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ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ ĐOÀN THƯỢNG

Số:        /BC-UBND

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

                  
Đoàn Thượng, ngµy         th¸ng  9 n¨m 2022

BÁO CÁO
Kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của                                         

cơ quan hành chính nhà nước quý III năm 2022

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ 
THÔNG TIN

Căn cứ vào kế hoạch đã xây dựng UBND Đoàn Thượng tiếp tục duy trì 
triển khai có hiệu quả. kế hoạch 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 tại địa phương, đơn vị mình.

Chỉ đạo 100%  các đồng chí cán bộ, công chức, tăng cường ứng dụng CNTT 
trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, của ngành  như: Sử dụng văn bản điện 
tử, thư công vụ, trang thông tin điện tử... để trao đổi thông tin.

II. KẾT QUẢ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

1. Về hạ tầng kỹ thuật

Quý III năm 2022, hạ tầng công nghệ thông tin tại các phòng, ban UBND  
xã vân tiếp tục được đầu tư, nâng cấp, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ ứng 
dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà 
nước, tạo môi trường làm việc điện tử rộng khắp, tăng năng suất, hiệu quả công 
việc. Tỷ lệ máy tính trung bình/cán bộ đạt 112,5%. (17 cán bộ công chức / 18 máy) 

- 100% máy tính các phòng chuyên môn của UBND xã  được kết nối mạng 
Internet để phục vụ quá trình trao đổi công việc.

- Hạ tầng Hội nghị trực tuyến: Hiện nay, tại phòng họp gác 2 UBND xã 
Đoàn Thượng đã  được trang bị 01 máy tính LatTop với độ phân giải cao, âm 
thanh đồng bộ, đảm bảo việc kết nối tổ chức các cuộc họp trực tuyến của Trung 
ương, của tỉnh, của huyện. Quý III năm 2022.

2. Về ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan nhà nước

2.1. Tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử trên môi trường mạng
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Tiếp tục duy trì, vận hành tốt hệ thống phần mềm quản lý văn bản và hồ 
sơ công việc từ xã lên huyện, đảm bảo kết nối gửi, nhận liên thông văn bản điện 
tử giữa các đơn vị trên địa bàn. Đến nay, 100% các phòng chuyên môn của 
UBND xã đã sử dụng hiệu quả hệ thống phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ 
công việc. 100% chế độ báo cáo định kỳ và văn bản hành chính (trừ văn bản 
mật) được gửi nhận bằng văn bản điện tử.

2.2. Về ứng dụng thư điện tử công vụ

Hệ thống thư điện tử công vụ đã hỗ trợ tốt công tác chỉ đạo, điều hành, 
giảm thời gian, giấy tờ, tiết kiệm chi hành chính, đồng thời là công cụ trao đổi 
công việc hữu ích giữa các cơ quan nhà nước, giữa cán bộ, công chức, góp phần 
tích cực vào cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử của xã.

2.3.Về triển khai ứng dụng chữ ký số trong các cơ quan nhà nước

UBND  xã Đoàn Thượng duy trì đảm bảo an toàn thông tin trong sử dụng 
dịch vụ chữ ký số chuyên dùng Chính phủ,  tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên 
dùng Chính phủ trong phê duyệt hồ sơ, văn bản điện tử và xử lý công việc trên môi 
trường mạng theo quy định tại Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ 
chứng thực chữ ký số.

2.4. Nhiệm vụ duy trì, phát triển Cổng thông tin điện tử của xã

- Cổng thông tin điện tử xã Đoàn Thượng đã phát huy có hiệu quả trong việc 
cung cấp thông tin về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật 
của Nhà nước; công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của địa phương, thông tin 
từng bước được đổi mới, bám sát các định hướng tuyên truyền của Đảng, Nhà 
nước và nhiệm vụ chính trị của huyện; Bộ thủ tục hành chính được công khai, cập 
nhật thường xuyên; các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành, kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện, quy hoạch ngành, lĩnh vực được công 
khai đầy đủ theo quy định, góp phần vào việc minh bạch thông tin, phục vụ ngày 
càng hiệu quả cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội 
của xã. Quý III năm 2022, Cổng thông tin điện tử xã Đoàn Thượng đã đăng trên 52 
tin, bài. 

3. Về nguồn nhân lực ứng dụng CNTT

- Hiện nay, cơ bản cán bộ, công chức của xã Đoàn Thượng đều được đào tạo 
kiến thức và kỹ năng cơ bản về tin học văn phòng, sử dụng thư điện tử, truy cập 
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Internet phục vụ công việc, nhiều đồng chí cán bộ, công chức có chuyên môn sâu về 
công nghệ thông tin.... 

