UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN GÒ DẦU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 60 /KH-UBND

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gò Dầu, ngày 02 tháng 04 năm 2019

KẾ HOẠCH
Ứn d n c n n h th n t n tron hoạt ộn
c qu n nh n ớc năm 2019
Thực hiện Quyết định số 684/QĐ-UBND ngày 20/03/2019 của Uỷ ban nhân
dân tỉnh Tây Ninh về phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt
động cơ quan nhà nước tỉnh Tây Ninh năm 2019, Ủy ban nhân huyện Gò Dầu xây
dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước cụ thể như sau:
I. CĂN CỨ LẬP KẾ HOẠCH

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính
phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính
phủ Phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt
động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 – 2020;
Căn cứ Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ về Chính
phủ điện tử;
Căn cứ Quyết định số 49/2012/QĐ-UBND ngày 26/02/2012 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin tỉnh Tây
Ninh đến năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 3379/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của Ủy ban nhân
dân tỉnh ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ
quan nhà nước tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020;
Căn cứ Quyết định 69/QĐ-UBND ngày 18/2/2013 của UBND huyện Gò Dầu
về việc ban hành quy chế hoạt động Trang thông tin điện tử huyện Gò Dầu;
Căn cứ Quyết định 218/QĐ-UBND ngày 7/4/2015 của UBND huyện Gò Dầu
về việc ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng
dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Gò Dầu;
II. HIỆN TRẠNG ỨNG DỤNG CNTT TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ
QUAN NHÀ NƯỚC

1. V c tr ển kh v b n h nh mớ quy chế, chính sách, kế hoạch về ứng
d n v phát tr ển c n n h th n t n tron thờ
n qu
UBND huyện Gò Dầu đã ban hành các văn bản chỉ đạo trong việc thực ứng
dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước như:
- Quyết định 218/QĐ-UBND ngày 7/4/2015 của UBND huyện Gò Dầu về
việc ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng
công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Gò Dầu;
- Kế hoạch số 168/KH-UBND ngày 7/11/2017 của UBND huyện Gò Dầu về
ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước của UBND huyện năm
2018;

- Công văn số 483/STTTT-TTCNTT ngày 23/4/2018 của UBND huyện Gò
Dầu về việc cảnh báo khẩn cấp virus mã hóa dữ liệu tống tiền GandCrab.
2. Cun cấp th n t n trên Tr n th n t n
n tử
Thực hiện Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ về
việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc
cổng thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước. UBND huyện đã tăng cường đẩy
mạnh việc ứng dụng các dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử của
huyện (http://godau.tayninh.gov.vn/) với các trang dịch vụ công trực tuyến của
tỉnh
và
của
huyện
như:
http://dichvucong.tayninh.gov.vn;
http://motcua.tayninh.gov.vn.
3. Ứn d n CNTT tron nộ bộ c qu n nh n ớc
3.1. Ứng dụng phần mềm tác nghiệp trong quản lý và điều hành để phục
vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ và phục vụ các công tác khác
Hiện nay trên địa bàn huyện đã triển khai một số phần mềm quản lý điều
hành để phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ như: Phần mềm quản lý văn bản
tại địa chỉ https://egovgodau.tayninh.gov.vn; Phần mềm chữ ký số, phần mềm quản
lý các TTHC và một số phần mềm quản lý chuyên ngành do các phòng ban chuyên
môn triển khai như: Phần mềm quản lý tài chính, tài sản công (Misa, Tabmit...),
phần mềm quản lý đất đai, phần mềm quản lý xây dựng, quản lý giáo dục..
