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KẾ HOẠCH 

Phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt 

động của cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Tủa Chùa năm 2022 
 

Phần I 

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2021 

 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Căn cứ pháp lý 

- Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 11/01/2021 của UBND huyện về việc cải 

tạo mạng cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn huyện Tủa Chùa giai đoạn 2020-2021; 

- Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 11/01/2021 của UBND huyện về việc 

phát triển hạ tầng viễn thông cho chuyển đổi số trên địa bàn huyện Tủa Chùa 

giai đoạn 2021 - 2025; 

- Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 21/01/2021 của UBND huyện về việc 

tuyên truyền cải cách hành chính Nhà nước năm 2021 trên địa bàn huyện Tủa Chùa; 

- Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 28/12/2020 của UBND huyện về việc 

Ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động 

của cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Tủa Chùa năm 2021; 

- Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 08/02/2021 của UBND huyện về việc 

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 giai đoạn 2021-2025 của 

UBND huyện Tủa Chùa. 

2. Hạ tầng kỹ thuật 

- Toàn huyện có 05 máy chủ, 170 máy trạm; tỷ lệ máy tính/cán bộ công 

chức viên chức trong các cơ quan nhà nước đạt 98%. Tỷ lệ máy tính kết nối 

Internet đạt 100%. 100% các xã, thị trấn được kết nối vào mạng truyền số liệu 

chuyên dùng của các cơ quan Đảng và Nhà nước. Số máy được cài phần mềm 

diệt vi rút như Bkav, Kaspersky đạt 100%; 

  - Tỷ lệ cán bộ công chức viên chức thường xuyên sử dụng thư điện tử 

trong công việc: Cấp huyện đạt 100%, cấp xã đạt 70%. 

3. Cơ sở dữ liệu  

- Xây dựng hệ thống hạ tầng thông tin của huyện đồng bộ, hiện đại: Xây 

dựng, hoàn thiện kết nối hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc bảo đảm liên 

thông từ cấp huyện đến cấp xã và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; đầu 

http://hscvhtc.dienbien.gov.vn/tuachua/VBdi.nsf/a8d010d452f4459747257d4800075daf/3429ef8b980a71614725865a000c8d98?OpenDocument
http://hscvhtc.dienbien.gov.vn/tuachua/VBdi.nsf/a8d010d452f4459747257d4800075daf/3429ef8b980a71614725865a000c8d98?OpenDocument
http://hscvhtc.dienbien.gov.vn/tuachua/VBdi.nsf/a8d010d452f4459747257d4800075daf/9afb0fa30c3c83d24725865a000f04e7?OpenDocument
http://hscvhtc.dienbien.gov.vn/tuachua/VBdi.nsf/a8d010d452f4459747257d4800075daf/9afb0fa30c3c83d24725865a000f04e7?OpenDocument
http://hscvhtc.dienbien.gov.vn/tuachua/VBdi.nsf/a8d010d452f4459747257d4800075daf/9afb0fa30c3c83d24725865a000f04e7?OpenDocument
http://hscvhtc.dienbien.gov.vn/tuachua/VBdi.nsf/a8d010d452f4459747257d4800075daf/94b7dd364b30fb53472586640013ddae?OpenDocument
http://hscvhtc.dienbien.gov.vn/tuachua/VBdi.nsf/a8d010d452f4459747257d4800075daf/94b7dd364b30fb53472586640013ddae?OpenDocument
http://hscvhtc.dienbien.gov.vn/tuachua/VBdi.nsf/a8d010d452f4459747257d4800075daf/0919b53d8504bac347258676000d4c35?OpenDocument
http://hscvhtc.dienbien.gov.vn/tuachua/VBdi.nsf/a8d010d452f4459747257d4800075daf/0919b53d8504bac347258676000d4c35?OpenDocument
http://hscvhtc.dienbien.gov.vn/tuachua/VBdi.nsf/a8d010d452f4459747257d4800075daf/0919b53d8504bac347258676000d4c35?OpenDocument
http://hscvhtc.dienbien.gov.vn/tuachua/VBdi.nsf/a8d010d452f4459747257d4800075daf/0919b53d8504bac347258676000d4c35?OpenDocument
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tư, nâng cấp hệ thống máy tính, mạng nội bộ của các cơ quan nhà nước, của các 

tổ chức chính trị - xã hội thuộc huyện để có thể khai thác, sử dụng các hệ thống 

ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) dùng chung của huyện, phục vụ hoạt 

động quản lý, chỉ đạo, điều hành và tác nghiệp trên môi trường mạng; 

- Các cơ quan, ban ngành đã triển khai các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông 

tin chuyên ngành phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước, phục vụ người dân, 

doanh nghiệp như: Cơ sở dữ liệu, hạ tầng thông tin về dân cư, đất đai, quy 

hoạch, giao thông, xây dựng, y tế, giáo dục, tài nguyên môi trường, bảo hiểm, 

khiếu nại tố cáo, thông tin truyền thông… đảm bảo không chồng chéo, trùng lặp. 

