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KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin,

Xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, chuyển đổi số năm 2022
Trên địa bàn phường Hiệp An

Thực hiện Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 19/3/2021 của Uỷ ban nhân dân thị xã 
Kinh Môn về ứng dụng Công nghệ thông tin và Xây dựng chính quyền điện tử trên địa 
bàn thị xã Kinh Môn giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 180/KH-UBND ngày 
22/12/2021 của Uỷ ban nhân dân thị xã Kinh Môn 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 trên địa bàn thị xã Kinh Môn năm 2022; Kế hoạch số 103/KH-UBND 
ngày 16/8/2021 của Uỷ ban nhân dân thị xã Kinh Môn về “Chuyển đổi số giai đoạn 
2021-2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn thị xã Kinh Môn .

UBND phường Hiệp An triển khai thực hiện Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông 
tin và xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, chuyển đổi số năm 2022 trên địa 
bàn phường Hiệp An năm 2022, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa 

bàn xã, từng bước xây dựng nền hành chính điện tử đồng bộ, hiện đại từ thị xã đến cơ 
sở; hoàn thiện các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung của thị xã, của tỉnh, đảm 
bảo an toàn, an ninh thông tin; nâng cao năng suất, hiệu quả làm việc, giảm thời gian, 
chi phí cũng như nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động các cơ quan nhà 
nước.

- Triển khai thực hiện kịp thời, thống nhất, hiệu quả Chương trình chuyển đổi số 
quốc gia và Nghị quyết “Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030” 
trên địa bàn phường Hiệp An nhằm phát triển chính quyền số, xây dựng xã hội số, phát 
triển kinh tế số trong các ngành, lĩnh vực.

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn 
vị, tổ chức, doanh nghiệp và người dân trong việc thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn 
xã.

2. Yêu cầu
- Tập trung giải quyết các nhu cầu cấp thiết trên cơ sở phù hợp với khả năng bố 

trí ngân sách của xã cũng như huy động từ các nguồn vốn khác; đảm bảo phù hợp với 
các mục tiêu của Kế hoạch ứng dụng CNTT và xây dựng chính quyền điện tử trên địa 
bàn xã Lạc Long giai đoạn 2021 – 2025; Kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, 
định hướng đến năm 2030” trên địa bàn phường Hiệp An.

- Đảm bảo hạ tầng kỹ thuật đáp ứng việc ứng dụng CNTT; đảm bảo an toàn thông 
tin, an toàn dữ liệu trên môi trường mạng. Thực hiện các giải pháp nhằm đạt được các 
mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.



II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Công tác tuyên truyền
- Tập trung tuyên truyền Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 19/3/2021 của Uỷ ban 

nhân dân thị xã Kinh Môn về ứng dụng Công nghệ thông tin và Xây dựng chính quyền 
điện tử trên địa bàn thị xã Kinh Môn giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 180/KH-UBND 
ngày 22/12/2021 của Uỷ ban nhân dân thị xã Kinh Môn 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 trên địa bàn thị xã Kinh Môn năm 2022;
Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 16/8/2021 của Uỷ ban nhân dân thị xã Kinh Môn về 
“Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn thị xã 
Kinh Môn; Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 25/01/2022 của UBND thị xã Kinh Môn 
về việc đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ công chức, viên chức nâng cao nhận thức về 
chuyển đổi số, chính quyền số thị xã Kinh Môn năm 2022.
+ Thời gian tuyên truyền: Thường xuyên trong năm 2022.

+ Cơ quan chủ trì: UBND phường
+ Cơ quan phối hợp:bộ phận Văn hoá và Thông tin.
2. Ban hành các văn bản về lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyển đổi số.
- Tham mưu ban hành: Quyết định, Kế hoạch, Công văn tuyên truyền, đôn đốc, 

hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, hướng dẫn người dân thông qua chiến lược thực hiện 
chuyển đổi số.

+ Cơ quan chủ trì: Bộ phận Văn hoá và Thông tin.
          + Cơ quan phối hợp: các ban ngành đoàn thể , các khu dân cư

3. Tiếp tục triển khai các ứng dụng CNTT dùng chung của tỉnh, nâng cao 
hiệu quả trong hoạt động chỉ đạo và điều hành, đảm bảo an toàn, an ninh thông 
tin: hệ thống thư điện tử công vụ; chữ ký số;…
          - Cơ quan chủ trì: Phòng Văn hoá và Thông tin.

- Cơ quan phối hợp: Các ban ngành đoàn thể , các khu dân cư
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2022.
4. Rà soát trang thiết bị, máy tính, máy in, máy scan,…của cơ quan.
- Mua sắm bổ sung trang thiết bị máy tính, máy in, máy scan:
+ Cơ quan chủ trì: UBND phường.
+ Cơ quan phối hợp: Các ban ngành đoàn thể.
+ Thời gian thực hiện: Năm 2022.
5. Tiếp tục duy trì cung cấp các thông tin trên Cổng thông tin điện tử phường 

theo Điều 10, Nghị định 43/2011/NĐ-CP
- Nâng cấp Cổng thông tin điện tử của phường .
+ Cơ quan chủ trì: bộ phận Văn hoá và Thông tin.
+ Cơ quan phối hợp: Các Các ban ngành đoàn thể
+ Thời gian thực hiện: Năm 2022.
6. Xây dựng và đưa vào sử dụng phần mềm Quản lý di tích

            - Cơ quan chủ trì: Bộ phận Văn hoá và Thông tin.
- Cơ quan phối hợp: Các ban ngành đoàn thể.
- Thời gian thực hiện: Năm 2022.



