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THỜI GIAN 
THỰC HIỆN GHI CHÚ

1. Xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống hạ tầng công nghệ 
thông tin

1.1 Xây dựng các dịch vụ nền tảng
dùng chung toàn thị trấn

Công chức Văn 
hoá - TT 2023-2025

1.2 Xây dựng trung tâm dữ liệu Công chức Văn 
hoá -TT 2023-2025

1.3 Xây dựng phần mềm nền tảng, điều hành cho Trung tâm điều 
hành đô thị thông minh

Công chức Văn 
hoá-TT 2026-2030

1.4 Bảo trì, cấu hình mạng LAN cho các phòng, ban, ngành 
Công chức Văn 

hoá-TT 2026-2030 Nhiệm vụ hàng năm

1.5
Đảm bảo kết nối duy trì hội nghị truyền hình trực tuyến Công chức Văn 

hoá - TT 2022 Nhiệm vụ hàng năm
2. Chuyển đổi số, Chính quyền số

2.1

Nâng cấp phần mềm dùng chung của xã (Phần mềm lưu trữ 
cơ quan theo Thông tư số 02/2019/TT-BNV, Phần mềm quản 
lý văn bản và điều hành trên nền tảng điện thoại thông minh, 
Phần mềm hệ thống số hóa theo Nghị định số 45/2020/NĐ-
CP)

Công chức Văn 
hoá - TT

2023-2025 Nhiệm vụ hàng năm

2.2 Bảo trì, khắc phục sự cố hỗ trợ sử dụng các phần mềm ứng 
dụng dùng chung của xã (hệ thống thông tin Một cửa điện tử, 

Công chức Văn 
hoá -TT 2023-2025 Nhiệm vụ hàng năm

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/thong-tu-02-2019-tt-bnv-tieu-chuan-du-lieu-thong-tin-dau-vao-406241.aspx


hệ thống quản lý văn bản và điều hành cho phòng, ban, 
ngành, xã, thị trấn và các cơ quan có liên quan)

2.3
Xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu hành nghề y, dược tư 
nhân Trạm Y tế 2023-2025

2.6 Xây dựng Kho dữ liệu lưu trữ lịch sử của xã, quản lý cán bộ, 
công chức, viên chức

Công chức VP 
Đảng uỷ- Nội vụ 2023-2025

2.7 Xây dựng hệ thống thông tin báo cáo của thị trấn Văn phòng 
HĐND&UBND 2023-2025 Nhiệm vụ hàng năm

2.8
Hệ thống TT và CSDL quản lý hộ
nghèo, hộ chính sách

 Công chức Lao 
động, Thương 
binh và Xã hội 2023-2025

2.9
Hệ thống TT và CSDL Quản lý
cấp phép đất đai, môi trường

 Công chức ĐC-
XD&MT 2023-2025

2.10
Hệ thống TT và CSDL quản lý các cơ sở giáo dục và học 
sinh  Các nhà trường 2021

2.11
Hệ thống TT và CSDL quản lý
cuộc họp và khiếu nại, tố cáo

Văn phòng 
HĐND&UBND 2023-2025

3 Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin

3.1
Xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành an toàn thông tin 
(SOC) của thị trấn

Công chức Văn 
hóa - Thông tin 2023-2025

3.2 Triển khai hệ thống xác thực định danh trên nền tảng số  Công chức Văn 
hóa -Thông tin 2023-2025

3.3 Triển khai dịch vụ phòng, chống
mã độc tập trung  Công chức Văn 

hóa - Thông tin 2023-2025 Nhiệm vụ hàng năm



3.4 Triển khai bảo đảm an toàn thông tin theo mô hình 4 lớp Công chức Văn 
hóa - Thông tin 2026-2030 Nhiệm vụ hàng năm

4. Phát triển nguồn nhân lực

4.1

Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng sử dụng, khai thác các hệ thống 
thông tin của xã cho cán bộ, công chức, viên chức

Công chức Văn 
hóa - Thông tin 2023-2025 Nhiệm vụ hàng năm
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