4. Các ứng dụng, dịch vụ 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, công bố công khai danh mục thủ tục 

hành chính đang thực hiện trên địa bàn huyện trên hệ thống loa truyền thanh, tại bộ 

phận một cửa của huyện, xã, trên Trang thông tin điện tử tổng hợp của huyện; 

- Tại bộ phận một cửa của huyện được trang bị 03 máy tính, 02 máy in kết 

hợp scan và hệ thống camera; bộ phận một cửa các xã, thị trấn được trang bị 

máy tính, máy in. 100% bộ phận một cửa của huyện và các xã, thị trấn được kết 

nối với mạng Internet đảm bảo hoạt động ổn định và thông suốt; 

- Việc tiếp nhận, giải quyết TTHC được thực hiện theo quy trình khép kín, 

tại chỗ, trong môi trường kết nối mạng và ứng dụng đồng bộ CNTT. Với mô 

hình này, người dân và doanh nghiệp sẽ không cần phải đi lại nhiều nơi, mất 

nhiều thời gian và tránh được tiêu cực trong quá trình giải quyết TTHC. 

- Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến đã được đầu tư, nâng cấp đảm 

bảo thông suốt khi họp trực tuyến giữa tỉnh và huyện; kết nối thành công giải 

pháp Hội nghị truyền hình của VNPT liên thông 4 cấp; 

- Công tác Triển khai hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc, sử dụng 

văn bản điện tử trên địa bàn huyện Tủa Chùa đạt 100% Kế hoạch ứng dụng 

CNTT trong hoạt động của cơ quan Nhà nước năm 2021 huyện đã ban hành. 

5. Nguồn nhân lực: Tổng số cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước trên 

địa bàn là 172 người. Trong đó số cán bộ, công chức có trình độ tin học từ cao đẳng trở 

lên 03 người. Tỷ lệ cán bộ, công chức viên chức đã qua đào tạo tin học văn phòng 90%.  

6. An toàn thông tin 

- Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 

28/12/2020 về việc ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm an toàn thông tin 

mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Tủa Chùa năm 

2021; Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 08/02/2021 về việc 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 trên địa bàn huyện Tủa Chùa giai đoạn 2021-2025; 

- Tiếp tục 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 về bảo 

đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; Quyết định 05/2017/QĐ-TTg ngày 
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16/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về hệ thống phương án ứng cứu 

khẩn cấp đảm bảo an toàn an ninh thông tin mạng Quốc gia; Kế hoạch số 

4642/KH-UBND ngày 16/12/2020 của UBND tỉnh 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 tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025. 

- Đăng ký thành viên tham gia Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng 

tỉnh Điện Biên theo Công văn số 1347/STTTT-CNTT ngày 17/9/2021 của Sở 

Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên; 

- Giao Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình huyện tăng cường 

thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về an toàn thông tin 

mạng trên sóng truyền thanh truyền hình huyện và Trang Thông tin điện tử huyện. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỤC TIÊU KẾ 

HOẠCH NĂM 2021  

  1. 100% các cơ quan nhà nước ứng dụng, khai thác có hiệu quả các hệ 

thống phần mềm dùng chung của huyện như: Phần mềm một cửa điện tử liên 

thông; Trang thông tin điện tử; thư điện tử công vụ; quản lý văn bản và điều 

hành; theo dõi sự chỉ đạo điều hành; quản lý hồ sơ và đánh giá, phân loại cán bộ, 

công chức, viên chức; hệ thống phần mềm báo cáo trực tuyến thông tin kinh tế - 

xã hội; quản lý tài sản, kế toán,...(đạt 100% kế hoạch đề ra). 

2. 75% cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên sử dụng hệ thống thư 

điện tử của tỉnh (đạt 100% kế hoạch đề ra). 

