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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số
trên địa bàn huyện Than Uyên 6 tháng đầu năm
phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
Thực hiện Công văn số 1665/UBND-NV ngày 06/6/2022 của UBND huyện
Than Uyên về việc xây dựng báo cáo chuẩn bị nội dung sơ kết công tác CCHC,
kiểm soát TTHC 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
2022. Phòng Văn hóa và Thông tin báo cáo kết quả như sau:
I. Kết quả thực hiện xây dựng chính quyền điện tử
1. Công tác tham mưu ban hành văn bản
Tham mưu cho UBND huyện ban hành văn bản:
- Kế hoạch số 2886/KH-UBND ngày 14/10/2021 của UBND huyện Than
Uyên về Phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022;
- Các văn bản về tăng cường sử dụng chữ ký số, thư điện tử công vụ, công
tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin...
2. Kết quả triển khai thực hiện
2.1. Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến.
Đã hoàn thiện kết nối thông suốt từ Trung ương với cấp tỉnh, giữa cấp tỉnh
với cấp huyện, cấp xã (tại huyện có 2 điểm cầu cấp huyện và 12 điểm cấp xã.
Ngoài ra, các cơ quan, doanh nghiệp đã trang bị như: VNPT Than Uyên, Viettel
Than Uyên)
Ngoài ra UBND huyện sử dụng phần mềm Zoom Cloud Meeting bản quyền
phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành.
2.2. Hệ thống họp không giấy.
Tháng 03/2022 Phần mềm họp không giấy đã được tập huấn, triển khai và
chính thức đưa vào sử dụng trong các cơ quan đơn vị thuộc UBND huyện qua hệ
thống ecabinet, tính đến 31/5/2022 đã thực hiện được 02 cuộc họp qua hệ thống.
2.3. Hệ thống thư điện tử.
Đến nay, đã cấp 489 hộp thư công vụ cho tổ chức, cá nhân là cán bộ, công
chức, viên chức các cơ quan đảng, các cơ quan đơn vị thuộc UBND huyện, UBND
các xã, thị trấn đạt tỷ lệ 98%.

2.4. Quản lý văn bản và hồ sơ công việc.
Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp của huyện đã liên
thông ngang dọc 4 cấp hành chính (TW - tỉnh - huyện - xã). Đã có App trên thiết
bị di động. Các văn bản được trao đổi dưới hoàn toàn dưới dạng điện tử tính đến
14/6/2022 là 6111/6168 văn bản đạt 91,1%
2.5. Chữ ký số.
Đã triển khai tích hợp chữ ký số lên phần mềm quản lý văn bản, hướng tới
sử dụng hoàn toàn văn bản điện tử thay cho văn bản giấy (trừ văn bản mật). Đến
nay, 97 chứng thư số do Ban cơ yếu Chính phủ cấp cho cá nhân, tổ chức từ cấp
huyện đến cấp xã đang hoạt động (Trong đó: cá nhân là lãnh đạo 65 chứng thư, tổ
chức 32 chứng thư).
2.6. Hệ thống một cửa điện tử.
- Hệ thống một cửa điện tử của huyện đến thời điểm hiện tại tổng số TTHC
của cơ quan, đơn vị: 414 thủ tục (trong đó: cấp huyện: 288 thủ tục; cấp xã: 126
thủ tục) tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp thực hiện các thủ
tục hành chính.
+ Dịch vụ công trực tuyến trên Hệ thống một cửa điện tử kết nối với Cổng
dịch vụ công của tỉnh mức độ 3 là 26 TTHC đạt tỷ lệ 6.6 %.
+ Dịch vụ công trực tuyến trên Hệ thống một cửa điện tử kết nối với Cổng
dịch vụ công của tỉnh mức độ 4 là 84 đạt tỷ lệ 21.4 %.
- Kết nối CSDL quốc gia dân cư: UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số
772/KH-UBND ngày 29/3/2022 về triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn
huyện Than Uyên trong đó đã xác định các mục tiêu cụ thể, phân công nhiệm vụ
kèm theo các mốc thời gian hoàn thành đối với các phòng, ban, cơ quan, đơn vị
liên quan; Quyết định số 576/QĐ-UBND ngày 29/3/2022 của Chủ tịch UBND
huyện Than Uyên về việc thành lập Tổ công tác triển khai thực hiện Đề án 06 trên
địa bàn huyện Than Uyên; Công văn số 1300/UBND-CAH ngày 26/4/2022 về rà
soát cấp thẻ CCCD và tài khoản định danh điện tử cho công dân
2.7. Mạng truyền số liệu chuyên dùng.
Mạng số liệu chuyên dùng đã triển tới Trụ sở UBND huyện và 12 đơn vị
xã, thị trấn, lắp đặt đường truyền cáp quang, thiết bị đầu cuối, hệ thống định tuyến
Router chuyên dùng đã hoàn thành trong tháng 05/2022
2.8. Các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu.
Tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tiếp tục cập nhật sử dụng
các cơ sở dữ liệu cán bộ công chức; tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu về dân cư để
đưa vào khai thác, sử dụng.
2.9 Công tác an toàn, an ninh thông tin.

