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KẾ HOẠCH 

Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động  

của cơ quan trên địa bàn huyện năm 2019 

 

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ 

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

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

- Luật An toàn thông tin mạng ngày 19/11/2015; 

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

ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước;  

- Căn cứ 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 cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020; 

- Căn cứ Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 22/9/2016 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động 

của các cơ quan nhà nước tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 – 2020; 

- Căn cứ Quyết định số 1360/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc phê duyệt kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Lạng Sơn, phiên 

bản 1.0. 

II. HIỆN TRẠNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG 

HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN 

Trong thời gian qua Ủy ban nhân huyện đã quan tâm đẩy mạnh việc ứng dụng 

công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành công việc. Trong đó đã ban 

hành các văn bản chỉ đạo và thực hiện quản lý việc ứng dụng CNTT như: Quy 

chế quản lý, vận hành hệ thống Văn phòng điện tử; hệ thống Hội nghị truyền 

hình trực tuyến; Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động 

ứng dụng CNTT của các cơ quan quản lý nhà nước; các kế hoạch, chương trình, 

dự án để đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước ...  

1. Hạ tầng kỹ thuật 

- 100% các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, UBND các xã, thị trấn  

có mạng LAN; mạng cáp quang đã được triển khai đến tất cả các phòng ban 
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chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện. Số máy tính trong các 

phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp là 139 máy trạm, trong đó có 01 máy chủ; 

01 máy scan văn bản đi, đến. Số máy tính có kết nối Internet băng thông rộng là 

137 máy (chiếm 98%); 02 máy được sử dụng soạn thảo văn bản mật bảo vệ 

BMNN. 

- 12/12 xã, thị trấn có tổng số máy là 148, đã được kết nối cáp quang tốc 

độ cao.  

2. Ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ cơ quan: 

- Ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Đình 

Lập đã được triển khai rộng đến các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp, UBND các 

xã, thị trấn, từng bước đáp ứng tốt công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, chuyên 

môn nghiệp vụ, cải cách hành chính, đảm bảo truyền nhận thông tin đa chiều an 

toàn và nhanh chóng.  

- Hệ thống Văn phòng điện tử eOffice hoạt động tốt, hiện nay toàn huyện 

có tổng số 141 tài khoản, trong đó gồm: 11 phòng chuyên môn (100% cán bộ 

công chức, viên chức được cấp tài khoản eOffice ứng dụng trong nhận/gửi văn 

bản phục vụ công việc); 05 đơn vị hành chính sự nghiệp trực thuộc và 12 UBND 

các xã, thị trấn. 

3. Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp 

- Trang thông tin điện tử (website) của huyện tại địa chỉ: 

http://www.langson.gov.vn/dinhlap được cập nhật thường xuyên để cung cấp 

thông tin về hoạt động của Ủy ban nhân dân huyện đến với người dân và doanh 

nghiệp, trong đó có đăng tải đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật và thủ tục 

hành chính, văn bản chỉ đạo điều hành của UBND huyện ngay khi được ban 

hành và công bố.  

- Ngoài ra, UBND huyện Đình Lập hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến 

cấp độ 2, 3 thông qua địa chỉ: http://dichvucong.langson.gov.vn. 

4. Hiện trạng về nguồn nhân lực ứng dụng công nghệ thông tin 

Hiện nay UBND huyện Đình Lập có 02 cán bộ chuyên trách về CNTT. 

Trong đó: 01 chuyên viên làm việc tại Văn phòng HĐND và UBND huyện, trực 

tiếp phụ trách quản trị mạng, trang thông tin điện tử của huyện; 01 viên chức 

biệt phái làm việc tại Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thực hiện chức năng 

quản lý nhà nước về công nghệ thông tin trên địa bàn huyện. 

 II. MỤC TIÊU ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ 

THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN NĂM 2019 

1. Mục tiêu tổng quát 

http://www.langson.gov.vn/dinhlap
http://dichvucong.langson.gov.vn/
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 -  Xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng thông tin, tạo nền tảng phát triển 

điện tử. 

        -  Ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động nội bộ của các cơ 

quan nhà nước, hướng tới nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí hoạt động. 

-  Cung cấp thông tin, tạo điều kiện thuận tiện làm cho hoạt động của cơ 

quan nhà nước minh bạch hơn, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. 

 2. Mục tiêu cụ thể đến 2019 

* Ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ cơ quan nhà nước 

 - Bảo đảm 85% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các cơ quan 

nhà nước được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử (trừ văn bản mật). 

 - Bảo đảm các điều kiện về kỹ thuật để 100% cán bộ, công chức thường 

xuyên sử dụng hệ thống Văn phòng Điện tử eOffice trong công việc. 

 - Bảo đảm dữ liệu điện tử phục vụ hầu hết các hoạt động trong cơ quan 

nhà nước. 

 * Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp 

 - Trang thông tin điện tử của huyện cung cấp thông tin và những văn bản 

chỉ đạo điều hành của UBND huyện, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan đơn vị. 

