
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ MỸ THANH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /BC-UBND Mỹ Thanh, ngày        tháng 11 năm 2021 

 

BÁO CÁO 

Tình hình xây dựng Chính quyền điện tử,  

ứng dụng Công nghệ thông tin năm 2021 

 

Thực hiện Kế hoạch số 251/KH-BCĐ ngày 10/11/2021 của Ban Chỉ đạo 

chuyển đổi số huyện Bạch Thông kiểm tra tình hình xây dựng Chính quyền điện 

tử, ứng dụng CNTT tại UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện năm 2021, 

UBND xã Mỹ Thanh báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

I. TÌNH HÌNH XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ, ỨNG DỤNG 

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

1. Việc ban hành các văn bản 

- Thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên về xây dựng chính quyền điệnt 

tử, ứng dụng công nghệ thông tin năm 2021. UBND xã đã kịp thời xây dựng và 

ban hành các văn bản chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện sau:  

+ Quyết định số 114/QĐ-UBND ngày 26/7/2021 của UBND xã về việc kiện 

toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử xã Mỹ Thanh; 

+ Thông báo số 01/TB-TN&TKQ ngày 10/3/2021, 02/TB-TN&TKQ, ngày 

13/8/2021 về lịch trực của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã Mỹ Thanh; 

+ Quyết định số 01/QĐ-BCĐ ngày 26/7/2021 của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính 

quyền điện tử về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo; 

+ Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 26/7/2021 về Hoạt động của Ban Chỉ đạo xây 

dựng Chính quyền điện tử xã Mỹ Thanh năm 2021; 

+ Quyết định Về việc kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Mỹ Thanh: 

QĐ số 59/QĐ-UBND, ngày 09/3/2021; QĐ số 119/QĐ-UBND, ngày 13/8/2021; 

+ Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 17/9/2021 của UBND xã về ứng dụng 

CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm 

an toàn thông tin mạng xã Mỹ Thanh năm 2021; 

+ Quyết định số 118/QĐ-UBND, ngày 13/8/2021 Về việc phân công công chức 

xã phụ trách ứng dụng công nghệ thông tin; 

+ Quyết định số 178/QĐ-UBND ngày 17/11/2021 của UBND xã về việc kiện 

toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử xã Mỹ Thanh; 

+ Quyết định số 179/QĐ-BCĐ ngày 17/11/2021 của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số 

về việc ban hành Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo; 

+ Quyết định số 380/QĐ-BCĐ ngày  12/11/2021 của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số 

về việc thành lập Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo chuyển đổi số; 
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+ Quyết định số 120/QĐ-UBND, ngày 13/8/2021 Ban hành Quy chế quản lý và 

sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng Chính phủ trong cơ quan Nhà nước xã 

Mỹ Thanh; 

+ Thông báo số 02/TB-BCĐ, ngày 15/9/2021 Kết luận của Chủ tịch UBND xã 

tại cuộc họp Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử xã năm 2021; 

+ Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 17/11/2021 của UBND xã về phát triển 

chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng xã Mỹ Thanh năm 2022. 

- Trên cơ sở các nội dung của Kế hoạch hoạt động của BCĐ hàng năm, 

UBND xã đã gắn chặt ứng dụng CNTT với cải cách hành chính như: sử dụng tốt 

phần mềm quản lý HSCV, tăng cường sử dụng chữ ký số trong trao đổi văn bản 

điện tử; tiếp tục vận hành có hiệu quả phần mềm Một cửa điện tử. Tuyên truyền 

cán bộ công chức thường xuyên kiểm tra, rà soát, đánh giá mức độ đảm bảo ATTT 

cho hệ thống Máy tính gồm: Cài đặt mật khẩu máy, sử dụng phần mềm diệt virus 

có bản quyền ....nh m đánh giá tổng thể mức độ ATTT mạng, kịp thời phát hiện và 

xử lý sự cố, l  hổng, để kịp thời ngăn chặn, bảo vệ hệ thống mạng.  

2. Tình hình triển khai và kết quả ứng dụng các phần mềm dùng chung tại 

đơn vị 

2.1. Phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc TDOffice:  

- 100% cán bộ, công chức xã đều được cấp tài khoản TDOffice và sử dụng 

trong việc ban hành văn bản của đơn vị, các văn bản ban hành được xử lý đúng 

quy trình từ khâu soạn thảo, trình ký và ban hành; tỷ lệ văn bản trao đổi hoàn toàn 

dưới dạng điện tử của xã đạt khoảng trên 80%. 

- Từ đầu năm đến nay, UBND xã đã ban hành 578 văn bản và có ký số trên 

văn bản điện tử theo quy định (thống kê trên Phần mềm TDOffice). 

