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ỦY BAN NHÂN DÂN  

XÃ THẠCH ĐÀI 

 
Số:    /BC-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

          

Thạch Đài, ngày    tháng    năm  

 

BÁO CÁO 

Kết quả ứng dụng CNTT, phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn 

thông tin mạng trong hoạt động cơ quan nhà nước năm 2022 

 

 Kính gửi: - Phòng Văn hóa Thông tin huyện Thạch Hà. 

 

 Căn cứ quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số 

giai đoạn 2021 – 2025, định hướng năm 2030; 

 Căn cứ Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 17/5/2018 của UBND tỉnh về việc 

tăng cường hiệu quả khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên 

địa bàn tỉnh; 

 Căn cứ kế hoạch số 142/KH-UBND của UBND huyện Thạch Hà về phát 

triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2022. 

 Thực hiện chỉ đạo của phòng VHTT huyện Thạch Hà về việc báo cáo tình 

hình ứng dụng CNTT, phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin 

mạng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, UBND 

xã Thạch Đài lập bào cáo kết quả cụ thể như sau: 

 I. TÌNH HÌNH CHUNG CỦA HỆ THỐNG CƠ SỞ VẬT CHẤT 

CNTT TẠI UBND XÃ. 

 1. Hệ thống hạ tầng kỷ thuật: 

 Hệ thống mạng nội bộ được lắp đặt và duy tu bảo trì thường xuyên đảm 

bảo phục vụ tốt cho cán bộ công chức, người dân và doanh nghiệp thực hiện các 

nhiệm vụ và các hoạt động trao đổi thông tin, văn bản trên môi trường mạng; 

 Trang bị đầy đủ đảm bảo máy tính tỷ lệ 01 máy tính/CB,CC hoặc mỗi 

phòng đoàn thể đảm bảo bố trí 01 máy tính, máy in/phòng; tại bộ phận 1 của bố 

trí máy 01 photocoppy, 02 máy scan, 01 tivi, 01 máy tính phục vụ người dân, 

doanh nghiệp tra cứu thông tin, thủ tục hành chính. 

 Đảm bảo an toàn thông tin mạng UBND xã sử dụng hệ thống mạng LAN  

và có cài đặt toàn bộ máy tính phần mền diệt vi rút, hệ thống tường lửa….; 

 2. Hoạt động ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan: 

 Công chức chuyên môn được trang bị các phần mền xử lý công việc thuận 

tiện trong công tác chuyên môn như: phần mền quản lý hộ tịch, phần mền quản 

lý cán bộ công chức, phần mền kế toán, phần mền NTM, thi đua khen 

thưởng……; 

 Thực hiện việc trao đổi văn bản điện tử có chữ ký số qua mạng đã được 

triển khai và bước đầu đạt kết quả tốt; CBCC trao đổi văn bản qua hệ thống 



2 

 

phần mền HSCV tạo điều kiện thuận lợi trong xử lý công viecj thuận tiện, nhanh 

gọn. 

 3. Hoạt động của trang thông tin điện tử xã:  

 Thực hiện tốt các quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 

13/6/2011 của Chính phủ, tổ chức cập nhật minh bạch thông tin đầy đủ, kịp thời 

theo quy định tại Luật tiếp cận thông tin và Quyết định số 739/QĐ-UBND ngày 

22/3/2017 của UBND tỉnh, trang thông tin điện tử xã Tahchj Đài thường xuyên 

cung cấp, công khai các thông tin để người dân và doanh nghiệp tiếp cận đầy đủ 

nhất. 

 4. Ứng dụng CNTT trong phục vụ người dân và doanh nghiệp và 

nguồn nhân lực: 

 Thường xuyên tuyên truyền và hướng dẫn sử dụng DVC trực tuyến trong 

việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC để tiết kiệm thời gian đi lại của người 

dân và doanh nghiệp; 

 Sáu tháng đầu năm không có tình trạng hồ sơ quá hạn; đã tổ chức tập 

huấn 01 cuộc về sử dụng DVC trực tuyến. 

 Hiện tại đơn vị UBND xã có 01 đồng chí Văn hóa thông tin xã phụ trách 

CNTT hàng năm được tham gia các lớp tập huấn kỷ năng CNTT. 

 Thực hiện ứng dụng CTT trong phòng chống dịch covid -19 như cài đặt 

sổ sức khỏe điện tử trên điện thoại CBCC và người dân do đó các dữ liệu về 

đăng ký tiêm chủng vawscxin, phản ứng sau khi tiêm vắc xin và tình trạng sức 

khỏe CBCC và người dân được hệ thống ứng dụng cập nhật và theo dõi; Sử 

dụng ừn dụng trên điện thoại di động phục vụ khai báo y tế điện tử như ứng 

dụng Bluzone, khai báo y tế NCOVI; Tổ chức triển khai áp dụng việc đăng ký 

quét mã QRcode tại địa chỉ https://qr.tokhaiyte.vn và ứng dụng Bluzone để đảm 

bảo kiểm soát người ra vào địa điểm, phục vụ truy vết nhanh, khoanh vùng ngăn 

chặn lây lan của dịch bệnh. 

 

  
Nơi nhân: 

- Phòng VHTT huyện; 

- Thường trực Đảng ủy - HĐND, UBND, UBMTTQ xã; 

- Lưu: VP-VH. 

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trương Quang Anh 
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