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Số:         /UBND-VHTT

V/v đề xuất, đăng ký nhiệm vụ ứng 
dụng công nghệ thông tim trọng 
tâm dự kiến  thực hiện năm 2023

Văn Đức, ngày      tháng 8  năm 2022

Kính gửi: Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Chí Linh.

Thực hiện Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 19/01/2021 của UBND tỉnh 
về 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 giai đoạn 2021-2025 
trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Căn cứ Kế hoạch số 2358/KH-UBND ngày 
25/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về Kế hoạch hành động thực 
hiện Nghị quyết “Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 
2030” trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Công văn số 1087/STTTT-BCVTCNTT, 
ngày 22/8/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương về việc đề 
xuất, đăng ký nhiệm vụ phục vụ xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt 
động của cơ quan nhà nước tỉnh Hải Dương năm 2023.

Ủy ban nhân dân phường Văn Đức đề xuất, đăng ký một số nhiệm vụ ứng 
dụng CNTT trong tâm dự kiến thực hiện trong năm 2023, cụ thể như sau:

1. Thông tin nhiệm vụ
- Tên nhiệm vụ: Nâng cấp thiết bị ứng dụng công nghệ thông tin tại Bộ 

phận Tiếp nhận và trả kết quả phường nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng trong 
giải quyết công việc phục vụ người dân, và doanh nghiệp, tăng cường tiếp nhận, 
xử lý hồ sơ trên môi trường mạng.

- Cơ quan chủ trì: UBND phường.
- Quy mô đầu tư: Kinh phí UBND phường, nguồn xã hội hóa.
- Địa điểm triển khai thực hiện: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả phường.
- Thời gian thực hiện: Năm 2023.
2. Mục tiêu
- Đảm bảo duy trì kết nối, chia sẻ thông tin giữa hệ thống Cổng dịch vụ 

công của tỉnh và Quốc gia. 
- Thực hiện 100% báo cáo định kỳ và văn bản hành chính được gửi nhận 

bằng văn bản điện tử, đảm bảo 100% các giao dịch trên Hệ thồng một cửa  của 
phường và hệ thống thông tin một cửa điện tử thành phố.

 - Đạt 70% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, bao gồm cả thiết bị di 
động. 80% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng.



3. Nội dung của nhiệm vụ
- Tiếp tục đầu tư, nâng cấp trang thiết bị CNTT đảm bảo công tác chuyên 

môn, hoạt động chỉ đạo điều hành của cán bộ công chức, bán chuyên trách cấp xã.
- Đảm bảo hệ thống máy vi tính, mạng internet họat động tốt đáp ứng yêu 

cầu điều hành thực hiện nhiệm vụ.
- Hiện đại hóa hạ tầng ứng dụng công nghệ thông tin gắn với cải cách 

hành chính, hướng đến một hệ thống quản lý điện tử, không giấy tờ, triển khai 
hiệu quả các hệ thống phần mềm dùng chung, cung cấp dịch vụ công trực tuyến 
mức độ 3, 4, cung cấp thông tin trên cổng thông tin điện tử,…phục vụ người dân 
và doanh nghiệp nhằm hướng tới chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số.

- Đầu tư trang bị các hệ thống thiết bị thu thập, lưu trữ, xử lý, bảo vệ dữ 
liệu công.

- Ưu tiên tập trung triển khai đối với một số lĩnh vực như: Tư pháp, Lao 
động thương binh xã hội, văn hóa, y tế, giáo dục, nông nghiệp, tài nguyên và 
môi trường, giao thông vận tải, xây dựng…

- Triển khai tích hợp chữ ký số vào các hệ thống thông tin dùng chung 
của phường (hệ thống quản lý văn bản, một cửa điện tử, dịch vụ công trực 
tuyến,…) nhằm đảm bảo tính pháp lý và trao đổi văn bản, tài liệu an toàn trên 
môi trường mạng.

4. Sản phẩm dự kiến
Phần mềm dữ liệu quốc gia về dân cư, phần mềm dữ liệu quốc gia người 

có công, phần mềm quản lý dự án…
5. Dự kiến hiệu quả mang lại
Ứng dụng CNTT trong các cơ quan Nhà nước đã được quan tâm và triển 

khai từng bước đáp ứng tốt công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, chuyên môn 
nghiệp vụ, CCHC. 100% thủ tục hành chính  Nhà nước được  giải quyết từ cấp xã 
trở lên đã kết nối liên thông hệ thống quản lý văn bản và điều hành và kết nối vào 
trục liên thông văn bản Quốc gia. Triển khai hệ thống một cửa, rút ngắn thời gian 
xử lý Nhà nước, tăng tính minh bạch trong hoạt động của cơ quan Nhà nước. Hạ 
tầng kỹ thuật CNTT tại các cơ quan đã được nâng cấp xây dựng đáp ứng cơ bản 
yêu cầu nhiệm vụ. Đã hoàn thành kết nối Internet, mạng LAN cơ bản đáp ứng 
nhu cầu trao đổi dữ liệu, khai thác các ứng dụng và dịch vụ dùng chung. 

6. Dự kiến kinh phí để thực hiện nhiệm vụ
Ủy ban nhân dân phường bố trí nguồn kinh phí ủy ban cho các nhiệm vụ, 

dự án ứng dụng CNTT của cơ quan dự kiến 200.000.000 đồng./.

Nơi nhận:
- Phòng VHTT thành phố;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Dương Văn Chiên
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