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KE bACH 
IYng dung cong ngh thông tin trong hoit dng cüa co' qilan iihi nuóc, 

A 9 ' A phat trien Chinh quyen so va bao dam an toan thong tiii m1ng 
huyn Dan Phiro'ng nám  2021 

Can cü K hoach s 132/KH-UBND ngày 27 tháng 5 näm 2021 cüa UBND 
Thành ph Ha Ni v irng diing cong ngh thông tin trong hoat dng cüa c quan 
nhà nrn5'c, phát trin ChInh quyn s vâ bâo dam an toàn thông tin mng thành ph 
Ha Ni näm 2021; UBND huyn Dan Phixcing ban hành Ké hoach irng dicing cong 
ngh thông tin trong hoat dng cüa co quan nhà nuóc, phát trin Chmnh quyn s và 
bâo dam an toàn thông tin mng huyn Dan Phucing näm 2021, vOi các ni dung 
cu th nhii sau: 

I. MUC TIEU, CH TIEU 

1. Mic tiêu chung 

- Dy mnh 1Ing diing Cong ngh thông tin (CNTT) tü'ng buOc xây dirng chInh 
quyn din tfr, nâng cao chAt krcing, hiu qua hoat dng cüa các phông, ban, ngânh, 
các t chirc chInh trj - xâ hi, Co quan, don vj, UBND các xa, th trAn dé phic vii 
t& hon cho ngiiôi dan và doanh nghip. 

- T&ng buâc chuyn di s trong các co quan nhà rnróc ci1a huyn; cung cAp 
dü 1iu ma cüa chInh quyn huyn d thüc dAy phát trin kinh t s& xä hi s& 
ChInh quyn huyn hot dng, vn hành, di.ra ra quyt djnh chi dao  diu hành và 
cung cAp djch vii s theo hithng chü dng dáp 1rng nhu cAu cüa nguai dan, doanh 
nghip mt each tM ixu dira trén näng 1irc khai thác và phân tIch d lieu. 

- Hoàn thin h tAng, darn bào an toàn thông tin mng; trin khai üng diing 
CNTT theo huang tng th& dng b và sü ding chung, thng nhAt trên rnt h 
thng do Thành ph trin khai. 

2. Mt s chi tiêu chü yu 

- PhAn dAu rnirc d hài lông cüa ngithi dan, t chirc và doanh nghip ye giâi 
quyt thu tVc  hành chInh (gm Ca trrc tip Va trirc tuyn) cita huyn dat  ti thiu 85%. 

- Phi hqp vâi Thành ph, trin khai h thng hi nghi truyn hInh trirc tuyn 
(giao ban trirc tuyn) & 100% các xà, thj trAn kt n& vâi huyn và Thành ph. 

- 100% các van bàn, tài 1iu thuc hin chU k s chuyên dung ChInh phü, trao 
di chInh thc giUa UBND huyn vâi các xa, thj trAn duc giao djch duâi dang 
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din tir qua phn mm quàn 1 van bàn và h so cong vic (trü các van bàn không 
chuyn qua môi tru?mg mng theo quy djnh). 

- 100% co sâ giáo dic, Co sâ doàn xây drng và triên khai nOi  dung tuyên 
truyên sir ding cng djch vii cong quc gia, h thng djch vii cong trirc tuyn cüa 
Thành ph& 

- 100% can b, cong chirc, viên chtrc sir diing các phn mm dung chung cüa 
Thành phô duçic dào t?o,  hung dan, bi du'o!ng  v k5 näng giái quyêt h so trrc 
tuyn dam báo phAn mm trin khai dn dâu 11ng diing ngay dn do. 

- Dam bão h t.ng mng phiic v11 cong tác quãn 1, diu hành và trin khai 
các 1rng ding dung chung. 

- Phn du hoàn thành chi tiêu v s luqng thu tic hành chInh cung c.p trirc 

tuyn mirc d 3, 4 theo 1 trInh cüa Thành ph& 

- Tirng bux'ic chuyn di s trong mt s linh virc mang tInh chit nn tang (dü 

1iu dt dai, dü 1iu quy hotch, dü 1iu dan s, nông nghip, du ljch, di tIch ljch 

van hoá, y th, giáo diic và dào tao...) 

