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BÁO CÁO SƠ KẾT 
Thực hiện Đề án số 11- ĐA/TU, ngày 30 tháng 06 năm 2021 của thành uỷ 

Chí Linh về  Xây dựng thành phố thông minh giai đoạn 2021 - 2025, 
định hướng đến năm 2030

Thực hiện Đề án số 11- ĐA/TU, ngày 30 tháng 06 năm 2021 của Thành ủy 
Chí Linh về Xây dựng thành phố thông minh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng 
đến năm 2030;

Ủy ban nhân dân xã Hưng Đạo Báo cáo sơ kết xây dựng thành phố thông 
minh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 cụ thể như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
1. Việc quán triệt, triển khai các nội dung của Đề án đến các ban, 

ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn.
Thực hiện mục tiêu chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh là chủ trương 

lớn của thành phố. Để thành công ngoài sự vào cuộc quyết tâm của toàn hệ thống 
chính trị thì sự thấu hiểu, hợp sức của toàn xã hội là yếu tố then chốt. Chuyển đổi 
số, xây dựng đô thị thông minh chỉ thực sự thành công khi mỗi một người dân, 
doanh nghiệp tích cực tham gia và thụ hưởng các lợi ích mà nó mang lại một cách 
công bằng, bình đẳng và nhân văn rộng khắp theo đúng tinh thần “Không ai bị bỏ 
lại phía sau”.

Để việc triển khai xây dựng Đề án đạt kết quả cao công tác tuyên truyền được 
coi là nhiệm vụ đầu tiên và xuyên suốt trong việc thực hiện, bởi để thay đổi nhận 
thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về xây dựng đô thị thông minh không phải 
một sớm một chiều. Chính vì vậy, Đảng bộ và chính quyền xã Hưng Đạo đã chú 
trọng trong việc tổ chức tuyên truyền qua các kênh cho toàn thể người dân với 
nhiều hình thức: tuyên truyền trong các hội nghị, hội họp, tuyên truyền băng rôn, 
khẩu hiệu và tuyên truyền qua hệ thống đài truyền thanh, trên trang thông tin điện 
tử của xã đến tận các KDC… Từ các hoạt động tuyên truyền đó đã dần dần làm 
thay đổi nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong việc thực 
hiện. Trong đó, cán bộ đảng viên tiền phong gương mẫu thực hiện, đồng thời vận 
động gia đình, người thân và nhân dân nơi cư trú nghiêm chỉnh thực hiện.

2. Việc ban hành các văn bản triển khai thực hiện:
- Đảng uỷ ban hành đề án,  UBND xã ban hành Kế hoạch số 220/KH-UBND, 

ngày 20/9/2021, V/v Thực hiện Đề án số 11- ĐA/TU, ngày 30 tháng 06 năm 2021 
của Thành ủy Chí Linh về Xây dựng thành phố thông minh giai đoạn 2021 - 2025, 
định hướng đến năm 2030;

- UBND xã ban hành Quyết định số 235/QĐ-UBND, ngày 27/10/2021 V/v 
thành lập tổ công tác triển khai thực hiện Đề án số 11- ĐA/TU, ngày 30 tháng 06 



năm 2021 của Thành ủy Chí Linh về xây dựng thành phố thông minh giai đoạn 
2021 - 2025, định hướng đến năm 2030;

II. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN
1. Thuận lợi
- Được sự quan tâm sát sao của lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND xã, sự phối 

kết hợp chặt chẽ của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng nhiệt tình của các tầng 
lớp nhân dân.

2. Khó khăn
- Trình độ, nhận thức của nhân dân về các ứng dụng công nghệ thông tin còn 

hạn chế; cơ sở vật chất phục vụ công tác chuyển đổi số, ứng dụng đô thị thông 
minh còn nghèo nàn, máy móc thiết bị cũ dẫn tới kết quả thực hiện nhiêm vụ chưa 
cao.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Về hạ tầng xã hội
Trong năm qua, hạ tầng thông tin di động của xã được đầu tư, mở rộng và 

nâng cấp. Chất lượng phủ sóng thông tin di động, chất lượng dịch vụ viễn thông do 
doanh nghiệp cung cấp theo đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn.

- Số lượng smart phone của xã hiện có là 3.915/6.448 dân.
- Tỷ lệ thuê bao internet của xã là 72%.
- Tỷ lệ doanh nghiệp có kết nối internet là 100%.
- Ứng dụng thanh toán không tiền mặt: Hiện người dân đã hình thành thói 

quen sử dụng các ứng dụng smartbanking của các ngân hàng; nhiều người đã sử 
dụng thanh toán cước điện tử trong một số lĩnh vực như đóng tiền điện, tiền nước, 
thông tin viễn thông, mua sắm,...