3. Hạ tầng CNTT, các hệ thống thông tin, CSDL dùng chung được hoàn thiện, 

kết nối, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin tạo nền tảng phát triển chính quyền điện 

tử (CSDL dùng chung, mạng số liệu chuyên dùng đã được triển khai, đồng bộ từ tỉnh 

xuống huyện, từ huyện xuống xã và ngược lại, đạt 100% kế hoạch đề ra). 

III. TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN 

1. Tồn tại, hạn chế 

- Kinh phí triển khai xây dựng Chính quyền điện tử còn hạn chế; 

- Cán bộ chuyên trách về CNTT còn thiếu, nhất là cán bộ về an toàn an 

ninh thông tin; 

- Hệ thống an toàn, bảo mật hỗ trợ việc quản lý, giám sát, ngăn chặn các 

nguy cơ mất an toàn thông tin còn thiếu; 

- Trang thiết bị tin học tại một số cơ quan, đơn vị đã xuống cấp, chưa 

được thay thế, nâng cấp kịp thời; đa số các cơ quan, đơn vị không có biên chế 

chuyên ngành về CNTT nên việc xử lý các tình huống về an toàn thông tin còn 

gặp nhiều khó khăn. 

2. Nguyên nhân 

- Một số cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đầy đủ đến công tác lãnh, chỉ đạo 

về ứng dụng và phát triển CNTT; 
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- Chưa sử dụng tiêu chí ứng dụng CNTT để đánh giá mức độ hoàn thành 

công việc, đánh giá thi đua, khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân. Do đó 

chưa tạo được động lực để khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức học tập, 

nâng cao trình độ; cơ quan, đơn vị tổ chức ứng dụng CNTT tăng hiệu suất công việc. 

 IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

1. Để việc ứng dụng CNTT có hiệu quả hơn nữa trong công tác chỉ đạo, 

điều hành của cơ quan quản lý hành chính nhà nước, đề nghị UBND tỉnh, Sở 

Thông tin và Truyền thông tăng cường tập huấn, bồi dưỡng đào tạo cho cán bộ 

quản trị mạng về kiến thức bảo mật thông tin, an toàn hệ thống mạng…; có cơ 

chế hỗ trợ về kinh phí đầu tư cho việc ứng dụng CNTT trong các cơ quan quản 

lý nhà nước trên địa bàn và nguồn kinh phí cho thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh 

vực Thông tin truyền thông. 

2. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường hỗ trợ về kỹ thuật, 

tập huấn nghiệp vụ quản lý website, biên tập tin, bài, ảnh… nhằm đẩy mạnh ứng 

dụng, phát triển CNTT và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước 

về CNTT trên địa bàn. 

Phần II 

NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

I. CĂN CỨ LẬP KẾ HOẠCH 

- Luật Công nghệ thông tin;  

- Luật An toàn thông tin mạng; 

- Kế hoạch số 56-KH/TU ngày 31/01/2019 của Tỉnh ủy về Chiến lược bảo 

vệ Tổ quốc trên không gian mạng; 

- Kế hoạch số 94-KH/TU ngày 21/02/2020 của Tỉnh ủy về thực hiện 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;  

- Kế hoạch số 1905/KH-UBND ngày 02/7/2020 của UBND tỉnh triển khai thực 

hiện Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; 

- Kế hoạch số 4642/KH-UBND ngày 16/12/2020 của UBND tỉnh về 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 tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025; 

- Kế hoạch số 1064/KH-UBND ngày 14/4/2021 của UBND tỉnh về đào 

tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin trong cơ quan nhà nước tỉnh 

Điện Biên giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh; 

- Kế hoạch số 3197/KH-UBND ngày 15/7/2021 của UBND tỉnh về bảo vệ 

và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 

2021-2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; 

- Quyết định số 498/QĐ-UBND ngày 28/5/2020 của UBND tỉnh ban hành 

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17 tháng 4 

năm 2020 của Chính phủ; 
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- Quyết định số 1469/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Điện Biên, phiên bản 2.0. 

- Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 08/02/2021 của UBND huyện về 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 giai đoạn 2021-2025.  

II. MỤC TIÊU  

- 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước được thực hiện dưới 

dạng điện tử, được ký số bởi chữ ký số chuyên dùng, trừ văn bản mật theo quy 

định của pháp luật; 

- 100% hồ sơ giải quyết TTHC được thực hiện thông qua Hệ thống thông 

tin giải quyết TTHC của tỉnh; 

- 100% quy trình nội bộ giải quyết TTHC đã được điện tử hóa; 100% thủ 

tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. 

