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KẾ HOẠCH 

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động  của cơ quan nhà nước, 

phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng  

huyện Nghĩa Hưng năm 2022 
 

Phần I 

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2021 

I. MÔI TRƯỜNG PHÁP LÝ   

Thời gian qua, UBND huyện đã chỉ đạo, ban hành nhiều văn bản về ứng 

dụng  CNTT bao gồm: Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 21/9/2020 của UBND 

huyện về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, 

phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2021; Kế 

hoạch số 66/KH-UBND ngày 21/9/2020 của UBND huyện về ứng dụng công 

nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số 

và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2021, Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 

22/7/2021 về đẩy mạnh CCHC huyện Nghĩa Hưng giai đoạn 2021 - 2025.   

Việc xây dựng và ban hành các văn bản trong công tác chỉ đạo điều hành 

của huyện đối với lĩnh vực ứng dụng và phát triển CNTT trong hoạt động của cơ 

quan  nhà nước, phát triển Chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng 

phục vụ CCHC, phục vụ cung cấp trao đổi thông tin với người dân cơ bản đáp 

úng yêu cầu  và được triển khai áp dụng có hiệu quả trong thực tiễn, tạo sự đồng 

bộ, thống nhất  trong hoạt động phát triển ứng dụng CNTT tại địa phương.    

II. HẠ TẦNG KỸ THUẬT   

Hạ tầng CNTT dùng chung của huyện đã được nâng cấp đáp ứng nhu cầu 

phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo điều hành được an toàn, thông suốt; 100% cơ quan, 

địa phương được đầu tư trang thiết bị CNTT, lắp đặt hệ thống mạng LAN, kết 

nối Internet tốc độ cao; 100% cơ quan kết nối mạng diện rộng, mạng truyền số 

liệu chuyên dùng từ cấp huyện đến cấp xã; 100% cán bộ, công chức có máy tính 

kết nối Internet phục  vụ công tác chuyên môn. 

III. CÁC ỨNG DỤNG, DỊCH VỤ 

- Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành đã được triển khai đồng bộ đến 

toàn bộ các cơ quan nhà nước từ huyện đến xã.    

- 100% cơ quan hành chính nhà nước từ cấp huyện đến xã triển khai phần 

mềm  Một cửa điện tử tích hợp Cổng cung cấp dịch vụ công, phục vụ công tác 
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tiếp nhận và giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông cho tổ 

chức, công dân. Cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến được UBND huyện đã 

kết nối với Cổng  cung cấp dịch vụ công Quốc gia và cung cấp 230 dịch vụ công 

mức độ 3, 4 của huyện.   

- 100% chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo 

thống kê  kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ  và của huyện được kết nối, tích hợp, chia sẻ dự liệu số trên Hệ 

thống thông tin báo  cáo Chính phủ, Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh, của 

huyện.   

- 100% các trang thông tin điện tử của UBND các xã, thị trấn cơ bản đáp 

ứng quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ 

về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện 

tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước và Thông tư số 

32/2017/TT-BTTTT ngày 15/11/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông.   

- 100% cơ quan cấp huyện, xã đã được cấp và sử dụng hiệu quả chứng thư 

số. 

IV. NGUỒN NHÂN LỰC.    

- 100% cán bộ lãnh đạo, cán bộ chuyên trách các đơn vị được tập huấn, 

bồi dưỡng kiến thức về CNTT, an toàn thông tin mạng.  

- Cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các chương trình đào tạo, tập 

huấn về Chính quyền điện tử, khai thác sử dụng các hệ thống thông tin, làm việc 

trên môi trường mạng, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. 

 - Đào tạo, tập huấn cho cán bộ chuyên trách về CNTT các nội dung 

chuyên sâu về quản trị mạng, quản trị hệ thống; an toàn thông tin;... 

- Tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với các huyện về xây dựng chính 

quyền điện tử, ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước. 

