
ỦY BAN NHÂN DÂN 
XÃ CẨM VŨ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/KH-UBND Cẩm Vũ, ngày 05 tháng 01 năm 2023

KẾ HOẠCH
Ứng dụng Công nghệ thông tin xã Cẩm Vũ năm 2023

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin;.
Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng 

dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước;
Căn cứ Nghị quyết số 26/CP-NQ ngày 15/4/2015 của Chính phủ ban hành 

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 
01 tháng 7 năm 2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công 
nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế;

Căn cứ Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về 
“Chính phủ điện tử”;

Căn cứ Quyết định số 2452/QĐ-UBND ngày 18/7/2019 của UBND tỉnh Hải 
Dương về việc Ban hành Quy định đánh giá, xác định Chỉ số cải cách Hành chính 
của  ủy ban nhân dân cấp xã thuộc tỉnh Hải Dương;

UBND xã Cẩm Vũ xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của 
UBND xã năm 2023 như sau:

I. KẾT QUẢ ỨNG DỤNG CNTT NĂM 2022
- Triển khai thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ chính quyền 

điện tử cấp huyện, cấp xã ban hành kèm theo Quyết định số 2452/QĐ-UBND 
ngày 18/7/2019 của UBND tỉnh Hải Dương về việc Ban hành Quy định đánh giá, 
xác định Chỉ số cải cách Hành chính của  ủy ban nhân dân cấp xã thuộc tỉnh Hải 
Dương, xã đạt được kết quả như sau:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Tỷ lệ cán bộ công chức, viên chức có máy tính sử dụng đạt 100%. Tại các 
phòng làm việc của cán bộ, công chức UBND xã, phòng làm việc tiếp nhận hồ sơ 
và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đều được đầu tư xây dựng mạng 
LAN, kết nối Internet, có 01 máy scan phục vụ công việc, 100% cán bộ, công 
chức có hòm thư điện tử và sử dụng thường xuyên thành thạo hòm thư điện tử 
đảm bảo tính nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả trong giải quyết công việc.

- Thực hiện áp dụng, xây dựng, duy trì và cải tiến, nâng cao Hệ thống Quản 
lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào cải tiến quy 
trình, công việc, thủ tục ứng dụng CNTT vào quy trình nghiệp vụ trong các cơ 
quan hành chính nhà nước. 

- Thực hiện công văn số 814/STTTT-CNTT ngày 15/8/2018 về việc đăng 
ký sử dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước tỉnh Hải Dương. 
UBND huyện ban hành công văn số 404/UBND-VHTT ngày 05/9/2018 về việc 



đăng ký chữ ký số chuyên dùng cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện, 
UBND xã đã đăng ký và sử dụng chữ ký số chuyên dùng của Chủ tịch UBND xã; 
Phó chủ tịch UBND xã và các công chức thuộc khối UBND xã.

- Công tác ứng dụng CNTT tại UBND xã trong thời gian qua đã có tác 
động tích cực. Nhiều phần mềm chuyên ngành phục vụ yêu cầu công tác được 
ứng dụng có hiệu quả góp phần nâng cao hiệu quả chất lượng công việc như: phần 
mềm một cửa, phần mềm quản lý văn bản điều hành, phần mềm quản lý tài sản 
công, phần mềm kế toán, phần mềm quản lý cán bộ công chức…                             

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa đang tiến hành cập 
nhập các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã theo danh mục công bố 
thủ tục giải quyết trên địa bàn huyện, 100% các hồ sơ thực hiện tiếp nhận, trả kết 
quả tại Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả xã đều được xử lý qua hệ thống phần mềm 
một cửa. Điều này làm tăng tính minh bạch trong hoạt động của bộ phận tiếp nhận 
hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, tạo sự thuận tiện cho người dân 
đến giải quyết các thủ tục hành chính.

- Cổng Thông tin điện tử của xã đã tích cực phát huy có hiệu quả việc cung 
cấp đầy đủ thông tin về tổ chức bộ máy, bản đồ địa giới hành chính; điều kiện tự 
nhiên; lịch sử; truyền thống văn hóa; các chủ trương; chính sách của Đảng, Nhà 
nước; công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của UBND xã, các sự kiện, hoạt 
động chính trị được cập nhật thường xuyên, liên tục kịp thời bảo đảm tính thời sự.

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU THỰC HIỆN NĂM 2023
1. Mục đích
- Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của UBND xã tiến tới chính quyền 

điện tử, đảm bảo nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí hoạt động.
- Xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng thông tin, cung cấp thông tin, dịch vụ 

công trực tuyến cho người dân và tổ chức, công khai hóa các thủ tục hành chính, 
phí, lệ phí phục vụ người dân và tổ chức tốt hơn.