- 50% hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 được tiếp nhận, xử lý trực 

tuyến; 90% người dân, doanh nghiệp hài lòng với dịch vụ của cơ quan nhà nước; 

- Tối thiểu 90% thiết bị đầu cuối được cài đặt giải pháp bảo vệ; 

- 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan, 

đơn vị (bao gồm cả các đơn vị, tổ chức nhà nước trực thuộc) được tuyên truyền, 

phổ biến về thói quen, trách nhiệm và kỹ năng cơ bản bảo đảm an toàn thông tin; 

- 100% các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và các 

cơ sở bảo vệ, nuôi dưỡng trẻ em được tuyên truyền, giáo dục kiến thức, kỹ năng 

cần thiết cho trẻ em để tham gia môi trường mạng an toàn; 

- 100% trẻ em là nạn nhân bị xâm hại trên môi trường mạng được hỗ trợ, 

can thiệp khi có yêu cầu từ bản thân trẻ em hoặc từ người thân, cộng đồng xã hội. 

III. NHIỆM VỤ 

1. Phát triển hạ tầng số 

- Nâng cấp hạ tầng CNTT cho các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn 

hiện đại, đồng bộ, thống nhất trong toàn huyện phục vụ cho việc xây dựng chính 

quyền điện tử; 

 - Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu của huyện và các cơ sở dữ liệu chuyên 

ngành của các cơ quan nhà nước trong huyện phục vụ công tác quản lý, điều 

hành và phát triển kinh tế - xã hội; 

 - Tiếp tục hoàn thiện hạ tầng viễn thông băng rộng, đảm bảo chất lượng 

đường truyền Internet phục vụ ứng dụng và phát triển CNTT trong cơ quan nhà nước. 

 - Tiếp tục đầu tư, nâng cấp bảo trì hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật; xây 

dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về ứng dụng CNTT bảo đảm an toàn, 

an ninh thông tin trong các cơ quan nhà nước. 

2. Phát triển dữ liệu 

http://hscvhtc.dienbien.gov.vn/tuachua/VBdi.nsf/a8d010d452f4459747257d4800075daf/0919b53d8504bac347258676000d4c35?OpenDocument
http://hscvhtc.dienbien.gov.vn/tuachua/VBdi.nsf/a8d010d452f4459747257d4800075daf/0919b53d8504bac347258676000d4c35?OpenDocument
http://hscvhtc.dienbien.gov.vn/tuachua/VBdi.nsf/a8d010d452f4459747257d4800075daf/0919b53d8504bac347258676000d4c35?OpenDocument
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- Tiếp tục triển khai, ứng dụng và phát triển các HTTT, CSDL, các phần 

mềm chuyên ngành do Bộ, ngành trung ương, sở, ban, ngành tỉnh đã triển khai 

trên địa bàn huyện; 

- Triển khai số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin dùng 

chung, cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin chuyên ngành trọng điểm phục vụ hoạt 

động của cơ quan nhà nước, phục vụ người dân, doanh nghiệp hoặc tham gia 

triển khai các hệ thống do các cấp triển khai tại địa phương như CSDL, HTTT 

về dân cư, đất đai, giao thông, y tế, tài nguyên môi trường, chính sách, an sinh 

xã hội, thông tin truyền thông,…. 

3. Phát triển các ứng dụng, dịch vụ 

- Tiếp tục triển khai hệ thống thư điện tử tỉnh Điện Biên; phần mềm quản 

lý văn bản và hồ sơ công việc. Cập nhật đầy đủ thông tin trên hệ thống quản lý 

cán bộ, công chức, viên chức; 

- Tiếp tục triển khai ứng dụng chữ ký số và chứng thư số tích hợp vào hệ 

thống phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường sử dụng văn bản 

điện tử trong trao đổi công việc; 

- Duy trì việc cung cấp cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 qua 

cổng dịch vụ hành chính công, duy trì hệ thống một cửa điện tử liên thông tại 

cấp huyện, xã. Triển khai kết nối liên thông về thủ tục hành chính; 

- Triển khai có hiệu quả dịch vụ trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ 

bưu chính công ích. 