Phần thứ hai 

NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

I. CĂN CỨ LẬP KẾ HOẠCH 

- Luật Giao dịch điện tử ngày 29/11/2005;   

- Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;   

- Luật An toàn thông tin ngày 11/9/2015;   

- Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số 

chủ  trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 

tư;  

- Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ 

về  bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo câp độ;   
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- Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ ban 

hành  Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết sô 52-NQ/TW;   

- Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg ngày 16 tháng 3 năm 2017 của Thủ 

tướng  Chính phủ ban hành quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn câp, 

bảo đảm  an toàn thông tin mạng quốc gia;   

- Quyết định số 632/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng 

Chính  phủ ban hành Danh mục lĩnh vực quan trọng cần ưu tiên bảo đảm an toàn 

thông tin  mạng và hệ thống thông tin quan trọng quốc gia;  

- Quyết định số 1622/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Thủ tướng  

Chính phủ về việc đẩy mạnh hoạt động của mạng lưới ứng cứu sự cố, tăng 

cường  năng lực cho các cán bộ, bộ phận chuyên trách ứng cứu sự cổ mạng trên 

toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến 2025;   

- Quyết định số 1017/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng  

Chính phủ phê duyệt Đề án "Giám sát an toàn thông tin mạng đối với hệ thống, 

dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ Chính phủ điện tử đến năm 2020, định 

hướng đến 2025 ”;   

- Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng 

Chính  phủ phê duyệt Chương trình chuyến đôi số quốc gia đến năm 2025, định 

hướng  năm 2030;   

- Quyết định số 1907/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng  

Chính phủ phê duyệt Đề án "Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phố biến kiến  

thức về an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025”;   

- Quyết định số 21/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng 

Chính  phủ phê duyệt Đề án "Đào tạo và phát triển nguôn nhân lực an toàn 

thông tin giai  đoạn 2021-2025”;   

- Quyết định số 830/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng 

Chính  phủ phê duyệt Chương trình "Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành 

mạnh, sáng  tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021 - 2025 ”;   

- 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 sổ giai  đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030;   

- Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính 

phủ  về việc nâng cao năng lực phòng, chông phần mềm độc hại;   

- Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 07 thảng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính 

phủ  về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ sổ 

xếp hạng  của Việt Nam;   
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- Quyết định số 2323/BTTTT-THH ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ 

trưởng  Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Khung Kiến trúc Chính phủ 

điện tử Việt  Nam, phiên bản 2.0;   

- Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 28/02/2020 của UBND tỉnh về việc 

Triển  khai thí điểm dịch vụ đô thị thông minh tỉnh Nam Định;  

- Quyết định số 3152/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 về việc phê duyệt cấp 

độ  an toàn hệ thống thông tin.;  

- Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh về việc 

phê  duyệt kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Nam Định giai đoạn 2021- 2025, định 

hướng  đến năm 2030;  

- Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh về phát 

triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ 

quan nhà nước tỉnh Nam Định năm 2022;  

II. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT  

Hoàn thiện nền tảng Chính quyền điện tử của huyện nhằm nâng cao năng 

lực,  hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước và chất lượng phục vụ 

người  dân, doanh nghiệp; phát triển Chính quyền điện tử dựa trên dữ liệu, 

hướng đến  Chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số; đảm bảo an toàn thông 

tin và an ninh  mạng; nâng cao vị trí xếp hạng về chỉ sổ mức độ sẵn sàng cho 

phát triển chính  quyền điện tử (ICT Index), chỉ số thành phần về hiện đại hóa 

nền hành chính trong  bộ chỉ số CCHC (PAR Index) của huyện.   

III. MỤC TIÊU CỤ THỂ 

1. Ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan nhà nước.  

- 100% CSDL về hạ tầng kinh tế - xã hội của địa phương thường xuyên 

được  cập nhật, kết nối, chia sẻ và tổ chức sử dụng có hiệu quả, phục vụ đắc lực 

cho công  tác quản lý và chỉ đạo điều hành của các cấp chính quyền.  

- 100% các HTTT, CSDL phục vụ quản lý chuyên ngành, lĩnh vực của 

các cơ  quan, đơn vị được nâng cấp, mở rộng và phát triển mới phải đảm bảo 

khả năng kết  nối, chia sẻ dữ liệu theo Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 

09/4/2020 của Chính  phủ về quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà 

nước.   

- 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước dưới dạng 

điện  tử; 80% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 60% hồ sơ công việc tại cấp xã 

được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà  

nước).   

- 100% cán bộ, công chức, viên chức được tập huấn, bồi dưỡng về kỹ 

năng ứng dụng CNTT, kỹ năng số.   

2. Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp   
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- 100% trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước thuộc huyện 

cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 

13/6/2011 của Chính phủ về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến  

trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.   

- 100% dịch vụ công trực tuyến của huyện được tích hợp với cổng Dịch 

vụ công của tỉnh ngay sau khi có quyết định công bố.   

- 100% TTHC đủ điều kiện được công bố thực hiện ở mức độ 3, 4.   