Tiếp tục cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 2, 3thông qua địa chỉ: 

http://dichvucong.langson.gov.vn, tiến tới cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp 

độ 4.  

 - 100% các phòng chuyên môn và 67% xã, thị trấn ứng dụng CNTT tại 

giao dịch một cửa. 

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

1. Hoàn thiện môi trường pháp lý 

- Tiếp tục tập trung hoàn thiện môi trường pháp lý, tăng cường đào tạo,  

nâng cao trình độ và nhận thức việc ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ 

quan nhà nước.  

- Tuyên truyền, phổ biến Luật công nghệ thông tin, Luật giao dịch điện tử 

và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực CNTT. 

2. Hoàn thiện hạ tầng Công nghệ thông tin 

- Tăng cường đầu tư cho hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đẩy mạnh ứng dụng 

CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước, hướng tới thực hiện chính quyền 

điện tử; thay thế dần các máy vi tính cũ, song song với việc đầu tư thêm các 

thiết bị mới đảm bảo phục vụ cho công việc chuyên môn và kết nối thông tin, dữ 

liệu giữa UBND các xã, thị trấn với các cơ quan chuyên môn cấp huyện và các 

http://dichvucong.langson.gov.vn/


 4 

cơ quan chuyên môn cấp tỉnh. Đến năm 2019, mỗi cán bộ, công chức có 01 máy 

vi tính để phục vụ công tác. Ngoài ra cần đầu tư các hệ thống tường lửa, nâng 

cấp các hệ thống máy chủ đảm bảo an toàn thông tin nội bộ. 

- Xây dựng mới mạng LAN đảm bảo năm 2019: 100% các cơ quan quản lý 

Nhà nước có mạng LAN (đảm bảo tiêu chuẩn) được kết nối internet tốc độ cao, 

cấu hình máy chủ đủ mạnh để phục vụ cho việc lưu trữ, ứng dụng các phần mềm 

phục vụ công tác quản lý điều hành, tương thích để kết nối với cổng giao tiếp 

điện tử của tỉnh. Đối với đơn vị chưa có mạng LAN (đạt tiêu chuẩn) cần đầu tư 

toàn diện. Nâng cấp và trang bị thêm máy vi tính cho UBND các xã, thị trấn, 

hoàn thiện lắp đặt mạng LAN, internet tốc độ cao. 

3. Ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành 

- Tăng cường khai thác và sử dụng hệ thống phần mềm Văn phòng điện tử 

trong việc chỉ đạo, lãnh đạo, xử lý, giải quyết công việc.  

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả việc áp dụng phần mềm eOffice, cấp thêm tài 

khoản cán bộ công chức thuộc UBND các xã, thị trấn trong huyện, đảm bảo việc 

truyền tải và xử lý thông tin dữ liệu nhanh chóng, tiết kiệm, khoa học phục vụ 

cho công tác chỉ đạo, điều hành tiết kiệm được thời gian, nâng cao hiệu quả của 

công việc. 

4. Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp 

 - Tất cả các thủ tục hành chính công được cung cấp trực tuyến mức độ 2, 

3 trên mạng Internet, tiến tới cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4. 

 - Ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả, toàn diện tại bộ phận một cửa, 

một cửa liên thông theo hướng bảo đảm khả năng kết nối giữa các hệ thống 

thông tin tại bộ phận một cửa, tạo điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến 

cho người dân và doanh nghiệp qua mạng Internet; bảo đảm tính liên thông giữa 

các đơn vị trong quy trình xử lý thủ tục; bảo đảm tin học hóa tối đa các hoạt 

động trong quy trình thủ tục hành chính.  

 IV. GIẢI PHÁP 

 1. Tổ chức, điều hành: 

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

nâng cao vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo các cấp về công nghệ thông tin. 

- Hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý công nghệ thông tin từ huyện đến xã, 

thị trấn; cơ cấu tổ chức của đơn vị chuyên trách CNTT của các phòng chuyên 

môn và UBND các xã, thị trấn. 

- Gắn kết chặt chẽ ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước 

với cải cách hành chính. 



 5 

 

 2. Tài chính: 

- Có chính sách thu hút, khuyến khích, tăng cường nguồn lực đầu tư cho 

ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước. 

- Tạo cơ chế phối hợp với các doanh nghiệp triển khai các ứng dụng công 

nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước. 

 3. Bảo đảm ứng dụng công nghệ thông tin đồng bộ: 

- Có hướng dẫn chung về việc xây dựng các chương trình, kế hoạch ứng 

dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tại các phòng 

chuyên môn và UBND các xã, thị trấn.   

- Xây dựng, lựa chọn mô hình ứng dụng công nghệ thông tin điểm để 

hướng dẫn triển khai nhân rộng.  

- Thực hiện Chương trình phối hợp Thúc đẩy gắn kết ứng dụng CNTT với 

cải cách hành chính giai đoạn 2017-2020 theo Văn bản số 3035/CTPH-BTTTT-

BNV ngày 22/8/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Nội vụ. 

