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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số trên địa 

bàn xã Tân Hồng năm 2022
(từ tháng 1 đến tháng 10/2022)

Căn cứ Kế hoạch của Ủy ban nhân dân xã về Xây dựng Chính quyền điện 
tử xã Tân Hồng, giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 
19/11/2021 của Ủy ban nhân dân xã về Chuyển đổi số đến năm 2025, định 
hướng đến năm 2030 trên địa bàn xã Tân Hồng; Kế hoạch số 03 /KH-UBND 
ngày 26/01/2022 của Ủy ban nhân dân xã 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 xã Tân Hồng năm 2022; Kế hoạch số 15a/KH-
UBND ngày 08/4/2022 của Ủy ban nhân dân xã về Phát triển kinh tế số và xã 
hội số xã Tân Hồng năm 2022. Ủy ban nhân dân xã Tân Hồng báo cáo kết quả 
cụ thể như sau:

I. Kết quả thực hiện xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số
1. Về điều kiện sẵn sàng:
- Hạ tầng công nghệ thông tin
Hạ tầng công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính nhà nước của 

xã vẫn được quan tâm đầu tư. Tỷ lệ Cán bộ công chức (CBCC) trong các cơ 
quan hành chính nhà nước của tỉnh được trang bị máy tính bao gồm cán bộ lãnh 
đạo, cán bộ hội đoàn thể và công chức chuyên môn đạt 100% (17/17). 

100% các máy tính đã có mạng nội bộ kết nối internet tốc độ cao và được 
kết nối mạng LAN. UBND xã đã thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 
Triển khai mô hình “Một cửa liên thông”. Đơn vị đã đầu tư các trang thiết bị để 
phục vụ tổ chức, công dân đến thực hiện các TTHC. Hệ thống hội nghị truyền 
hình: Xã duy trì tốt phòng họp trực tuyến, thường xuyên bổ sung, nâng cấp trang 
thiết bị thông tin để tín hiệu đường truyền đạt kết quả cao nhất, đã kết nối vào hệ 
thống của tỉnh, huyện.

Công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng: 100% các máy tính đã được 
trang bị các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin như: hệ thống tường lửa, trang 
bị phần mềm phòng, chống virus cho các máy tính…



- Nguồn nhân lực ứng dụng công nghệ thông tin:
Xã đã bố trí cán bộ 01 công chức theo dõi, phụ trách về CNTT của xã theo 

quyết định của UBND xã Tân Hồng.
- Môi trường chính sách:
Trong năm, xã đã ban hành các kế hoạch ứng dụng CNTT; Kế hoạch Phát 

triển kinh tế số và xã hội số năm 2022 .
- Về đầu tư cho CNTT:
UBND xã đã bố trí kinh phí và tham mưu cấp có thẩm quyền về kinh phí 

cho hoạt động ứng dụng CNTT hằng năm để: Nâng cấp xây dựng hệ thống 
mạng nội bộ, xây dựng trang thông tin điện tử, triển khai các phần mềm ứng 
dụng chuyên ngành, xây dựng các hệ thống CNTT phục vụ cải cách hành chính, 
nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng Chính quyền điện tử, chính quyền số…

2. Kết quả
- Mức độ hiện diện:
UBND xã đã có Trang thông tin điện tử; các mục thông tin tối thiểu của 

Trang thông tin điện tử cơ bản đáp ứng yêu cầu theo quy định. Đây là kênh 
thông tin quan trọng để người dân, doanh nghiệp có thể tìm kiếm thông tin, giám 
sát các hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, góp phần nâng cao năng lực 
cạnh tranh, đẩy mạnh cải cách hành chính của xã.

UBND xã thành lập Ban biên tập trang thông tin điện tử, ban hành quy chế 
hoạt động để thực hiện việc quản lý, cung cấp thông tin lên trang thông tin điện tử.

- Mức độ tương tác:
Ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành: xã đã triển khai ứng 

dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành. Đã liên kết được các trang của 
huyện, tỉnh, trung ương đáp ứng các yêu cầu về tính năng, chức năng, tiêu chuẩn 
kỹ thuật theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông. CBCC tại các cơ 
quan, đơn vị được cấp tài khoản sử dụng phần mềm. Tỷ lệ văn bản đến được 
lãnh đạo đơn vị xét duyệt, chỉ đạo, giao việc trên phần mềm đối với cán bộ, công 
chức đạt 100%.

- Ứng dụng Chữ ký số: Đến nay, lãnh đạo HĐND, UBND xã, công chức 
xã đã được cấp Chữ ký số. Cán bộ công chức xã đều đã được hướng dẫn và biết 
cách sử dụng. Do chữ ký số của công chức giữa quý III mới được cung cấp nên 
các việc số hóa mới thực hiện được khi nhận chứng thư. Riêng với lãnh đạo, các 
văn bản được ký hóa trên môi trường mạng đạt 100%.

