
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN BẠCH THÔNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /BC-UBND 

 

Bạch Thông, ngày      tháng 12 năm 2022 

 

BÁO CÁO 

Hoạt động chuyển đổi số trên địa bàn huyện Bạch Thông năm 2022 

 

I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG CHUYỂN ĐỔI SỐ 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số huyện Bạch Thông được thành lập theo Quyết 

định số 3889/QĐ-UBND ngày 26/10/2021 của UBND huyện Bạch Thông về việc 

kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử huyện Bạch 

Thông. Sau khi thành lập, Ban Chỉ đạo đã tham mưu UBND huyện ban hành các 

văn bản chỉ đạo, triển khai hoạt động chuyển đổi số trên địa bàn huyện như: các 

văn bản liên quan đến ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin, xây dựng chính 

quyền số đến các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. Xây dựng và 

ban hành các văn bản nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn 

huyện, cụ thể các văn bản: 

- Quyết định số 3961/QĐ-BCĐ ngày 10/11/2021 của Ban Chỉ đạo về Chuyển 

đổi số của huyện Bạch Thông về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ 

đạo về Chuyển đổi số; 

- Kế hoạch số 249/KH-UBND ngày 10/11/2021 của UBND huyện Bạch 

Thông về phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng huyện 

Bạch Thông năm 2022; 

- Kế hoạch số 189/KH-BCĐ ngày 19/7/2022 về kế hoạch hoạt động của Ban 

Chỉ đạo Chuyển đổi số huyện Bạch Thông năm 2022; 

- Kế hoạch số 190/KH-UBND ngày 20/7/2022 của UBND huyện Bạch 

Thông về triển khai thực hiện Đề án chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022-

2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Bạch Thông; 

 - Kế hoạch số 192/KH-BCĐ ngày 22/7/2022 Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số 

của huyện Bạch Thông về kiểm tra hoạt động chuyển đổi số tại các đơn vị năm 

2022; 

- Văn bản số 736/UBND-VHTT, ngày 04/05/2022 của UBND huyện về việc 

thành lập, tổ chức, hoạt động các Tổ công nghệ số cộng đồng; 

- Văn bản số 1826/UBND-VHTT, ngày 15/09/2022 của  Uỷ ban nhân  dân 

huyện  Bạch  Thông về triển  khai  Kế hoạch  bồi dưỡng,  tập  huấn  cho  Tổ công 

nghệ số cộng đồng;  

- Văn bản số 1895/UBND-VHTT, ngày 23/9/2022 về việc tham gia lớp tập 

huấn cho Tổ công nghệ số cộng đồng; 
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- Văn bản số 2151/UBND-VHTT,  ngày  26/10/2022  của UBND huyện về 

đôn  đốc  tham  gia  Chương  trình  bồi dưỡng  chuyển đổi  số học  nền  tảng  trực  

tuyến đại trà; 

- Văn bản số 2110/UBND-VHTT, ngày 21/10/2022 của UBND huyện về 

thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng cấp thôn trên địa bàn huyện. 

 Chỉ đạo các xã, thị trấn thành lập BCĐ chuyển đổi số; xây dựng Quy chế 

làm việc, phân công nhiệm vụ cho các thành viên BCĐ. 

Công tác tuyên truyền về chuyển đổi số, chỉ đạo xây dựng kế hoạch tuyên 

truyền về chuyển đổi số lồng ghép trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên 

môn, công tác CCHC trong các cơ quan, đơn vị; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các 

xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền ít nhất từ 02 hình thức trở lên, qua các hình thức 

Hội nghị, sinh hoạt, Đài truyền thanh, băng zon, khẩu hiệu.... 

2. Nguồn nhân lực  

- Bố trí cán bộ chuyên trách/phụ trách về Chuyển đổi số: UBND huyện đã bố 

trí 02 công chức chuyên trách về CNTT, xây dựng Chính quyền số (Phòng 

VH&TT 01 đ/c, hiện nay đang đi học CCLL chính trị tại Hà Nội; Văn phòng 

HĐND-UBND huyện 01 đ/c). 