- Các dịch vụ CNTT của các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan đến  

người dân, doanh nghiệp đã đưa vào vận hành, khai thác được kết nối, liên thông  

qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của tỉnh (LGSP); thông tin của người dân,  

doanh nghiệp được số hóa và lưu trữ tại CSDL của tỉnh không phải cung cấp lại.   

3. Bảo đảm an toàn thông tin  

Nâng cao năng lực giám sát an toàn thông tin mạng trên địa bàn huyện để 

tăng cường khả năng phát hiện sớm, cảnh báo kịp thời, chính xác về các sự kiện, 

sự cố,  dấu hiệu, hành vi, mã độc xâm hại, nguy cơ, điểm yếu, lỗ hổng có khả 

năng gây mất an toàn thông tin mạng đối với các hệ thống, dịch vụ CNTT phục 

vụ Chính  quyền điện tử của huyện.   

4. Hạ tầng kỹ thuật CNTT 

Tăng cường năng lực hạ tầng kỹ thuật cho cơ quan nhà nước các cấp để 

đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cho việc triển khai xây dựng Chính quyền điện tử 

huyện theo đúng lộ trình.   

IV. NHIỆM VỤ 

1. Hoàn thiện môi trường pháp lý 

- Triển khai các văn bản quy phạm pháp luật, các hướng dẫn của Chính 

phủ, các Bộ, ngành trung ương về xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử 

trên địa bàn huyện. 

- Kiện toàn, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động chỉ đạo của Ban Chỉ 

đạo xây dựng Chính quyền điện tử huyện. 

2. Phát triển hạ tầng kỹ thuật  

Trang bị máy tính cho cán bộ, công chức, viên chức từ cấp huyện đến cấp 

xã, thị trấn. Máy tính được kết nối mạng LAN, mạng Internet tốc độ cao; duy trì 

và phát triển hệ thống hội nghị trực tuyến;… 

3. Phát triển các hệ thống nền tảng  

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả sử dụng Trục liên thông văn bản của tỉnh kết 

nối liên thông với Trục liên thông văn bản quốc gia. 

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả hệ thống Hội nghị trực tuyến từ huyện tới 

cấp xã, thị trấn. 

4. Phát triển dữ liệu  
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Sử dụng, phát triển cơ sở dữ liệu hệ thống quản lý văn bản và điều hành, 

hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh và các cơ sở dữ liệu khác theo hướng dẫn, 

chỉ đạo của cấp trên. 

5. Phát triển các ứng dụng, dịch vụ  

- Xây dựng mô hình Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc 

của huyện, phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, lãnh đạo UBND 

huyện tiến tới triển khai đến cấp xã, thị trấn để rút ngắn thời gian họp, giảm giấy 

tờ hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của người đứng 

đầu cơ quan hành chính nhà nước. 

- Tiếp tục triển khai Cổng Dịch vụ công của tỉnh kết nối Hệ thống thông 

tin một cửa điện tử của UBND tỉnh, UBND huyện. 

- Sử dụng có hiệu quả hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh kết nối thông 

suốt từ huyện đến các xã, thị trấn. 

6. Bảo đảm an toàn thông tin  

Triển khai các hệ thống bảo đảm an toàn thông tin; tăng cường hoạt động 

đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống công nghệ thông tin của huyện; thường 

xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá an toàn, an ninh thông tin cho các hệ thống 

thông tin của huyện. 

Đẩy mạnh triển khai các hoạt động bảo đảm an toàn thông tin theo quy 

định tại Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ. 

Tăng cường công tác phối hợp giữa các lực lượng công an, quân đội, 

Phòng Văn hoá và Thông tin, các doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin 

để sẵn sàng, chủ động phòng ngừa và xử lý các tình huống phát sinh trong lĩnh 

vực an toàn, an ninh thông tin. 

7. Phát triển nguồn nhân lực  

- Chú trọng xây dựng chương trình, tổ chức đào tạo, tập huấn cho các cán 

bộ, công chức, viên chức về Chính quyền điện tử, khai thác sử dụng các hệ 

thống thông tin, làm việc trên môi trường mạng, sử dụng dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3, 4. 

- Nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích các doanh 

nghiệp đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ triển khai, phát triển 

Chính quyền điện tử. 

- Đẩy mạnh, đổi mới công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, thay đổi 

thói  quen, tạo sự đồng thuận của người dân, doanh nghiệp trong việc ứng dụng 

CNTT,  phát triển Chính quyền số.   