2. Việc ứng dụng công nghệ thông tin
- Hiện nay Đảng ủy, HĐND, UBND xã, các tổ chức đoàn thể, đã có hệ 

thống mạng LAN, internet phủ sóng toàn bộ. 
- Tổng số cán bộ, công chức hiện có của UBND xã là 20 đồng chí. Cán bộ 

không chuyên trách là 11 đồng chí.
- 100% cán bộ, công chức sử dụng hòm thư điện tử trao đổi văn bản phục vụ công 

việc.
- Chính quyền địa phương sử dụng chữ ký số 100% các văn bản và được phát 

hành, lưu chuyển trên hệ thống Văn phòng điện tử VOFFICE. 
- Bộ phận một cửa của UBND xã có trang bị đầy đủ các thiết bị Công nghệ 

thông tin và ứng dụng các giải pháp Công nghệ thông tin phù hợp việc tiếp nhận, 
theo dõi quá trình xử lý, tra cứu, thống kê tổng hợp, trả kết quả hồ sơ theo yêu cầu 
của người dân và doanh nghiệp. 

- Có hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin kinh tế - xã hội của xã, cơ sở dữ liệu dân 
cư, cơ sở dữ liệu thông tin địa lý phục vụ quản lý nhà nước của xã. 

- 100% công chức chuyên môn sử dụng ứng dụng CNTT trong quản lý nhân 
sự, tài chính - kế toán, quản lý tài sản và các nghiệp vụ khác. 

- Các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về CNTT được đẩy mạnh. 
- Công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng thông tin tiếp tục thực hiện đồng bộ 

với tổ chức khai thác hệ thống thông tin. 



- UBND xã triển khai việc tiếp nhận và sử lý hồ sơ trên phần mềm dịch vụ 
công, Một cửa của tỉnh Hải Dương tại địa chỉ: 

(http://motcua.haiduong.gov.vn hoặc http://dichvucong.haiduong.gov.vn)
- Tính từ 01/01/2022 đến 25/10 /2022 UBND xã đã tiếp nhận tổng số: 1.113 

hồ sơ trong đó xử lý trực tuyến mức độ 3,4 đạt 50, % 
3. Hiện trang ứng dụng công nghệ thông tin 
3.1. Ứng dụng CNTT trong dịch vụ hành chính công phục vụ người dân 

và doanh nghiệp
- Xã có trang thông tin điện tử http://hungdao.chilinh.haiduong.gov.vn tích 

hợp với cổng thông tin điện tử của thành phố và các xã, xã nhằm phục vụ người 
dân tiếp cận, tìm kiếm, theo dõi, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước cung 
cấp đầy đủ các thông tin chỉ đạo điều hành của UBND xã, các tin tức về kinh tế, 
văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải 
quyết của xã phục vụ người dân và doanh nghiệp.

- 100% các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của xã được 
đăng tải trên Cổng thông tin điện tử xã.

- Trang thông tin điện tử xã luôn nhận được sự quan tâm của đông đảo các tầng lớp 
nhân dân. Nhiều thông tin được đăng tải trên hệ thống phục vụ tốt cho người dân 
tìm hiểu, nghiên cứu và tạo thuận lợi cho việc giao dịch hành chính trên địa bàn xã 
đảm bảo đúng quy định.

3.2. Ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, điều hành 
- Một số cán bộ, công chức chuyên môn đang triển khai sử dụng hệ thống 

thông tin và cơ sở dữ liệu chuyên ngành:
STT Đơn vị Phần mềm chuyên ngành

1 Công chức văn phòng HĐND - 
UBND, Văn phòng nội vụ

Phần mềm quản lý cán bộ, phần mềm quản 
lý văn bản, phần mềm 1 cửa: 
motcua.haiduong.gov.vn

2 Công chức Kế toán ngân sách Quản lý tài sản, lương, quản lý cán bộ-
CC, misa, quản lý tài chính, bảo hiểm.

3 Công chức Lao động TBXH Phần mềm bảo trợ, hộ nghèo, quản lý trẻ 
em.

4 Công chức Địa chính, xây dựng
Phần mềm quản lý địa chính, xây dựng, 
quy hoạch đô thị.

5 Công chức Tư pháp- hộ tịch Phần mềm hộ tịch- dân cư, một cửa, 
chứng thực.

6 Các trường  học Phần mềm phổ cập giáo dục.
Hệ thống các phần mềm thực hiện tốt và mạng lại hiểu quả cao trong giải 

quyết công việc.
3.3. Phần mềm, ứng dụng nội bộ
Xã đã triển khai ứng dụng phần mềm quản lý văn bản thống nhất theo quy 

định của tỉnh. Tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử trên môi trường mạng đạt kết quả cao; 

http://motcua.haiduong.gov.vn
http://dichvucong.haiduong.gov.vn
http://hungdao.chilinh.haiduong.gov.vn


triển khai hiệu quả hệ thống thư điện tử công vụ (100% cán bộ, công chức của xã 
được cung cấp hộp thư điện tử công vụ để trao đổi công việc).  

