN CAN LỘC 

Số: 4451/BC - UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Can Lộc, ngày 25 tháng 11 năm 2022 

 

BÁO CÁO 

Kết quả xây dựng chính quyền số và an toàn thông tin mạng năm 2022 
 

 

Thực hiện công văn 1555/STTTT-CNTT ngày 15/11/2022 của Sở Thông 

tin và Truyền thông về việc báo cáo số liệu phục vụ đánh giá mức độ chuyển đổi 

số các CQNN trên địa bàn tỉnh. Căn cứ Kế hoạch số 507/KH-UBND ngày 

26/12/2021 của UBND tỉnh về kế hoạch phát triển chuyển đổi số và an toàn 

thông tin năm 2022, Kế hoạch số 4020/KH - UBND của UBND huyện ngày 

3/11/2021 về kế hoạch chuyển đổi số năm 2022. UBND huyện báo cáo kết quả tổ 

chức thực hiện và đạt một số kết quả sau:  

I. Kết quả đạt được. 

 - Hoàn thiện các văn bản chỉ đạo, giám sát: 09 kế hoạch, 20 công văn chỉ đạo 

lĩnh vực chuyển đổi số, 02 văn bản hướng dẫn chuyên môn. 

- Tiến hành kiểm tra, chỉ đạo hướng dẫn cơ sở: 22 đợt. 

- Tổ chức: 01 cuộc làm việc, 07 hội nghị tập huấn, cụ thể:  

Làm việc với Sở Thông tin - Truyền Thông về chuyển đổi số và an toàn thông 

tin huyện; Tập huấn nâng cao năng lực an toàn thông tin mạng; Tập huấn số hóa 

phần mềm, tập huấn phần mềm báo cáo cấp tỉnh; Tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ 

cho chuyên trách CNTT về chuyển đổi số; Tập huấn phần mềm truyền thanh của 

Bộ), tập huấn phần mềm Văn thư. 

- Tổ chức 13 đợt tuyên truyền dịch vụ công và chuyển đổi số xã tại các xã: 

Xuân Lộc, Khánh Vĩnh Yên, Thượng Lộc, Gia Hanh, Thường Nga. 

- Tổ chức thi tìm hiểu CCHC trực tuyến trên địa bàn huyện Can Lộc. 

- Rà soát thiết bị để thuận tiện mua sắm cơ sở vật chất cho cán bộ công chức 

cấp xã, cấp huyện. 

- Nâng cấp Cổng thông tin điện tử huyện. 

- 100% đơn vị lãnh đạo ký số và lưu trữ điện tử. 

- Triển khai tuyên truyền sàn thương mại điện tử và giao dịch điện tử. 

- Cài đặt phần mềm bản quyền diệt vi rút cho gần 500 máy tính của cán bộ, 

công chức trên địa bàn huyện. 

- Phát triển toàn diện trên các lĩnh vực trong ngành y tế , giáo dục trên địa bàn 

huyện. 

( Có biểu kết quả cụ thể gửi kèm theo) 
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II. Tồn tại hạn chế. 

1. Các phần mềm của các ngành triển khai quá nhiều, không đồng bộ dẫn đến 

hiệu quả công việc không cao. 

2.  Năng lực và nguồn nhân lực ứng dụng CNTT tại các đơn vị địa phương còn 

hạn chế. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện xây dựng chính quyền số và an toàn 

thông tin mạng năm 2022 của huyện Can Lộc./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Thông tin - Truyền thông; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, VH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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