Nhằm đẩy mạnh công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin phục vụ phục
vụ chính quyền điện tử, công tác chuyển đổi số trong các cơ quan, đơn vị, UBND
huyện đã triển khai nhiều văn bản chỉ đạo về công tác đảm bảo an toàn, an ninh
thông tin; trong đó đẩy mạnh việc sử dụng các phần mềm bản quyền như Phần
mềm Windows bản quyền, phần mềm diệt virut bản quyền1, phần mềm kế toán,
họp trực tuyến, phần mềm Zoom bản quyền, phần mềm phòng họp không giấy,
phần mềm thư viện pháp luật...
II. Kết quả thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn hyện
1. Về tham mưu, xây dựng và triển khai các văn bản QPPL, chiến lược,
kế hoạch, chương trình chuyển đổi số trên địa bàn huyện
Phòng Văn hóa và Thông tin đã tham mưu cho UBND huyện đã ban hành
Quyết định số 980/QĐ-UBND ngày 24/5/2022 Quyết định thành lập Tổ chỉ đạo
triển khai công nghệ số cộng đồng trên địa bàn huyện Than Uyên; Quyết định số
1007/QĐ-UBND ngày 31/5/2022 Quyết định Ban hành Quy định về việc thành
lập, quản lý và sử dụng Nhóm Zalo tổ chỉ đạo triển khai công nghệ số cộng đồng
Tham mưu Huyện ủy ban hành Kế hoạch số 109-KH/HU ngày 18/4/2022
của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về thực hiện Thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU
ngày 25/02/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chương trình chuyển đổi số
tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030
2. Về tổ chức thực hiện
Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 25/02/2022 của Ban Chấp
hành Đảng bộ tỉnh về chương trình chuyển đổi số tỉnh Lai Châu giai đoạn 20212025, định hướng đến năm 2030, Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 109-KH/HU
ngày 18/4/2022. Qua đó, phân công cụ thể đến từng thành viên, từng cơ quan, đơn
vị xây dựng kế hoạch, xác định nguồn kinh phí và thời gian thực hiện từng nhiệm
vụ, để triển khai thực hiện, đồng thời chỉ đạo kiểm tra việc triển khai thực hiện
nghị quyết trong toàn hệ thống chính trị, doanh nghiệp và Nhân dân.
III. Đánh giá chung
Hoạt động ứng dụng và phát triển CNTT trong xây dựng Chính quyền điện
tử, chuyển đổi số trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực góp phần
không nhỏ trong sự phát triển chung của huyện. Hạ tầng CNTT từng bước được
đầu tư, cơ bản đáp ứng nhu cầu thực tiễn. Các dịch vụ công hướng đến người dân
và doanh nghiệp được chú trọng phát triển và ngày càng dễ sử dụng. Việc tiếp
nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện ngày càng được công khai,
minh bạch, nhanh chóng.

Phần mềm Windows bản quyền (Window 10 Home), đang được triển khai cài đặt cho 01 máy tính của Lãnh đạo
và 01 Văn thư của UBND huyện và 12 xã, thị trấn; phần mềm diệt virut bản quyền đã được các cơ quan chuyên
môn, UBND các xã, thị trấn quan tâm triển khai thực hiện (tính đến thời điểm hiện tại 304/308 = 98.7%)
1