- Về công tác tổ chức tuyên truyền, bồi dưỡng, tập huấn về Chuyển đổi số tại 

đơn vị: Thực hiện Kế hoạch số 265/KH-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2022 của 

UBND tỉnh Bắc Kạn về việc triển khai thí điểm Tổ công nghệ số cộng đồng cấp 

xã, thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Hiện nay, 14/14 xã, thị trấn trên địa bàn huyện 

đã thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã với 133 thành viên, có 139/139 tổ 

CNSCĐ cấp thôn được thành lập với 751 thành viên. Việc tạo tài khoản trên Cổng 

dịch vụ công Quốc gia theo văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh triển khai thực hiện 

đạt trên 93%. Căn cứ nội dung hướng dẫn tại Công văn số 904/STTTT-CNTT-

BCVT ngày 02/8/2022 của sở Thông tin và Truyền thông về việc phổ cập kỹ năng 

số cộng đồng đến thành viên của Tổ công nghệ số cộng đồng và người dân, cơ 

quan chuyên môn đã ban hành văn bản hướng dẫn hoạt động triển khai tuyên 

truyền, phổ biến đến các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng biết và sử dụng 

các bộ tài liệu hướng dẫn do Bộ Thông tin và Truyền thông biên soạn, đồng thời 

coi đây là tài liệu chính thức trong hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng cấp 

xã, cấp thôn, trong đó tập trung vào 06 nội dung tài liệu quan trọng để hướng dẫn, 

triển khai gồm: Sử dụng dịch vụ công trực tuyến; thanh toán không dùng tiền mặt; 

mua bán trên sàn thương mại điện tử Voso, Postmart; sử dụng nền tảng số Việt 

Nam do địa phương lựa chọn; kỹ năng sử dụng phần mềm đảm bảo an toàn thông 

tin mạng cơ bản; nội dung quan trọng khác theo đặc thù của địa phương. 

3. Công tác bảo đảm an toàn thông tin (ATTT) 

UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn triển khai xây dựng hồ sơ đề 

xuất cấp độ ATTT cho cơ quan UBND huyện, đồng thời chỉ đạo UBND các xã, 

thị trấn xây dựng, trình UBND huyện phê duyệt cấp độ ATTT cho hệ thống thông tin 
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của đơn vị, 100% máy tính có kết nối internet đều được cài đặt phần mềm diệt 

virut, từ đầu năm đến nay, các cơ quan, đơn vị không có sự cố mất ATTT mạng. 

4.  Hạ tầng số 

- Mạng truyền số liệu chuyên dùng đã được triển khai đến 14/14 xã, thị trấn 

thuộc huyện. Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp huyện, UBND các xã, thị 

trấn đã có mạng LAN, có kết nối Internet băng thông rộng. 

- 100% cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, 95% cán bộ, công chức cấp 

xã được trang bị máy tính để làm việc. 

- UBND huyện, UBND các xã, thị trấn đã có phòng họp trực tuyến, màn hình 

hiển thị công khai lịch công tác hàng ngày của lãnh đạo huyện, xã. 

- Trên địa bàn huyện có khoảng 2000 thuê bao internet cố định và 5000 thuê 

bao di động băng rộng. 

5. Chính quyền số 

5.1. Việc sử dụng các phần mềm dùng chung 

- 100% các cơ quan cấp huyện, UBND các xã, thị trấn được đánh giá mức độ 

sử dụng tốt phần mềm chữ ký số chuyên dùng, thư điện tử công vụ, phần mềm 

Một cửa điện tử, một cửa điện tử liên thông. 

- Cổng thông tin điện tử của huyện sau khi nâng cấp đã chính thức đưa 

vào hoạt động từ ngày 01/02/2021. UBND huyện đã thành lập được Ban biên 

tập, xây dựng Quy chế hoạt động, phân công cụ thể nhiệm vụ của từng thành 

viên trong Ban biên tập. Có 14 trang thông tin điện tử thành viên của các xã, thị 

trấn. Thông tin được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử chủ yếu là các văn bản 

chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã 

hội, an ninh quốc phòng, gương người tốt việc tốt. Từ đầu năm đến nay, Cổng 

TTĐT huyện đã đăng tải 635 tin, 208 bài tuyên truyền, phản ánh các hoạt động 

diễn ra trên địa bàn huyện và đăng tải được 1.108 văn bản chỉ đạo điều hành của 

Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; 174 chương trình phát thanh địa phương, 16 file 

âm thanh tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19, tuyên truyền tuần lễ du lịch 

Ba Bể, phòng chống ma túy, tháng hành động vì trẻ em… Đăng tải được 99 tin 

hình, 48 bài hình trên Cổng TTĐT. Nhìn chung chất lượng tin, bài cơ bản đáp ứng 

yêu cầu. Đăng tải đầy đủ lịch làm việc của Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh 

đạo UBND, lãnh đạo các phòng ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn góp phần 

công khai, quảng bá thông tin rộng rãi hơn đến nhiều đối tượng có nhu cầu khai 

thác thông tin về huyện Bạch Thông... Số lượng người truy cập Cổng thông tin 

điện tử ngày càng tăng, tính đến ngày 30/11/2022 có 1.551.344 lượt truy cập, tăng 

1.200 lượt so với ngày 30 tháng 6 năm 2022. 

