
ỦY BAN NHẨN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHÓ PHỦ QUÓC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ^f^/KH-UBND Phú Quốc, ngày (ý G tháng ^năm 2021

KÉ HOẠCH
ứng dụng công nghệ thông tỉn trong hoạt động của cơ quan nhà nước,

chương trình chuyển đổi sấ, phát triển Chính quyền số và đảm bảo
an toàn thông tỉn mạng thành phố Phú Quốc,

giai đoạn 2021-2025

Luật Công nghệ thông tin năm 2006; Luật Giao dịch điện tử năm 2005;
Luật an toàn ứiông tin mạng năm 2015;

Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chúứi phủ về ứng
dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Kế hoạch số 194/KH-ƯBND ngày 31/12/2020 của ƯBND tỉnh về ứng
dụng công nghệ thông tin ữong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển
Chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng tỉnh Kiên Giang, giai đoạn
2021-2025;

Ke hoạch số 186/KH-UBND ngày 24/12/2020 của ƯBND tỉnh Kiên
Giang về chuyển đổi số tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến
năm 2030.

ủy ban nhân dân thành phố Phú Quốc ban hành kế hoạch ứng dụng
CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, chương trình chuyển đổi số, phát
ữiển Chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng tìiành phố Phú Quốc,
giai đoạn 2021-2025, cụ thể như sau:

Phần I
KẾT QUẢ THựC HIỆN KÉ HOẠCH ỨNG DỤNG

CÔNG NGHẸ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG icơ QUAN
NHÀ NƯỚC THÀNH PHỔ PHÚ QUỐC, GIAI ĐOẠN 2016-2020

I. KÉT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
1. Môi trường pháp lý
- Chương trình hành động số 64-CTr/TƯ ngày 09/9/2015 của Tỉnh ủy

Kiên Giang vê việc thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ
Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu
phát triển bền vững và hội nhập quốc tế;

; Quyết định số 2639/QĐ-ƯBND ngày 25/11/2016 của Chủ tịch ƯBND
tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử tỉnh
Kiên Giang;



- Quyết định số 641/QĐ-ƯBND ngày 23/3/2017 của Chủ tịch ƯBND
tỉnh vê việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và cung cấp thông tin trên
Công thông tin điện tử (TTĐT) tỉnh Kiên Giang;

- Quyết định số 1010/QĐ-ƯBND ngày 04/5/2017 của Chủ tịch ƯBND
tỉnh vê việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số và chữ ký số
trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang;

- Quyết định số 129/QĐ-IJBND ngày 17/01/2017 của Chủ tịch ủy ban
nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tư tỉnh Kiên
Giang, phiên bản 1.0;

- Quyết định số 1457/QĐ-IJBND ngày 07/7/2017 của Chủ tịch ƯBND tỉnh
vê việc ứiành lập Đội ứng cứu sự cố máy tính ứên địa bàn tỉnh Kiên Giang;

- Kế hoạch số 144/KH-ƯBND ngày 14/9/2018 của ƯBND tỉnh về thực
hiện Chương trình mục tiêu CNTT tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2019-2020;

- Quyết định số 278/QĐ-lJB]SíD ngày 01/02/2019 của Chủ tịch ƯBND
tỉnh vê việc ban hành Quy chế ứng dụng phần mềm Quản lý văn bản trên địa
bàn tỉnh Kiên Giang;

- Kế hoạch số 82/KH-ƯBNp ngày 22/5/2019 của ƯBND tỉnh Kiên Giang
vệ hành động thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ
vê một sô nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triên Chính phủ điện tử giai đoạn
2019-2020, định hướng đến năm 2025;

- Quyết định 1869/QĐ-ƯBND ngày 21/08/2018 của Chủ tịch ƯBND tỉnh
về việc ban hành mã định danh các cơ quan, đơn vị nhà nước phục vụ kết nối,
liên thông các hệ thống thông tin (HTTT) tỉnh Kiên Giang;

- Kế hoạch số 57/KH-ƯBND ngày 12/02/2020 của ƯBND huyện Phú
Quốc về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước
huyện Phú Quốc năm 2020.

2. Hạ tầng kỹ thuật
- Được sự quan tâm của ƯBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền Thông,

UBND thành phố Phú Quốc đã nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT) ở
các cơ quan nhà nước cơ bản đáp ứng yêu cầu và tiếp nhận các chương trình, dự
án của tỉnh về đầu tư xây dựng, lắp đặt đưa vào hoạt động đảm bảo cơ bản hạ
tầng triển khai ứng dụng CNTT tập trung cho các cơ quan nhà nước trên địa
bàn thành phố. Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan nhà nước
trên địa bàn thành phố đạt 100%, các xã, phường đạt 95%. Tuỵ nhiên, hiện nay
có ừên 30% máy tính các xã, phưcmg có cấu hình tìiấp hoặc hết ứiời gian khấu
hao tìiường xuyên hư hỏng, cần được thay thế.

- 100% các cơ quan đơn vị ữiành phố, các xã, phưcmg đều kết nối mạng
LAN, Intemet và mạng diện rộng của tỉnh (WAN), lăp đặt camera tại các khu
vực chợ nhằm đảm bảo an ninh và phục vụ cho công tác điều hành, tác nghiệp.
Đồng thòi, 100% các phòng ban chuyên môn, ƯBND các xã, phường ưên địa



bàn tìiành phố triển khai kết nối mạng nội bộ, Intemet và mạng diện rộng của
tỉnh; xây dựng hệ ứiống phần mềm Một cửa điện tử kết nối liên tìiông từ các xã,
phưòfng đến ứiành phố, tỉnh và kết nối vào cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh
Kiên Giang.

- Trong năm đã vận hành Trung tâm điều hành thành phố thông minh Phú
Quôc, trong đó các hạng mục đã xây dựng hoàn thành như: hệ ứiông Wifì công
cộng, hệ thống camera giám sát, các thiết bị giám sát môi trường, chính quyền
điện tử, lưu trú trực tuyến, du lịch thông minh, trang thông tin du lịch.

