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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin 

vào hoạt động của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2022

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Môi trường pháp lý

Căn cứ Kế hoạch số 4362/KH-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2021 của 
UBND tỉnh về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà 
nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn 
tỉnh Hải Dương năm 2022, Sở đã ban hành Kế hoạch số 1282/KH-SNN ngày 06 
tháng 8 năm 2021 về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở 
Nông nghiệp và PTNT năm 2022.

2. Hạ tầng kỹ thuật

Hạ tầng công nghệ thông tin của Sở thường xuyên được kiểm tra, đầu tư 
nâng cấp đảm bảo yêu cầu xử lý công việc. Việc sử dụng mạng LAN, mạng 
Internet trong hoạt động của Sở, các đơn vị trực thuộc tiếp tục được duy trì, đáp 
ứng được yêu cầu, nhiệm vụ được giao; 100% máy tính/cán bộ công chức cơ 
quan sở và các đơn vị trực thuộc và đều được cài đặt phần mềm diệt virus như 
Karspersky, BKAV.

3. Về ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan Sở

- Phục vụ công tác chỉ đạo và điều hành: Năm 2022 Sở duy trì và vận 
hành hệ thống phần mềm điện tử quản lý văn bản điều hành mới V.Office2.0, 
đảm bảo 100% văn bản đi (theo quy định ban hành văn bản số) được ký số; 
100% văn bản đến được số hóa và xác thực số.

- Việc sử dụng hòm thư công vụ mail.haiduong.gov.vn: 100% cán bộ, 
công chức cơ quan sở và các đơn vị trực thuộc được cấp và sử dụng hòm thư 
công vụ trong công việc trao đổi thông tin, dữ liệu, báo cáo…

- Ứng dụng CNTT trong giải quyết TTHC: Hiện nay Sở có 133 thủ tục 
hành chính (TTHC) (trong đó, cấp tỉnh có 113 TTHC, cấp huyện có 14 TTHC, 
cấp xã có 11 TTHC), có 05 TTHC Sở Xây dựng công bố thuộc thẩm quyền giải 
quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT. Trong năm 2022, có 109 TTHC được tiếp 
nhận và trả kết quả giải quyết tại Trung tâm Phục vụ Hành công tỉnh có sử dụng 



phần mềm một cửa điện tử (109 TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong 
đó có 25 TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình). 

- Qua rà soát có 833 hồ sơ được tiếp nhận và trả kết quả trên phần mềm 
một cửa điện tử, trong đó:

+ Số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến : 832 hồ sơ chiếm 99,9%

+ Số hồ sơ tiếp nhận trực tiếp: 01 hồ sơ chiếm 0,1%

- Tổng số hồ sơ đã được giải quyết có kết quả: 858 hồ sơ, số hồ sơ giải 
quyết trước hẹn: 852 hồ sơ chiếm 99,3%, số hồ sơ giải quyết đúng hẹn: 06 hồ sơ 
đạt 0,7%, không có hồ sơ trễ hạn. 

- Trang thông tin điện tử: Website của cơ quan Sở được công khai thông 
tin đầy đủ theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của 
Chính phủ. Đăng tải đầy đủ thường xuyên các thông tin dưới dạng tin bài về Tin 
tức, sự kiện; hoạt động, các vấn đề liên quan thuộc phạm vi quản lý nhà nước 
của cơ quan; Ý kiến chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan; Ý kiến xử lý, 
phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân; Thông tin khen 
thưởng, xử phạt đối với tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực quản lý 
nhà nước của cơ quan; Thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện 
pháp luật, chế độ, chính sách; Chế độ, chính sách đối với những lĩnh vực thuộc 
phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan; Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật 
chuyên ngành và văn bản quản lý hành chính có liên quan; Ý kiến góp ý của tổ 
chức, cá nhân; Thông tin báo cáo thống kê; Thông tin về chương trình nghiên 
cứu, đề tài khoa học; Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm 
công; đăng tải đầy đủ, chính xác, kịp thời, đúng quy định các TTHC thuộc thẩm 
quyền, phạm vi, chức năng Sở quản lý.