Các phần mềm đều được vận hành và đi vào sử dụng tuy nhiên vẫn còn một
số phần mềm hiệu quả chưa cao, chưa thống nhất được trong toàn tỉnh như (phần
mềm quản lý văn bản, và một số phần mềm chuyên ngành do các phòng ban
chuyên môn tự mua sắm)
3.2. Công tác triển khai kết nối, liên thông phần mềm một cửa điện tử,
phần mềm chuyên ngành từ tỉnh đến các huyện, xã và các đơn vị trực thuộc
Công tác triển khai phần mềm một cửa điện tử và một số phần mềm chuyên
ngành khác như: Phần mềm quản lý văn bản, phần mềm chữ ký số... đã được
UBND huyện quan tâm triên khai thực hiện. Tuy nhiên việc thực hiện tại các cơ
quan đơn vị chưa đồng đều.
Hệ thống phần mềm một cửa điện tử đã được UBND huyện triển khai đến
từng cơ quan, đơn vị và 9 đơn vị xã, thị trấn và cũng đã đạt được những kết quả
nhất định tạo điều kiện tốt cho người dân và doanh nghiệp đến làm thủ tục hành
chính góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác CCHC của huyện.
3.3. Công tác lưu trữ dữ liệu, an toàn bảo mật, an ninh thông tin mạng tại
đơn vị
UBND huyện đã ban hành Công văn số 483/STTTT-TTCNTT ngày
23/4/2018 của UBND huyện Gò Dầu về việc cảnh báo khẩn cấp virus mã hóa dữ
liệu tống tiền GandCrab và hướng dẫn công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.
Hệ thống bảo mật, an toàn an ninh thông tin mạng tại các đơn vị đã được quan tâm
triển khai thực hiện như số lượng phần mềm diệt virut bản quyền được tăng lên.
Tuy nhiên việc lưu trữ dữ liệu vẫn do các đơn vị tự lưu trữ chưa có hệ thống
lưu trữ chung trên toàn huyện nên công tác bảo mật, an toàn, an ninh thông tin tiềm
ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.
3.4. Triển khai chữ ký số trong trao đổi gửi, nhận văn bản điện tử
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Trong năm 2018 UBND huyện triển khai tập huấn chữ ký số cho tất cả các
các phòng ban chuyên môn huyện và UBND các xã, thị trấn.
Tuy nhiên thực tế thời gian qua, việc ứng dụng chữ ký số vẫn còn hạn chế.
Ngoài một số đơn vị triển khai còn rất nhiều đơn vị khác vẫn chưa thấy có sự quan
tâm tới ứng dụng này đặc biệt là các đơn vị xã, thị trấn.
Nguyên nhân do nhận thức về vai trò của chữ ký số chưa được phổ biến rộng
rãi. Các nhà cung cấp dịch vụ chữ ký số chưa đẩy mạnh truyền thông về lĩnh vực
này. Mặt khác hạ tầng kỹ thuật, các ứng dụng CNTT và hệ điều hành của các cơ
quan Đảng và Nhà nước hiện nay chưa chú trọng tích hợp chữ ký số vào trong các
ứng dụng.
3.5. Tỷ lệ gửi, nhận văn bản điện tử (bao gồm cả các văn bản gửi song
song cùng văn bản giấy)
- Chưa có hộp thư điện tử công vụ cho tất cả các đơn vị và cán bộ chủ chốt
trong khối cơ quan nhà nước thuộc huyện và xã. Tỷ lệ công chức của các đơn vị
phòng ban chuyên môn của huyện sử dụng thường xuyên thư điện tử bằng hệ
thống thư điện tử do cá nhân tự lập trong công việc đạt trên 85%. Đối với việc sử
dụng thư điện tử của các đơn vị xã, thị trấn đã trong năm 2018 đã có những bước
chuyển biến rõ rệt, tỷ lệ trao đổi thư điện tử đạt trên 70%;
- Huyện Gò Dầu chưa có phần mềm quản lý văn bản hồ sơ công việc. Hiện
nay trên toàn huyện chủ yếu sử dụng các phần mềm của hãng Microsof, ngoài ra
sử dụng một số trình duyệt web, phần mềm gõ tiếng việt Unikey, …
- 95% văn bản không mật trình UBND tỉnh được thực hiện dưới dạng điện
tử và kết hợp với văn bản giấy.