3. Phát trỉển dữ ỉiêu
•

Xác địi^ dữ liệu là yếu tố trọng tâm để phát triển Chính phủ điện tử,
Chúứi phủ số phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Trong
những năm qua, các cơ quan nhà nước tăng cường triển khai, ứng dụng nhiều
HTTT, từng bước xây dựng các cơ sở dữ liệu (CSDL) chuyên ngành, CSDL
dùng chung, tiên hành chuân hóa nhăm cung cấp rộng rãi, chia sẽ thông tin của
các cơ quan nhà nước, tạo thuận lợi tối đa cho lưu thông dữ liệu trong tiến trình
xây dựng Chính quyền điện tử, tiêu biểu như:

- Hệ thống quản lý văn bản và điều hành.
- Hệ thống thư điện tử.
- Hệ thống cổng thông tin điện tử.
- Hệ thống Một cửa và Một cửa liên thông.
- Ngành Tài nguyên và Môi trường: Triển khai các HTTT công khai

thông tin về tài nguyên và môi trường, xây dựng hồ sơ địa chính, CSDL quản lý
đất đai. Triển khai hệ thống liên thông xử lý TTHC liên ứiông lĩnh vực đất đai.

- Ngành Y tế: ứng dụng phần mềm quản lý về bệnh nhân, thuốc, khám
chữa bệnh,...

- Ngành Tư pháp: ứng dụng phần mềm quản lý hộ tịch, hệ thống CSDL
về hơp đồng, giao dịch đã được công chứng.

- Ngành Nội vụ; Triển khai hệ thống phần mềm quản lý thi đua khen
thưởng, quản lý CBCCVC, chấm điểm CCHC.

- Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Hệ thống thông tin quan
trắc nguồn nước phục vụ nuôi ừồng thủy sản, hệ thống quản lý tàu cá chống
đánh bắt vi phạm.

- Ngành Giáo dục và Đào tạo: Phần mềm quản lý trường học, sổ liên lạc
điện tử, quản lý nhân sự ngành giáo dục, quản lý thống kê giáo dục.

- Ngành tài chính: Triển khai hệ thống TABMLS phục vụ quản lý công
tác tài chừih kế toán, phần mềm quản lý ngân sách, cấp mã số đối tượng quan
hệ ngân sách nhà nước

- Ngành dân tộc: HTTT dữ liệu về công tác dân tộc.
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4. ứng dụng CNTT trong nội bộ các cơ quan
- ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước đã được ữiển khai rộng

đến các cơ quan ban ngành, UBND các xã, phường từng bước đáp ứng tốt cổng
tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, chuyên môn nghiệp vụ, cải cách harứi chính,
đảm bảo truyền nhận thông tin đa chiều an toàn và nhanh chóng.

- Hệ thống camera giám sát trực tuyến triển khai tại Bộ phận tiếp nhận và
trả kêt quả (Bộ phận Một cửa) thành phô làm cơ sở cho việc giám sát thực ứii
công vụ và kịp thời chấn chỉnh phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, công
chức, viên chức khi tiêp xúc với người dân và doanh nghiệp.

- 100% cơ quan, đơn vị thành phố đã triển khai đồng bộ các hệ ứiống tíiư
điện tử (mail.kiengiang.gov.yn), hệ thống thông tin quản lý văn bản điện tử, hệ
thống qum lý văn bản và hồ sơ công việc (QLVB-HSCV). Các hệ ứiống dừng
chung (gôm hệ thông thông tin và cơ sở dữ liệu một cửa điện tử, hệ thống ứiông
tin và cơ sở dữ liệu quản lý văn bản, hệ thống tìiông tin và cơ sở dữ liệu quản lý
hành chúih) đã được ừiển khai tói các xã, phường trong thàiứi phố, từng bước tạo
ra môi trường làm việc chuyên nghiệp, liên thông, hiện đại và hiệu quả. Hệ thống
hội nghị truyền hình trực tuyến được triển khai hoạt động ổn định, đạt yêu cầu.

- Hoạt động Một cửa điện tử thành phố và 09 Bộ phận Một cửa tại 07 xã,
02 phường góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong cải cách hành
chính, bảo đảm tính công khai, minh bạch, môi trường làm việc thân thiện,
chuyên nghiệp cùng cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại, tạo thuận lợi cho người
dân, tổ chức, doanh nghiệp và phục vụ tốt sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cơ quan
nhà nước trong thành phố.

- Các cơ quan, đơn vị trong nhà nước đã từng bước sử dụng chữ ký số
chuyên dùng của Chính phủ trong việc ký ban hành văn bản, giao dịch với Kho
bạc, Bảo hiểm xã hội,...

5. ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghỉệp
- Việc ứng dụng CNTT tại Bộ phận một cửa trong việc giải quyết thủ tục

hành chính ngày càng được quan tâm, chú trọng nên việc tiếp nhận, xử lý và
trả kết quả TTHC cho dân được công khai, minh bạch và giải quyết nhanh
chóng hồ sơ góp phần tiết kiệm chi phí cũng như thời gian của người dân và
doanh nghiệp.

- Phần mềm một cửa điện tử được triển khai đồng bộ phục vụ công tác
tiếp nhận và giải quyết TTHC trên môi trường mạng ngày càng mang lại hiệu
quả tích cực.

- Thành phố Phú Quốc đã tích cực đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công
tác quảng bá và kinh doanh du lịch, tổ chức mua bán tour, đặt phòng trực tuyến,
ứng dụng những phần mềm chuyên dụng nhăm nâng cao hiệu quả hoạt động
kinh doanh và tìm kiếm thị trường; ứng dụng CNTT trong phát triển sản xuât
nông nghiệp, nâng cao nhận thức cho nông dân vê vị trí, vai trò và hiệu quả của
việc ứng dụng CNTT vào phát triển sản xuất nông nghiệp; lăp đặt hệ thông



camera giám sát giao thông, tự động điều khiển chu kỳ đèn tín hiệu giao thông
phù hợp với lưu lượng phương tiện trong từng thời điểm để giảm thiểu ùn tắc
giao thông.

