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BÁO CÁO 

Kết quả tổ chức thực hiện ứng dụng CNTT trong hoạt động  

của cơ quan, đơn vị năm 2020 

 

I. Tình hình chung 

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

Thực hiện nhiệm vụ năm 2020, huyện đã ban hành các văn bản: Kế hoạch số 

3517/KH-UBND-VH ngày 29/10/2019 về việc ứng dụng CNTT trong hoạt động 

của cơ quan Nhà nước năm 2020; Kế hoạch số 160/KH-UBND-VH ngày 

31/01/2020 về việc tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020; Công văn 

189/UBND-VH ngày 06/02/2020 về việc thu hồi chứng thư số, cấp phát chữ ký số 

cho cá nhân; Công văn số 119/UBND-VH ngày 16/01/2020 về việc thay đổi tên 

miền trang thông tin điện tử xã, thị trấn; Công văn số 158/UBND-VH ngày 

31/01/2020 về việc rà soát, bổ sung hồ sơ cán bộ chuyên trách CNTT; Công văn 

số 591/UBND-VH ngày 24/3/2020 về việc đôn đốc cập nhật trang TTĐT, phần 

mềm TTCS; Công văn số 821/UBND-VH ngày 16/4/2020 về việc ban hành và 

thực hiện quản lý chữ ký số và văn bản điện tử; Công văn số 930/UBND-TH ngày 

28/4/2020 về việc thực hiện ký số và quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện 

tử; Công văn số 931/UBND-TH ngày 28/4/2020 về việc ứng dụng nâng cao hiệu 

quả sử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến; Công văn số 1137/UBND-VH 

ngày 25/5/2020 về việc tăng cường công tác tuyên truyền CCHC, Quyết định số 

5806/QĐ-UBND ngày 06/10/2020 về việc kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng Chính 

quyền điện tử huyện Đức Thọ, Quyết định số 5807/QĐ-UBND ngày 06/10/2020 

về việc kiện toàn Ban biên tập Cổng thông tin điện tử huyện Đức Thọ, … 

2. Đánh giá về kết quả ứng dụng CNTT trong QLNN và phục vụ người dân 

2.1. Đánh giá kết quả đạt được 

* Về hạ tầng kỹ thuật 

Năm 2020, hạ tầng công nghệ thông tin tiếp tục được đầu tư, nâng cấp: Thực 

hiện dự án xây dựng phần mềm thành phần, bổ sung trang thiết bị phục vụ Cổng 

điều hành nội bộ trên địa bàn huyện: Lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh trật 

tự trên địa bàn huyện; Lắp đặt hệ thống camera tại cơ quan UBND huyện; Lắp đặt 

hệ thống mạng LAN, hệ thống Camera tại cơ quan huyện ủy, khối dân, phòng GD-

ĐT, Trung tâm Y tế huyện, Trạm y tế các xã, thị trấn; Mua sắm, bổ sung trang 

thiết bị CNTT cho Huyện ủy, khối dân, UBND huyện, Phòng GD-ĐT, Trung tâm 

y tế huyện, Công an huyện, Công an các xã, thị trấn, UBND các xã, thị trấn, các 

trạm y tế trên địa bàn huyện...  
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- Cấp huyện: Trang bị thêm 08 bộ máy tính mới, 04 máy in, kịp thời sửa chữa 

các máy tính, máy in, máy photocopy, máy scan bị hư hỏng để phục vụ công việc. 

Máy chủ: 02; Máy photocopy: 03; máy scan: 03; Các trưởng phòng được trang bị 

mỗi người một máy tính bảng; Tỷ lệ trung bình máy tính/CBCC là 100% và 100% 

máy tính được kết nối internet. Máy chủ, hệ thống mạng LAN, Internet, truyền 

hình trực tuyến tại UBND huyện hoạt động đảm bảo an toàn, an ninh thông tin. 