- Duy trI boat dng n djnh, thông sut, an toãn h thng CNTT cüa huyn và 

xa, thi trn kt ni vâi h th6ng mng chung cüa Thành ph; 20% h thng thông 

tin cüa các cor quan, don vj trén dja bàn huyn duc phê duyt cp d an toàn h 

thng thông tin theo cp d phü hqp quy djnh pháp 1ut và tiêu chu.n, quy 

chu.n k5 thut. 

- Giám t& da vic sü ding tài 1iu giy thông qua h thng giTri tài 1iu trên h 

thng thông tin phiic v hçp Va xr 1)' cong vic. 

- 50% các cuc hçp cüa UBND huyn, các phOng, ban, ngành triên khai dn 

UBND các xã, thj tr.n thirc hin trirc tuyên. 

IL. NQI DUNG 

1. Cong tác lãnh dio, chi do 

- Tip tiic tang cu'Yng vai trO lãnh dao,  chi  dao  cCia các cp üy dãng, chInh 

quyn và Ban chi dao  cai each hành chInh, xây drng chInh quyn din tr cp 

huyn, xà, gn kt chat chë giüa rng dung CNTT vi cong tác cài cách hành chInh. 

- Dua chi tiêu trin khai 11ng dicing CNTT vào tiêu chi dánh giá thi dua, khen 

thrnng trong các co quan, don vj và yêu cu bt buc trong cong tác can b. 

- To chuc tuyên truyn, h trc ngi.thi dan sü diing các djch vt cOng trrc 

myn. 

- Tang ci.r&ng cong tác kim tra, huOng dn trin khai üng diing CNTT tai  các 

don vj cüa huyn. 
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- Mi phông, ban, ngành, dan vj, UBND các xã, thj trân b trI, phân cong It 
nhât 01 can b phii trách hoat dng cOng ngh thông tin. 

- T chüc dánh giá, xp hang mtrc d chInh quyn din tir cüa các xã, thj tr.n 
trên dja bàn huyn. 

2. Dam bão h tng cong ngh thông tin, an toàn thông tin mng 

- Duy trI on djnh duing truyn, h thng mang ci.ia UBND huyn và UBND 

các xã, thi trân theo hithng dng bô, kt ni vci h thng mng chung cUa Thành 

ph& Quàn 19, vn hành hiu qua h thng hi nghj truyn hInh trirc tuyn dn 

UBND xã, thj trn. 

- Du tu, hoàn thin ha tng mng tai  UBND huyn và UBND các xä, thj trn 

trên dja bàn huyn theo hi.râng dng b, kt ni vâi h th6ng mang chung cla 

Thành ph& 

- iYng diing phn mm và co s dü 1iu dung chung cüa thành ph Ha Ni 

triên khai trong tt cà các linh virc. 

- Tham gia tIch circ vào các hoat dng cña mng hrâi üng ciru sir c an toàn thông 

tin mng qu& gia; tang cirng chia sé, cung c.p thông tin ye sij cô an toàn mng. 

3. Dào to, bi direrng ngun nhân lirc ü'ng diing CNTT 

- Ph6i hcip Trung tam dào tao  Cong ngh thông tin và truyn thông Ha NOi 

tip tiic trin khai cac chi.rang trInh dào tao,  bi throng chun k näng si:r ding 

cong ngh thông tin theo quy djnh tai  Thông tis 03/201 4/TT-BTTTT ngày 

11/4/20 17 cüa B Thông tin và Truyn thông; các khóa dào tao,  bM diiO'ng ye 

cong ngh thông tin và Truyn thông näm 2021 do S& Thông tin và Truyên thông 

t chirc. 

- Phi hqp vâi VNPT Ha Ni tp hutn, nâng cao ch.t luçing üng ding các 

phn mm trin khai tai  huyn. 

- Tp trung vic dào tao,  huâng dn str dçing phAn mm quàn 19 van bàn và 

h sa cong vic; don dc, trao di thông tin trong qua trInh 4n hành phn mm 

dung chung, djch vi cong trrc tuyn, phn mm mt cüa lien thông ba cp cüa 

thành ph di vâi can b, cong chüc. 

- Dào tao,  bi duOng nâng cao kin thtrc v an toân, bào mt thông tin cho 

dôi ngü can b chuyên trách v cOng ngh thông tin cüa huyn, can b phii trách 

cong ngh thông tin cüa các ca quan, don vj. 