- Hoàn thành việc xây dựng trung tâm vận hành tập trung để kết nối các
ứng dụng hiện hữu nhằm mục tiêu giám sát và quản lý dịch vụ thành phố
thông minh; nhằm tiếp nhận các sự cố, các thông tin phản ánh của người dân,
du khách và tổ chức trên địa bàn thành phố; tích hợp hệ thống camera giám
sát, kết nối hệ thống chính quyền điện tử; wifi công cộng, quản lý lưu trú,
giám sát môi trường...

6. Việc triển khai các hệ thống thông tỉn, cơ sở dữ liệu
- Từ khi triển khai thực hiện ứng dụng CNTT đến nay các thủ tục hành

chính công minh bạch, rõ ràng. Hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết và xử lý
nhanh chóng.

- Nhờ ứng dụng CNTT, người dân có thể tra cứu hồ sơ ứiuận lợi (tra trên
máy tra cứu đặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết cỊuả hoặc khi ở nhà vẫn có ứiể tra
tra cứu trên cổng ứiông tin điện tử của thành phố, tỉnh).

- Cơ sở vật chất được đầu tư đã tạo một môi trường làm việc hiện đại và
chuyên nghiệp hơn, đã nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, tăng năng suất cho
công việc, giảm được chi phí, thời gian và phục vụ tốt hơn cho người dân.

- Ngoài ra thời gian qua, tỉnh đã triển khai thí điểm đề án xây dựng Thành
phố thông minh Phú Quốc, với các hệ tìiống sau:

+ Xây dựng Chính quyền điện tử;
+ Hệ thống wifi công cộng;
+ Hệ thống thành phố an toàn kết hợp với hệ thống Camera giám sát

thông minh;

+ Hệ thống Quản lý lưu trú trực tuyến;
+ Hệ thống Giám sát môi trường;
+ Hệ thống Du lịch thông minh;
+ Hệ thống trung tâm điều hành tích họp tập trung.
- Tuy nhiên, vì đây là mô hình mới (có sự tham gia từ nhân viên đến lãnh

đạo vận hành hệ thống) trong việc giải quyết các thủ tục hành chính nên quá
trình vận hành đôi lúc còn lúng túng.

- Mặt khác, đường truyền intemet còn chậm dẫn đến sự liên tìiông giữa
các đơn vị còn gặp khó khăn, nên việc khai thác và sử dụng hệ thống chưa thật
sự nhanh chóng và đạt hiệu quả như mục tiêu đề ra.

7. Hiện trạng về nguồn nhân lực ửng dụng CNTT



- Hiện nay, 100% cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan nhà nước
biêt sử dụng máy tính trong xử lý công việc; 100% cơ quan, đom vị thành phố
đều có cán bộ phụ trách CNTT.

- Một cửa điện tử của thành phố gồm có 03 cán bộ chuyên trách về CNTT.
Trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ chuyên ừách về CNTT (văn bằng
trong lưửi vực CNTT): Đại học: 01, Cao đẳng: 02; Các cơ quan chuyên môn và
cán bộ xã, phường đa sô là kiêm nhiệm văn bằng chứng chỉ là A, B tin học.

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, hướng dẫn về CNTT, ƯBND
thành phô có sự quan tâm và cử cán bộ, công chức, viên chức phụ trách CNTT
tham gia lớp tập huấn do các cấp tổ chức.

II. NHỮNG KHÓ KHĂN, HẠN CHẾ
1. Hạ tầng
- Hạ tầng kỹ thuật CNTT trong các cơ quan Đảng và Nhà nước tuy đã và

đang được đầu tư trang bị theo Đề án xây dựng Chính quyền điện tử, tạo nền
tảng cho triển khai các ứng dụng CNTT, nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu
thực tế, hiệu quả đạt được chưa cao, trang thiết bị thường xuyên hư hỏng, cấu
hình yếu và xuống cấp.

- Tại các trường Tiểu học, việc đàu tư cho công nghệ thông tin vẫn chưa
đáp ứng tốt cho việc dạy và học môn tin học của cả giáo viên, học sinh.

- Hạ tầng mạng máy tính tại các xã, phường cũng chưa đáp ứng được nhu
cầu sử dụng trong việc quản lý, chỉ đạo và phục vụ nghiệp vụ chuyên môn.

- Khoảng cách số giữa các khu vực còn lớn, đặc biệt là các vùng sâu, vùng
xa (xã Thổ Châu), điều này gây khó khăn cho việc triển khai đồng bộ, trên diện
rộng ứng dụng CNTT.

2. ứng dụng
- Việc triển khai ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan nhà nước vẫn còn

nhiều hạn chế, chưa khai thác hết chức năng, công suất của hệ thống đã được
đầu tư.

- vẫn còn thiếu các phần mềm chuyên ngành, các cơ sở dữ liệu phục vụ
quản lý điều hành, liên thông trong toàn thành phố, tỉnh.

- Việc ứng dụng CNTT trong công tác quản lý và tác nghiệp tại xã,
phường vẫn còn yếu, hiệu quả đạt được chưa cao. Vì chưa nhận thây sự cân
thiết, vai trò và tầm quan trọng của CNTT trong quản lý, điêu hành của CCHC.

- Chưa có quy định, cơ sở pháp lý, hướng dẫn rõ ràng về chia sẻ, sử dụng
và tái sử dụng thông tin, dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước với nhau, giữa các
cơ quan nhà nước với người dân và doanh nghiệp, chưa đủ cơ sở pháp lý vê lưu
tĩôr điện tử, giao dịch hành chính và thanh toán trực tuyên.