4. Ứn d n CNTT ph c v n ờ dân v do nh n h p
- Được sự quan tâm của Chính phủ và các nhà tài trợ hiện nay trên địa bàn
huyện Gò Dầu, người dân đã dần được tiếp cận các thiết bị điện tử, viễn thông,
truyền thanh, truyền hình và đặc biệt là lĩnh vực công nghệ thông tin. Tuy nhiên
mức độ đầu tư và phổ cập vẫn tập trung chủ yếu tại khu vực trung tâm. Huyện
được đầu tư 01 điểm truy cập Internet công cộng (01 tại Thư viện huyện, 01 điểm
tại Trung tâm Văn hoá HTCĐ xã Thạnh Đức) đã giúp một bộ phận nhân dân hiểu
được vai trò của ngành Công nghệ thông tin.
Trong thời gian qua các điểm truy cập Internet công cộng số lượng người
dân tham gia truy cập còn thấp, nguyên nhân là do trình độ dân trí thấp, ngại tiếp
xúc với các thiết bị tiên tiến, hiện đại.
- 100% các Doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện Gò Dầu đều ứng dụng
CNTT vào trong hoạt động của Doanh nghiệp.
- Đối với bộ phận một cửa của UBND huyện đang có bước chuyển biến
mạnh mẽ về ứng dụng CNTT từ khi áp dụng hệ thống một cửa điện tử. Phần mềm
một cửa điện tử đã được liên thông giữa các phòng ban chuyên môn và 9 xã, thị
trấn góp phần rất lớn trong công tác giải quyết các TTHC trong năm 2018.
- Hiện nay do hệ thống tích hợp phần mềm chưa nâng cấp nên số dịch vụ
công trực tuyến của huyện đang thực hiện chủ yếu ở mức độ 2. Phấn đấu năm 2019
số dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp ở mức độ 3,4 đạt
trên 60% TTHC công.
5. Tình hình phát triển n uồn nhân lực ứn d n CNTT
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- Hiện nay, cán bộ công chức (CBCC) được đào tạo về CNTT chuyên sâu
trong các phòng ban còn thiếu, số CBCC có bằng Trung cấp, Cao đẳng, Đại học
chuyên CNTT rất ít, còn lại CBCC tự học thêm tại các Trung tâm đào tạo tin học
với các chứng chỉ A, B để đáp ứng yêu cầu công việc. Tỷ lệ CBCC biết sử dụng
máy tính trong công việc đối với các phòng, ban của huyện đạt trên 98%, đối với
các xã, thị trấn tỷ lệ rất thấp.
- Trong năm 2018 Sở Thông tin và truyền thông đã phối hợp với UBND
huyện tổ chức ôn thi được 02 lớp cho tất cả các CBCC, viên chức trên toàn huyện
và cấp chứng chỉ tin học theo chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo góp phần rất lớn
trong việc nâng cao về số lượng cũng như chất lượng tin học cho CBCC, viên chức
trong toàn huyện.
- Việc sử dụng Internet của CBCC phục vụ công tác được thực hiện rộng rãi,
100% số phòng, ban có kết nối Internet để phục tìm kiếm thông tin phục vụ cho
công việc.
- Kỹ năng sử dụng máy tính CBCC cấp xã còn hạn chế, đặc biệt là đội ngũ
lãnh đạo của cấp xã.
6. K nh phí ã v
n thực h n Kế hoạch ầu t ứn d n CNTT năm
2018
Trong năm 2018 UBND huyện không có các dự án đầu tư về CNTT.
III. MỤC TIÊU ỨNG DỤNG CNTT NĂM 2019

1. M c t êu
- Đảm bảo trang bị máy tính trong CBCC thuộc các phòng ban chuyên môn
đạt tỷ lệ 01 máy/CBCC, 100% máy được kết nối Internet.
- 80% CBCC cấp xã sử dụng thư điện tử thường xuyên trong công việc.
- 95% văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các cơ quan hoàn toàn dưới
dạng điện tử nhằm giảm thiểu việc sử dụng giấy tờ.