IV. Khó khăn, vướng mắc
- Người đứng đầu một số cơ quan chưa trực tiếp chỉ đạo, điều hành việc
ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền phủ điện tử, chuyển đổi số
hoặc nếu có nhưng công tác chỉ đạo thiếu quyết liệt, chưa gương mẫu đi đầu. Bên
cạnh đó, cán bộ, công chức một số nơi vẫn có thói quen làm việc dựa trên giấy,
ngại dùng công nghệ.
- Công tác tuyên truyền về xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số
trong nội bộ cơ quan và tới quần chúng nhân dân chưa được thường xuyên, từ đó
nhận thức của cán bộ, công chức, và nhân dân chưa được nhiều.
- Việc đầu tư trang bị hệ thống công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức
một số nơi còn thiếu, nhất là cấp xã. Tốc độ đường truyền của hệ thống mạng
chậm, từ đó ảnh hưởng đến việc trao gửi văn bản, xử lý công việc. Trình độ nhận
thức và kỹ năng thao tác của cán bộ, công chức bị hạn chế, nguồn nhân lực công
nghệ thông tin cho ứng dụng chưa đảm bảo, nhất là cấp ở xã.
IV. Phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới
Để đảm bảo việc nâng cao hiệu quả xây dựng chính quyền điện tử, chuyển
đổi số trên địa bàn huyện, trong thời gian tới cần phải cần tập trung thực hiện một
số nhiệm vụ sau:
1. Xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số là một nhiệm vụ tương đối
mới, là bước đột phá trong cơ quan nhà nước, đòi hỏi phải có sự thay đổi nhận
thức trước hết là lãnh đạo các đơn vị, sau đó là của cán bộ, công chức trong toàn
hệ thống cơ quan nhà nước. Nhận thức đầy đủ về vai trò, tầm quan trọng và tính
tất yếu khách quan trong xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số thấy được
hiệu quả thật sự khi ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan
nhà nước, từ đó quyết liệt trong chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi
số tại cơ quan, đơn vị.
2. Tăng cường công tác tuyên truyền về chính quyền điện tử, chuyển đổi
số. Quảng bá, truyền thông sâu rộng đến người dân và các tổ chức, doanh nghiệp
về việc triển khai chính quyền điện tử, chuyển đổi số để cho người dân và doanh
nghiệp trên địa bàn huyện tiếp cận sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi chính
quyền điện tử như: giải quyết thủ tục hành chính bằng dịch vụ công trực tuyến,
Công tác tuyên truyền được thực hiện bằng cách phát sóng trên Đài Truyền thanh
của huyện; đăng tin, bài trên Trang thông tin điện tử của huyện, tuyên truyền trong
các cuộc họp, hội nghị, qua các cuộc gặp gỡ, đối thoại giữa chính quyền với nhân
dân, sinh hoạt chính trị của các hội, đoàn thể và Tổ nhân dân tự quản.
3. Tăng cương công tác phối hợp triển khai, sử dụng có hiệu quả các hệ
thống thông tin dùng chung của tỉnh đã và đang được triển khai, gồm: Hệ thống
phần mềm Quản lý văn bản và Điều hành; Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông
tin một cửa điện tử gắn với triển khai xây dựng các dịch vụ công trực tuyến mức
độ 3 và 4; Hệ thống thông tin báo cáo theo Nghị định số 09/2019/NĐ-CP; Hệ

thống Trang thông tin điện tử; Thư điện tử công vụ; Hội nghị truyền hình trực
tuyến; Phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức.
Ngoài ra, vận hành tốt hệ thống phần mềm chuyên ngành ở các lĩnh vực
như: Đất đai, tư pháp, thanh tra, bảo hiểm, thống kê, lao động, việc làm....Muốn
thực hiện tốt các hệ thống phần mềm này đòi hỏi các đơn vị phải nâng cấp trang
thiết bị cũ hoặc đầu tư mua sắm mới như máy vi tính, đường truyền Internet tốc
độ cao... Thường xuyên kiểm tra đường truyền kết nối Trung tâm dữ liệu của trung
ương, tỉnh, huyện, các phòng ban chuyên môn cấp huyện và với các xã, thị trấn
nhằm đảm bảo cho các đơn vị khai thác các ứng dụng và các dịch vụ dùng chung
có hiệu quả.
4. Các cơ quan cấp huyện và UBND nhân các xã, thị trấn tăng cường công
tác ký số văn bản, khai thác chức năng và sử dụng hiệu quả hệ thống phần mềm
Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc trong trao đổi văn bản đi, đến. Thường xuyên
truy cập hệ thống để tiếp nhận, xử lý văn bản đến nhằm kịp thời nắm chủ trương,
ý kiến chỉ đạo của trên để triển khai thực hiện nhanh chóng, hiệu quả, đúng thời
gian quy định. Trong xử lý văn bản đến, không nên in văn bản ra giấy và photo
gửi, việc này tốn nhiều công sức và chi phí hành chính. Vì hiện nay, mỗi cán bộ
lãnh đạo, công chức đều được cấp tài khoản trên hệ thống để thực hiện.
Đối với các văn bản của cấp trên quy định thời gian thực hiện, thời gian báo
cáo cụ thể thì lãnh đạo cơ quan, đơn vị xử lý trực tiếp trên hệ thống phần mềm, ghi
ý kiến chỉ đạo trên phần mềm và chuyển cho cơ quan, đơn vị hoặc cá nhân có trách
nhiệm thực hiện (trước đây và hiện tại bây giờ vẫn còn nhiều đơn vị thực hiện thủ
công thao tác này, ghi ý kiến chỉ đạo vào văn bản giấy và sao gửi).
5. Tăng cường công tác tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến trong giải
quyết thủ tục hành chính. Chủ động giới thiệu, hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh
nghiệp trong giao dịch công trực tuyến. Vận hành tốt phần mềm một cửa điện tử
sao cho tất cả các thủ tục hành chính đều được thực hiện trên phần mềm một cửa
điện tử, qua đó để người dân tra cứu, kiểm tra, theo dõi quá trình giải quyết thủ tục
hành chính. Kịp thời phản khắc phục sửa chữa đáp ứng nguyện vọng người dân.
Trên đây là báo cáo Kết quả thực hiện xây dựng chính quyền điện tử,
chuyển đổi số trên địa bàn huyện Than Uyên 6 tháng đầu năm phương hướng nhiệm
vụ 6 tháng cuối năm 2022.
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