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KẾ HOẠCH
Phát triển chính quyền điện tử, đô thị
thông minh trên địa bàn thị trấn Mường Khương năm 2021
Căn cứ Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 28/12/2021 của UBND huyện
Mường Khương về việc Phát triển chính quyền điện tử, đô thị thông minh huyện
Mường Khương năm 2021. Ủy ban nhân dân thị trấn Mường Khương xây dựng Kế
hoạch như sau:
I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
Nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp, tạo bước đột phá về đẩy mạnh
ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của
thị trấn trong tình hình mới.
Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước và
chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; phát triển Chính quyền điện tử
dựa trên dữ liệu và dữ liệu mở hướng tới Chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội
số; bảo đảm an toàn thông tin và an ninh mạng.
Tiếp tục quan tâm đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, phục vụ nhiệm vụ cải
cách hành chính. Tập trung khắc phục tồn tại, hạn chế ứng dụng công nghệ thông
tin trên địa bàn thị trấn năm 2020.
Ứng dụng công nghệ thông tin kết hợp chặt chẽ với cải cách hành chính nâng
cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của cơ quan nhà nước, nâng cao năng lực
cạnh tranh, cải thiện môi trường kinh doanh nhằm phục vụ tổ chức, doanh nghiệp,
công dân, giúp người dân, doanh nghiệp giảm thời gian khi đến cơ quan nhà nước
thực hiện các thủ tục hành chính.
Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp
tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và dịch vụ chuyển phát của
bưu điện trong việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.
2. Mục tiêu cụ thể
2.1 . Đầu tư phát triển hạ tầng CNTT Đảng uỷ và các tổ chức đoàn thể
a) Nội dung
Đầu tư và hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin cho Đảng uỷ và các tổ chức
đoàn thể bảo đảm các hoạt động ứng dụng CNTT được triển khai đồng bộ.
Đẩy mạnh triển khai ứng dụng chữ ký số tổ chức và chữ ký số cá nhân trong

việc ký, ban hành văn bản hoàn toàn trên môi trường mạng. Triển khai đạt 100%.
a) Thời gian thực hiện: Quý I và quý II năm 2021.
2.2 . Nâng cao an toàn, an ninh mạng trong các cơ quan khối Đảng
a) Nội dung
Nâng cao các giải pháp an toàn an ninh thông tin mạng, phòng ngừa, ngăn
chặn đấu tranh có hiệu quả với các âm mưu, thủ đoạn của thế lực thù địch, phản
động và các loại tội phạm lợi dụng công nghệ thông tin và truyền thông gây phương
hại an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.
b) Thời gian thực hiện: Quý II và quý III năm 2021
2.3. Đầu tư, nâng cấp, các thiết bị đầu cuối đảm bảo triển khai các hoạt
động ứng dụng CNTT
a) Nội dung
Triển khai rà soát, thống kê danh sách hệ thống thông tin phần mềm của thị
trấn đang sử dụng, trong đó thống kê, tổng hợp số lượng phần mềm dùng chung,
phần mềm chuyên ngành để có hướng triển khai thuê dịch vụ hoặc mua sản phẩm
theo chỉ đạo của huyện.
Thống kê tổng hợp danh sách cần bổ sung, thay thế hệ thống thiết bị đầu cuối
đảm bảo bổ sung hệ thống thiết bị đồng bộ, hiện đại triển khai một cách hiệu quả
các hoạt động ứng dụng CNTT ở UBND thị trấn.
Phấn đấu cuối năm 2021 các phần mềm dâng được sử dụng đáp ứng được
trao đổi trong công việc, chỉ đạo điều hành, giải quyết các thủ tục hành chính của
thị trấn đạt kết quả cao.
b) Thời gian thực hiện: Quý I và quý II năm 2021
2.4. Nâng cao an toàn, an ninh mạng
a) Nội dung
Triển khai và phối hợp với các bộ phận liên quan triển khai các giải pháp
nâng cao an toàn an ninh thông tin mạng, phòng ngừa, ngăn chặn đấu tranh có hiệu
quả với các âm mưu, thủ đoạn của thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm
lợi dụng công nghệ thông tin và truyền thông gây phương hại an ninh quốc gia và
trật tự an toàn xã hội.
b) Thời gian thực hiện: Cả năm 2021
2.5. Triển khai thực hiện, Giao thông, du lịch, đô thị thông minh
a) Nội dung
Thực hiện theo chỉ đạo của UBND huyện.
b) Thời gian thực hiện: Từ quý I đến quý IV năm 2021
2.6. Đào tạo nguồn nhân lực CNTT
a) Nội dung

Phối hợp với Phòng Văn hoá, Nội vụ tổ chức đào tạo, tập huấn về công nghệ
thông tin, chuyển đối số cho cán bộ công chức, viên chức trong thị trấn.
