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KẾ HOẠCH 

Hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử  

thành phố năm 2021 

 

Thực hiện Kế hoạch số 280/KH-BCĐ ngày 20/5/2021 của Ban chỉ đạo xây 

dựng Chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn về hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng 

Chính quyền điện tử tỉnh năm 2021; Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử 

thành phố Bắc Kạn xây dựng Kế hoạch hoạt động năm 2021, với những nội dung 

cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

- Đảm bảo vai trò, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo trong công tác tham mưu 

cho UBND thành phố chỉ đạo triển khai xây dựng Chính quyền điện tử (CQĐT) tại 

các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố và UBND các xã, phường. Từ đó, góp phần 

nâng cao hiệu quả cải cách hành chính và chỉ số hài lòng của doanh nghiệp và người 

dân; tiếp tục hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật; bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng; 

đảm bảo đáp ứng các yêu cầu xây dựng Chính quyền điện tử theo Nghị quyết số 

17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 

phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020 và định hướng đến năm 2025. 

- Các thành viên Ban Chỉ đạo phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, 

kiểm tra, đôn đốc và kiến nghị, đề xuất các nhiệm vụ xây dựng CQĐT của thành 

phố Bắc Kạn. 

II. NỘI DUNG 

STT Nội dung công việc 
Đơn vị chủ trì tham 

mưu thực hiện 

Thời gian 

hoàn 

thành 

Kết quả 

dự kiến 

I Xây dựng, hoàn thiện thể chế 

1 

Xây dựng Kế hoạch triển khai 

Chiến lược phát triển CQĐT hướng 

tới Chính quyền số giai đoạn 2021-

2025, định hướng đến năm 2030 

Cơ quan thường trực 

Ban Chỉ đạo 

 

Quý IV 

 

Kế hoạch của 

UBND thành 

phố 

5 

Tham mưu UBND thành phố 

chỉ đạo xây dựng Đề án Đô thị thông 

minh của thành phố. 

Văn phòng HĐND-

UBND 

(cơ quan thành viên 

Ban Chỉ đạo) 

Quý III 

Đề án Đô thị 

thông minh 

của thành phố 



STT Nội dung công việc 
Đơn vị chủ trì tham 

mưu thực hiện 

Thời gian 

hoàn 

thành 

Kết quả 

dự kiến 

II Triển khai các nền tảng, hệ thống thông tin, CSDL 

1 

Phối hợp với các đơn vị liên 

quan hoàn thiện hệ thống  hội 

nghị truyền hình trực tuyến đến 

cấp xã theo quy định hiện hành. 

Văn phòng HĐND-

UBND thành phố; 

UBND xã, phường 

 

Quý III-IV 

 

Hệ thống truyền 

hình được hoàn 

thiện theo tiêu 

chuẩn hiện hành 

2 

Đề xuất hoàn thiện mạng LAN 

của UBND 08 xã, phường và trang 

bị thiết bị tường lửa bảo vệ mạng 

LAN của UBND thành phố và 

UBND xã, phường. 

Cơ quan thường trực 

Ban Chỉ đạo 

 

Quý II 
Văn bản đề 

xuất 

III Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị thành phố và UBND xã, phường 

1 
Đôn đốc việc sử dụng phần 

mềm dùng chung.  

Cơ quan thường trực 

Ban Chỉ đạo 

 

 

 

 

Thường 

xuyên 

Văn bản của 

UBND thành 

phố 

2 

Đôn đốc việc nâng cấp, hoàn 

thiện mạng nội bộ (LAN) tại 

UBND xã, phường sẵn sàng kết 

nối với mạng diện rộng (WAN) 

của tỉnh; trang bị thiết bị tường lửa 

bảo vệ mạng LAN của UBND 

thành phố và UBND xã, phường.  

Năm 2021 

3 

Đôn đốc việc đảm bảo an toàn 

thông tin mạng tại các phòng, ban, 

đơn vị và UBND xã, phường.  

Thường 

xuyên 

4 

Đẩy mạnh tuyên truyền về 

Chuyển đổi số và xây dựng “Công 

dân điện tử”.  Quý III 

 

5 

Tham mưu UBND thành phố 

lựa chọn 01 xã, phường thực hiện 

Chuyển đổi số. 

IV Công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện 

 

Ban hành kế hoạch kiểm tra, 

đánh giá tình hình xây dựng 

CQĐT tại phòng, ban, đơn vị, 

UBND xã, phường và theo dõi, 

đôn đốc các đơn vị, địa phương 

trong triển khai xây dựng CQĐT 

Cơ quan thường trực 

Ban Chỉ đạo 

 

Quý IV 
Văn bản của 

Ban Chỉ đạo 



STT Nội dung công việc 
Đơn vị chủ trì tham 

mưu thực hiện 

Thời gian 

hoàn 

thành 

Kết quả 

dự kiến 

theo kế hoạch đề ra 

IV Hoạt động khác 

1 

Rà soát, kiện toàn, bổ sung chức 

năng, nhiệm vụ cho Ban chỉ đạo, 

Tổ giúp việc Ban chỉ đạo xây 

dựng CQĐT thành phố. 

 

Cơ quan thường trực 

Ban Chỉ đạo 

 

 

 

 

Quý III 

Quyết định 

của UBND 

thành phố 

2 
Họp Ban Chỉ đạo xây dựng 

CQĐT thành phố. 
Quý IV  

3 

Tham gia các Hội nghị, Hội thảo 

liên quan do các Sở ngành, UBND 

tỉnh tổ chức 

Theo giấy 

mời của các 

Sở, ngành, 

UBND tỉnh 

 

Trên đây là Kế hoạch Hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện 

tử thành phố năm 2021./.  

 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- UBND tỉnh; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- CT, các PCT UBND TP; 

- Thành viên BCĐ Xây dựng CQĐT TP; 

- Các phòng, ban, đơn vị TP; 

- UBND các xã, phường; 

- Lưu: VT, VHTT. 

KT. TRƯỞNG BAN  

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN 

Nguyễn Thị Huế 
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