4. Ung diing cOng ngh trong ho,t dng, diu hành 

- Các phông, ban, don vj, UBND các xã, thj trn 4n hành, sr diing hiu qua 

ph.n mrn quán 19 van bàn và h so cOng vic, phn mm djch vii cong trçrc tuyn, 
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phn mm mt cüa din tü lien thông 3 cp và các lrng diing ding chung chuyên 
ngành do thành ph trin khai. 

- Tiêp tic däng k, sir diing chU k s chuyên dung chInh phü; trin khai, th?c 
hin nhim vi bào met,  xác thirc và giám sat an toàn thông tin d6i vâi h thông 

1rng diing CNTT cüa huyn theo quy djnh cüa thành ph& 

- Triên khai thirc hin van bàn din tü có chü' k s chuyên dung Chinh phü 

cüa các phông, ngãnh quãn 1 nba nuàc và UBND các xã, thj tr.n. 

- Thi.rc hiên s hóa dtr 1iu, trin khai các h thing thông tin, cci so d lieu 

chuyên ngành theo hixOng dn cüa c.p trên. 

- Phi hçip kt ni üng dung cong ngh thông tin vOi CáC co quan Dáng, doàn 

th chInh trj cüa huyn phc vi cong tác chi dao  diu hành chung. 

5. U'ng diing CNTT phic vii to chfrc, cong dan 

- Cong khai dÀy dU các thông tin theo quy djnh len Cng thông tin din tü 

huyn; Trang thông tin din tO xã, thj trÀn phic v1i th chüc, cong dan. 

- Vn hành, sO diing hiu qua phÀn mm mt cOa dung chung 3 c.p trong tiêp 

nhn và giãi quy& thu tiic hành chInh; tip ti1c phân công, b trI can b huOng dan, 

giOp dâ nguOi dan truy cap, sO diing các djch viii cong trirc tuyn mOc d 3, 4. 

- Tip tic trin khai vic tip nhQn h so và trâ kt qua giãi quyt thu tic hành 

chInh qua djch vii biru chInh cOng Ich. 

- Tuyên truyn, htr&ng dn t chuc, cong dan tra cfru, sO dung, däng nhp 

cong djch viii cOng quc gia, h thng mt cOa din tO thành ph trong vic giãi 

quy& thO t11c hành chInh b.ng nhiu hInh thirc; tao  diu kin thun lçii cho doanh 

nghip, nguOi dan tip can,  kt ni, trao di thông tin. 

III. TO CH15C THVC  HIN 

1. Phông Van hoá và Thông tin 

- Là cci quan thuOng trirc tham mini xây dirng k hoach; don dc, kim tra các 

co quan, don vj, UBND xâ, thj trÀn trong vic trin khai thrc hin. 

- Ph6i hcip, thng nhÀt vOi phông Tài chmnh - K hoach huyn dir toãn kinh 

phI CNTT näm 2021 báo cáo UBND huyn phê duyt theo quy djnh. 

- Tham mini trin h thng man hInh cam Ong, kiosk tra cOu thông tin trong 

viêc h trq nguOi dan tra cOu thu Wc hành chInh; nâng cAp h thng camera giám 

sat tti bô phn Môt cOa tai UBND huyn và UBND cac xä, th trAn. 

- Trin khai và duy trI bâo dam an toàn thông tin mng mô hmnh 4 lOp theo hu&ig 

dn cüa Bô Thông tin và Truyn thông; áp diing h thng quãn l an toàn thông tin 

mng theo tiêu chun, quy chuAn k5 thu.t vào hoat dng cOa co quan, t chOc. 
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- Phi hqp Van phông I-IDND & UBND huyn dam bão an ninh mng, an 
toàn thông tin, h thông mang,  h thng may tInh cüa UBND huyn, UBND các 
xã, thj trn. Nâng cao hiu qua hoat  dng Cng thông tin diên tü huyn. 

- Ph& hçrp tham mi.ru ni dung, chuarng trInh, tng hcip danh sách can b, 
cong chirc, viên chirc tharn gia các lap dào tao  CNTT do thành ph, huyn t chirc 

dam bào chit h.rqng, hiu qua, dung di tung. 

- Phi hqp phông Giáo dc và Dào tao,  Huyn doàn t chrc các hInh thirc 
tuyên truyn, hithng dn sü dirng cng djch v11 cong quc gia, h thng djch vii 

cOng trirc tuyn thành ph cho giáo viên, hçc sinh và doàn viên, thanh niên trên 

dia bàn. 

