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UỶ BAN NHÂN DÂN
 XÃ CAO THẮNG

Số:      /BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                Cao Thắng, ngày       tháng 6 năm 2022

                                                           BÁO CÁO
Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin 6 tháng đầu năm 2022 xã Cao Thắng

Thực hiện chỉ đạo của Phòng Văn hóa thông tin huyện Thanh Miện về việc báo 
cáo Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin tại các xã, Thị trấn,Uỷ ban nhân dân xã Cao 
Thắng báo cáo cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 6 THÁNG ĐẦU 
NĂM 2022.

1.Thống kê đánh giá hoạt động của hệ thống mạng, máy tính, thiết bị Công 
nghệ thông tin tại UBND xã

a. Kết quả đạt được
Trong những năm qua các ban ngành, đoàn thể trong xã đã có nhiều cố gắng, nổ 

lực trong việc triển khai ứng dụng CNTT  vào công việc của mình, tạo chuyển biến tích 
cực về nhận thức và hành động trong CNTT góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ 
đạo điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền đến từng đơn vị thôn xóm. Bước đầu đã có 
hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý điều hành của UBND xã và các ban ngành, 
đoàn thể. Xã đã có nhiều cố gắng trong việc ứng dụng CNTT, cơ sở vật chất kỹ thuật cần 
thiết cho việc ứng dụng CNTT cơ bản được thiết lập.

- Trong UBND xã có 13/13 cán bộ công chức đã có máy tính nối mạng
- Khai thác có hiệu quả hệ thống phần mềm Hồ sơ công việc và chữ ký số.
- Hầu hết cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đều sử dụng thành thạo 

máy tính phục vụ công việc và sử dụng thành thạo hộp thư điện tử và internet trong việc 
trao đổi, khai thác thông tin.

- Đến nay, 13 cán bộ, công chức xã và một số đồng chí bán chuyên trách xã đã 
hoàn thành chương trình đào tạo chuẩn công nghệ thông tin theo TT 03/2014 cuả Bộ 
TTTT .

- Hệ thống trực tuyến, lịch công tác điện tử của UBND xã vận hành tốt
2. Tình hình khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 tại địa 

phương 
          Mặc dù thời gian qua, UBND xã đã triển khai công tác tuyên truyền và hướng dẫn 
người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 qua hệ thống loa truyền thanh xã, 
thông báo hướng dẫn sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến tại bộ phận giao dịch một 
cửa của xã.

3. Hoạt động trang thông tin điện tử của xã và Đài truyền thanh xã
Trang thông tin điện tử xã có Quyết định thành lập Ban biên tập chương trình, bao 

gồm: Đồng chí  Chủ tịch UBND xã- Trưởng ban. Đ/c Công chức Văn hóa-  Phó ban trực. 
Đồng chí Văn phòng – Thống kê, Bí thư ĐTN, P Chủ tịch UBMTTQ,  CT hội LHPN - 
Thành viên. Ban biên tập có Quyết định thành lập và Quy chế hoạt động, phân công 
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nhiệm vụ cho từng thành viên để đảm bảo số lượng và chất lượng hoạt động của Trang 
thông tin điện tử xã. 

Có quyết định thành lập Ban chỉ đạo Ứng dụng công nghệ thông tin.
Trang thông tin điện tử của xã được thiết kế thành lập năm 2017, có hình ảnh tiêu 

biểu về văn hóa và con người Cao Thắng. Từ khi thành lập đến nay trang thông tin đã 
đăng và cập nhật tin bài trong trung ương, tỉnh, huyện trung bình mỗi tuần từ 2 – 3 bài 
phản ánh kịp thời các tin tức, sự kiện trong tỉnh, huyện, xã.
          6. Những khó khăn hạn chế:

- Ứng dụng và phát triển CNTT là sự phát triển rất nhanh về công nghệ, tốc độ tăng 
trưởng cũng như phạm vi và khả năng ứng dụng. Trong khi đó điểm xuất phát của xã ở 
mức thấp cả về cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực, khả năng ứng dụng và trình độ phát triển 
CNTT.

- Một số ít cán bộ về trình độ công nghệ thông tin còn hạn chế, chưa kết hợp chặt 
chẽ quá trình ứng dụng CNTT với cải cách hành chính. Chưa chịu khó học hỏi để nâng 
cao trình độ áp dụng CNTT, đổi mới lề lối làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công 
tác.

- Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực CNTT chưa theo kịp yêu cầu cả về 
số lượng, cơ cấu, loại hình, cấp độ và chất lượng.

- Việc ứng dụng CNTT dưới thôn xóm còn khó khăn. Máy tính chưa được kết nối 
mạng mà đang dùng mạng 4G nên nhiều khi còn gián đoạn ảnh hưởng đến việc cập nhật 
công việc.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022
1. Tiếp tục  triển khai, thực hiện các văn bản của Trung ương, tỉnh, huyện về ứng 

dụng CNTT, phát triển hệ thống Chính quyền điện tử trên địa bàn xã Cao Thắng. 
2. Tiếp tục khai thác, hiệu quả Cổng thông tin điện tử tỉnh Hải Dương, của huyện 

Thanh Miện, của UBND xã Cao Thắng thông tin kịp thời về tình hình công tác của 
ngành, lĩnh vực, công tác cải cách hành chính, dịch vụ công đảm bảo người dân và doanh 
nghiệp khai thác, trao đổi thông tin hiệu quả, xây dựng thư viện trực tuyến cung cấp các 
văn bản của huyện, tỉnh, đơn phục vụ công tác chuyên môn. 

3. Tham gia tập huấn, phát triển ứng dụng nhằm nâng cao trình độ CNTT cho các 
cán bộ công chức, đáp ứng nhu cầu của cơ quan.

4. Xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT của UBND xã năm 2023. Hoàn thiện hồ 
sơ CNTT phục vụ công tác kiểm tra cải cách hành chính năm 2022. 

Trên đây báo cáo kết quả ứng CNTT 6 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm 
năm tháng cuối năm 2022 của UBND xã Cao Thắng./.

                                                                                     TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
Nơi nhận:                                                                                  CHỦ TỊCH
- Phòng VH& TT huyện NX;  (Báo cáo);                                                    
- TT Đảng ủy, TT HĐND;
- Lãnh đạo UBND;                                                                                
- TT MTTQ và các tổ chức thành viên;                                                  
- Lưu: VP, VT.                                                                              

                                                                                      Trần Mạnh Nhường
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