- Thực hiện chuẩn hóa quy trình, thủ tục hành chính; áp dụng hệ thống 

quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 theo Quyết 

định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ. 

 4. Giám sát, đánh giá: 

- Thường xuyên hướng dẫn, thực hiện công tác đánh giá tình hình ứng 

dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước để có những giải pháp 

thúc đẩy kịp thời. 

- Xây dựng các phương pháp đánh giá khoa học về ứng dụng công nghệ 

thông tin, phù hợp điều kiện thực tế tại các cơ quan nhà nước và định hướng ứng 

dụng công nghệ thông tin chung của huyện. 

 5. Nâng cao nhận thức: 

Tổ chức tuyên truyền rộng rãi nhằm nâng cao hiểu biết, nhận thức và các 

lợi ích trong việc xây dựng Chính phủ điện tử cho cán bộ, công chức, người dân 

và doanh nghiệp. 

 6. Bảo đảm môi trường pháp lý thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông 

tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước: 

 - Xây dựng, ban hành các quy định về quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý 

văn bản điện tử trên toàn huyện, tận dụng triệt để hạ tầng kỹ thuật được trang bị 

trong trao đổi các văn bản hành chính giữa các cơ quan nhà nước. 
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- Hoàn thiện các văn bản quy định về tài chính phù hợp đặc thù ứng dụng 

công nghệ thông tin, có tác động thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong 

cơ quan nhà nước. 

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

 

 

STT 

 

Tên dự 

án, nhiệm 

vụ 

 

Mục 

tiêu, 

quy 

mô 

 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

 

Đơn vị chủ 

trì 

 

Dự 

kiến  

tổng 

kinh 

phí 

 

Nội 

dung 

/hạng  

mục 

công  

việc 

năm  

2019 

 

Dự kiến kinh 

phí năm 2019 

 

01 

Hệ thống 

đường 
truyền riêng 

một cửa liên 

thông 

Cấp 

huyện 

Năm 

2019 

Văn phòng  
HĐND&UBND 

huyện 

50 
triệu 

đồng 

 
NS tỉnh 
hỗ trợ 

50% 

Ngân 

sách 

huyện 
50% 

02 

Hệ thống an 

toàn thông 
tin 

 
Năm 

2019 

Văn phòng 

HĐND & 
UBND huyện 

50 

triệu 
đồng 

 

NS tỉnh 

hỗ trợ 
50% 

Ngân 
sách 

huyện 

50% 

03 

Duy trì hoạt 

động Trang 

TTĐT 

huyện 

 
Năm 

2019 

Văn phòng 

HĐND & 
UBND huyện 

100 

triệu 
đồng 

 

NS tỉnh 

hỗ trợ 
50% 

Ngân 

sách 

huyện 

50% 

04 

Nâng cấp và 

duy trì hệ 

thống máy 

chủ văn 
phòng điện 

tử Eoffice 

 
Năm 

2019 

Văn phòng 

HĐND & 

UBND huyện 

50 

triệu 

đồng 

 

NS tỉnh 

hỗ trợ 

50% 

Ngân 

sách 

huyện 
50% 

 Tổng cộng    

250 

triệu 

đồng 

   

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và thông tin 

- Cơ quan chủ trì tham mưu cho

, đôn đốc đối  kế hoạch ứng 

dụng và phát triển công nghệ thông tin đảm bảo đạt được các mục tiêu kế hoạch 

đã đề ra.  

- Tham mưu cho UBND huyện các văn bản, báo cáo thuộc lĩnh vực công 

nghệ thông tin khi có yêu cầu của cấp trên. 
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2. Văn phòng HĐND&UBND huyện 

- Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin đôn đốc các cơ quan chuyên 

môn, đơn vị sự nghiệp; UBND các xã, thị trấn triển khai nghiêm túc các nội 

dung kế hoạch đã đề ra. 

- Tăng cường công tác quản lý, chủ động cung cấp đầy đủ các nội dung 

thông tin trên trang thông tin điện tử của huyện. 

- Đôn đốc Bộ phận một của của huyện cung cấp đầy đủ các thủ tục hành 

chính công được cung cấp trực tuyến mức độ 2, 3 trên mạng Internet, tiến tới 

cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Ưu tiên bố trí ngâ

.  

4. Ủy ban nhân dân cấp xã, các cơ quan liên quan 

Căn cứ nội dung Kế hoạch hành động này, xây dựng kế hoạch, lộ trình,  

chương trình, đề án cụ thể, chi tiết để triển khai tổ chức thực hiện hàng năm và 

trong 5 năm các nội dung thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý; đảm bảo đạt 

mục tiêu, thời hạn, hiệu quả đề ra Trên đây là Kế hoạch ứng dụng và phát 

triển công nghệ thông tin năm 2019 của UBND huyện Đình Lập ./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Thông tin và Truyền thông; 
- CT, PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự 

nghiệp trực thuộc huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 
- Lưu: VT, VH&TT. 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

 

 

Vi Văn Đông 
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