- Thường xuyên cập nhật thông tin trên Trang thông điện tử của huyện.
2. Nh m v
- Ứng dụng công nghệ thông tin để nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt
động, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn huyện.
- Ứng dụng công nghệ thông tin hướng tới Chính phủ điện tử phải thúc đẩy,
gắn liền với quá trình cải cách hành chính và là một nội dung của cải cách hành
chính.
- Ưu tiên vốn đầu tư cho ứng dụng, phát triển và hiện đại hoá cơ sở hạ tầng
công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng, Nhà nước của huyện.
- Bố trí nguồn kinh phí cho Trang thông tin điện tử của huyện.
- Hệ thống các cơ quan chuyên trách về CNTT (Phòng Văn hoá và Thông
tin) và các doanh nghiệp CNTT tạo nên hệ thống tổ chức hỗ trợ nhau thúc đẩy ứng
dụng CNTT phát triển.
- Tập trung phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin; phổ cập và nâng
cao kỹ năng ứng dụng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan
của huyện, tăng nhanh tỷ lệ nhân lực CNTT có trình độ.
IV. NỘI DUNG KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CNTT NĂM 2019

1. Ứn d n CNTT tron nộ bộ c qu n nh n ớc
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- Đầu tư thiết bị máy tính đảm bảo hạ tầng đáp ứng yêu cầu triển khai ứng
dụng CNTT.
- Đưa ra quy định về việc đầu tư mua sắm phần mềm diệt virus, quản lý văn
bản, chứng thư số...
- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, VNPT, VIETTEL triển khai
mạng truyền số liệu chuyên dùng đến các xã, thị trấn.
- Thường xuyên cập nhật, bổ sung các thông tin cho trang thông tin điện tử,
hoàn thiện hệ thống dịch vụ hành chính công trên trang thông tin điện tử và Hệ
thống dịch vụ công của tỉnh.
- Rà soát, cập nhật thường xuyên các bộ thủ tục hành chính trên hệ thống
thông tin điện tử.
- Nâng cấp hệ thống một cửa điện tử, triển khai đồng bộ dịch vụ công trực
tuyến mức độ 3,4 trên hệ thống từ cấp huyện đến cấp xã.
- Tăng cường rà soát, thống nhất lập danh sách hệ thông thư điện tử cho các
xã và CBCC đặc biệt là lãnh đạo của các xã, thị trấn.
- Quán triệt thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng
Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tư trong hoạt động của cơ
quan nhà nước. Đầy mạnh ứng dụng CNTT đối với CBCC thuộc các phòng, ban
trực thuộc UBND huyện chuyển dần thói quen làm việc trên công văn, tài liệu
bằng giấy sang phong cách làm việc dựa trên công văn, tài liệu điện tử trong môi
trường nối mạng và hệ thống thông tin trợ giúp.
- Triển khai, hướng dẫn các cơ quan chuyên môn, các đơn vị xã, thị trấn về
hệ thống trang thông tin điện tử để từ đó dần triển khai các công việc chỉ đạo điều
hành của lãnh đạo trên môi trường mạng.
- Triển khai Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách
nhiệm về an toàn thông tin đến năm 2020 trên địa bàn huyện Gò Dầu.
- Triển khai các phần mềm ứng dụng chuyên ngành như: quản lý đăng ký
kinh doanh, cấp phép xây dựng, hồ sơ lao động,...
2. Ứn d n CNTT ể ph c v n ờ dân v do nh n h p
- Triển khai việc cung ứng các dịch vụ hành chính công. Tổ chức tuyên
truyền, phổ biến cho doanh nghiệp và người dân nhận thức và hiểu biết về các dịch
vụ hành chính công trên trang thông tin điện tử. Đến năm 2019, ít nhất trên 90%
doanh nghiệp và 35% người dân biết đến Trang thông tin điện tử của huyện.