- Tỷ lệ doanh nghiệp có Website vẫn còn ứiiếu và ít. Việc ứng dụng
CNTT ữong nông - lâm - ngư nghiệp, du lịch và dịch vụ, giao thông, thương
mại điện tử cần được đẩy mạnh hơn.

- Việc ứng dụng CNTT trong quản lý và giảng dạy chưa thực sự phát huy
hiệu quả của thiết bị hiện đại, chưa thiết thực với việc đổi mới phương pháp dạy
và học.

3. Đảm bảo an toàn thông tỉn
- Hạ tầng đảm bảo an toàn, an ninh, bảo mật thông tin cũng chưa đáp ứng

yêu cầu, hệ ứiống phòng chống virus chủ yếu mới chỉ triển khai ở mức đơn lẻ tại
các cơ quan, chưa xây dựng được các hệ thống phòng chống virus, chống thư
rác tổng ứiể.

- Các hệ thống thông tin quan trọng của ứiành phố chưa đầu tư hạ tầng với
hệ thống bảo mật có độ tin cậy cao, vẫn còn nhiều sơ hở trong đảm bảo an ninh
thông tin.

4. Nguồn nhân lực
- Nguồn nhân lực CNTT trong các cơ quan, đơn vị Đảng và Nhà nước

hiện vẫn còn ứiiếu và chưa đồng bộ, đặc biệt là ứiiếu cán bộ lãnh đạo CNTT cán
bộ chuyên trách CNTT chủ yếu vẫn là kiêm nhiệm, chưa qua đào tạo chính quy
về công nghệ thông tin. Đặc biệt, do ứiói quen, ngại thay đổi phương thức làm
việc của một số bộ phận cán bộ công chức nhất là tại các xã, phường còn là rào
cản lớn trong việc triển khai ứng dụng CNTT.

- Mặc dù trên địa bàn thành phố đã có nhiều trung tâm đào tạo nhưng
chưa có một ừaing tâm chuyên đào tạo công nghệ thông tin một cách bài bản cả
về kỹ thuật và quản lý để có thể đáp ứng nhu cầu về đội ngũ cán bộ trong ứng
dụng, phát triển CNTT phục vụ phát triển kinh tế xã hội một cách cân xứng.

5. Cơ chế chính sách
Ị  0^

Vê cơ chê chính sách: Chưa có cơ chê hô trợ, ưu đãi cho cán bộ chuyên
trách CNTT nên rất khó khăn trong việc tuyển dụng, thu hút nguồn nhân lực
chất lượng cao vào làm việc trong cơ quan nhà nước tại thành phố.

Phần II
NỘI DUNG KÉ HOẠCH

L MỤC TIÊU TỎNG QUÁT
- Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý nhà nước của cơ

quan nhà nước trên địa bàn thành phô trong giai đoạn 2021-2025 nhăm xây
dựng, phát triển Chính quyền điện tử/Chính quyền số thành phố Phú Quốc, gán
kết chặt chẽ với chuyển đổi số và phát triển đô thị thông minh, đảm bảo an toàn,
an ninh mạng của thành phố.



- Đến năm 2030, cơ bản hoàn thiện mô hình Chính quyền số, hình ứiành
xã hội số, kinh tế số; thành phố thông minh. Dùng CNTT va ữuyền thông, công
nghệ sô làm động lực đê phát tríên kinh tế - xã hội địa phương. Hình tíiành và
phát triên môi trường an toàn, tiện ích phục vụ tối đa nhu cầu sản xuất, kinh
doanh cũng như sinh hoạt cộng đồng của người dân.

- Tạo chuyển biến, nâng cao nhận thức của CBCCVC, nhất là người đứng
đầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn ứiể và ƯBND các xã, phường trong đẩy mạnh
ú^g dụng CNTT, xây dựng chính quyên điện tử, hướng tới chính quyền số, kinh
tế số, xã hội số; coi chuyển đổi số là bắt buộc, mang tính mặc định, chuyển đổi
số phải toàn trình, từ đầu đến cuối.

- Triển khai các nhiệm vụ ứng dụng và phát triển CNTT đảm bảo tuân thủ
kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Kiên Giang và tuân thủ Khung Kiến trúc
Chúứi phủ điện tử Việt Nam.

- Cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến, trên diện rộng cho người
dân và doanh nghiệp, làm cho hoạt động của cơ quan nhà nước minh bạch hơn,
phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. Tạo môi trường làm việc điện tử
rộng khắp, tin học hóa hầu hết các hoạt động, phát triển các cơ sở dữ liệu trọng
điểm trong các cơ quan nhà nước. Từng bước hình thành văn hóa số, tạo cho
ngưòi dân có thói quen sử dụng dịch vụ số.

- Phát triển và nâng cao chất lượng hạ tầng CNTT đã được trang bị; tiếp
tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trên mọi lĩnh vực; chú trọng phát triển các ứng
dụng hỗ trợ nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất. Đẩy mạnh việc đào tạo và
sử dụng nguồn nhân lực, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu ứng dụng và phát triển
CNTT trong cơ quan nhà nước.

- Xây dựng và hoàn ứiiện các HTTT, CSDL chuyên ngành góp phần đảm
bảo an toàn hệ thống ứiông tin dùng chung hướng tới phát triển Chính quyền điện
tử/Chừứi quyền số gắn với chuyển đổi số và an toàn ứiông tin, an ninh mạng.

II. MỤC TIÊU CỤ THẺ
1. ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong các cơ quan,

đơn vi

- Tiếp tục xây dựng, phát triển hệ thống nền tảng Chính quyền điện tử tỉ^
Kiên Giang gắn với xây dựng đô thị thông minh tuân thủ Kiến trúc Chính quyên
điện tử đã phê duyệt, cập nhật.

- Tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước của ứiành phố dưới
dạng điện tử đạt 100%.

- Đến năm 2025, 80% hồ sơ công việc tại thành phố và 60% hồ sơ công
việc tại các xã, phường được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc
thuộc phạm vi bí mật nhà nước).



- 100% cơ quan nhà nước từ thành phố đến xã, phưòrng xây dựng và triển
khai hệ ứiống thông tin chuyên ngành; 60% dữ liệu quản lý của các cơ quan
hành chừứi nhà nước được số liệu hóa, lưu trữ tập ừung.

-100% địa bàn hành chúứi được kéo cáp quang intemet.
- Phát huy hiệu quả hệ thống ứiư điện tử; đẩy mạnh ứng dụng phần mềm

QLVB-HSCV để thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan, ban,
ngành, UBND từ thành phố đến các xã, phường.

- Xây dựng và triển khai việc ứng dụng CNTT vào các hoạt động nghiệp
vụ phù hợp với đặc thù của từng cơ quan.

- Đẩy mạnh sử dụng chữ ký số trong hoạt động của các cơ quan nhà nước
trên địa bàn thành phố nhằm đảm bảo an toàn thông tin trên môi trường mạng.

- Tăng cường cung cấp thông tin trên cổng tìiông tin điện tử của thành
phố, đặc biệt là các tin hoạt động chỉ đạo điều hành, thông tin kinh tế xã hội của
địa phương, thông tin tuyên truyền....

- Rút ngắn tìiời gian hội họp, từng bước giảm việc sử dụng tài liệu giấy
thông qua việc sử dụng tài liệu ữên hệ thống CNTT.

2. ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp
- Kết nối, liên thông hệ thống thông tin với các cơ sở dữ liệu phát triển

Chính quyền số bao gồm các cơ sở dữ liệu (Ịuốc gia tạo nền tảng phát triển
Chính quyền số bao gồm các cơ sở dữ liệu quốc gia về Dân cư, Đất đai, doanh
nghiệp, Tài chính, Bảo hiểm, Tư pháp,... góp phần cung cấp dịch vụ công kịp
thời, nhanh chóng và hiệu quả hơn; tinh giản giây tờ trên cơ sở hoàn thiện CSDL
công dân (hình thành công dân số).

- 100% người dân và doanh nghiệp tham gia hệ thống Chính quyền điện
tử, dịch vụ đô thị thông minh được xác thực định danh điện tử thông suôt hợp
nhất với hệ thống Trung ương.

- 100% địa bàn tìiành phố được phủ sóng mạng 4G, hướng đến mạng di
động ứiế hệ mới 5G.

- 50% người dùng điện ứioại thông minh (Smartphone) được tiếp cận với
các dịch vụ chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh, tham gia vào hoạt
động thanh toán điện tử.

- 90% doanh nghiệp ứng dụng CNTT ữong hoạt động sản xuất, kinh doaiửi.
- Duy trì hoạt động của cổng thông tin điện tử thành phố để cung cấp các

văn bản chỉ đạo điều hành, cải cách hành chính, dịch vụ công trực tuyến, tin tức
sự kiện diễn ra trong thành phố,...

- Tiếp tục đưa các tìiủ tục hành chính công lên cổng thông tin điện tử
thành phố để phục vụ người dân và doanh nghiệp có thể tra cứu một cách dễ
dàng hơn.

3. Củng cô và phát trỉển hạ tâng kỹ thuật
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- Tiếp tục ừiển khai thực hiện Đề án xây dựng ứiành phố thông minh Phú
Quốc các giai đoạn tiếp theo.

- Triển khai các giải pháp tăng cường đảm bảo an toàn ứiông tin, an ninh
thông tin cho Công thông tin điện tử của thành phố; đảm bảo an toàn thông tin
găn liên với hoạt động ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước và xây dựng
Chửứi quyền điện tử/Chính quyền số tíiành phố Phú Quốc.

- Tăng cường triển khai giải pháp an toàn dữ liệu và phòng, chống virus
mạng máy tính của các cơ quan, đơn vị.

4. Nguồn nhân lực ửng dụng công nghệ thông tin
- Quan tâm cử cán bộ, công chức đi tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng về ứng

dụng công nghệ thông tin.

- Phối họrp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực CNTT cho cán bộ công
chức thành phô, nhât là đội ngũ tham gia vận hành, sử dụng các tính năng của hê
thông trung tâm vận hành thành phố thông minh Phú Quốc.

- Từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có trình độ về công
nghệ thông tin và truyền thông làm việc trong các cơ quan nhà nước.

III. NHIỆM VỤ
•  •

1. Nâng cao nhận thức về chuyển đổi số
- Chuyển đổi số trước tiên là chuyển đổi nhận thức từ người đứng đầu các

cơ quan, đơn vị. Người đứng đầu chịu trách nhiệm trực tiếp về chuyển đổi số
trong cơ quan, tổ chức, lĩnh vực, địa bàn mình phụ trách, tổ chức cam kết đổi
mới, cho phép thử nghiệm cái mới, ứng dụng công nghệ mới vì mục tiêu phát
triển bền vững.

- Quan tâm cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp tập huấn
kiến thức cơ bản về chuyển đổi số, phương thức tạo lập hình thành hệ thống
thông tin trong chuyển đổi số.

2. Hoàn thỉện môi trường pháp iý
- Tiếp tục triển khai, cập nhật các văn bản chỉ đạo, điều hành tạo hành

lang pháp lý thuận lợi để triển khai thực hiện các ứng dụng và phát triên CNTT
trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn, đảm bảo các tiêu chuân kỹ thuật và bảo
mật trong công tác quản lý, điều hành công việc, trao đôi văn bản điện tử qua
mạng của các cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của
các cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị, góp phân xây dựng Chính quyên
điện tử/Chính quyền số thành phố Phú Quốc.

- Cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh gắn kết với chuyển đổi
số, hướng tới Kiến trúc Chính quyền số.

- Quan tâm hơn nữa đến các cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ cán
bộ chuyên trách CNTT trong các cơ quan nhà nước và phát động phong trào ứii
đua khen thưởng.
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- Tuyên truyền các chính sách ứiúc đẩy người dân và doanh nghiệp sử dụng
hiệu quả các DVCTT, ứng dụng CNTT trong hoạt động sản xuât, kinh doanh.

3. Phát trỉển hạ tầng kỹ thuật
- Tiếp tục đầu tư, nâng cấp hoàn thiện, phát triển hạ tầng kỹ thuật đảm bảo

ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan nhà nước: trang tíiiết bị CNTT, hạ tầng
mạng LAN, mạng Intemet tốc độ cao,... đảm bảo các điều kiện cần ứiiết sẵn
sàng thực hiện kết nối, triển khai ứng dụng CNTT hướng tới hình thành hạ tầng
số cho Chính quyền số.

- Triển khai sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan
Đảng, Nhà nước, xác định đây là hạ tầng truyền dẫn căn bản trong kết nối các
HTTT Chính quyền điện tử và liên thông, chia sẽ dữ liệu từ tìiành phố đến các
xã, phưòỉng.

- Xây dựng, phát triển hạ tầng kết nối rộng khắp chất lượng cao trên địa
bàn, đảm bảo tính đồng bộ, nhất là hạ tầng viễn thông tại xã vùng sâu, vùng xa
(Thổ Châu); nâng cấp mạng di động 4G, phát triển hạ tầng mạng 5G, triển khai
các giải pháp để phổ cập điện thoại di động thông minh đến nhân dân ữên địa
bàn thành phố.

4. Trỉển khai các hệ thấng thông tín và phát triển dữ lỉệu
- Triển khai thực hiện ứng dụng CNTT trong các thủ tục hành chính

công minh bạch, rõ ràng; người dân có thể tra cứu hồ sơ thuận lợi (tra trên máy
tra cứu đặt tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc khi ở nhà vẫn có ứiể tra cứu
trên Cổng thông tin điện tử của ứiành phố, tỉnh).

- Đầu tư cơ sở vật chất tạo một môi trường làm việc hiện đại và chuyên
nghiệp hơn, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, tăng năng suất cho công việc,
giảm được chi phí, thời gian và phục vụ tôt hơn cho người dân.

- Từng bước thực hiện lộ trình chuyển đổi số; số hóa, triển khai CSDL
dùng chung, chuyên ngành, kết nối vói các CSDL, HTTT triển khai từ tnmg
ương đến địa phương; Chuẩn hóa hồ sơ điện tử từ hệ thống quản lý văn bản,
Một cửa điện tử, các hệ thống thông tin phục vụ phát triển Chính quyền điện tử.

5. Phát trỉển các ứng dụng, dịch vụ
- Sử dụng hiệu quả Phần mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc, bảo

đảm kết nối liên thông, thông suốt để thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử tói
các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố; đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số
chuyên dùng ừong hệ thống hành chính nhà nước.

- Tích cực sử dụng hệ ứiống thư điện tử công vụ phục vụ ữao đổi công
việc giữa các cơ quan nhà nước.

- Tiếp tục tuyên truyền hệ thống cổng dịch vụ công và HTTT một cửa
điện tử nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp có hiệu quả hơn.

6. An toàn, an ninh thông tỉn
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- Triển khai các chính sách và quy định về an toàn, bảo mật thông tin, dữ
liệu sô như: Quy định vê trách nhiệm của nhân sự có tương tác với dữ liệu nhạy
c^; quy định băt buộc vê chuân mã hóa dữ liệu lưu trữ, mã hóa trong giao
tiêp/kêt nôi giữa các hệ thông, đăng nhập; các quy định và ứiực hiện đánh giá
đây đủ vê tính an toàn, an ninh ứiông tin khi sử dụng các giải pháp của bên ứiứ
ba hoặc xây dựng một sản phâm mới, một kết nối mới.

- Triển khai các chương trình nâng cao nhận ứiức về an ninh, an toàn ứiông
tin, tính riêng tư đến cán bộ nhân viên trong cơ quan nhà nước và các doanh
nghiệp chuyển đổi số.

- Thường xuyên rà soát, cập nhật, phê duyệt cấp độ an toàn HTTT và triển
khai phương án đảm bảo an toàn HTTT theo cấp độ; áp dụng hệ thống quản lý
an toàn thông tin mạng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật vào hoạt động của
cơ quan nhà nước.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và ừang bị kỹ năng
cơ bản vê an toàn thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức, ngưòi lao động
trong cơ quan, tổ chức nhà nước và người dùng Intemer trên địa bàn; tăng
cường chia sẽ, cung cấp thông tin về sự cố an toàn mạng.

7. Đảm bảo nguồn nhân lực ửng dụng CNTT
- Quan tâm bồi dưỡng, nâng cao nhận thức cho cán bộ lãnh đạo cơ quan

nhà nước các đơn vị về phát triển Chính quyền số.
- Thường xuyên cử cán bộ, công chức, viên chức, viên chức tiiam gia các

lớp đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng ứng dụng CNTT, kỹ năng số, kỹ năng phân
tích dữ liệu đê săn sàng chuyên đôi môi trường làm việc sang môi trường sô đảm
bảo đáp ứng yêu cầu công việc.

- Tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức, thay đổi ứiói quen hàiứi vi,
tạo sự đồng tìiuận của người dân, doanh nghiệp về phát triển Chính quyền điện
tử, Chừih quyền số.

- Mỗi cơ quan, đơn vị sẽ bố trí ít nhất một cán bộ chuyên ừách CNTT,
đảm bảo an toàn thông tin và vận hành thông suốt hệ thống thông tin cơ quan,
đơn vị.