2.2. Ứng dụng hệ thống phần mềm "Một cửa điện tử", "Một cửa điện tử liên 

thông" và dịch vụ công trực tuyến mức độ cao: 

- Phần mềm Một của điện tử, một cửa điện tử liên thông và dịch vụ công trực 

tuyến mức độ cao đã được UBND xã triển khai và thực hiện thường xuyên. 

- Số lượng DVCTT mức độ 4: 45 

- Số tài khoản được cấp: 6 

- Kết quả giải quyết TTHC trên phầm mềm một cửa (từ 16/12/2020 đến 

17/11/2021): 565 hồ sơ, trong đó: 

+ Sớm hạn: 503 hồ sơ 

+ Đúng hạn: 62 hồ sơ 

+ Quá hạn: 0 hồ sơ 

+ Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến mức độ 4: 1,9% ( có 11/565 hồ sơ) 

2.3. Hệ thống Thư điện tử công vụ:  

Đến thời điểm tháng 11/2021, Số tài khoản được cấp 21 tài khoản (19 tài 

khoản cá nhân, 02 tài khoản tổ chức), 100% cán bộ công chức sử dụng hộp thư 
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điện tử công vụ của tỉnh, tỷ lệ sử dụng thường xuyên đạt trên 90%; số CBCC sử 

dụng hộp thư điện tử công cộng là 01 (hộp thư điện tử của tổ chức UBND xã). 

2.4. Việc triển khai sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong đơn vị:  

- Để quản lý, sử dựng chứng thư số được cấp trong đơn vị, Ngày 13/8/2021 

UBND xã đã ban hành Quyết định số 120/QĐ-UBND về ban hành Quy chế quản 

lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng Chính phủ trong cơ quan Nhà 

nước xã Mỹ Thanh. 

- Việc sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong đơn vị đã đem lại hiệu quả cao 

trong việc kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực 

hiện nhiệm vụ của địa phương; thời gian trao đổi các văn bản được nhanh hơn, tiết 

kiệm được văn phòng phẩm của đơn vị. 

- Tổng số chữ ký số chuyên dùng được cấp cho đơn vị: 9, trong đó: cấp cho cá 

nhân 05, tổ chức 04. Hiện nay, việc quản lý và sử dụng chữ ký số chuyên dùng 

được thực hiện tốt, mật khẩu chữ ký số đã được các cá nhân, tổ chức thay đổi để 

đảm bảo an toàn thông tin. 

2.5. Hoạt động của Trang thông tin điện tử (TTĐT):  

Trang thông tin điện tử của xã đã được giao quyền quản trị và đi vào hoạt 

động chính thức từ tháng 6/2021, UBND xã đã ban hành Quyết định số 125/QĐ-

UBND ngày 10/9/2021 về việc kiện toàn Ban biên tập Đài truyền thanh, Trang 

thông tin điện tử xã Mỹ Thanh với 08 thành viên, Chủ tịch UBND xã làm Trưởng 

ban; đã quy định rõ chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của Ban biên tập. Trong 6 

tháng đầu năm 2021, Trang thông tin điện tử xã đã đăng tải được tin 145 tin bài và 

02 video hướng dẫn về cài đặt ứng dụng bluzone và cách khai báo y tế b ng cách 

sử dụng mã QR Code; việc đáp ứng các tiêu chí mức độ hiện diện trên Trang 

TTĐT theo Quyết định số 2015/QĐ-UBND ngày 29/11/2018 của UBND tỉnh còn 

nhiều tiêu chí cơ bản đã đáp ứng được. 

3. Hạ tầng CNTT 

Hiện nay, UBND xã đã bố  trí 16 máy tính để bàn, 01 máy tính xách tay, 15 

máy in, 02 máy scan, 01 máy photocoppy, hệ thống phòng họp trực tuyến, máy 

chiếu để phục vụ cho hoạt động của đơn vị; xã đã trang bị hệ thống mạng LAN, 

Tốc độ, chất lượng dịch vụ đường truyền  nternet của đơn vị ở mức độ khá, đảm 

bảo 100% máy tính của cán bộ, công chức làm việc đều có kết nối mạng. 

4. Công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng tại đơn vị 

Nh m đảm bảo an toàn, an ninh của cơ quan, UBND xã đã bố trí, lắp đặt hệ 

thống camera (4 mắt). Công tác tuyên truyền, quán triệt nội dung đảm bảo an toàn 

thông tin mạng tại đơn vị được thực hiện thường xuyên như: Thường xuyên rà soát 

mật khẩu các tài khoản phần mềm (thay đổi các mật khẩu có mức độ bảo mật 

thấp..), không lưu mật khẩu các phần mềm trên điện thoại, đặt mật khẩu máy tính; 

không truy cập vào các trang thông tin, thông báo hoặc tin nhắn không rõ nguồn 
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gốc, không sử dụng gmail để trao đổi các văn bản của cơ quan, 100% máy tính của 

cơ quan đều được cài đặt phần mềm diệt vi rút có bản quyền. 