- Phấn đấu đến hết năm 2023 các thông tin chỉ đạo, điều hành, các sự kiện 
chính trị của xã được cập nhật đầy đủ và kịp thời trên cổng thông tin điện tử xã. 

2. Yêu cầu
- Các cán bộ công chức nghiêm túc thực hiện kế hoạch ứng dụng CNTT năm 

2023, sử dụng thành thạo, có hiệu quả các phần mềm ứng dụng hỗ trợ trong công tác 
chuyên môn, sử dụng thường xuyên thành thạo hòm thư điện tử.

 - Tập trung nguồn lực cho hoạt động ứng dụng CNTT trong công tác quản lý nhà 
nước, gắn kết chặt chẽ các hoạt động của cơ quan với ứng dụng CNTT.

III. KẾ HOẠCH CỤ THỂ NĂM 2023
1.  Hạ tầng kỹ thuật
- Hoàn thành mục tiêu xây dựng mô hình chính quyền điện tử; đảm bảo sự kết 

nối đầy đủ, kịp thời giữa các phòng ban chuyên môn huyện với xã, giữa các cán bộ, 
công chức xã.



- Tiếp tục đầu tư nâng cấp hệ thống máy tính, máy in, máy scan, nâng cấp hệ 
thống mạng…đảm bảo tính hiệu quả chất lượng trong việc duy trì và sử dụng.

2.  Ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan nhà nước
- 100% các cán bộ, công chức chuyên môn xã thực hiện ứng dụng phần mềm 

quản lý văn bản và hồ sơ công việc, đảm bảo 100% văn bản đi, đến được trao đổi 
trên hòm thư điện tử.

- Từ 90% trở lên các văn bản chỉ đạo điều hành của các cơ quan nhà nước 
được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của xã.

- 100% cán bộ, công chức sử dụng hệ thống Thư điện tử công vụ trong công việc.
- Triển khai ứng dụng chữ ký số trong các cơ quan hành chính nhà nước.
3. Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và tổ chức:
- Tiếp tục sử dụng có hiệu quả các phần mềm, nhất là phần mềm trong việc 

tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức và công 
dân.

- Nâng cấp phần mềm một cửa điện tử; phấn đấu bộ phận một cửa của xã có 
trang bị đầy đủ các thiết bị công nghệ thông tin và ứng dụng các giải pháp công 
nghệ thông tin phù hợp việc tiếp nhận, theo dõi quá trình xử lý, tra cứu, thống kê 
tổng hợp, trả kết quả hồ sơ theo yêu cầu của người dân và tổ chức.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Công chức Văn phòng HĐND-UBND:
- Chủ trì, phối hợp với các cán bộ công chức thực hiện kết nối, liên thông 

phần mềm quản lý văn bản. 
- Phối hợp với công chức Văn hóa thông tin xã kịp thời đăng bài, cập nhật 

thông tin, duy trì hoạt động của cổng thông tin điện tử của xã. 
- Phối hợp với các cán bộ, công chức có liên quan đẩy mạnh các hoạt động ứng 

dụng Công nghệ thông tin vào chương trình cải cách hành chính nhằm nâng cao năng 
lực và hiệu quả các hoạt động quản lý nhà nước, phục vụ người dân và tổ chức.

- Báo cáo kịp thời kết quả ứng dụng công nghệ thông tin năm 2023.
2. Công chức Văn hóa và Thông tin 
- Phối hợp với các cán bộ, công chức có liên quan, công chức văn phòng để đưa 

tin bài, tin kịp thời lên cổng thông tin điện tử xã
- Tăng cường công tác tuyên truyền về việc thực hiện ứng dụng công nghệ thông 

tin trong công tác quản lý, điều hành của UBND xã và chuyên môn của các công 
chức.

3. Công chức Tài chính - Kế hoạch
- Quan tâm ,cân đối , bố trí kinh phí để triển khai các nhiệm vụ trong ứng dụng 

công nghệ tại UBND xã đạt kết quả cao nhất.
4. Các cán bộ, công chức có liên quan: 



- Thực hiện chuyên môn nghiệp vụ sử dụng thành thạo các phần mềm hỗ trợ, 
đẩy mạnh sử dụng hòm thư điện tử, phối kết hợp với các các cán bộ, công chức 
khác có liên quan để cung cấp tin bài kịp thời lên cổng thông tin điện tử xã.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh, đề xuất kịp thời để 
lãnh đạo UBND xã xem xét, giải quyết.

Trên đây là Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý và 
điều hành của UBND xã năm 2023. Yêu cầu các cán bộ, công chức có liên quan 
nghiêm túc triển khai thực hiện./.

  Nơi nhận:
- UBND huyện (B/c); 
- Phòng VH-TT (B/c);
- TT Đảng ủy, TT HĐND (B/c);
- Các cán bộ, công chức có liên quan;
- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH 

Nguyễn Hữu Tuấn
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