- Hệ thống thư điện tử công vụ: Tỷ lệ CBCC được cấp hộp thư điện tử 
công vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước của xã đạt 100%. Tỷ lệ cán bộ, 
công chức thường xuyên sử dụng thư điện tử cho công việc đạt tỷ lệ 100%.



- Ứng dụng phần mềm nội bộ, chuyên môn: Công chức Địa chính xã sử 
dụng phần mềm quản lý địa chính, xây dựng/quy hoạch, phần mềm quản lý cầu 
đường; cán bộ Kế toán-Tài chính xã sử dụng phần mềm quản lý tài sản công, 
phần mềm kế toán; Công chức Tư pháp xã sử dụng phần mềm ứng dụng trong 
quản lý tư pháp hộ tịch; Công chức Văn phòng-Nội vụ sử dụng phần mềm quản 
lý cán bộ công chức, Công chức Lao động - Thương binh và Xã hội xã sử dụng 
phần mềm quản lý đối tượng chính sách, người có công; Công chức văn phòng 
thống kê sử dụng phần mềm quản lý đơn thư, khiếu nại và tố cáo...

- Mức độ giao dịch:
Đến hết tháng 09/2022, thống kê trên hệ thống, xã đã tiếp nhận 1316 hồ 

sơ, trong đó: hồ sơ trả trước hạn: 1316, tỷ lệ đạt 100% trên tổng số hồ sơ đã tiếp 
nhận trên hệ thống; hồ sơ trả trễ hẹn: 0 hồ sơ.

Người dân và doanh nghiệp giao dịch qua dịch vụ công trực tuyến mức 
mức độ 3,4 đạt 996/1316 hồ sơ (đạt 75,7%).

- Hệ thống hội nghị trực tuyến:
Xã tiếp tục đầu tư và nâng cấp cho phòng họp trực tuyến. Duy trì hoạt 

động, tần suất hoạt động của hệ thống ngày càng nhiều và ngày càng phát huy 
hiệu quả. Trong năm 2022, bộ phận phụ trách phòng họp trực tuyến xã Tân 
Hồng đã chuẩn bị tốt đường truyền phục vụ 04 hội nghị trực tuyến giữa các cấp 
với cơ sở (Hội nghị 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; Tập huấn triển khai thực hiện các nội dung Kế hoạch 
số 569 của UBND tỉnh HD; Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt 
nghị quyết hội nghị lần thứ 5 BCHTW đảng khóa XIII; Hội nghị bồi dưỡng, cập 
nhật kiến thức của Huyện ủy ).

- Trang thông tin xã: Cập nhật thường xuyên, liên tục, tuyên truyền các 
hoạt động KT-XH-VH- quốc phòng-An ninh, chế độ chính sách, quy hoạch, kế 
hoạch; các văn bản, chỉ đạo điều hành của xã. Đồng thời, xây dựng mục tuyên 
truyền cải cách hành chính, thủ tục hành chính và chuyển đổi số để người dân và 
doanh nghiệp tiện theo dõi.

II. Phương hướng và nhiệm vụ thời gian tới.
Phấn đấu đến năm 2025, cơ bản hình thành chính quyền số, nền kinh tế số 

và xã hội số trên địa bàn xã. Trong đó, các hoạt động của chính quyền cơ bản 
diễn ra trên không gian mạng, trên môi trường số và dữ liệu số. Các giao tiếp 
giữa chính quyền và người dân, doanh nghiệp cơ bản diễn ra trên không gian 
mạng. Quản lý xã hội số, đảm bảo cho các giao dịch trên không gian mạng an 
ninh, an toàn. Cụ thể:



- Mỗi người dân có danh tính số, có điện thoại thông minh. Mỗi hộ gia
đình có địa chỉ số, có khả năng truy cập Internet cáp quang băng rộng.

- Mỗi người dân đều có hồ sơ sức khoẻ số.
- Mỗi học sinh, sinh viên đều có hồ sơ số về quá trình học tập.
- Người nông dân có khả năng truy nhập, khai thác, sử dụng hiệu quả nền 

tảng dữ liệu số về nông nghiệp, nền tảng truy suất nguồn gốc, giảm phụ thuộc 
vào các khâu trung gian.

- Hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể dễ dàng sử dụng 
các nền tảng công nghệ số phục vụ sản xuất kinh doanh.

- Nâng cao chất lượng cung cấp DVC trục tuyến, chuyển dịch hoàn toàn 
lên môi trường số, ưu tiên các thủ tục hành chính có số lượng phát sinh nhiều hồ 
sơ như đất đai, xây dựng, phí và lệ phí,…

Trên đây, là báo cáo kết quả thực hiện xây dựng chính quyền điện tử, 
chuyển đổi số trên địa bàn xã Tân Hồng./.

Nơi nhận:
- UBND huyện (BC);
- Phòng VHTT huyện (BC);
- TTĐU; HĐND; Lãnh đạo UBND xã;
- Lưu: VP.

CHỦ TỊCH

Vũ Huy Cường
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