Đào tạo, tập huấn cho đội ngũ chuyên trách về CNTT tại thị trấn đảm bảo tổ
chức triển khai, vận hành, khai thác, ứng dụng tốt các hệ thống thông tin.
b) Thời gian thực hiện: Từ quý I đến quý III năm 2021
2.7 . Phát triển hệ thống truyền thông cơ sở
a) Nội dung
Nâng cấp, đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật hệ thống truyền thanh cơ sở
thị trấn. Đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ vận hành trạm truyền thanh thị trấn
và cụm loa truyền thanh thôn bản, tổ dân phố.
b) Thời gian thực hiện: Từ quý I đến quý IV năm 2021
II. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Kinh phí thực hiện kế hoạch này thực hiện theo chế độ hiện hành.
III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền
Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền; quán triệt,
tuyên truyền nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy về phát triển, ứng dụng công nghệ
thông tin, chính quyền điện tử, chính quyền số, đô thị thông minh trong chiến lược
phát triển kinh tế - xã hội; tạo sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị, người dân,
doanh nghiệp; đảm bảo cho mọi đối tượng được truyền thông và tiếp cận sử dụng
các dịch vụ được cung cấp bởi chính quyền điện tử, đô thị thông minh.
2. Công tác quản lý nhà nước về công nghệ thông tin - Truyền thông trên
địa bàn thị trấn
Kiện toàn Ban chỉ đạo phát triển Chính quyền điện tử, đô thị thông minh thị
trấn Mường Khương.
Nâng cao vai trò, năng lực, hiệu lực của bộ máy quản lý nhà nước về CNTTTruyền thông trên địa bàn.
3. Đảm bảo nguồn lực cho phát triển CNTT-TT
Bố trí cán bộ, công chức có chuyên môn về CNTT thực hiện các nhiệm vụ
được giao.
4. Ứng dụng CNTT gắn với cải cách hành chính
Triển khai đồng bộ hoạt động ứng dụng CNTT với công tác cải cách hành
chính trong toàn hệ thống chính trị, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thực chất cho công
cuộc cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân thị trấn.
Đổi mới hoàn thiện các quy trình, thủ tục hành chính phù hợp để áp dụng
công nghệ, chuyển đổi số toàn diện, đồng bộ, thống nhất trong các quy trình xử lý,
các hoạt động nghiệp vụ trong hệ thống chính trị, phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi
tối đa cho doanh nghiệp, người dân tiếp cận các thông tin, dịch vụ công.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Văn phòng HĐND&UBND
Theo dõi, chỉ đạo thực hiện công tác phát triển hạ tầng CNTT. Phối hợp với
Phòng Văn hoá và Thông tin triển khai, thực hiện các cơ chế, chính sách về Công
nghệ thông tin, kết quả phát triển ứng dụng Công nghệ thông tin, an toàn thông tin.
Chủ trì phối hợp với các bộ phận liên quan tổ chức thực hiện có hiệu quả các
mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch; theo dõi, đôn đốc cán bộ, công chức triển khai
thực hiện kế hoạch này; tham mưu UBND thị trấn bổ sung, điều chỉnh kế hoạch khi
cần thiết.
Tham mưu cho Ủy ban nhân dân thị trấn ban hành kịp thời cơ chế, chính sách
phát triển Công nghệ thông tin, an toàn thông tin.
2. Công chức phụ trách VHXH
Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các doanh nghiệp và người dân tăng
cường ứng dụng Công nghệ thông tin, đảm bảo an toàn thông tin. Triển khai thực
hiện tốt kế hoạch này.
Chủ trì, phối hợp với các cán bộ, công chức triển khai các hoạt động tuyên
truyền trên trạm phát thanh thị trấn.
3. Công chức Tài chính - Kế toán
Chủ trì, phối hợp Văn phòng HĐND&UBND ưu tiên bố trí kinh phí đảm bảo
cho các các hoạt động ứng dụng Công nghệ thông tin - Truyền thông.
4. Cán bộ, công chức thị trấn
Cán bộ, công chức căn cứ Kế hoạch này chủ động thực hiện các mục tiêu đề
ra, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thị trấn về kết quả ứng dụng Công nghệ
thông tin, công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin của lĩnh vực mình được giao..
Trên đây là Kế hoạch phát triển chính quyền điện tử, đô thị thông minh của
Ủy ban nhân dân thị trấn Mường Khương năm 2021. Yêu cầu cán bộ, công chức
căn cứ nội dung Kế hoạch tổ chức triển khai, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Phòng Văn hoá và Thông tin huyện;
- ĐU, HĐND-UBND thị trấn;
- Cán bộ công chức thị trấn;
- Lưu: VT.
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