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BÁO CÁO 

Đánh giá, kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện 

kế hoạch công tác và thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan; 

phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2022. 

 

I. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 

Năm 2022 nền kinh tế Việt Nam nói chung và của tỉnh Lào Cai nói riêng 

đang dần hồi phục, nhiều chính sách hỗ trợ, phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, 

ổn định kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn của nền kinh tế được Đảng, Nhà nước, 

Chính phủ chỉ đạo triển khai quyết liệt và hiệu quả. Trung tâm Công nghệ Thông 

tin và Truyền thông Lào Cai đã bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, 

UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm 

bảo vừa phòng, chống dịch hiệu quả, thúc đẩy phát triển lĩnh vực thông tin, truyền 

thông với vai trò Giám đốc Trung tâm CNTT&TT Lào Cai tôi xin báo cáo kết quả 

thực hiện nhiệm vụ và trách nhiệm của người đứng đầu của đơn vị sự nghiệp, cụ 

thể: 

1. Những kết quả nổi bật 

Chỉ tiêu thu, chi: 

+ Thực hiện: 5.247.495.029 đồng, đạt là 79.5% chỉ tiêu, Giảm 68% so với 

doanh thu năm 2021. 

Chỉ tiêu đào tạo: 

+ Đào tạo ATTT cho cán bộ chuyên trách CNTT: 50 bằng 100% chỉ tiêu kế 

hoạch giao; 

+ Tổ chức đào tạo, thi  cấp chứng chỉ chuẩn kỹ năng CNTT cơ bản theo 

Thông tư 03/2014/TT-BTTTT cho 1.037 bằng 46.9% kết quả đào tạo năm 2021. 

Về kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm:  

Chủ động phối hợp tham gia công tác quản lý nhà nước của Sở, như: xây 

dựng chương trình chuyển đổi số của tỉnh giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến 

2030; dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy về chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, tầm 

nhìn 2030; triển khai các hoạt động Đề án số 08-ĐA/TU của BCH Đảng bộ tỉnh; 

vận hành Trung tâm GS, ĐH thông minh tỉnh; 

Hoàn thành 100% các nhiệm vụ được cấp trên giao, cung cấp các dịch vụ sự 

nghiệp công do nhà nước đặt hàng đạt 100% chỉ tiêu chất lượng, khối lượng; hoàn 

thành 79.5% chỉ tiêu doanh thu theo Nghị quyết Hội nghị CBVCNLĐ năm 2022; 

Công tác thi đua khen thưởng, sáng kiến được đẩy mạnh Chi bộ 3 được công 

nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tập thể Trung tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, 
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4 cán bộ, viên chức Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, có 11 công trình sáng kiến cơ sở 

(tăng 03 công trình so với năm 2021). 

II. Đánh giá, kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực 

hiện kế hoạch công tác và thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan 

năm 2022 

1. Ưu điểm 

1.1. Về trách nhiệm của người đứng đầu trong triển khai thực hiện nhiệm 

vụ 

Với vai trò là Giám đốc Trung tâm, luôn chủ động, tích cực, đoàn kết cùng 

Ban GĐ phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, viên chức của đơn vị trong việc thực 

hiện nhiệm vụ chung. Việc tiếp nhận, điều động, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ, 

tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật...đều được đưa ra họp bàn 

bạc thống nhất trong Chi bộ, lãnh đạo cơ quan, có sự tham gia của Công đoàn, 

Đoàn TN và công khai thực hiện nên việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của 

cơ quan đã thực sự phát huy quyền làm chủ của cán bộ, viên chức, người lao động,  

những nội dung cán bộ, viên chức, người lao động được biết, được tham gia ý 

kiến, được giám sát, kiểm tra đã được thực hiện toàn diện, đầy đủ, qua đó đã góp 

phần xây dựng nội bộ cơ quan đoàn kết, kỷ cương, kỷ luật, ý thức với công việc 

ngày càng tốt hơn. 

Thực hiện duy trì chế độ giao ban tuần với lãnh đạo các phòng, bộ phận liên 

quan; các kết luận, chỉ đạo đều được thông báo kịp thời và công khai trên phần 

mềm quản lý văn bản, điều hành để cán bộ, viên chức, người lao động được biết, 

thực hiện. 

Công khai đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các kế 

hoạch, chương trình, dự án, đề án liên quan đến cơ quan đều được công khai. Những 

ý kiến, đề xuất của cán bộ, viên chức người lao động cần được giải quyết đều được 

giải quyết kịp thời. 

Công tác thi đua, khen thưởng đã được triển khai nghiêm túc; các phong trào 

thi đua được phát động triển khai kịp thời; thực hiện đánh giá viên chức người lao 

động theo đúng quy định, có thành lập hội đồng đánh giá cán bộ viên chức, người 

lao động lấy hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo chủ yếu để đánh giá cán 

bộ.  

Luôn lắng nghe ý kiến phản ánh, phê bình của cán bộ, viên chức người lao 

động. Khi cán bộ, viên chức người lao động đăng ký được gặp và có nội dung, lý 

do cụ thể thì bố trí thời gian thích hợp để gặp và trao đổi. 

Quản lý tài sản, trang thiết bị làm việc của cơ quan bảo đảm thiết thực, hiệu 

quả, tiết kiệm; sử dụng tiết kiệm kinh phí được cấp. Việc mua sắm thiết bị, phương 

tiện và các tài sản của cơ quan, đơn vị thực hiện theo quy định của pháp luật. 

Thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tham nhũng, 

lãng phí. 