IV. GIẢI PHÁP
1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền
- Tuyên truyền, quảng bá, hướng dẫn cho cán bộ, công chức, viên chức,

doanh nghiệp, người dân trên địa bàn thành phô khai thác, ứng dụng CNTT một
cách có hiệu quả.

- Tuyên truyền trên các kênh ứiông tin đại chúng để nâng cao nhận ứiức,
hình thành văn hóa số cho người dân, tạo điêu kiện tiêp cận các dịch vụ Chừứi
quyền số, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiên mặt,....
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- Tuỵên truyền người dân tíiường xuyên sử dụng điện thoại thông minh
để có thể tiếp cận dịch vụ số mọi lúc, mọi nơi.

- Đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai thực hiện các chương trình, kế
hoạch, đề án, dự án số hóa, chuyển đổi quy trình nghiệp vụ của cơ quan nhà
nước, các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành phục vụ yêu cầu quản lý nhà
nước hô trợ doanh nghiệp phát triên, từng bước hình ứiành các hệ thống cơ sở
dữ liệu dùng chung.

2. Phát triển các mô hình kết hợp gỉữa các cơ quan nhà nước,
doanh nghiệp

- Tiếp tục cung cấp dịch vụ phục vụ người dân và doanh nghiệp như: Hệ
thông Một cửa điện tử, hướng dẫn giải quyết các TTHC qua dịch vụ bưu chứửi,
dịch vụ công trực tuyến,...

- Duy trì sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc của các
cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố; phối họp với tỉnh giám sát an toàn
thông tin mạng cho các hệ thống dùng chung.

- Phối họp, tạo điều kiện, hỗ trợ doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, dịch
vụ số cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn nhằm triển khai các dịch vụ
Chính quyền số thuận lợi.

- Khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng CNTT trong phát triển kinh tế,
sản xuất kinh doanh và quản lý nhằm nâng cao năng suất lao động, năng lực
cạnh tranh của doanh nghiệp tạo ra thị trường thương mại điện tử lành mạnh ứng
dụng rộng rãi thương mại điện tử trong doanh nghiệp và cộng đồng.

- Triển khai các quy tắc ứng xử trên môi ữường số cho doanh nghiệp và
người dân nhằm tránh các ảnh hưởng, tác động tiêu cực bỏi công nghệ số.

3. ứng dụng hỉệu quả các công nghệ
- ứng dụng hiệu quả CNTT phục vụ xây dựng Chính quyền điện tử hướng

tới Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và ứng dụng các công nghệ mới như: trí
tuệ nhân tạo (AI), chuỗi khối (Blockchain), Intemet kết nối vạn vật (loT), dữ
liệu lớn (Big Data),...

- Chuyển đổi hạ tầng CNTT thành hạ tầng số ứng dụng công nghệ điện
toán đám mây phục vụ kết nối, quản lý các nguồn lực, dữ liệu của cơ quan nhà
nước một cách an toàn, linh hoạt, ổn định và hiệu quả.

4. Giảỉ pháp tồ chức, trỉển khai
- Nghiên cứu xây dựnệ cơ chế khuyến khích, chính sách cho nguồn nhân

lực phục vụ công cuộc chuyển đổi số; cử CBCCVC đặc biệt là Thủ trưởng các
cơ quan, đơn vị tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng ứng dụng CNTT và phát
triển CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành và
ƯBND các xã, phường phát huy tối đa vai trò quản lý nhà nước, tổ chức triển
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khai ứng dụng CNTT tại các cơ quan, đơn vị nhằm xây dựng thành công Chúứi
quyên điện tử.

- Tiếp tục duy trì và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ chuyên trách
CNTT vê công tác phôi hợp đảm báo an toàn thông tin, phòng chống tấn công

giám sát, báo cáo sự cô,...
- Đảm bảo tuân thủ Kiến trúc Chính phủ điện tử, Kiến trúc Chính quyền

điện tử tỉnh Kiên Giang đã ban hành.

- Triển khai mô hình phòng họp thông minh kết hợp hội nghị trực tuyến
hướng tới mục tiêu họp không tập trung và không giấy tờ; thực hiện việc gửi và
nhận văn bản giữa các cơ quan, ban, ngành thông qua môi trường mạng (trừ các
văn bản mật).

- Triển khai các Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của tỉnh gồm các thành
phân chính như sau: Hệ thông quản lý định danh và xác thực người dùng tập
trung (SSO) phục vụ dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp; kết nối ứianh
toán điện tử; kết nối dịch vụ bưu chính để chuyển phát hồ sơ; cung cấp thông tin
tình trạng giải quyết hồ sơ hành chính; tích hợp, cung cấp dữ liệu; liên thông các
hệ ứiống ứiông tin.

V. KINH PHÍ THựC HIỆN
1. Các cơ quan, đơn vị tự cân đối nguồn ngân sách được giao để đảm bảo

duy trì triển khai ứng dụng CNTT.
2. ủy ban nhân dân thành phố sẽ hỗ trợ một phần kinh phí cho các địa

phương thực sự khó khăn khi triển khai nhiệm vụ ứng dụng CNTT.
3. ủy ban nhân dân các xã, phường cân đối kinh phí của địa phương đảm

bảo ứiực hiện các dự án, nhiệm vụ ứng dụng CNTT phục vụ cho hoạt động
thuộc phạm vi của địa phương mình; đồng thòi ừanh thủ sự tài trợ, viện trợ tìr
các tô chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp, tô chức kinh tê.

VI. TỔ CHỨC THựC HIỆN
1. Phòng Văn hoá và Thông tin thành phố
- Triển khai, hướng dẫn thực hiện các văn bản của Bộ Thông tin và

Truyền thông; Sở Thông tin và Truyền thông các quy chuẩn, tiêu chuẩn về ứng
dụng CNTT, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch theo
quy định.

