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BÁO CÁO 

Kết quả tổ chức thực hiện ứng dụng CNTT năm 2022, 

 nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 

 

I. TÌNH HÌNH CHUNG 

1. Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện ứng dụng CNTT 

Trong năm 2022, xã đã triển khai kế hoạch ứng dụng CNTT một cách 

nghiêm túc và đạt hiệu quả trên tất cả các cơ quan, trường học, trạm Y tế. Đặc 

biệt là đưa phần mền dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử vào áp dụng để 

giải quyết thủ tục hành chính, các phần mền chuyên môn được áp dụng 1 cách 

hiệu quả nhất, Kế hoạch chuyển đổi số trên địa bàn, các trang thiết bị được bổ 

sung đầy đủ đảm bảo hoạt động đạt chất lượng tốt. 

2. Về hạ tầng kỷ thuật CNTT 

 Báo cáo hiện trạng hạ tầng, tình trạng sử dụng trang thiết bị CNTT, hệ 

thống mạng Internet của đơn vị: 

 - Số lượng máy tính để bàn; 21 cái 

 - Số lượng máy tính xách tay;8 cái 

 - Số lượng máy in; 17 cái 

 - Số lượng máy phôtôcopy, 1 cái 

 - Số lượng máy scan (máy quét văn bản;3 cái 

 - Số lượng máy chấm công; không 

 - Số lượng máy tính để bàn có kết nối internet; 21 

 - Số lượng màn hình tivi hiển thị lịch công tác điện tử; không 

 - Số lượng tivi theo dõi Bộ phận 1 cửa, tivi hiển thị kết quả giải quyết 

TTHC...; không 

 - Số lượng đường truyền mạng internet; 5, loại đường truyền mạng ADSL

 - Số lượng thiết bị modem wiffi; 9 cái 

3. Nhân lực CNTT 

- Số lượng cán bộ, công chức chuyên trách CNTT(họ tên, ngày sinh, chức vụ, 

trình độ CNTT); 1 người 

Họ tên: Hoàng Thị Soa; Sinh ngày: 10/10/1981; chức vụ: CC Văn phòng 

thống kế - Phụ trách Văn hóa xã hội 

- Số lượng CBCC trong đơn vị có trình độ CNTT (họ tên, ngày sinh, chức vụ, 

trình độ CNTT); 23 người 
TT Họ tên năm 

sinh 

Chức vụ Trình độ CNTT 

1 Trần Đìnn Tư 1969 Bí thư Đảng ủy, CT HĐND xã CCtin học cơ bản 

2 Nguyễn Xuân Thắng 1981 Phó Bí thư Đảng ủy CCtin học cơ bản 

3 Phan Văn Thiền 1969 PTB, Chủ tịch UBND xã CCtin học cơ bản 

4 Võ Xuân Trung 1980 Phó chủ tịch HĐND xã CCtin học cơ bản 

5 Võ Thị Sáu 1972 Chủ tịch MTTQ xã CCtin học cơ bản 

6 Nguyễn Duy Thành 1980 Phó chủ tịch UBND xã CCtin học cơ bản 



7 Võ Xuân Nuôi 1952 P CT MTTQ – CTHNCT xã CCtin học cơ bản 

8 Phạm Đình Dực 1959 Chủ tịch Hội CCB xã CCtin học cơ bản 

9 Trần Thị Thủy Dung 1989 Chủ tịch Hội LHPN xã CCtin học cơ bản 

11 Lê Thị Thúy Nga 1975 Chủ tịch Hội Nông dân xã CCtin học cơ bản 

11 Ng. Thị Khánh Ly 1997 Bí thư Đoàn xã CCtin học cơ bản 

12 Lê Thị Hương 1985 Công chức Văn phòng, thống kê CCtin học cơ bản 

13 Hoàng Thị Soa 1981 Công chức Văn phòng, thống kê CCtin học cơ bản 

14 Võ Xuân Cầu 1966 Công chức Tư pháp, hộ tịch CCtin học cơ bản 

15 Võ Xuân Dũng 1966 Công chức địa chính CCtin học cơ bản 

16 Trần Văn Quỳnh 1976 Công chức địa chính CCtin học cơ bản 

17 Võ Thị Hiên 1987 P chủ tịch HLPN xX CCtin học cơ bản 

18 Nguyễn Ngọc Mưu 1975 CHT BCH Quân sự xã CCtin học cơ bản 

19 Lê Thị Thanh Hồng 1987 Công chức Văn hóa, xã hội CCtin học cơ bản 

20 Nguyễn Mạnh Hoàng 1987 Trưởng công an xã CCtin học cơ bản 

21 Trần Thị Hằng 1981 Công chức tài chính, kế toán CCtin học cơ bản 

22 Võ Xuân Quân 1981 P chủ tịch HND xã CCtin học cơ bản 

23 Võ Xuân Ba 1958 P chủ tịch HCCB CCtin học cơ bản 

- Số lượng CBCC của đơn vị đã có Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản theo 

Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và truyền 

thông. 23 người 

4. Về ứng dụng CNTT 

- Công tác sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc của 

CBCC xã được thực hiện thường xuyên và có hiệu quả cao. Các văn bản đều 

được gửi đến CBCC đúng thời gian quy định.  