4. Bảo đảm an toàn thông tin 

- Xây dựng các hệt thống kỹ thuật bảo đảm ATTT phục vụ phát triển 

Chính quyền điện tử; triển khai các hoạt động bảo đảm ATTT theo quy định tại 

Nghị định 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ; 

- Thường xuyên rà soát, cập nhật, triển khai phương án bảo đảm an toàn 

hệ thống thông tin theo cấp độ; áp dụng hệ thống quản lý an toàn thông tin mạng 

theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật vào hoạt động của cơ quan nhà nước; 

- Xây dựng và triển khai kế hoạch dự phòng, sao lưu dữ liệu, bảo đảm 

hoạt động liên tục của cơ quan, tổ chức; sẵn sàng khôi phục hoạt động bình 

thường của hệ thống sau khi gặp sự cố mất an toàn thông tin mạng. 

- Xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức đào tạo hoặc cử nhân sự 

chuyên trách/phụ trách về an toàn thông tin/công nghệ thông tin tham gia các 

khóa đào tạo về quản lý, kỹ thuật về an toàn thông tin; 

- Xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận 

thức và phổ biến kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin cho các cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động và người dân; 

- Triển khai Kế hoạch số 3197/KH-UBND ngày 15/7/2021 của UBND 

tỉnh về bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường 

mạng giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Tăng cường tổ chức, 
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tham gia các hoạt động liên quan đến bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành 

mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng; nâng cao nhận thức và từng bước trang bị 

kỹ năng số cho trẻ em trên địa bàn, tổ chức các lớp dạy kiến thức, kỹ năng cho 

cha mẹ và trẻ em ngoài trường học trên địa bàn có nhận thức và kỹ năng cơ bản 

tự bảo vệ mình trên môi trường mạng. 

5. Phát triển nguồn nhân lực 

- Nâng cao ý thức của cán bộ, công chức, viên chức trong việc ứng dụng 

CNTT trong giải quyết công việc; sử dụng văn bản điện tử thay thế văn bản giấy; 

 - Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ ứng dụng CNTT cho cán bộ, công 

chức, viên chức nhằm sử dụng tốt các hệ thống phần mềm được tỉnh triển khai 

và đáp ứng tốt yêu cầu ngày càng cao của công việc. Cử cán bộ tham gia các 

khóa tập huấn về an toàn, an ninh thông tin khi UBND tỉnh, Sở Thông tin và 

Truyền thông tổ chức; 

 - Sắp xếp, kiện toàn hệ thống đơn vị chuyên trách, cán bộ chuyên trách 

CNTT trong cơ quan nhà nước; 

 - Tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen, hành vi, 

tạo sự đồng thuận của người dân, doanh nghiệp về phát triển Chính quyền điện 

tử, Chính phủ điện tử. 

IV. 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   

- Tuyên truyền, quảng bá, hướng dẫn cho cán bộ, CCVC, doanh nghiệp, 

người dân trên địa bàn huyện khai thác, ứng dụng CNTT, sử dụng hiệu quả dịch 

vụ công trực tuyến và các dịch vụ triển khai trên địa bàn huyện; 

- Ứng dụng các kênh truyền thông đa dạng để nâng cao nhận thức, hình 

thành văn hóa số cho người dân, tạo điều kiện tiếp cận các dịch vụ Chính quyền số; 

- Triển khai, ứng dụng các nền tảng, kênh tương tác trực tuyến giữa cơ quan 

nhà nước với người dân, doanh nghiệp để quảng bá thông tin; tăng cường sự tham 

gia, góp ý của người dân trong các hoạt động quản lý của các cơ quan nhà nước; 

- Tuyên truyền người dân thường xuyên sử dụng điện thoại thông minh để tiếp 

cận dịch vụ số mọi lúc, mọi nơi. 

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

- Tiếp tục thuê các dịch vụ như: Phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công 

việc; giải pháp hội nghị truyền hình trực tuyến Vmeeting, ... 

- Phối hợp, tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp giới thiệu, cung cấp sản 

phẩm, dịch vụ số cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện nhằm 

triển khai các dịch vụ Chính quyền số thuận lợi. 

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

- Tăng cường nghiên cứu, đề xuất triển khai các giải pháp tích hợp, ứng 
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dụng, sản phẩm CNTT phục vụ xây dựng Chính quyền điện tử hướng tới nền 

kinh tế số, xã hội số dựa trên dữ liệu mở, ứng dụng các công nghệ mới; 

- Triển khai hợp tác, học tập kinh nghiệm về xây dựng Chính quyền điện 

tử với các huyện xếp hạng cao về Chính quyền điện tử, bảo đảm có trọng tâm, 

phù hợp với tình hình thực tế của huyện, đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng. 