- Hoàn thiện trang thông tin điện tử của huyện với đầy đủ thông tin về pháp
luật, chính sách, quy định, thủ tục hành chính, quy trình làm việc, các dự án đầu tư,
đấu thầu và mua sắm, thông tin hoạt động của các cơ quan theo quy định của nhà
nước. Đảm bảo thông tin trao đổi, giao dịch giữa các cơ quan nhà nước của huyện
được lưu chuyển trên mạng, giảm thiểu việc sử dụng giấy. Người dân và doanh
nghiệp có khả năng tìm kiếm thông tin liên quan đến hoạt động của các cơ quan
hành chính một cách nhanh chóng dễ dàng. Trang thông tin của huyện phải cung
cấp các thông tin phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính: có đầy đủ thông tin về
quy trình, thời gian và lệ phí thực hiện dịch vụ; tải các mẫu đơn, hồ sơ trên mạng.
- Triển khai sâu rộng các phần mềm quản lý văn bản và điều hành điện tử,
ứng dụng có hiệu quả phần mềm chữ ký số.
3. Phát tr ển n uồn nhân lực
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Nhằm tăng cường năng lực về CNTT, mục tiêu khai thác, sử dụng hiệu quả
các chương trình ứng dụng CNTT phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ của
đội ngũ cán bộ CNTT cho các đơn vị trực thuộc UBND huyện và các xã, thị trấn
trên địa bàn huyện, cần xây dựng hoặc kết hợp với các cơ quan chuyên môn để xây
dựng chương trình, kế hoạch đào tạo cụ thể, nội dung đào tạo phù hợp với từng đối
tượng.
Cần đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chuyên trách CNTT để có khả năng tiếp
cận, chuyển giao công nghệ, quản trị hệ thống mạng, các cơ sở dữ liệu, các ứng
dụng chuyên ngành của từng đơn vị, đáp ứng nhu cầu cơ bản về phát triển ứng
dụng CNTT của huyện. Đào tạo chuyên sâu về CNTT cho một số chuyên viên
chuyên ngành CNTT của các đơn vị để có đủ năng lực quản lý, điều hành toàn bộ
hệ thống thông tin của huyện.
4. Đảm bảo n to n, n n nh th n t n
- Triển khai có hiệu quả Quyết định 218/QĐ-UBND ngày 7/4/2015 của
UBND huyện Gò Dầu về việc ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin
trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước trên địa bàn
huyện Gò Dầu.
- Tích cực, chủ động và có các giải pháp cho các sự cố về an ninh mạng.
- Phối hợp tích cực với đội ứng cứu sự cố về an ninh mạng của tỉnh trong
việc đảm bảo an toàn, an ninh thông tin
V. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. G ả pháp t chính
Tranh thủ nguồn chi cho dự án đầu tư phát triển, các nguồn tài trợ, ngân sách
của huyện phân bổ và ưu tiên bố trí vốn ngân sách của huyện hàng năm để thực
hiện các hoạt động, chương trình, dự án phát triển và ứng dụng CNTT trong cơ
quan Đảng, Nhà nước, tập trung đầu tư cho một số dự án trọng điểm có tính đột
phá.
Từng bước hoàn thiện các hạng mục về tài chính để thực hiện tốt việc ứng
dụng CNTT vào hoạt động trong cơ quan nhà nước.
Nhu cầu kinh phí để đảm bảo thực hiện kế hoạch ứng dụng CNTT của
UBND huyện cho Thư viện điện tử và Trang thông tin điện tử cấp huyện.
Căn cứ tình hình thực tế của huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch lập dự toán
kinh phí cho việc triển khai ứng dụng CNTT đặc biệt là cho Trang thông tin điện
tử của huyện.
2. Bảo ảm m tr ờn pháp lý
- Có chính sách thỏa đáng, ưu tiên khuyến khích cho đội ngũ Cán bộ có
chuyên môn về CNTT ở huyện và xã.