7. Tổ chức tập huấn, nâng cao nhận thức chuyển đổi số cho cán bộ lãnh đạo, 
cán bộ quản lý và cán bộ công chức, viên chức các cấp

- Cơ quan chủ trì: Phòng Văn hoá và Thông tin.
- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, phường.
- Thời gian thực hiện: Năm 2022.

8. Tổ chức tham quan, khảo sát một số địa phương để trao đổi, học tập kinh nghiệm 
về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, triển khai hệ thống chính quyền 
điện tử, sơ kết, tổng kết.

- Cơ quan chủ trì: UBND phường
- Cơ quan phối hợp: Các ban ngành đoàn thể
- Thời gian thực hiện: Năm 2022.
III. KINH PHÍ
- Kinh phí triển khai thực hiện theo Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 19/3/2021 

của Uỷ ban nhân dân thị xã Kinh Môn về ứng dụng Công nghệ thông tin và Xây dựng 
chính quyền điện tử trên địa bàn thị xã Kinh Môn giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 
103/KH-UBND ngày 16/8/2021 của Uỷ ban nhân dân thị xã Kinh Môn về “Chuyển đổi 
số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn thị xã Kinh Môn.
           IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ phận Văn hóa và Thông tin:
- Cơ quan thường trực, tham mưu cho Ủy ban nhân dân phường trong công tác 

chỉ đạo, điều hành quản lý nhà nước trong hoạt động ứng dụng CNTT, chuyển đổi số. 
Chủ trì soạn thảo các văn bản chỉ đạo ứng dụng chuyển đổi số trên địa bàn phường, trình 
UBND phường ban hành.
- Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử công 
vụ và chữ ký chuyên dùng trong gửi, nhận văn bản.

- Lập danh sách, tổ chức hội nghị tập huấn chuyển đổi số cho cán bộ lãnh đạo, cán 
bộ quản lý và cán bộ công chức, trên địa bàn phường.

- Tổ chức triển khai chương trình tham quan, khảo sát một số địa phương để trao 
đổi, học tập kinh nghiệm về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số.
- Chủ động phòng ngừa và phối hợp xử lý các tình huống phát sinh trong lĩnh vực an 
toàn, an ninh thông tin. Hỗ trợ các phòng, ban, ngành, địa phương triển khai các hoạt 
động ứng dụng CNTT, chuyển đổi số.

- Phối hợp với các phòng ban, đơn vị liên quan chấm điểm chỉ số chuyển đổi số.
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và kiến thức về CNTT, 

chuyển đổi số và các Kế hoạch ứng dụng CNTT, chuyển đổi số của UBND thị xã.
2. Đài truyền thanh xã
- Tăng cường số lượng tin bài tuyên truyền về các Kế hoạch: Kế hoạch số 45/KH-

UBND ngày 19/3/2021 về ứng dụng Công nghệ thông tin và Xây dựng chính quyền điện 
tử trên địa bàn thị xã Kinh Môn giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 180/KH-UBND ngày 
22/12/2021 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 trên địa bàn thị xã Kinh 
Môn năm 2022; Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 16/8/2021 về “Chuyển đổi số giai 
đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn thị xã Kinh Môn; Kế hoạch số 
27/KH-UBND ngày 25/01/2022 của UBND thị xã Kinh Môn về việc đào tạo bồi dưỡng 



cho cán bộ công chức, viên chức nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, chính quyền số 
thị xã Kinh Môn năm 2022. Đài Truyền thanh xã, tiếp sóng đầy đủ chương trình tuyên 
truyền, phổ biến theo quy định.

3. UBND phường.
- Căn cứ vào tình hình cụ thể, tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã được 

phân công. Chủ tịch UBND phường chịu trách nhiệm về hoạt động chuyển đổi số và 
đảm bảo an toàn thông tin mạng của địa phương mình.
. - Phối hợp với phòng Văn hoá và Thông tin rà soát trang thiết bị, cơ sở vật chất kỹ thuật 
tại cơ quan, đơn vị.
- Lập danh sách nhu cầu tập huấn chuyển đổi số gửi về Phòng Văn hoá và Thông tin. 
Tăng cường cung cấp các thông tin trên Cổng thông tin điện tử của theo Điều 10, Nghị 
định 43/2011/NĐ-CP.
- Lập danh mục, nhiệm vụ, dự án chuyển đổi số cần ưu triển khai năm 2022 trình cấp có 
thẩm quyền phê duyệt. Khuyến khích thực hiện các đề tài nghiên cứu, sáng kiến kinh 
nghiệm về chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan nhà nước và phục vụ người dân 
và doanh nghiệp.

- Định kỳ hàng năm gửi báo cáo kết quả thực hiện về Phòng Văn hoá và Thông 
tin để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông 
tin và xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, chuyển đổi số năm 2022 trên địa 
bàn phường Hiệp An ./.
Nơi nhận:
- Lãnh đạo UBND phường;
- Các ban, ngành liên quan;
- Lưu: VT, VHTT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Mạnh


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-04-14T09:42:57+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Nguyễn Văn Mạnh<nguyenvanmanh1965@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2022-04-14T10:00:23+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	Ủy ban nhân dân Phường Hiệp An<hiepan.kinhmon@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2022-04-14T10:00:29+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	Ủy ban nhân dân Phường Hiệp An<hiepan.kinhmon@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