4. Thu hút nguồn lực CNTT 

- Huy động các nguồn lực ưu tiên xây dựng Chính quyền điện tử, Chính 

quyền số theo hình thức thuê dịch vụ CNTT và đầu tư theo hình thức đối tác; 

- Nghiên cứu, xây dựng cơ chế khuyến khích, chính sách ưu đãi để thu hút 

nhân lực tham gia xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử trong bộ máy nhà 

nước. Tạo điều kiện, hỗ trợ doanh nghiệp giới thiệu, cung cấp sản phẩm, dịch vụ số… 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng HĐND&UBND huyện 

 - Quản lý phần mềm Một cửa điện tử liên thông, kết hợp cùng đơn vị phát 

triển phần mềm chỉnh sửa những bất cập, bổ sung những thủ tục hành chính còn thiếu; 

 - Tiếp nhận và trả kết quả các thủ tục hành chính trên phần mềm Một cửa 

điện tử liên thông đúng chức trách, nhiệm vụ và thời gian quy định; 

 - Tiến hành rà soát lại hệ thống trang thiết bị, các thủ tục hành chính công 

đề xuất UBND huyện thực hiện nâng cấp từ mức độ 1, 2 lên mức độ 3, 4. 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị 

trấn, các doanh nghiệp tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này; 

- Đề xuất, báo cáo UBND huyện xem xét phê duyệt điều chỉnh các nội 

dung của Kế hoạch (nếu có) để đảm bảo phù hợp với tiến độ và tình hình thực tế 

thực hiện. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện; 

- Tăng cường công tác truyền thông, nâng cao nhận thức đẩy mạnh ứng 

dụng phát triển công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững và hội 

nhập quốc tế. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 

 - Bố trí nguồn kinh phí đảm bảo để vận hành Trang thông tin điện tử của 

huyện, các phần mềm quản lý, điều hành, họp trực tuyến; 

 - Cân đối tham mưu phân bổ ngân sách cho các cơ quan, đơn vị, UBND 

các xã, thị trấn trong việc đầu tư, mua sắm các trang thiết bị tin học, phần mềm 

hệ thống, phầm mềm diệt virut đảm bảo an toàn, an ninh thông tin. 

4. Phòng Nội vụ huyện 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện và các đơn vị, 

các cơ sở đào tạo triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực CNTT 

cho các cơ quan, đơn vị sự nghiệp nhà nước thuộc huyện; 
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- Chủ trì xây dựng quy định về thi đua khen thưởng: Đưa kết quả triển 

khai ứng dụng CNTT của cơ quan nhà nước là một trong những tiêu chí xét thi 

đua hàng năm; 

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND huyện, Phòng Văn hóa 

và Thông tin tổ chức xây dựng và thực hiện các giải pháp nhằm kết hợp chặt chẽ 

việc triển khai Kế hoạch này với Chương trình cải cách hành chính. 

5. Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình huyện 

 - Cập nhật thông tin các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện (địa chỉ, 

thông tin lãnh đạo đơn vị, số điện thọa liên hệ) lên Trang thông tin điện tử của 

huyện, để các tổ chức, doanh nghiệp, người dân tiện liên hệ giải quyết công việc; 

- Phối hợp với các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến 

doanh nghiệp và người dân về ứng dụng CNTT trong các cơ quan hành chính 

nhà nước; 

- Tích cực, chủ động cập nhật tin, bài, phóng sự lên trang thông tin điện tử 

của huyện; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh huyện Tủa Chùa 

trên các phương tiện thông tin đại chúng và Trang thông tin điện tử của huyện. 

6. Các cơ quan, ban, đoàn thể huyện; UBND các xã, thị trấn 

 - Xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT cụ thể của đơn vị mình để triển 

khai thực hiện; 

 - Cử cán bộ đầu mối phụ trách lĩnh vực công nghệ thông tin theo dõi văn 

bản; các tin tức đã đăng tải trên Trang Thông tin điện tử huyện trình thủ trưởng 

cơ quan, đơn vị để giải quyết công việc kịp thời, có hiệu quả; 

 - Tích cực triển khai việc ứng dụng các phần mềm dùng chung của huyện 

và các ứng dụng chuyên ngành của cơ quan, đơn vị mình. 

 Trên đây là Kế hoạch phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông 

tin mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Tủa Chùa 

năm 2022, đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.  

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh Điện Biên; 

- Sở TT&TT tỉnh Điện Biên;         (b/c) 

- TT. Huyện ủy; 

- TT. HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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