- Có quy chế quản lý phần mềm một cửa; quy chế quản lý vận hành phần
mềm quản lý, văn bản, điều hành; quy chế về an toàn an ninh thông tin …
- Chủ động bố trí nguồn kinh phí cho hoạt động của Trang thông tin điện tử
cấp huyện.
3. Bảo ảm h u quả, ồn bộ ứn d n c n n h th n t n
- Phối hợp chặt chẽ với đội Đội Ứng cứu sự cố mạng, máy tính tỉnh Tây
Ninh thực hiện có hiệu quả trong việc đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.
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- Thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện Quyết
định 218/QĐ-UBND ngày 7/4/2015 của UBND huyện Gò Dầu về việc ban hành
Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ
thông tin của cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Gò Dầu.
4. G ả pháp tr ển kh
- Phối hợp các doanh nghiệp có năng lực trong lĩnh vực CNTT để tư vấn,
xây dựng và thực hiện các mục tiêu cụ thể đề ra.
- Liên kết với các Trung tâm tin học trên địa bàn tỉnh đào tạo tin học cơ bản,
các chương trình chuyên đề cho một số cán bộ công chức chủ chốt.
- Gắn chặt giữa ứng dụng CNTT với cải cách hành chính.
- Triển khai có hiệu quả của trang thông tin điện tử của huyện trong việc
cung cấp thông tin tới người dân và doanh nghiệp.
5. Nân c o nhận thức, o tạo n uồn nhân lực
Tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 58-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá VIII) về đẩy
mạnh phát triển và ứng dụng CNTT phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại
hoá đất nước và thực hiện Quyết định số 3379/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt
động cơ quan nhà nước tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020.
VI. KINH PHÍ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH

Nguồn kinh phí: Từ nguồn kinh phí Khoa học – Công nghệ huyện năm 2019
VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòn HĐND v UBND huy n
- Củng cố, vận hành hệ thống một cửa, một cửa điện tử theo hướng ứng
dụng CNTT.
- Tiếp tục nâng cao công tác quản lý vận hành hệ thống văn bản, điều hành
hệ thống thư điện tử cấp huyện đến cấp xã,…
- Xây dựng các văn bản có liên quan về công tác quản lý chứng thư số.
- Phối hợp với thành viên Ban biên tập Trang thông tin điện tử của huyện
đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ và kịp thời theo qui định trên Trang thông tin
điện tử.
2. Phòn Văn hó v Th n t n
- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban UBND xã, thị trấn và các đơn vị trực
thuộc huyện tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này.
- Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thực hiện kế hoạch, kịp
thời báo cáo UBND huyện trong quá trình triển khai thực hiện.
3. Phòn Nộ v
Phối hợp chặt chẽ với Phòng trong công việc kết hợp CCHC với ứng dụng
CNTT,...
4. Phòng Tài chính - Kế hoạch
- Cân đối vốn, lập dự toán kinh phí thực hiện trình UBND huyện xem xét,
quyết định. Đánh giá về việc sử dụng kinh phí của kế hoạch ứng dụng CNTT đúng
mục đích, có hiệu quả.
- Lập dự toán ngân sách chi cho ứng dụng CNTT năm 2019 và Trang thông
tin điện tử của huyện.
5. Đ Truyền thanh - Truyền hình huy n
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Phối hợp với các xã, thị trấn tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến doanh
nghiệp và người dân về ứng dụng CNTT của UBND huyện.
6. Thủ tr ởn các c quan, n vị
- Xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT cụ thể của đơn vị mình để triển khai
thực hiện, đồng thời gửi về phòng Văn hóa và Thông tin huyện tổng hợp theo dõi.
- Tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động cơ quan nhà nước
(theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ).
- Thực hiện đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động của đơn vị.
- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch gửi về Phòng Văn hoá và Thông tin
tổng hợp báo cáo UBND huyện và Sở TTTT tỉnh Tây Ninh.
Trên đây là Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ
quan nhà nước của Ủy ban nhân dân huyện Gò Dầu năm 2019./.
Nơi nhận:
- Sở TTTT;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lưu: VP. HĐND và UBND huyện.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
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