- T chirc tuyên truyn, ph!i bin, nãng cao nhtn thirc cho can b, cOng chirc, 

viên chüc cüa huyn và ngithi dan trên dja bàn huyn v ChInh quyn s và an 

toàn thông tin mng. 

- T chüc ph c.p k näng s, huing dn nguJi dan trên dja bàn huyn sir 

diing các djch v1i s cüa car quan nhà nuâc thông qua các hoat dtng xâ hii hóa. 

- U'ng ding cong ngh s hóa, 3D trong linh virc bão tn di san. 

- ChU tn, phi hçrp phông Ni vit thng hqp, d xu.t khen thuang di vai các 

th chrc, cá nhân có thành tIch xuAt sc trong hoat dng rng ding CNTT, phát trin 

ChInh quyn s 

2. Van phông HOND & UBND huyn 

- Là car quan d.0 mi quân l,2, theo dôi, don dc các car quan, darn vj tang 

cumg sü dung cng djch vi1 cong quic gia; phn mm mt cüa din tr dung 

chung ba c.p; h thng thu din t1r cong vi; phn mm quän l van bàn và h so 

cOng vic và chU k s chuyên dung trong giri, nhn van bàn. 

- Tip tiic trin khai, don dc vic tip nhn h so và trà kt qua thu tiic hành 

chInh qua djch vii biiu chInh cong Ich. 

- Quán l, vn hành h thng giao ban trirc tuyn cüa huyn; tham muu tang 

cuang t 1 hçp tnrc tuyn giüa huyn vai các xã, thj trân. 

- Phi hçip vâi phông Van hóa và Thông tin trin khai s hóa tài 1iu lu'u 1r 

cüa huyn. 

3. Phông Ni vi 

- Chü trl tham mu'u dua chi tiêu üng ding CNTT vào ni dung dánh giá thi 

dua; d xut b tn can b phii trách CNTT tai  các phông, ban, don vj, UBNID các 

xã, thj trn. 

- Triên khai hiu qua vic dánh giá cu so cái cách hành chInh; tham muu 
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khen thuàng kjp thai di vói Ca iiliân, to chtrc có thânh tIch trong triên khai irng 
diing CNTT. 

- Thithng xuyên huâng dn cac co quan, don vj cp nht thông tin tt cá h so 
can b, cong chirc trên dja bàn huyên. Trin khai dánh giá lam vic cüa can b, 

cong chüc, viên chi'rc trên h thng quãn 1 van bàn và h so cong vic; Mt ci:ra 
din tü. 

4. Phông Giáo dic vã Dào tio 

- Phi hpp phèng Van hóa và Thông tin rà soát ha tng cong ngh thông tin 

trong các tnr&ng hçc; nâng cao cht 1ung rng dung cOng ngh thông tin trong dy 
và h9c tai  các tru?mg trên dja bàn huyn. 

- Chñ dtng xây dirng các chuong trInh hoat dng ngoi khóa cho giáo viên và 

hçc sinh tham gia tuyên truyn, si:r ding cng djch vii cong qu& gia, h thng djch 

vi cong trrc tuyn thành ph. 

5. Phông Tài chinh - Kê hoich 

- Tham rnuu dam bào kinh phi cho chuang trInh CNTT näm 2021; huâng dn 

các co quail, don vj quãn 1, sü diing kinh phi theo dung quy djnh. 

- Phi hqp phông Van hóa và Thông tin, tham muu UBND huyn trInh 

HDND huyn b trI kinh phi dam bâo thrc hin K hoach theo quy djnh. 

6. COng an huyn 

- Chü trI, phi hçip các don vj lien quan tang ci.r&ng cong tác bào dam an ninh 

thông tin, an ninh mng trong tInh hInh hin nay; quãn l ch.t chê các loai hInh 

djch vii trên không gian mng. 

- Ung diing manh  me cong ngh s d di mói, nâng cao hiu hrc, hiu qua 
quãn l nhà nthc v an ninh quc gia và trt ti,r an toàn xã hi, gop ph.n lam don 
giãn hóa các thu tiic hành chInh và phiic v11 dc 1?c  cong tác phOng ngi'ra, phát 
hin, du tranh chng tOi  pham theo quy djnh cüa pháp lutt. 

7. Huyn doàn 

- Tip tlic chi dao  doàn thanh niên các xä, thj trn tIch crc tuyên truyn và 

trirc tip tham gia si:r ding cng djch vi cong quic gia, h thng djch vi cOng trirc 

tuyn Thành ph duy trI các t tInh nguyen giüp dci, h trq ngu1i dan si'r diing 

djch vi cOng trrc tuyn. 