5. Về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện kế hoạch phối hợp liên ngành số 990/KHPH-
CAH-PVHTT, ngày 03/10/2019 giữa Công an xã và Ban Văn hóa Thông tin về 
việc bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và truyền thông trên địa bàn xã.

Quý III năm 2022, UBND xã đã chỉ đạo đồng chí công chức Văn hóa và 
Thông tin xây dựng văn bản cảnh báo về an toàn, an ninh mạng, cụ thể: Ban 
hành Công văn ứng phó với nguy cơ tấn công mạng trên diện rộng; cảnh báo 04 
lỗ hổng mới trong BIOS của máy tính, thiết bị Dell; cảnh báo lỗ hổng bảo mật 
mới trong WinRAR; cảnh báo lỗ hổng trong SolarWinds Serv-U Manager File 
Transfer và Serv-U Secure FTP; rà soát, đăng ký số lượng máy tính cần cài đặt 
phần mềm virut bản quyền; cảnh báo 06 lỗ hổng bảo mật mới ảnh hưởng cao và 
nghiêm trọng trong Oracle WebLogic Server; cảnh báo 10 lỗ hổng bảo mật mức 
cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsof… nhằm đảm bảo an toàn 
thông tin cho hệ thống thông tin của các cơ quan, đơn vị, góp phần bảo đảm an 
toàn cho không gian mạng Việt Nam.

- Hầu hết máy tính cá nhân của cán bộ, công chức được cài đặt phần mềm 
diệt virus bản quyền để đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Về ưu điểm:

Quý III năm 2022, UBND xã Đoàn Thượng đã tập trung chỉ đạo các phòng, 
ban của UBND các xã, tập trung rà soát và thực hiện tốt Kế hoạch số 117/KH-UBND, 
ngày 31/12/2020 của UBND huyện Gia Lộc về việc Việc ứng dụng CNTT và đã có 
nhiều chuyển biến tích cực, các phòng ban, chuyên môn đã tăng cường ứng dụng 
CNTT trong công việc như sử dụng văn bản điện tử, thư công vụ, chữ ký số, trang 
thông tin điện tử, zalo nhóm... để trao đổi thông tin, qua đó tạo ra môi trường và tác 
phong làm việc hiện đại, góp phần tích cực vào thực hiện cải cách hành chính.

2. Tồn tại, hạn chế

- Vân còn số ít cán bộ, công chức chưa bám sát các yêu cầu cải cách hành 
chính, chưa khai thác tốt hạ tầng và ứng dụng CNTT hiện có, một số cán bộ, 
công chức, còn ngại thay đổi thói quen làm việc, chưa tích cực ứng dụng công 
nghệ thông tin để nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc.
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-  Tỷ lệ người dân và doanh nghiệp tham gia giải quyết thủ tục hành chính qua 
dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích chưa có

- Nguồn ngân sách dành cho việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin 
còn hạn chế, vì vậy đã ảnh hưởng đến việc triển khai các chương trình ứng dụng 
công nghệ thông tin.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ IV/2022

 1. Về hạ tầng kỹ thuật

- Tiếp tục xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin đảm bảo phục vụ nhu 
cầu phát triển chính quyền điện tử. Tăng cường đầu tư, nâng cấp trang thiết bị 
CNTT cho các phòng chuyên môn  đảm bảo trang thiết bị hiện đại, đồng bộ.

- Duy trì các hội nghị trực tuyến, đảm bảo kết nối thông suốt với Trung tương, 
với tỉnh, với huyện.

2. Ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan nhà nước

- Tiếp tục duy trì hệ thống phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc.

- Duy trì, phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động của cổng trang thông 
tin điện tử tại xã.

- Chỉ đạo cán bộ, công chức duy trì và thường xuyên sử dụng hệ thống thư 
điện tử công vụ trong trao đổi công việc.

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện ứng dụng chữ ký số, tích hợp chữ ký số trong 
phần mềm quản lý văn bản và điều hành.

3. Đào tạo, tuyên truyền, phổ biến kiến thức CNTT

- Cử các đồng chí cán bộ, công chức tham dự đầy đủ các lớp đào tạo, tập huấn, 
bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về CNTT nhằm thực hiện tốt việc vận hành, khai thác, 
phát triển các ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng, phát triển Chính quyền điện 
tử

5. Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin

- Tích cực tham gia các lớp tập huấn, diễn tập, phòng ngừa sự cố, bảo đảm 
các điều kiện sẵn sàng đối phó, ứng cứu, khắc phục sự cố máy tính do sở Thông tin 
và Truyền thông tổ chức.
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Trên đây là báo cáo kết quả ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ 
quan hành chính nhà nước quý III và nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2022 trên 
địa bàn xã Đoàn Thượng.

Nơi nhận: 
- UBND huyện;
- Phòng VHTT;
- Lưu.

CHỦ TỊCH

Bùi Đức Tòng
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