5. Hoạt động Đài truyền thanh xã 

- Việc xây dựng, ban hành Quy chế quản lý, vận hành Đài: UBND xã đã ban 

hành Quyết định số 65/QĐ-UBND ngày 12/3/2021 ban hành Quy chế hoạt động 

của Ban biên tập Đài truyền thanh, Trang thông tin điện tử xã Mỹ Thanh.  

- Hoạt động của đài truyền thanh xã được duy trì thường xuyên,  theo đó việc 

chuyển tải các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước 

và các nhiệm vụ chính trị của địa phương đến với bà con nhân dân trên địa xã. 

- Nguồn kinh phí được cấp năm 2021: 12.000.000
đ
, hiện nay đã sửa chữa 

khắc phục các cụm loa tại các thôn ...(kinh phí đã chi trong năm là 7.000.000
đ
). 

- Việc phối hợp với các cơ quan liên quan khắc phục sửa chữa khi có sự cố: 

UBND xã đã ban hành 01 văn bản gửi cho các cơ quan có liên quan để khắc phục 

sự cố, cụ thể: Công văn số 83/UBND-VHXH ngày 08/9/2021 về việc đề nghị 

Trung tâm văn hóa huyện h  trợ Đề nghị h  trợ khắc phục sự cố hệ thống Đài 

truyền thanh cơ sở. 

6. Nguồn nhân lực CNTT của đơn vị 

- UBND xã cũng đã giao cho công chức Văn phòng - Thống kê và Công chức 

Văn hóa - Xã hội phụ trách ứng dụng CNTT theo Quyết định số 118/QĐ-UBND 

ngày 13/8/2021 của UBND xã. 

- Trên 70% cán bộ (12/17) công chức xã có chứng chỉ về tin học (Chứng chỉ 

ứng dụng CNTT cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của 

Bộ TTTT); tỷ lệ cán bộ, công chức xã sử dụng thành thạo máy vi tính đạt trên 

95%. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Đánh giá chung 

- Việc ứng dụng các phần mềm đã mang lại lợi ích thiết thực trong việc giảm 

thời gian, tăng cường hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành cũng như triển 

khai các nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị. 

- Trang thông tin điện tử của xã cơ bản đã đáp ứng yêu cầu đề ra, vừa tích hợp 

tính năng dịch vụ công trực tuyến, tuyên truyền công tác cải cách hành chính, đồng 

thời cung cấp các thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 

nước cũng như các thông tin về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. 

- Trình độ ứng dựng công nghệ thông tin trong xử lý, giải quyết công việc của 

cán bộ, công chức được nâng lên, hiệu quả công việc rõ rệt; việc giải quyết TTHC 

cho tổ chức, cá nhân được nhanh hơn, tiết kiệm được thời gian đi lại và chi phí. 

2. Khó khăn, vướng mắc  

- Công chức phụ trách Chính quyền điện tử do kiêm nhiệm nên chưa dành 

được nhiều thời gian cho việc nghiên cứu các giải pháp để xây dựng và phát triển 

https://thukyluat.vn/vb/thong-tu-03-2014-tt-btttt-chuan-ky-nang-su-dung-cong-nghe-thong-tin-36789.html
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Chính quyền điện tử. Các lớp tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho công chức phụ 

trách xây dựng Chính quyền điện tử còn ít. 

- Việc ứng dụng CNTT và các phần mềm trong xử lý công việc của một số 

cán bộ, công chức còn hạn chế; nguồn kinh phí hàng năm phục vụ cho ứng dụng 

CNTT còn dựa vào kinh phí chi hoạt động thường xuyên của cơ quan nên trang bị, 

nâng cấp, sửa chữa hệ thống máy móc, thiết bị chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. 

- Việc tuyên truyền, sử dụng dịch vụ công trực tuyến chưa được thường 

xuyên,  chưa đúng đối tượng, hiệu quả chưa cao. Việc phát sinh hồ sơ trực tuyến 

còn thấp, việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ qua dịch vụ BCC  chưa phát sinh. 

3. Kiến nghị, đề xuất 

- Kiến nghị UBND huyện mở lớp tập huấn, bồi dưỡng cho công chức phụ 

trách ứng dụng CNTT cấp xã. 

- Phân bổ kinh phí riêng cho công tác xây dựng Chính quyền điện tử h ng năm. 

Trên đây là Báo cáo tình hình xây dựng Chính quyền điện tử, ứng dụng 

CNTT năm 2021 của UBND xã Mỹ Thanh./. 

 

Nơi nhận: 
Gửi bản giấy: 

- Lưu VT. 