- Ph6i hqp phOng Van hóa và Thông tin t, chuc dào tao,  bi du6ng trirc tuyn 

kin thrc v chInh quyn din tü cho doàn viên, thanh niên. 

8. Các phông, ban, ngành, t chüc chInh trl - xä hi 

- Quán trit, chi dao  can b, cOng chuc, viên chuc, phát huy vai trO gtrong 
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mu cüa ngithi dirng du trong sü diing phn mm quãn 1 van bàn và ho so cong 
viêc, các phn mm dung chung d xir 1 cong vic hang ngày tai  co quail, don vi. 

- Tip tic rà soát, phi hçip vi Van phông HDND&UBND huyn d b sung 
tài khoãn hp thu din ti'r cong v1j và h thng quán 1 van bàn và h so cong vic 

cho các can b, cong chirc, viên chüc cüa các co quan, don vi. 

- Chi dng trin khai các 1rng dung CNTT dung chung theo các co quan 
ngành dQc. 

- Thirc hin nghiêm vic tham gia các 1&p dào tao,  tp hun sü diing phân 

mm dung chung d dam bào khai thác si:r dung. 

- Rà soát hin trng ha thng trang thit bj d lam co s& xác djnh nhu cu du 

tu, trin khai chung trong th?yi gian tâi; duy tn, dam bào ha tng k thut trong ni 

b co quan don vi phvc vi trin khai irng ding CNTT. 

- D nghj can bO,  cong chirc, viên chüc tai Co quan, don vj tham gia tich circ 

tuyên truyn và trirc tip tham gia 5i1 ding cng djch vi cong quc gia, các djch 

vi cOng trrc tuyn thành ph; chü dng si:r dung thit bj thông minh d thanh toán 

các djch vii qua mng, üng diing Cong ngh thông tin d giãi quyt các cong vic 

hang ngày. 

9. UBND xã, th! trn 

- Chü dng xây dirng và t chüc Co hiu qua k hoch lrng di1ng cong ngh 

thông tin trên dja bàn; b trI kinh phi irng diing cong ngh thông tin và duy trI h 

thng thông tin ti'i ngun ngân sách dja phuong. 

- Quán trit, chi dao  can  bO,  cOng chirc, viên chrc, phát huy vai trO guong 

mu cüa ngu?ii drng d.0 trong sr ding phn mm quàn 1 van bàn và h so cong 

vic, các phn mm dung chung d xi.r l cong vic hang ngày tai  co quan, don vj. 

- Chü dng rà soát, kjp thai dàng k mua s.m tp trung, dam bão h t.ng 

cOng ngh thông tin tai  don vj, phân cong can b phii trách si:r dicing, vn hành, 

khai thác các ng diing dung chung dam bão theo tin d. 

- Tang cu&ng tuyên truyn cng djch vii cong qu& gia, h thng djch vii 

cong trrc tuyn cüa Thành ph; tip tiic b trI can b, tInh nguyen viên hixâng dan 

và trçl giüp ngui dan sr diing dch vi cong trirc tuyn tai  gia dInh và b phn mt 

cua xã, thj trn. 

- Chju trách nhim v hiu qua sü diving các phn mm, üng diing dung 
chung, djch v cOng tr1rc tuyn dâ ducc trin khai; nâng cao hiu qua giái quyêt 

thu tiic hành chInh phiic vii cOng dan, doanh nghip. 

- Nâng cao boat dng Trang thông tin din tü xa, thj trân. 



• uc BAN NHAN DAN 
T. CHU TICH 

CHU TICH 

Dão Thj Hông 
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Trén day là K hoach  1rng ding cong ngh thông tin trong hott dng cña c 
quan nhà nuóc, phát trin ChInh quyn s và bào dam an toàn thông tin mng 
huyn Dan Phiiçing nãm 2021; UBND huyn yêu c.0 các phông, ban, ngành, to 
chirc chinh trj - xä hi, UBND các xa, thj trn nghiêm tüc trin khai thirc hin.I. 

Ncri nhân: 
- UBND TP Ha Nôi; 
- S& Thông tin và Truyên thông Ha Ni; 
- CT, các PCT. UBND huyên; 
- Các ca quan, don vjhuyn; 
-UBNDcácxã,thiirãn; 
- Ltru: VT, VHTT. 
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