Đặc biệt tại Trung tâm hành chính công huyện được trang bị đầy đủ thiết bị phục 

vụ việc nhận, trả hồ sơ của cá nhân, tổ chức như: Màn hình tra cứu thủ tục hành 

chính, kiot lấy số thứ tự, màn hình hiển thị kết quả, hệ thống camera giám sát, máy 

tính, máy in, máy photocopy… 

- Cấp xã: Tỷ lệ trung bình máy tính/CBCC là 98% và 100% máy tính được 

kết nối internet. Chất lượng máy tính, mạng LAN, Internet tại UBND cấp xã được 

đảm bảo phục vụ tốt và khai thác hiệu quả ứng dụng CNTT. Tại bộ phận giao dịch 

một cửa cấp xã cũng được trang bị máy móc đầy đủ để thực hiện giao dịch. 

- Các cơ quan trực thuộc: Đã đưa CNTT vào ứng dụng và khai thác trong 

hoạt động của đơn vị mình và tỷ lệ trung bình máy tính/CBCC là 100% và 100% 

máy được kết nối internet, kết nối mạng LAN hoạt động đảm bảo an toàn, an ninh 

thông tin. 

* Về ứng dụng CNTT 

- Phần mềm chỉ đạo điều hành hồ sơ công việc, thư điện tử, phần mềm gửi 

nhận văn bản…. được kết nối đến các phòng, ban, ngành và cấp xã  phát huy hiệu 

quả rõ rệt trong giao tiếp, trao đổi thông tin, văn bản với các sở, các phòng, ban, 

ngành, các xã, thị trấn. 

- Tỷ lệ văn bản không mật gửi UBND tỉnh, các sở, ban, ngành dưới dạng điện 

tử đạt trên 98%. 

- Tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các phòng, ban, cơ quan, đơn vị dưới dạng điện 

tử đạt trên 97%. 

- Tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử cấp xã đạt 70%. 

- Áp dụng chữ ký số trong trao đổi văn bản giữa các phòng ban tại UBND 

huyện và các xã, thị trấn. 

- Kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử sau khi thay đổi bộ máy. 

- Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến đã được triển khai xây dựng từ 

năm 2012, hiện nay đang được Văn phòng Cấp ủy - Chính quyền huyện vận hành, 

ổn định và bảo đảm điều kiện kỹ thuật cho các cuộc họp qua môi trường mạng 

nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí.Trong năm 2020, đã phục vụ 21 cuộc họp. 

- Hiện nay tất các cán bộ công chức cấp huyện và xã đã được cấp hộp thư 

điện tử công vụ và sử dụng thường xuyên trao đổi công việc. 

- Hệ thống các phần mềm ứng dụng và CSDL chuyên ngành phục vụ cho các 

nghiệp vụ quản lý chuyên ngành đã được các phòng, ban ngành, đoàn thể sử dụng có 

hiệu quả như: Phần mềm quản lý cán bộ công chức; phần mềm truyền thanh cơ sở, 

phần mềm quản lý hộ tịch; phần mềm quản lý kế Toán - Tài chính, tài sản như: Tamis, 

DAS; phần mềm quản lý bản đồ địa chính, quản lý đất đai… 
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- Phối hợp tập huấn, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức 

độ 4, phần mềm chỉ đạo điều hành hồ sơ công việc cho các phòng, ban, UBND các xã, 

thị trấn. 

-  Niêm yết Hướng dẫn sử dụng DVCTT tại trung tâm hành chính công và bộ 

phận một cửa cấp xã và nhà văn hóa thôn, tổ dân phố. 

- Cổng thông tin điện tử của huyện (www.ductho.hatinh.gov.vn) cung cấp 

thông tin và dịch vụ công trực tuyến theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-

CP, ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định việc cung cấp thông tin và dịch vụ 

công trực tuyến trên trang/cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước. Công khai 

minh bạch thông tin trên Cổng thông tin điện tử theo Quyết định số 739/QĐ-

UBND ngày 23/3/2017 của UBND tỉnh. 

- Thực hiện chế độ báo cáo đầy đủ, kịp thời theo quy định tại Điều 14 của 

Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND. 

* Về nhân lực CNTT 

- Hiện nay cấp huyện đã kiện toàn BCĐ xây dựng Chính quyền điện tử, Lãnh 

đạo phụ trách CNTT (Chức danh Giám đốc CNTT) và chuyên trách CNTT tham 

gia đầy đủ các lớp tập huấn do UBND tỉnh và sở Thông tin - Truyền thông tổ 

chức. Cấp huyện có 03 đồng chí có bằng Đại học về CNTT và 01 đồng chí Thạc 

sỹ chuyên ngành về CNTT, bố trí 02 đồng chí chuyên trách CNTT cấp huyện. 