- Chỉ đạo triển khai công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về ứng
dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

- Phối họp với các cơ quan chức năng trong việc đưa một số dịch vụ công
lên Cổng ứiông tin điện tử thành phố; phối hợp với các cơ quan kiểm ừa, giám
sát việc ứng dụng CNTT phục vụ triển khai Chính quyền điện tử/Chính quyên
số trong các hoạt động của cơ quan nhà nước.

2. Văn phòng HĐND và UBND thành phố
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- Chủ trì, phối họrp với các cơ quan, đơn vị có liên quan đẩy manh ứng
dụng hệ thống phần mềm QLVB-HSCV của ữiành phố đảm bảo đạt mục tiêu kế
hoạch đê ra.

- Phối hợp với Phòng Nội vụ triển khai thực hiện dự án một cửa liên tìiông
hiện đại; triển khai và ứng dụng các phần mềm nhằm CCHC theo cơ chế một
cửa và một cửa liên thông.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan ứiam mưu cho ƯBND
thành phố triển khai ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO
9001:2015 trong việc thực hiện các TTHC và ứng dụng CNTT có hiệu quả.

- Chỉ đạo hệ thống một cửa, một cửa liên thông triển khai các biện pháp
tuyên truyền, hướng dẫn đến ngưòd dân, doanh nghiệp về các dịch vụ công được
cung cấp bằng hình thức trực tuyến với cơ quan nhà nước các cấp.

- Phối họrp với ngành có liên quan tham mưu cho ƯBND thành phố thu
hút nguồn lực và các nguồn hỗ trợ để thực hiện kế hoạch có hiệu quả.

- Tiếp tục triển khai, thực hiện kết nối, chia sẽ thông tin, dữ liệu giữa các
ứng dụng dùng chimg, chuyên ngành, các HTTT trong nội bộ ứiông qua nền
tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung của tỉnh (LGSP).

3. Phòng Tàỉ chính - Ke hoạch thành phố
- Chủ trì, phối họp với các cơ quan, đơn vị cân đối nguồn kinh phí cho việc

phát triển và ứng dụng CNTT của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường
hướng tói xây dựng Chính quyền điện tử/Chính quyền số.

- Hướng dẫn chuyên môn cho các đơn vị sử dụng ngân sách triển khai các
hoạt động ứng dụng CNTT theo đúng quy định.

4. Phòng Nội vụ thành phố
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn ƯBND thành phố, UBND

các xã, phường tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả Chương trình cải cách
hành chính trên địa bàn thành phố; tiếp tục ứieo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn
vị đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong thực hiện cải cách hành chính.

- Chủ trì và phối họp với các cơ quan chức năng quy hoạch đào tạo, bồi
dưỡng, cán bộ, công chức đảm bảo thực hiện kế hoạch này.

- Chủ trì, phối họp với các cơ quan hành chính nhà nước và các cơ quan
chức năng có liên quan hướng dẫn các cơ quan, đơn vị nhà nước cải tiến quỵ
trình công việc, thủ tục và chuân hóa nghiệp vụ, áp dụng hệ thông quản lý chât
lượng theo/tiêu chuẩn ISO.

5. Các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân thành phá
- Cărf cứ.vào chực năng, nhiệm vụ của mình thực hiện có hiệu quả kế

hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước.
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- Thủ trưởng các đơn vị quan tâm, quyết liệt chỉ đạo hơn nữa việc ứng
dụng CNTT trong thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, đặc biệt gắn việc ứng
dụng CNTT với thực hiện cải cách hành chính.

- Quan tâm cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp tập huấn
phân mêm quản lý văn bản và nâng cao kiến thức ứng dụng CNTT.

- Phối hơp với Ban biên tập cổng thông tin điện tử thành phố cung cấp
thông tin lên cổng thông tin điện tử thành phố.

- Định kỳ hàng năm hoặc đột xuất (khi có yêu cầu) các ngành, đơn vị gửi
báo cáo cho UBND thành phô (thông qua Phòng Văn hóa và Thông tin) về tình
hình, kết quả ừiển khai thực hiện Kế hoạch này.

6. ủy ban nhân dân các xã, phường
- Căn cứ vào kế hoạch của thành phố xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT

trong hoạt động của cơ quan nhà nước, chương trình Chuyển đổi số, phát triển
Chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng xã, phường, giai đoạn 2021-
2025 phù hợp với tình hình của địa phương.

- Chủ động phối họp với cơ quan chuyên môn triển khai phần mềm quản
lý văn bản liên thông.

- Tăng cường sử dụng các hệ thống ứng dụng CNTT như: Hệ thống
QLVB-HSCV, hệ thống thư điện tử, hệ thống một cửa điện tử,... đảm bảo công
tác tiếp nhận, hoàn trả kết quả hồ sơ của tất cả các TTHC được thực hiện tại Bộ
phận tiếp nhận và trả kết quả có hiệu quả.

- Định kỳ hàng năm hoặc đột xuất (khi có yêu cầu) ƯBND các xã, phườnẹ
gửi báo cáo cho ƯBND thành phố (thông qua Phòng Văn hóa và Thông tin) vê
tình hình, kết quả triển khai thực hiện Ke hoạch này.

Trên đây là kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà
nước, chương trình Chuyển đổi số, phát triển Chính quyền số và đảm bảo an
toàn thông tin mạng thành phố Phú Quốc, giai đoạn 2021-2025. Đê nghị các cơ
quan, đơn vị liên quan, ƯBND các xã, phường, căn cứ chỷc năng, nhiệm vụnghiêm túc triển khai, thực hiện có hiệu quả Kế hoạch nàỵ.^Ị^
Nơi nhận:
- UBND tỉnh Kiên Giang;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Các cơ quan, ban ngành thành phô;
- UBND các xã, phường;
- Phòng VH&TT;
-LĐVP,đ/cT.Thảo,Thi;
-Lưu:

1<jCỊỈỦ tịch
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Văn Nghiệp
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