* Kết quả tình hình sử dụng các phần mềm dùng chung:  

a, Phần mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc: Đến nay, hệ thống phần 

mềm VNPT-Ioffice đã được triển khai liên thông đồng bộ từ cấp huyện đến cấp 

xã. Tỷ lệ văn bản trao đổi dưới dạng điện tử được ký số theo quy định đạt khoảng 
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90%; UBND huyện đã tiếp nhận và xử lý văn bản trên phần mềm 20.147 văn bản, 

trong đó có 12.740 văn bản đến, 7.407 văn bản đi (Tỷ lệ văn bản được gửi hoàn 

toàn dưới dạng điện tử, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và gửi trên môi trường 

điện tử: Đạt 7.407/7407 =100%); Tỷ lệ văn bản được gửi hoàn toàn dưới dạng 

điện tử và song song với văn bản giấy 3378/7.407 = 45,6%. 

b, Hộp thư điện tử công vụ: Đến nay 100% cán bộ, công chức, viên chức đều 

được cấp thư điện tử công vụ. Tuy nhiên, tỷ lệ sử dụng thường xuyên thư điện tử 

công vụ đạt trên 95%. Đến thời điểm tháng 11/2022, tổng số tài khoản thư điện tử 

công vụ đã cấp cho huyện là 358, trong đó: 339 tài khoản cá nhân, 19 tài khoản tổ 

chức. Tỷ lệ tài khoản sử dụng thường xuyên đạt 98%; Tổng số tài khoản chứng thư số 

đã cấp 320 tài khoản, trong đó 205 tài khoản cá nhân, 115 tài khoản của tổ chức, trong 

năm 2022, đề nghị cấp chứng thư số chuyên dùng được 05 tài khoản cá nhân. 

c, Hệ thống một cửa điện tử, một cửa điện tử liên thông:  

- Kết quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và môt phần: 

Tỷ lệ cung cấp DVCTT toàn trình: cấp huyện đạt 61,8% (164/265 TTHC); tại 

cấp xã đạt 59,1% (65/110 TTHC); Tỷ lệ cung cấp DVCTT một phần: cấp huyện 

38,1% (101/265 TTHC), cấp xã đạt 40,9% (45/110 TTHC). 

- Tình hình sử dụng DVCTT qua phần mềm Một cửa điện tử, một cửa liên 

thông và dịch vụ công mức độ cao (số liệu gồm cả cấp huyện, cấp xã): Kết quả 

giải quyết TTHC từ ngày 06/12/2021 đến ngày 30/11/2022. 

+ UBND huyện đã tiếp nhận 927 hồ sơ (trong đó số hồ sơ mới tiếp nhận 921 

hồ sơ, hồ sơ từ kỳ trước chuyển qua 6 hồ sơ). Số hồ sơ đã trả kết quả 917 (trong 

đó 917 hồ sơ đúng hạn). Số hồ sơ đang giải quyết 10 hồ sơ. 

+ UBND các xã, thị trấn: đã tiếp nhận 10.578 hồ sơ (trong đó số hồ sơ mới tiếp 

nhận 10.565 hồ sơ, hồ sơ từ kỳ trước chuyển qua 13 hồ sơ). Số hồ sơ đã trả kết quả 

10.547 (trong đó 10.547 hồ sơ đúng hạn). Số hồ sơ đang giải quyết 31 hồ sơ. 

+ Tỷ lệ hồ sơ TTHC do UBND cấp huyện tiếp nhận được giải quyết đúng hạn:  Đạt 

100 % , Số hồ sơ TTHC giải quyết đúng hạn: 917 hồ sơ (trong đó: Số hồ sơ TTHC 

DCVTT toàn trình: 177 hồ sơ; số hồ sơ TTHC DVCTT một phần: 740 hồ sơ. 