100% CBCC sử dụng thành thạo máy tính, khai thác thông tin và một số phần 

mềm liên quan phục vụ cho công việc. 

- Cấp xã bố trí mỗi đơn vị 01 cán bộ chuyên trách CNTT, hàng năm phối hợp 

trung tâm CNTT&TT tỉnh tổ chức đào tạo kỹ năng CNTT cho cán bộ công chức cấp 

xã; hiện nay đã đào tạo được 16/16 xã, thị trấn; trên 80% cán bộ công chức cấp xã sử 

dụng thành thạo máy tính và một số phần mềm liên quan phục vụ cho công việc. 

- Năm 2020 UBND huyện phối hợp với Trung tâm Công báo Hà Tĩnh tổ chức tập 

huấn chữ ký số cá nhân cho chủ tịch, phó chủ tịch, văn phòng UBND các xã, thị trấn. 

* Về công tác an ninh mạng 

- Phổ biến và triển khai kịp thời các hướng dẫn thực thi công tác an toàn, an 

ninh thông tin của các cơ quan cấp tỉnh, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị giải pháp 

phòng ngừa, ngăn chặn việc để lộ, lọt thông tin, chống xâm nhập, khai thác thông 

tin mật ở các cơ quan, đơn vị. Tổ chức quán triệt việc thực hiện công tác đảm bảo 

an toàn, an ninh thông tin cho đội ngũ lãnh đạo, đội ngũ CBCCVC. 

- Các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đầu tư mua phần mềm diệt 

virus có bản quyền cài đặt trên các máy tính. 

* Về mức độ đầu tư cho ứng dụng CNTT 

Tổng kinh phí đầu tư cho CNTT năm 2020: 14.770.515.000đ (Mười bốn tỷ, 

bảy trăm bảy mươi triệu, năm trăm mười lăm ngàn đồng). 

 - Cấp huyện: 

+ Dự án xây dựng phần mềm thành phần, bổ sung trang thiết bị phục vụ 

Cổng điều hành nội bộ trên địa bàn huyện: 13.643.445.000đ 

+ Chi cho hạ tầng kỹ thuật CNTT (VND): 137.070.000đ 

http://www.ductho.hatinh.gov.vn/
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+ Chi cho đào tạo CNTT (VND): 30.000.000đ 

+ Chi cho ứng dụng CNTT (VND): 165.000.000đ 

- Cấp xã:  

+ Chi cho hạ tầng kỹ thuật CNTT (VND): 320.000.000đ 

+ Chi cho đào tạo CNTT (VND): 48.000.000đ 

+ Chi cho ứng dụng CNTT (VND): 427.000.000đ 

2.2. Những tồn tại, khó khăn  

- Nhận thức của người đứng đầu ở một số cơ quan, đơn vị về vai trò của ứng 

dụng CNTT trong cải cách hành chính chưa cao. 

- Cơ chế, chính sách, kinh phí cho phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin 

còn hạn chế.  

- Trình độ cán bộ chuyên trách CNTT cấp xã nhìn chung chưa cao, một số 

cán bộ chuyên trách còn hạn chế trong việc tham mưu triển khai các nhiệm vụ ứng 

dụng CNTT tại địa phương, đơn vị. 

3. Đánh giá về mức độ thực hiện kế hoạch CNTT năm 2020 

- Đánh giá việc tổ chức thực hiện.  

Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử huyện đã triển khai các cuộc họp 

và lồng ghép vào các buổi giao ban triển khai, chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện Kế 

hoạch CNTT năm 2020 với các nội dung quan trọng: Thực hiện dự án xây dựng 

phần mềm thành phần, bổ sung trang thiết bị phục vụ Cổng điều hành nội bộ trên 

địa bàn huyện; thực hiện dịch vụ công, bưu chính công ích cấp huyện, cấp xã; đôn 

đốc thực hiện phần mềm chỉ đạo điều hành hồ sơ công việc, chữ ký số… 

- Mức độ thực hiện so với kế hoạch đề ra: Hoàn thành đạt 100% kế hoạch đề 

ra, Cụ thể:  

+ Hiện nay dự án xây dựng phần mềm thành phần, bổ sung trang thiết bị 

phục vụ Cổng điều hành nội bộ trên địa bàn huyện đang triển khai thực hiện: Lắp 

đặt hệ thống camera giám sát an ninh trật tự trên địa bàn huyện, Lắp đặt hệ thống 

camera tại cơ quan UBND huyện, Lắp đặt hệ thống mạng LAN, hệ thống Camera 

tại cơ quan huyện ủy, khối dân, phòng GD-ĐT, Trung tâm Y tế huyện, Trạm y tế 

các xã, thị trấn, Mua sắm, bổ sung trang thiết bị CNTT cho Huyện ủy, khối dân, 

UBND huyện, Phòng GD-ĐT, Trung tâm y tế huyện, Công an huyện, Công an các 

xã, thị trấn, UBND các xã, thị trấn, các trạm y tế trên địa bàn huyện...; Cơ sở hạ 

tầng được quan tâm kịp thời mua sắm, sửa chữa, bổ sung đáp ứng 100% CBCC đủ 

điều kiện làm việc. 

+ Trung tâm hành chính công huyện và phòng giao dịch một cửa các xã, thị 

trấn hoạt động hiệu quả, tất các các thủ tục hành chính được niêm yết tại Trung 

tâm hành chính công huyện và phòng giao dịch một cửa xã, thị trấn, và trên Cổng 

thông tin điện tử huyện, Trang thông tin điện tử xã, thị trấn. 
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+ Cung cấp tất cả các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo Quyết định 

1929/QĐ-UBND ngày 23/6/2020 của UBND tỉnh. 

+ Cán bộ chuyên trách CNTT cấp huyện, cấp xã được tham gia các lớp đào 

tạo nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ. 

+ 98% văn bản (trừ văn bản mật và tối mật) của cấp huyện và 70% văn bản 

cấp xã được trao đổi trực tuyến trên phần mềm chỉ đạo điều hành TD-Office. 

+ Áp dụng chữ ký số trong trao đổi văn bản giữa tại UBND huyện và các xã, 

thị trấn. 

+ Niêm yết Hướng dẫn sử dụng DVCTT tại trung tâm hành chính công và bộ 

phận một cửa cấp xã và nhà văn hóa thôn, tổ dân phố. 

+ Tổ chức quán triệt việc thực hiện công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông 

tin cho đội ngũ lãnh đạo, đội ngũ CBCCVC.   

+ Phổ biến và triển khai kịp thời các hướng dẫn thực thi cong tác an toàn, an 

ninh thông tin của các cơ quan cấp tỉnh. 

4. Những hạn chế, khó khăn 

- Nhận thức của người đứng đầu ở một số cơ quan, đơn vị về vai trò của ứng 

dụng CNTT trong cải cách hành chính chưa cao do đó một số đơn vị thực hiện 

chưa thực sự tốt trong việc điều hành tác nghiệp. 

- Ngoài trình độ công nghệ thông tin của người dân còn hạn chế thì thói quen 

của người dân, doanh nghiệp vẫn muốn đến tận nơi để được hướng dẫn cụ thể do 

đó việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 vẫn còn hạn chế. 

II. Kiến nghị đề xuất 

- Tăng cường chính sách, chương tình đầu tư về kinh phí và hạ tầng phát triển 

CNTT cho cấp huyện. 

- Mở các lớp tập huấn về tổ chức, ứng dụng và phát triển CNTT cho cán bộ 

chuyên trách CNTT cơ sở. 

UBND huyện Đức Thọ báo cáo./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở TTTT Hà Tĩnh; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Chánh VP Cấp ủy - Chính quyền huyện; 

- BCĐ XD CQĐT huyện; 

- Lưu: VT, VHTT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hoàng Xuân Hùng 

 

 

 


		ubductho@hatinh.gov.vn
	2020-11-20T08:58:29+0700


		ubductho@hatinh.gov.vn
	2020-11-20T08:58:53+0700