Hệ thống hội nghị trực tuyến của xã hoạt động hiệu quả, chất lượng hình 
ảnh, âm thanh đảm bảo ổn định. Ứng dụng chữ ký số đã triển khai và hoạt động tốt 
trong việc ký văn bản của xã.

3.4. Nguồn nhân lực
UBND xã đã bố trí 01 công chức văn hóa - xã hội phụ trách thông tin và 

truyền thông.
Cán bộ, công chức cơ bản sử dụng thành thạo các phần mềm soạn thảo văn 

bản, phần mềm chuyên dụng phục vụ công tác chuyên môn và khai thác ứng dụng 
công nghệ thông tin trong lãnh đạo, quản lý và làm việc. 
        IV. HẠN CHẾ  

1. Cơ sở vật chát hiện tại các thiết bị CNTT được đầu tư đã lâu nhiều thiết bị 
đã hỏng, hết khấu hao sử dụng không đáp ứng nhu cầu sử dụng của UBND khi mở 
rộng thành mô hình đô thị thông minh… 

2. Trình độ CNTT của đội ngũ cán bộ công chức mới chỉ đáp ứng nhu cầu 
cơ bản, đơn giản. Các ứng dụng đã triển khai được thực hiện riêng lẻ, phân tán, 
thiếu đồng bộ chưa được kết nối với nhau, mỗi ứng dụng chỉ đáp ứng được một 
lĩnh vực chuyên ngành chưa liên thông để hỗ trợ cung cấp thông tin phục vụ công 
tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo xã. Cơ sở vật chất tại bộ phận một cửa còn thấp, 
ứng dụng công nghệ thông tin được triển khai chưa hiệu quả, việc giải quyết thủ 
tục hành chính mực độ 3,4 trong năm chưa cao.

V. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Tạo nguồn lực mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin đảm bảo theo 

chỉ đạo của thành phố.
2. Tuyên truyền, tập huấn cán bộ, công chức có các lĩnh vực phát triển dự án 

đô thị thông minh tuân thủ nghiêm theo hướng dẫn nghiệp vụ để vận hành tốt 
CSDL, cơ sở hạ tầng thông tin đảm bảo kết nối với Trung tâm điều hành của tỉnh, 
của thành phố.

3. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, hình thành cơ chế khuyến khích các doanh 
nghiệp trong công tác triển khai ứng dụng CNTT để xây dựng đô thị thông minh. 

4. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên tuyền nhằm nâng cao hiểu biết, 
nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp về lợi ích 
trong việc tham gia và sử dụng các dịch vụ đô thị thông minh; thúc đẩy doanh 
nghiệp tham gia vào dịch vụ đô thị thông minh, phát triển kinh tế - xã hội, bảo 
vệ môi trường.  

5. Tổ chức bồi dưỡng, đào tạo nâng cao nhận thức và năng lực của cán bộ, 
công chức người dân và doanh nghiệp trong việc hướng dẫn sử dụng các dịch vụ 
của chính quyền điện tử và các tiện ích về đô thị thông minh. Tổ chức các sự kiện 
về phát triển chính quyền đô thị và đô thị thông minh nhằm cung cấp thông tin về 
tình hình triển khai cũng như thu hút sự quan tâm, góp ý của các cấp, các ngành và 
cộng đồng xã hội. Thường xuyên tổ chức đánh giá, công bố, biểu dương khen 



thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong xây dựng chính quyền 
điện tử và đô thị thông minh.

6. Đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các chủ trương, chính sách:
- Cơ chế, chính sách thu hút các doanh nghiệp, tổ chức đầu tư triển khai ứng 

dụng CNTT trong cơ quan nhà nước.
- Cơ chế, chính sách đầu tư theo hình thức thuê, mua dịch vụ CNTT nhằm 

giảm mức đầu tư từ ngân sách và nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT.
VI. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

- Đề nghị UBND tỉnh, UBND thành phố quan tâm bổ sung kinh phí giúp địa 
phương mua sắm thêm trang thiết bị công nghệ thông tin để phục vụ hiệu quả trong 
việc triển khai đề án xây dựng thành phố thông minh.

- Đề nghị sở thông tin truyền thông mở các lớp tập huấn giúp cho cán bộ, 
công chức cơ sở nâng cao trình độ, đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Trên đây là Báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Đề án xây dựng thành phố 
thông minh, giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn xã 
Hưng Đạo./.

Nơi nhận:
- UBND thành phố Chí Linh; 
-BCH Đảng ủy, HĐND, UBND:
-MTTQ và các tổ chức thành viên;
-Các ban ngành thành viên;
-Lưu: VP.

TM. UBND XÃ
Chủ tịch

Vũ Duy Đăng
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