+ Tỷ lệ hồ sơ TTHC do UBND cấp xã tiếp nhận được giải quyết đúng hạn: Đạt 100 %, 

Số hồ sơ TTHC giải quyết đúng hạn gồm 10.547 (trong đó: số hồ sơ TTHC DVCTT toàn 

trình: 551 hồ sơ; số hồ sơ TTHC DCVTT một phần: 9.996 hồ sơ. 

d, Kết quả giải quyết các TTHC qua dịch vụ công trực tuyến của UBND huyện 

và các xã, thị trấn trong năm 2022 theo kế hoạch số 439/KH-UBND, ngày 

12/7/2022 về nâng cao chất lượng hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên 

địa bàn tỉnh Bắc Kạn như sau: 

Cấp huyện:  

- Tỷ lệ TTHC có phát sinh hồ sơ trực tuyến: 30 thủ tục (bao gồm cả trực tiếp và 

trực tuyến); số hồ sơ có phát sinh trực tuyến: 17/30 = 56,7%. 
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- Tỷ lệ hồ sơ có phat sinh trực tuyến: 839 hồ sơ (trực tuyến và trực tiếp); số hồ 

sơ có phát sinh trực tuyến 119/839 = 14,8%.  

Cấp xã: 

- Tỷ lệ TTHC có phát sinh hồ sơ trực tuyến: có 05 xã đạt tỷ lệ 50 % (theo KH 

439 của UBND tỉnh) gồm xã Cao Sơn; Mỹ Thanh; Quang Thuận; Nguyên Phúc; 

Vũ Muộn; 

- Tỷ lệ hồ sơ có phát sinh trực tuyến: có 03 xã đạt tỷ lệ 12 % (theo KH 439 của 

UBND tỉnh) gồm xã Cao Sơn, Mỹ Thanh, Vi Hương. 

e, Dịch vụ bưu chính công ích: 

- Tỷ lệ TTHC đã triển khai có phát sinh hồ sơ tiếp nhận hoặc trả kết quả giải 

quyết qua dịch vụ bưu chính công ích: 0. 

- Tỷ lệ hồ sơ TTHC được tiếp nhận qua dịch vụ BCCI: 0. 

- Tỷ lệ kết quả giải quyết TTHC được trả qua dịch vụ BCCI: 0. 

5.2. Việc sử dụng các phần mềm chuyên ngành 

Các cơ quan chuyên môn huyện sử dụng hiệu quả các phần mềm chuyên ngành 

được trang bị riêng gồm: Phần mềm Quản lý hộ tịch; Quản lý trợ cấp ưu đãi người có 

công; phần mềm Quản lý tài chính, ngân sách (Tapmit); phần mềm Tổng hợp tài sản 

cố định; phần mềm Quản lý dữ liệu giao thông quốc gia; phần mềm Dự toán F1 

(phòng KT-HT); Phần mềm cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục VNEDU…các phần mềm 

chuyên ngành nêu trên cơ bản đáp ứng tốt các yêu cầu chuyên ngành. 

6. Kinh tế số và Xã hội số 

Kết quả các nội dung về kinh tế số, xã hội số trên địa bàn. 

- Có 05 hợp tác xã/tổ hợp tác trên địa bàn đưa các mặt hàng kinh doanh lên 

sàn thương mại điện tử. 

- Tỷ lệ người dân mua sắm trực tuyến khoảng 35%. 

- Số CBCCVC trên địa bàn huyện có tài khoản thanh toán không dùng tiền 

mặt 100%. 

- Tỷ lệ người dân trên địa bàn có tài khoản thanh toán không dùng tiền mặt 

khoảng 25%. 

7. Chuyển đổi số trong lĩnh vực ưu tiên theo Quyết định 676/QĐ-UBND 

ngày 27/4/2022 của UBND tỉnh. 

Báo cáo tình hình triển khai và kết quả cụ thể đối với tất cả các lĩnh vực ưu 

tiên trong danh mục tại Quyết định 676/QĐ-UBND. 

