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ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN GIA LỘC

Số:       /BC-UBND

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

                  
Gia Léc, ngµy        th¸ng 6 n¨m 2022

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

 của cơ quan hành chính nhà nước 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ                              
trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022

I. KẾT QUẢ HOÀN THIỆN THỂ CHẾ PHỤC VỤ XÂY DỰNG VÀ PHÁT 
TRIỂN CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ

Trong 6 tháng đầu năm 2022, UBND huyện đã ban hành các văn bản để cụ 
thể hóa các chủ trương của Chính phủ, của Bộ Thông tin và Truyền thông và 
UBND tỉnh về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan 
nhà nước, chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính, cụ thể:

- Quyết định số 4010/QĐ - UBND ngày 27 tháng 12 năm 2021 về việc kiện 
toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử huyện Gia Lộc; 

- Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2021 về việc 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 trên địa bàn huyện Gia Lộc năm 2022;

- Quyết định số 418/QĐ-UBND ngày 28/02/2022 về việc ban hành Kế 
hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông năm 2022 trên địa bàn huyện Gia Lộc; 

- Công văn số 93/UBND-VP ngày 04/3/2022 về việc chỉ đạo triển khai biên 
lai điện tử trên địa bàn huyện Gia Lộc; 

- Quyết định số 679/QĐ-UBND ngày 29/3/2022 về việc thành lập Tổ chỉ 
đạo triển khai công nghệ số cộng đồng huyện Gia Lộc; 

- Công văn số 158/UBND-VHTT ngày 30/3/2022 về việc thành lập Tổ chỉ 
đạo công nghệ số cộng đồng; Tổ công nghệ số cộng đồng thôn (khu dân cư).

- Quyết định số 755/QĐ-UBND ngày 31/3/2022 về việc thành lập Tổ công 
tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực 
điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 
2030; 

- Quy chế hoạt động của Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ 
liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai 
đoạn 2022 -2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện Gia Lộc; 
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- Công văn số 186/UBND-VP ngày 07/4/2022 về việc thực hiện số hóa hồ 
sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

- Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 20/4/2022 về việc phát triển kinh tế số 
và xã hội số huyện Gia Lộc năm 2022; 

- Chỉ đạo phòng Văn hóa và Thông tin huyện ban hành Công văn số 13/CV-
VHTT ngày 15/3/2022 về việc tuyên truyền “Ngày chuyển đổi số tỉnh Hải Dương” 
năm 2022"; Công văn số 18/CV-VHTT ngày 29/3/2022 về việc rà soát, lập danh 
sách cán bộ, công chức đề nghị cấp chứng thư số; Công văn số 20/CV-VHTT ngày 
05/4/2022 về việc tuyên truyền, hướng dẫn nộp hồ sơ, thủ tục hành chính qua dịch 
vụ bưu chính công ích…

II. KẾT QUẢ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

1. Kết quả xây dựng, phát triển hạ tầng kỹ thuật 

6 tháng đầu năm 2022, UBND huyện và UBND các xã, thị trấn tiếp tục quan 
tâm, đầu tư kinh phí để triển khai nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong 
hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. Tỷ lệ máy tính trung bình/cán bộ, 
công chức, viên chức cấp huyện đạt 100%; cấp xã đạt 93,5%. Tỷ lệ các trường có 
giảng dạy môn tin học đạt 100%.

- 100% máy tính các cơ quan chuyên môn của huyện và UBND các xã, thị 
trấn được kết nối mạng Internet.

- Hạ tầng Hội nghị trực tuyến huyện: Hiện nay, Nhà văn hóa trung tâm 
huyện, Hội trường UBND huyện được trang bị 02 màn hình LED, diện tích 
khoảng 40m2/màn hình, Hội trường của Huyện ủy và phòng họp của UBND 
huyện được trang bị màn hình  từ 60 đến 100 inch với độ phân giải cao, âm thanh 
đồng bộ; 100% các xã, thị trấn được Sở Thông tin và Truyền thông triển khai 
phần mềm họp trực tuyến (VNPT Meeting) đảm bảo việc kết nối và tổ chức các 
cuộc họp trực tuyến của Trung ương, của tỉnh và huyện.