2. Hạn chế và nguyên nhân: 
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Hạn chế: 

- Với vai trò là lãnh đạo đơn vị, đầu mối chịu sự chỉ đạo trực tiếp từ lãnh đạo 

Sở, tuy nhiên đôi lúc chưa kiểm soát được nội dung, tiến độ công việc. Còn chậm 

tiến độ, chất lượng công việc chưa cao trong việc thực hiện các nhiệm vụ tham 

mưu quản lý nhà nước, việc xây dựng các quy định, quy chế quản lý, vận hành 

các hệ thống thông tin, phát huy hiệu quả hoạt động của Trung tâm Giám sát, điều 

hành thông minh. 

- Mặc dù đã tích cực, chủ động chỉ đạo, cùng tập thể đoàn kết phấn đấu hoàn 

thành mục tiêu trong năm 2022, tuy nhiên trong quá trình thực hiện phân phối 

công việc chưa đồng đều nên hiệu quả của việc sử dụng, phát triển nguồn nhân 

lực của đơn vị chưa cao. Việc đào tạo, thu hút nguồn nhân lực của đơn vị còn 

nhiều hạn chế, đội ngũ nhân lực chưa đáp ứng được khối lượng, chất lượng công 

việc của Sở giao, của đơn vị. 

Nguyên nhân 

- Mặc dù đơn vị đã tự chủ trong việc tuyển dụng, xây dựng các cơ chế chi 

tiêu nội bộ, phát triển các dịch vụ có thu tuy nhiên việc thu hút nguồn nhân lực về 

làm việc tại địa phương rất khó khăn do việc thiếu chung nguồn nhân lực CNTT 

của cả nước, sự cạnh tranh, thu hút nguồn nhân lực của nhiều doanh nghiệp 

chuyển đổi số trên địa bàn. Nguồn nhân lực tại chỗ cơ bản đã được cử đi học chính 

trị, quản lý nhà nước, chuyên môn, tuy nhiên do chưa nhiều kinh nghiệm nên 

những nhiệm vụ có tính chất tham mưu quản lý nhà nước vẫn còn chậm, chất 

lượng không cao. Việc tham mưu hành lang pháp lý để quản lý, triển khai có hiệu 

quả các hệ thống thông tin, mô hình Giám sát, điều hành thông minh của tỉnh chưa 

đi vào thực chất, còn thiếu hiệu quả đầu ra. 

- Mặc dù đã tích cực, chủ động chỉ đạo thực hiện quá trình tự chủ của đơn 

vị, tuy nhiên trước lộ trình chuyển đổi số của tỉnh, đơn vị cần có sự kiện toàn 

mạnh mẽ hơn nữa về tổ chức, tham mưu hoàn thiện hành lang pháp lý về việc đặt 

hàng dịch vụ sự nghiệp công đối với lĩnh vực công nghệ thông tin. Tuy nhiên, đối 

với ngành còn thiếu hành lang pháp lý, các địa phương cũng chưa nhiều kinh 

nghiệm để học hỏi, chính vì vậy việc tham mưu kiện toàn chức năng nhiệm vụ 

theo Nghị định 120/NĐ-CP, tham mưu ban hành danh mục, định mức, đơn giá 

dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực công nghệ thông tin còn chậm, hiện mới đang 

trong quá trình thẩm định. 

III. Phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2023 

1. Mục tiêu 

Mục tiêu chung: Tiếp tục kiện toàn Trung tâm theo mô hình đơn vị sự nghiệp 

tự đảm bảo chi thường xuyên, nghiên cứu định hướng tự đảm bảo chi đầu tư. Từng 

bước phát triển nguồn nhân lực đảm bảo khả năng quản trị, vận hành các hệ thống 

thông tin, các Trung tâm GS, ĐH thông mình, Trung tâm dữ liệu của tỉnh. 

2. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 

Tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh, hoàn thiện chức năng nhiệm vụ, cơ chế nội 

bộ để đảm bảo hoạt động ổn định, sẵn sàng thực hiện các cơ chế tài chính như tự 
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chủ chi đầu tư. Tham mưu cho Sở TT&TT trình UBND tỉnh ban hành định mức, 

đơn giá dịch vụ chính thức đối với danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực 

CNTT-TT.  

Căn cứ vào Quy hoạch cán bộ quản lý, lãnh đạo của Trung tâm giai đoạn 

2021-2025, trình Sở TT&TT các phương án kiện toàn các chức danh cán bộ quản 

lý để đảm bảo tổ chức, bộ máy của Trung tâm được ổn định. 

Tiếp tục đẩy mạnh việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ viên 

chức, người lao động đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới.  

Phối hợp, tham mưu quản lý nhà nước trong xây dựng, ban hành các cơ chế, 

chính sách, quy chế, quy định chỉ đạo, điều hành về lĩnh vực thông tin và truyền 

thông. 

Tiếp tục cung cấp các dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực CNTT-TT do nhà 

nước đặt hàng, bảo đảm hiệu quả và chất lượng ngày càng được nâng cao. 

Chủ động nghiên cứu các giải pháp công nghệ mới, phù hợp với điều kiện, 

nhu cầu của tỉnh để tư vấn, đề xuất triển khai vào thực tiễn quá trình phát triển 

chính quyền số, kinh tế số, xã hội tại Lào Cai.  

Đẩy mạnh phát triển các dịch vụ có thu của Trung tâm, tăng cường tỷ lệ 

nguồn thu dịch vụ. 

 Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng các phong trào, hoạt động của các 

tổ chức đoàn thể. 

Trên đây là báo cáo đánh giá, kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu 

trong việc thực hiện kế hoạch công tác và thực hiện dân chủ trong hoạt động của 

cơ quan; phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2023./. 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo TT; 

- Các phòng; 

- VC, NLĐ; 

- Lưu: VT, HCTH. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

   

Nguyễn Hồng Quang 

 