- Việc gửi nhận văn bản, vào sổ văn bản điện tử trên phần mềm của Văn 

thư UBND xã (tổng số văn bản điện tử đến được vào sổ điện tử là 1.640 văn 

bản; văn bản đi 730 văn bản) 

- Việc ký số văn bản điện tử của Văn thư UBND xã (tổng số văn bản điện 

tử ký Chữ ký số là 730/tổng số 730văn bản đi của UBND xã ban hành); 

- Việc sử dụng các phần mềm ứng dụng CNTT khác (Chính sách, đất đai, 

xây dựng, Kế toán - Tài chính, Tư pháp....) được tổ chức thường xuyên. 

- Việc cập nhật thông tin, đăng tải tin bài viết, văn bản điện tử trên Trang 

TTĐT xã chưa nhiều, chưa đầy đủ các danh mục quy định. 

- Việc sử dụng phần mềm Dịch vụ công  

- Một cửa điện tử dịch vụ công mức độ 3 (tổng số hồ sơ cập nhật lên phần 

mềm của tất cả các lĩnh vực730 hồ sơ/730tổng số hồ sơ tiếp nhận thực tế của các 

lĩnh vực) 

 6. Đầu tư ứng dụng CNTT 

- Tổng kinh phí chi cho ứng dụng CNTT trong năm 2022: 35 triệu 

Trong đó:  

- Đầu tư mua sắm mới trang thiết bị CNTT: 10 triệu 

- Đầu tư nâng cấp, sữa chữa trang thiết bị CNTT: 15 triệu 

     - Đầu tư mua sắm phần mềm CNTT: 5 triệu 

- Kinh phí đào tạo, tập huấn CNTT: 5 triệu 

 7. Đánh giá chung 

* Thuận lợi: 



Hạ tầng CNTT đã được đầu tư xây dựng hoàn thiện đảm bảo, hệ thống văn 

bản được gửi, nhận thông qua các phần mềm trên môi trường mạng nhanh 

chóng, tiện lợi. 

 * Khó khăn: 

+ Đội ngũ cán bộ, công chức xã mặc dù đã được tập huấn sử dụng các 

phần mềm nhưng việc áp dụng vào quản lý công việc còn hạn chế. 

 + Việc ứng dụng CNTT của nhân dân còn hạn chế nên việc tương tác, xử 

lý thủ tục hành chính qua một cửa còn bất cập. 

 + Hệ thống phần mềm công việc, đặc biệt là dịch vụ công chưa đầy đủ 

nên ảnh hưởng đến kết quả xử lý hồ sơ trực tuyến. 

 + Do ảnh hưởng thời tiết nên hệ thống mạng cũng như hạ tầng CNTT 

thường xuyên bị hư hỏng, làm giám đoạn mạng, khó khăn trong quá trình tiếp 

nhận xử lý hồ sơ và giải quyết các thủ tục hành chính của công dân. 

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI 

- Chuyển đổi số là một cuộc cách mạng toàn dân. Tập trung chú trọng 

tuyên truyền người dân bước sang một giai đoạn số từ công dân số. 

 - Tiếp tục phát huy hạ tầng CNTT đảm bảo phục vụ tốt hoạt động của cơ 

quan và nhiệm vụ của CBCC. 

 - Sử dụng tốt các phần mềm đã được đầu tư lắp đặt trong quản lý, điều 

hành xử lý, công việc góp phần cải cách hành chính trong cơ quan. Rà soát nâng 

cấp các phần mềm phục vụ công việc CBCC. 

 - Tiến hành tập huấn nâng cao kiến thức sử dụng công nghệ thông tin cơ 

bản và các phần mềm phục vụ công việc. 

 - Thường xuyên sữa chữa, nâng cấp, thay mới các thiết bị CNTT bị hư, hỏng. 

 - Phối hợp với các nhà mạng thực hiện việc nâng cấp, sữa chữa đảm bảo 

đường truyền thông suốt, hiệu quả. 

- Tiếp tục tham mưu UBND xã tổ chức tập huấn nâng cao trình độ tin học 

cũng như cập nhật các phần mềm ứng dụng phục vụ công tác chuyên môn thuộc 

lĩnh vực Tài chính- Kế toán, Địa chính; phần mềm quản lý cán bộ công chức và 

một số lĩnh vực khác. 

- Tập trung  tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, 

người dân, doanh nghiệp về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hành 

chính của cơ quan nhà nước. 

- Tham mưu UBND xã tiếp tục bổ sung, củng cố hệ thống trang thiết bị 

CNTT như máy in, máy Scan, máy chiếu,…. trang bị các phần mềm CNTT 

trong hoạt động chuyên môn.  

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

- Đề nghị sở TT-TT tăng cường các cuộc tập huấn chuyên môn cho cán 

bộ phụ trách CNTT cơ sở xã, phường. 

Nơi nhận: 
- UBND huyện; 

- Phòng VH-TT huyện; 

- Lưu VT. 

Gửi VB điện tử./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Phan Văn Thiền 
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