- Triển khai hệ thống Phòng họp thông minh, phòng họp không giấy tờ kết 
nối tới các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, thủ trưởng các cơ 
quan chuyên môn thuộc UBND huyện, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội 
huyện; Bí thư, Phó Bí thư Thường trực các TCCS Đảng trực thuộc Huyện ủy, 
Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Trang bị 52 máy tính bảng cho các đồng chí Ủy 
viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, đại biểu HĐND huyện và thành viên UBND 
huyện phục vụ các hội nghị của Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ huyện, 
các kỳ họp, phiên họp của HĐND và UBND huyện… Việc sử dụng phần mềm 
họp thông minh giúp tiết kiệm chi phí hành chính, hạn chế in ấn tài liệu, rút ngắn 
thời gian xử lý công việc...
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2. Kết quả xây dựng, phát triển các hệ thống nền tảng

2.1. Kết quả duy trì thực hiện hệ thống phần mềm quản lý văn bản và hồ 
sơ công việc

UBND huyện tập trung chỉ đạo các phòng chuyên môn của huyện và 
UBND các xã, thị trấn tiếp tục duy trì, vận hành tốt hệ thống phần mềm quản lý 
văn bản và hồ sơ công việc, đảm bảo kết nối gửi, nhận liên thông văn bản điện tử 
giữa các đơn vị trên địa bàn huyện và được kết nối với Trục liên thông văn bản 
Quốc gia. Đến nay, 100% các phòng chuyên môn của huyện và UBND các xã, thị 
trấn 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. Kết quả ứng dụng thư điện tử công vụ

Hệ thống thư điện tử công vụ đã hỗ trợ tốt công tác chỉ đạo, điều hành của 
UBND huyện, giảm thời gian, giấy tờ, tiết kiệm chi phí 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 việc cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện 
tử, chính quyền số của huyện. Trong 6 tháng đầu năm 2022, UBND huyện đã chỉ 
đạo phòng Văn hóa và Thông tin cấp mới được 49 hòm thư công vụ cho cán bộ, 
công chức. 100% các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện và cán bộ, công 
chức đã thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ phục vụ giao dịch 
công việc. 

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

UBND huyện tiếp tục tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của 
huyện, UBND các xã, thị trấn 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 của 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. 6 tháng đầu năm 2022, đã tổng hợp đề nghị Ban Cơ 
yếu Chính phủ cấp mới 119 chữ ký số chuyên dùng cho cán bộ, công chức thực 
hiện nhiệm vụ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa 
huyện Gia Lộc và Bộ phận một cửa các xã, thị trấn. Đến nay, 100% các văn bản 
do UBND huyện ban hành, trên 70% văn bản do UBND cấp xã ban hành được 
tích hợp chữ ký số điện tử trong phần mềm quản lý văn bản và điều hành.

2.4. Kết quả duy trì, phát triển Cổng thông tin điện tử của huyện 

Cổng thông tin điện tử huyện tiếp tục 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 Huyện ủy, HĐND và 
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UBND huyện.... Thông tin 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, 
lịch công tác của lãnh đạo UBND huyện được công khai đầy đủ theo quy định, 
góp phần vào việc minh bạch thông tin, phục vụ ngày càng hiệu quả nhiệm vụ 
chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Trong 6 tháng đầu năm 2022, 
Cổng thông tin điện tử huyện đã đăng 327 tin, bài; các tin bài đảm bảo chất 
lượng, phản ánh kịp thời các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc 
phòng của huyện; công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 và các thông tin 
cần thiết đối với tổ chức và công dân. Đến ngày 08 tháng 6 năm 2022, Cổng 
thông tin điện tử huyện có 3.467.209 lượt người truy cập.

2.5. Kết quả xây dựng, phát triển các ứng dụng nội bộ

Bên cạnh việc sử dụng các ứng dụng dùng chung, một số cơ quan, đơn vị 
đã sử dụng các phần mềm chuyên ngành phục vụ công việc như: Phòng Nội vụ sử 
dụng phần mềm Quản lý nhân sự; phòng Tài chính - Kế hoạch sử dụng phần mềm 
Tài chính - Kế toán, quản lý tài sản, phần mềm Misa, phần mềm Quản lý kinh 
doanh; Phòng Tài nguyên - Môi trường sử dụng phần mềm vẽ bản đồ; Phòng 
Kinh tế - Hạ tầng sử dụng phần mềm chạy dự toán xây dựng, Autocard; Phòng 
Tư pháp sử dụng phần mềm Quản lý hộ tịch; Phòng Lao động - Thương binh và 
xã hội sử dụng phần mềm quản lý đối tượng chính sách, người có công; Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa huyện sử dụng phần mềm điện tử 
hiện đại cập nhật hồ sơ toàn huyện; Đài truyền thanh, phòng Văn hóa và Thông 
tin huyện sử dụng phần mềm quản lý dữ liệu nghiệp vụ thông tin cơ sở…

3. Kết quả xây dựng, phát triển ứng dụng, dịch vụ phục vụ người dân, 
doanh nghiệp 

- Nhiệm vụ triển khai hệ thống một cửa điện tử: Chỉ đạo duy trì tốt việc 
ứng dụng công nghệ thông tin tại bộ phận một cửa trong tiếp nhận hồ sơ, giải 
quyết thủ tục hành chính. Đến nay, UBND huyện và 100% các xã, thị trấn tiếp 
tục duy trì và thực hiện tốt hệ thống phần mềm một cửa điện tử dùng chung 
thống nhất trong toàn tỉnh. 100% hồ sơ được xử lý qua hệ thống phần mềm.

- Nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công trực tuyến: Đến nay, 100% thủ tục hành 
chính của huyện đã được tích hợp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 tại địa chỉ 
dichvucong.haiduong.gov.vn để phục vụ các tổ chức và công dân tham gia giải 
quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng.

Đến ngày 08/6/2022, bộ phận một cửa huyện đã tiếp nhận và giải quyết được 
5.548 hồ sơ, trong đó có 3.072 hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến, đạt tỷ lệ 55,37%.
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4. Kết quả xây dựng, phát triển đô thị thông minh

- Căn cứ điều kiện thực tế, UBND huyện đã chỉ đạo phát triển các dịch vụ đô 
thị thông minh phù hợp với đặc thù, nhu cầu thực tế của các cơ quan, đơn vị, địa 
phương. Đến nay, trên địa bàn huyện đã triển khai lắp đặt được 55 Camera giám 
sát an ninh trật tự và giám sát an toàn giao thông ở 19 điểm….

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 huyện và Phòng Văn hóa Thông 
tin về việc bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và truyền thông trên địa bàn 
huyện Gia Lộc.

- Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy 
phạm pháp luật; tập huấn nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng về an toàn 
thông tin mạng cho đội ngũ cán bộ, công chức. 

- Cơ bản 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.

Đề đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống thông tin của các cơ quan, đơn 
vị, 6 tháng đầu năm 2022, phòng Văn hóa và Thông tin huyện ban hành Công văn 
cảnh báo lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm 
Microsoft công bố tháng 02/2022; cảnh báo lỗ hổng bảo mật CVE-2021-4034 trong 
Polkit pkexec ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ điều hành Linux; cảnh báo lỗ hổng bảo 
mật có mức ảnh hưởng cao trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 3/2022; cảnh 
báo nguy cơ tấn công vào hệ thống thông tin của các cơ quan, tổ chức thông qua lỗ 
hổng bảo mật Spring4Shell; cảnh báo lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm 
trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 4/2022; cảnh báo nguy cơ tấn công 
vào hệ thống thông tin của các cơ quan, tổ chức thông qua lỗ hổng bảo mật CVE-
2022-29464; cảnh báo nguy cơ tấn công vào hệ thống thông tin của các cơ quan, tổ 
chức thông qua lỗ hổng bảo mật CVE-2022-1388 ảnh hưởng Nghiêm trọng trong sản 
phẩm BIG-IP; cảnh báo lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng Cao và Nghiêm trọng trong các 
sản phẩm Microsoft công bố tháng 5/2022...

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Về ưu điểm

6 tháng đầu năm 2022,  UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, 
UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt Kế hoạch số 152/KH-UBND, ngày 27 tháng 12  
năm 2021 về việc 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 trên địa bàn 
huyện Gia Lộc năm 2022. Chỉ đạo cụ thể hóa các chủ trương của Chính phủ, Bộ 
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Thông tin và Truyền thông và UBND tỉnh về ứng dụng công nghệ thông tin trong 
hoạt động của các cơ quan nhà nước, chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính, 
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Hạ tầng kỹ thuật CNTT tại các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục được đầu 
tư, nâng cấp, đáp ứng yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và 
doanh nghiệp và yêu cầu cải cách hành chính.

Việc triển khai các ứng dụng CNTT như: Hệ thống phần mềm quản lý văn 
bản và hồ sơ công việc, hệ thống phần mềm một cửa điện tử, hòm thư công vụ, 
chữ ký số, cổng thông tin điện tử....được các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn 
duy trì tốt, 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

 - UBND huyện và UBND các xã, thị trấn không có công chức chuyên trách có 
chuyên môn sâu về CNTT. 

- Một số cơ quan, đơn vị ứng dụng CNTT chưa bám sát các yêu cầu cải 
cách hành chính, chưa khai thác tốt hạ tầng và ứng dụng CNTT hiện có, đặc biệt 
là ở cơ sở. 

- Một số cán bộ, công chức, viên 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.

-  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 còn hạn chế.

- Nguồn ngân sách đầu tư cho hạ tầng và ứng dụng CNTT còn hạn chế, nhất 
là cấp cơ sở, 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 6 THÁNG CUỐI 
NĂM 2022

 1. Về hạ tầng kỹ thuật

- Tiếp tục duy trì, nâng cấp hạ tầng hội nghị trực tuyến của huyện, đảm bảo 
kết nối thông suốt với các hội nghị trực tuyến của Trung tương, của tỉnh; duy trì và 
nâng cao chất lượng phần mềm họp thông minh giúp tiết kiệm chi phí hành chính, 
hạn chế in ấn tài liệu, rút ngắn thời gian xử lý công việc...

