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    KẾ HOẠCH 

 Phát triển chính quyền số, ứng dụng công nghệ thông tin  

       tại Sở Xây dựng Sóc Trăng năm 2022 

 

 

Căn cứ Kế hoạch số 182/KH-UBND ngày 28/12/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Sóc Trăng thực hiện cải cách hành chính nhà nước năm 2022; 

Thực hiện Kế hoạch số 2718/KH-SXD ngày 31/12/2021 về triển khai  

thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong 

giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng, 

Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch về phát triển Chính quyền số, ứng dụng 

công nghệ thông tin năm 2022 với những nội dung chủ yếu như sau: 

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU 

1. Mục tiêu 

- Nâng cấp và khai thác có hiệu quả hệ thống hạ tầng kỹ thuật mạng nội 

bộ, phát huy, khai thác tối đa tính năng của các phần mềm văn phòng điện tử, 

phần mềm quản lý chuyên ngành, phần mềm kế toán... 

- Nâng cao tỷ lệ công chức, viên chức, người lao động thường xuyên  

sử dụng chữ ký điện tử, hộp thư điện tử, báo cáo điện tử và các phần mềm  

ứng dụng khác trong trao đổi công việc. 

- Theo dõi, quản lý được các văn bản đi và văn bản đến của Sở Xây dựng. 

- Nâng cao chất lượng hoạt động của Cổng thông tin điện tử, cung cấp 

thông tin, dịch vụ hành chính công hiệu quả, phục vụ tốt cho cá nhân, tổ chức và 

doanh nghiệp.  

- Nhằm xây dựng, phát triển nền tảng ứng dụng trên thiết bị di động hỗ trợ 

người dân, doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ, tiện ích trong Chính quyền  

điện tử, Chính quyền số.  

2. Yêu cầu 

- Xác định rõ trách nhiệm của từng phòng, đơn vị, cá nhân, bộ phận phụ 

trách công nghệ thông tin trong triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính 

quyền số, ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan hành chính nhà nước. 

- Đảm bảo có sự phối hợp chặt chẽ giữa bộ phận phụ trách công nghệ 

thông tin với các phòng, đơn vị trực thuộc. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 
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TT Nội dung công việc Đơn vị chủ trì Đơn vị  

phối hợp 

Thời gian 

thực hiện 

1  

Triển khai ứng dụng mã Quick 

Response (QR) đối với 100% thủ 

tục hành chính thuộc thẩm quyền 

giải quyết và phạm vi quản lý 

của Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng 

Văn phòng Các phòng, 

đơn vị có  

liên quan 

Trong quý I 

2  

Tiếp tục thực hiện bố trí người 

để phụ trách công nghệ thông tin 

Văn phòng Các phòng, 

đơn vị có  

liên quan 

Thường 

xuyên 

3  

94% hồ sơ, văn bản trao đổi dưới 

dạng điện tử 

Văn phòng Các phòng, 

đơn vị có  

liên quan 

Thường 

xuyên 

4  

100% TTHC trong tổng số 

TTHC được cung cấp trực tuyến 

ở mức độ 3 

Văn phòng Các phòng, 

đơn vị có  

liên quan 

Thường 

xuyên 

5  

Phấn đấu 35% TTHC trong tổng 

số TTHC được cung cấp trực 

tuyến ở mức độ 4 

Văn phòng Các phòng, 

đơn vị có  

liên quan 

Thường 

xuyên 

6  

Trên 98% công chức  

sử dụng thành thạo phần mềm 

vpdt.soxaydung.soctrang.gov.vn 

Văn phòng Các phòng, 

đơn vị có  

liên quan 

Thường 

xuyên 

7  

Thường xuyên cập nhật tin bài 

trên Cổng thông tin điện tử của 

Sở Xây dựng. 

Văn phòng Các phòng, 

đơn vị có  

liên quan 

Thường 

xuyên 

8  

Thông tin về chỉ số giá xây 

dựng, giá vật liệu xây dựng được 

đăng tải định kỳ. 

Phòng kinh tế 

và Vật liệu 

xây dựng 

Văn phòng Thường 

xuyên 

9  

Thông tin về Thi sát hạch cấp 

chứng chỉ hành nghề xây dựng 

được đăng tải định kỳ. 

Phòng Quản 

lý xây dựng 

và Nhà ở 

Văn phòng Thường 

xuyên 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 
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1. Văn phòng phối hợp các phòng, đơn vị tham mưu lãnh đạo tổ chức  

triển khai thực hiện Kế hoạch này, đồng thời linh hoạt và đưa vào bổ sung các 

ứng dụng, phần mềm, mạng xã hội… để phục vụ cho công tác  

quản lý nhà nước của ngành xây dựng. Tuy nhiên, giải pháp này cũng đòi hỏi 

phải luôn gắn với việc đảm bảo an toàn, an ninh mạng và bí mật nhà nước. 

2. Giao lãnh đạo các phòng, trung tâm quan tâm, kịp thời thực hiện đầy đủ 

các văn bản, các phần mềm ứng dựng có liên quan đến ứng dụng công nghệ 

thông tin đến tất cả các công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị. 

3. Kinh phí thực hiện kế hoạch công tác chính quyền số, ứng dụng  

công nghệ thông tin do kinh phí cơ quan đảm bảo. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị  

phản ánh trực tiếp về Văn phòng Sở Xây dựng để tổng hợp trình Giám đốc  

xem xét, quyết định./. 

 

Nơi nhận:  
- Sở Nội vụ; 

- Sở TTTT; 

- Các đơn vị thuộc Sở; 

- Cổng TTĐT Sở XD;  

- Lưu: VT, VP. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Hoàng 
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