4. Các ứng dụng đang triển khai thực hiện

- Trang thông tin điện tử Sở đang sử dụng sharepoint 2016, có địa chỉ: 
http://sonongnghiep.haiduong.gov.vn

- Phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, Văn phòng điện tử 
Voffice2.0.

- Hệ thống thư điện tử công vụ.

- Ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong cơ quan nhà nước.

- Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp: 
trang thông tin một cửa điện tử.

- Thông tin trực tuyến về tài nguyên đất nông nghiệp, bản đồ nông hóa, 
thổ nhưỡng.

- Thông tin trực tuyến về tài liệu lưu trữ (số hóa tài liệu lưu trữ).



- Quản lý nhân sự.

- Quản lý kế toán – tài chính.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Kết quả đạt được

- Ứng dụng CNTT trong cơ quan Nhà nước đã được quan tâm và triển 
khai tại cơ quan Sở, đã đáp ứng tốt công tác quản lý; chỉ đạo; điều hành; chuyên 
môn nghiệp vụ; CCHC. 100% các đơn vị trực thuộc kết nối liên thông hệ thống 
quản lý văn bản và điều hành (Văn phòng điện tử Voffice) và kết nối vào trục 
liên thông văn bản Quốc gia. 

- 100% cán bộ công chức được cấp và sử dụng Email công vụ.

- 100% văn bản giữa Sở với các cơ quan hành chính nhà nước dưới dạng 
điện tử ký số trên phần mềm Voffive2.0 (trong đó tiếp nhận 8.215 văn bản dưới 
dạng điện tử ký số và ban hành 2.865 văn bản điện tử ký số trong đó có 414 
quyết định; 2.213 công văn; 238 tờ trình)

- 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được cập nhật và thực hiện 
trên phần mềm một cửa điện tử.

- Cập nhật thông tin bản đồ hiện trạng ô nhiễm kim loại nặng trên đất 
nông nghiệp trên địa bàn tỉnh vào hệ thống bản đồ nông hóa, thổ nhưỡng.

- Số hóa được trên 3.000 tài liệu vào bộ cơ sở tài liệu lưu trữ.

- Đăng tải 31 video clip phóng sự và rất nhiều ảnh về các hoạt động của 
ngành Nông nghiệp trên Website của Sở.

- Đăng 336 tin bài viết về hoạt động của ngành trên Website Sở.

- Tại trụ sở cơ quan Sở đã tổ chức và tham gia trên 100 cuộc họp trực 
tuyến giữa trung ương với Sở, giữa Sở với các tỉnh và các đơn vị trong tỉnh bằng 
các đường truyền riêng của chính phủ và đường truyền internet thông qua các 
nền tảng Zoom, Team Microsoft, Webex…

- Tiếp tục triển khai và sử dụng giải pháp số hóa kế hoạch phòng chống 
lụt bão; vị trí, tổ chức và lực lượng phương tiện điều hành và hệ thống báo cáo 
khắc phục thiên tai của các Hạt gửi lên Chi cục.

- Nâng cấp mạng Lan, Wifi, camera, thiết bị phòng họp trực tuyến đang 
được triển khai và dự kiến hoàn thành trong tháng 3/2023.

- Ứng dụng truy xuất nguồn gốc và quy trình sản xuất đang được triển 
khai và dự kiến hoàn thành trong tháng 10/2023.



- Hạ tầng kỹ thuật CNTT tại các cơ quan đã được nâng cấp thường xuyên 
đáp ứng cơ bản yêu cầu nhiệm vụ và nhu cầu trao đổi dữ liệu, khai thác các ứng 
dụng và dịch vụ dùng chung.

2. Tồn tại hạn chế

Cơ sở hạ tầng còn nhiều hạn chế. Kinh phí thực hiện còn hạn hẹp, công 
tác an ninh mạng và xử lý sự cố cấp bách còn yếu.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch ứng dụng công nghệ thông 
tin trong hoạt động của đơn vị năm 2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp báo cáo theo quy định./.

Nơi nhận:
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở ;
- Lưu: VT, VP.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lương Thị Kiểm
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