- Chỉ đạo các đơn vị, địa phương khai thác có hiệu quả hạ tầng CNTT đã 
được đầu tư phục vụ công tác quản lý, điều hành, tác nghiệp và triển khai các ứng 
dụng CNTT.



7

- Tập trung đầu tư, nâng cấp trang thiết bị CNTT cho các phòng chuyên môn 
và UBND các xã, thị trấn. Phối hợp triển khai thực hiện các chương trình, dự án về 
CNTT của tỉnh, đảm bảo trang thiết bị hiện đại, đồng bộ và thống nhất.

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

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

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

- Tập trung chỉ đạo thực hiện ứng dụng chữ ký số, tích hợp chữ ký số trong 
phần mềm quản lý văn bản và điều hành, trong phê duyệt hồ sơ, văn bản điện tử. 
Triển khai ứng dụng chữ ký số trên nền tảng di động theo chỉ đạo của tỉnh.

- Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của Cổng thông tin điện tử 
huyện và các Trang thông tin điện tử của một số cơ quan, đơn vị và UBND các 
xã, thị trấn.

- Phối hợp xây dựng các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu chuyên ngành 
của các cơ quan nhà nước theo các dự án, nhiệm vụ về ứng dụng công nghệ thông 
tin của tỉnh.

3. Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp

- Tiếp tục duy trì, quản lý tập trung hệ thống một cửa điện tử tại cấp huyện, 
cấp xã phục vụ người dân và doanh nghiệp. 

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

- Phối hợp tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho 
cán bộ phụ trách công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị 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, chính quyền số.

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng 
của việc ứng dụng CNTT phục vụ hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành trong các cơ 
quan, đơn vị.

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.

- Phối hợp triển khai  mô hình  bảo đảm an toàn, an ninh mạng cho hệ thống 
thông tin theo mô hình “4 lớp”.
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V. GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI

1. Giải pháp tài chính

- Ưu tiên bố trí ngân sách cho ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt 
động của cơ quan nhà nước, đặc biệt là cho mục tiêu xây dựng chính quyền điện 
tử, chính quyền số của huyện.

- Tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, đặc biệt là các 
dự án liên quan đến Chính phủ điện tử, Chính phủ số. Khuyến khích các đơn vị, 
địa phương đa dạng hóa các nguồn vốn huy động cho ứng dụng CNTT.

2. Giải pháp triển khai

- Phối hợp triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 20/2019/NQ-HĐND ngày 
12/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương về việc quyết định chủ trương 
đầu tư “Xây dựng Chính quyền điện tử và Đô thị thông minh tỉnh Hải Dương giai 
đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030".

- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về hiệu quả và lợi ích của việc 
ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

- Phối hợp nâng cấp, mở rộng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến của 
tỉnh đến cấp xã.

- Phối hợp nâng cấp, mở rộng đường truyền số liệu chuyên dùng đến cấp xã.

- Tiếp tục ứng dụng có hiệu quả các hệ thống đã được đầu tư.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn với chương trình cải cách 
hành chính. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai ứng dụng công nghệ thông 
tin và cải cách hành chính hàng năm tại các đơn vị, địa phương. Gắn trách nhiệm 
của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị với kết quả ứng dụng công nghệ thông tin và 
cải cách hành chính của đơn vị mình.

- Phối hợp triển khai thực hiện các chương trình, dự án về công nghệ 
thông tin của tỉnh trên địa bàn huyện, đảm bảo trang thiết bị hiện đại, đồng bộ 
và thống nhất.

3. Giải pháp tổ chức

- Tăng cường hoạt động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số huyện Gia Lộc 
nhằm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng, phát triển Chính 
quyền điện tử, chính quyền số.

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, các xã, 
thị trấn trong việc triển khai ứng dụng CNTT.

4. Giải pháp môi trường chính sách
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- Tiếp tục tập trung chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, Nghị 
quyết của Đảng, Nhà nước về công nghệ thông tin.

- Xây dựng các quy định về vận hành, khai thác, sử dụng các hệ thống công 
nghệ thông tin, quy định về đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động của các cơ 
quan nhà nước.

- Tổ chức đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong 
hoạt động của các cơ quan, đơn vị gắn với đánh giá thi đua khen thưởng hàng năm.

Trên đây là báo cáo kết quả ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ 
quan hành chính nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối 
năm 2022./.

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Phòng Nội vụ;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Lê Văn Tuấn
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