V. GIẢI PHÁP  

1. Đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, kỹ năng số, 

tăng cường tương tác với người dân, doanh nghiệp 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/nghi-dinh-85-2016-nd-cp-bao-dam-an-toan-he-thong-thong-tin-theo-cap-do-317475.aspx
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Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp 

trong huyện về phát triển doanh nghiệp công nghệ số;  

Tổ chức tuyên truyền đổi mới nhận thức, tư duy cho đội ngũ cán bộ công 

chức về phát triển và ứng dụng công nghệ số trong quản lý nhà nước, trong phát 

triển kinh tế -  xã hội; 

Tuyên truyền về việc đảm bảo an toàn an ninh trong hoạt động của cơ 

quan nhà nước và doanh nghiệp trên không gian mạng. 

2. Phát triển các mô hình kết hợp giữa các cơ quan nhà nước, doanh 

nghiệp  

Phối hợp với các doanh nghiệp để cung cấp dịch vụ công (thông qua 

mạng bưu chính công cộng, mạng xã hội, ứng dụng của doanh nghiệp); tạo điều 

kiện, hỗ trợ doanh nghiệp giới thiệu, cung cấp sản phẩm, dịch vụ số;… 

3. Nghiên cứu, hợp tác để làm chủ, ứng dụng hiệu quả các công nghệ  

Nghiên cứu, đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ số vào triển khai Chính 

quyền điện tử.  

4. Thu hút nguồn lực CNTT  

Có các chính sách phù hợp nhằm khuyến khích, thu hút mọi nguồn lực xã 

hội, mọi nguồn vốn của các thành phần kinh tế đầu tư cho ứng dụng và phát 

triển CNTT. 

Có cơ chế tuyển dụng các kỹ sư CNTT vào làm việc trong các cơ quan 

nhà nước trên địa bàn huyện. 

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN  

Phòng Tài chính – Kế hoạch tham mưu UBND huyện bố trí nguồn kinh 

phí cho các dự án ứng dụng CNTT, phát triển Chính quyền số, bảo đảm an toàn 

thông tin mạng của huyện. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện trình tự, thủ 

tục sử dụng kinh phí và quyết toán các nguồn đầu tư về ứng dụng CNTT, phát 

triển Chính quyền số, bảo đảm an toàn thông tin mạng theo quy định. 

Vận động, khuyến khích các doanh nghiệp Viễn thông trong huyện đầu tư 

phát triển hạ tầng, các dịch vụ CNTT. Tranh thủ nguồn hỗ trợ từ cấp trên và các 

cá nhân, tổ chức để tập trung triển khai các nhiệm vụ của kế hoạch. 

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì phối hợp với Văn phòng HĐND và 

UBND huyện tham mưu, đề xuất các dự án, chương trình ứng dụng CNTT, phát 

triển Chính quyền số, bảo đảm an toàn thông tin mạng của UBND huyện; 

thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện Kế hoạch; định kỳ đánh 

giá, báo cáo về UBND huyện kết quả tổ chức thực hiện ứng dụng CNTT phát 

triển chính quyền số, bảo đảm an toàn thông tin mạng của các cơ quan, đơn vị, 

các xã, thị trấn. 
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2. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn: 

Căn cứ vào Kế hoạch này, các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị 

trấn cụ thể  hóa vào Kế hoạch ứng dụng CNTT hàng năm của đơn vị và tổ chức 

thực hiện, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế nhằm góp phần đạt các chỉ tiêu 

được xác định trong Kế hoạch này.  

Sử dụng cơ sở vật chất, hạ tầng CNTT hiện có, đầu tư nâng cấp các thiết 

bị còn thiếu, đảm bảo đáp ứng được yêu cầu về hạ tầng CNTT, phát triển chính 

quyền số, bảo đảm an toàn thông tin mạng để triển khai các hệ thống ứng dụng 

tại cơ quan, đơn vị. 

Nâng cao kỹ năng ứng dụng tin học cho cán bộ, công chức, viên chức tại 

cơ quan, đơn vị để đáp ứng tốt công tác triển khai, vận hành các hệ thống ứng 

dụng công nghệ thông tin.  

Quản lý và vận hành hiệu quả Trang thông tin điện tử của đơn vị. 

Trên đây là Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của 

cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng 

huyện Nghĩa Hưng năm 2022. Trong quá trình thực hiện Kế hoạch này, nếu có 

khó khăn vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh về UBND huyện (qua 

Phòng Văn hóa và Thông tin) để được hướng dẫn, giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

Nguyễn Văn Thắng 

 

(để báo cáo) 

(để thực hiện) 
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