Gửi bản điện tử: 

- UBND huyện; 

- Phòng VH&TT huyện; 

- TT Đảng ủy,  HĐND xã; 

- Lãnh đạo UBND xã; 

- Cán bộ, công chức xã; 

- Ban Chỉ đạo chuyển đổi số. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đặng Quyết Chiến 
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Phụ lục 02: 

 

BIỂU THỐNG KÊ CHI TIẾT SỐ LIỆU  

VỀ TÌNH HÌNH  XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ, ỨNG DỤNG CNTT NĂM 2021 

(Kèm theo Báo cáo số:          /BC-UBND ngày        /11/2021 của UBND xã Mỹ Thanh) 
 

STT NỘI DUNG KẾT QUẢ GHI CHÚ 

I Hạ tầng CNTT   

1 
Tổng số cán bộ, công chức làm công tác 
chuyên môn của đơn vị  

17  

2 

Tổng số thiết bị phần cứng: 

- Số lượng máy tính để bàn:  

- Số lượng máy tính xách tay:  

- Số lượng máy scan:  

- Số lượng máy photo:  

 

16 

01 

02 

01 

 

II 

Kết quả ứng dụng CNTT 

(Số liệu tính từ tháng 01/2021 đến thời điểm 
báo cáo) 

  

1 Phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc   

- Số lượng tài khoản được cấp 21  

- 

Sử dụng đầy đủ, khép kín quy trình hay không 
(Sử dụng đầy đủ từ các khâu: Văn thư tiếp nhận 
văn bản đến -> Lãnh đạo phân công xử lý -> Tạo 
lập và luân chuyển xử lý văn bản dự thảo -> Ký 
duyệt -> Phát hành văn bản có ký số) 

Có  

- 
Lãnh đạo có ký số b ng chữ ký số của cá nhân 
hay không 

Có  

- 
Tổng số văn bản gửi bản điện tử qua mạng 
được ký số đúng quy định 

578  

- Tổng số văn bản gửi bản giấy 0  

2 
Phần mềm một cửa điện tử, một cửa điện tử 
liên thông và dịch vụ công trực tuyến mức 
độ cao; Cung cấp DVCTT mức độ 3, 4 

  

- Đơn vị đã sử dụng hay chưa Có  

- 

Sử dụng đầy đủ, khép kín quy trình hay không 
(Bộ phận 1 cửa tiếp nhận hồ sơ qua phần mềm 
-> Chuyển xử lý -> Xử lý -> Ban hành kết quả 
(nếu có)) 

Có  

- Số lượng DVCTT mức độ 4 45  

- 
Số lượng DVCTT mức độ 4 có phát sinh hồ sơ 
trực tuyến 

11  

3 Thư điện tử công vụ   

- Số lượng tài khoản được cấp 21  
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Số lượng tài khoản đang duy trì sử dụng 
thường xuyên 

21  

- Số tài khoản không đăng nhập sử dụng 0  

4 Sử dụng chữ ký số chuyên dùng    

- Số chứng thư số tổ chức đã được cấp 04  

- Số chứng thư số cá nhân đã được cấp 05  

- 
Chứng thư số đã thu hồi (nghỉ hưu, chuyển 
công tác) 

0  

5 Hoạt động Trang TTĐT   

- 
Việc đáp ứng mức độ hiện diện trên Trang 
TTĐT 

Đáp ứng  

- 
Trang TTĐT của đơn vị có liên kết đến chuyên 
trang dịch vụ công trực tuyến của tỉnh không? 

Có  

- 
Số lượng trung bình tin, bài được cập nhật trên 
trang TTĐT của đơn vị trong 01 tháng 

14  

6 Công tác đảm bảo ATTTM   

- Hệ thống tường lửa bảo vệ mạng LAN Không  

- 
Số lượng máy tính được cài phần mềm diệt 
virus (gồm bản miễn phí và có phí) 

17 Có phí 

7 Đài truyền thanh xã   

- Hệ thống máy phát 01 

Có dây. 

Năm đầu tư: 2016 

Công suất: 50W 

- Tổng số cụm loa đã lắp đặt 6  

- Số cụm loa đang hoạt động/tổng số thôn 6/7  

- 
Tỉ lệ % người dân trong xã nghe được đài 
truyền thanh của xã 

93%  

- 
Số lượng tin, bài do xã tự xây dựng để tuyên 
truyền trên hệ thống  

63  

- Số cụm loa dừng hoạt động 1 Đang khắc phục 

8 Nguồn nhân lực CNTT   

- 
Tỷ lệ CB, CC của đơn vị sử dụng thành thạo 
máy tính trong công việc. 

>90%  

- 
Tỷ lệ CB, CC của đơn vị nắm rõ các nguyên 
tắc sử dụng máy tính an toàn. 

>90%  

- Số lượng cán bộ phụ trách CNTT của đơn vị 02 

- ĐH TDTT (SP TDTT) 

- ĐH Hành chính QG  

(Tổ chức và QLNS) 
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