Căn cứ Quyết định 676/QĐ-UBND ngày 27/4/2022 của UBND tỉnh, UBND 

huyện đã ban hành Kế hoạch số 190/KH-UBND ngày 20 tháng 7 năm2022 của 

UBND huyện Bạch Thông về việc thực hiện Đề án tổng thể chuyển đổi số tỉnh 

Bắc Kạn giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Bạch 

Thông, trong đó có tập trung chuyển đổi số 6 ngành ưu tiên là: Lĩnh vực nông 

nghiệp; lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; lĩnh vực y tế; lĩnh vực giáo dục; lĩnh 
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vực tài nguyên, môi trường; lĩnh vực kinh tế, hạ tầng. UBND huyện đã giao cho 

các cơ quan, đơn vị tập trung triển khai thực hiện. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Kết quả đạt được 

Việc ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành và thực thi công vụ được các 

cơ quan, đơn vị ngày càng quan tâm. Lãnh đạo các đơn vị đã quan tâm, chỉ đạo hoạt 

động ứng dụng CNTT gắn với CCHC tại đơn vị. Nhiều cá nhân đã chủ động học 

hỏi nâng cao kiến thức, kỹ năng ứng dụng CNTT, kỹ năng số phục vụ công việc, 

góp phần quan trọng trong việc thay đổi thói quen làm việc, nâng cao năng suất, 

hiệu quả, tính công khai, minh bạch trong giải quyết công việc và thủ tục hành 

chính, tiến tới xây dựng và phát triển chính quyền số. 

2. Hạn chế, tồn tại, nguyên nhân 

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), hiện đại hóa hành chính 

chưa thật sự đáp ứng yêu cầu của thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0. Một số 

đơn vị, địa phương chưa chủ động, chưa có giải pháp hữu hiệu đẩy mạnh ứng 

dụng CNTT trong ngành, địa phương, đơn vị. Hoạt động ứng dụng CNTT trong 

xã hội (bao gồm các tổ chức và người dân) còn nhỏ lẻ. Chưa hình thành “Công 

dân điện tử”, trình độ hiểu biết, ứng dụng về CNTT của nhiều người dân, doanh 

nghiệp trên địa bàn còn hạn chế.  

- Việc kết nối, chia sẻ và đưa vào khai thác sử dụng các dịch vụ chia sẻ dữ 

liệu (CSDL) từ các CSDL, hệ thống thông tin có phạm vi từ trung ương đến địa 

phương còn ít, chưa khai thác sử dụng một cách đồng bộ và hiệu quả. Tỷ lệ hồ sơ 

phát sinh của các dịch vụ công trực tuyến còn thấp. 

- Công tác bảo đảm an toàn thông tin  (ATTT) chưa đạt yêu cầu đề ra, việc 

đảm bảo ATTT cho các hệ thống thông tin chưa đồng bộ. 

- Hoạt động các Tổ công nghệ số cộng đồng chưa thực chất, chưa đạt kết 

quả, nguyên nhân do các thành viên hoạt động kiêm nhiệm, chưa thực sự tâm 

huyết với nhiệm vụ được giao. 

- Việc xây dựng hồ sơ đề xuất cấp độ ATTT đối với các xã, thị trấn chưa 

theo tiến độ và nhiều đơn vị không thực hiện được do năng lực của cán bộ chuyên 

trách CNTT cấp xã còn hạn rất chế (do bố trí kiêm nhiệm). 

3. Nguyên nhân 

- Nguyên nhân khách quan: 

+ Việc tiếp cận về CNTT, khai thác, sử dụng các tiện ích, ứng dụng của 

người dân còn hạn chế. 

+ Kinh phí dành cho hạ tầng CNTT, ứng dụng CNTT, xây dựng, phát triển 

chính quyền số còn hạn hẹp. 

- Nguyên nhân chủ quan:  

+ Công tác tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến mức độ cao, dịch vụ 

BCCI đến với người dân chưa thường xuyên, hình thức chưa đa dạng, hiệu quả.  
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+ Một số cơ quan, đơn vị chưa thật sự quan tâm tới việc ứng dụng CNTT, 

xây dựng chính quyền số. 

+ Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chưa thật sự nêu cao vai trò, trách 

nhiệm trong giải quyết hồ sơ, TTHC thông qua việc sử dụng các DVCTT mức độ cao. 

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI HOẠT 

ĐỘNG CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG THỜI GIAN TỚI 

Tham mưu UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện các nội dung: 

- Nêu cao vai trò, trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu cơ quan, đơn vị 

trong việc ứng dụng công nghệ thông tin; quán triệt đội ngũ CB,CC trong cơ quan, 

đơn vị khai thác, sử dụng các DVCTT khi có nhu cầu giải quyết TTHC. 

- Thúc đẩy hoạt động các Tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã, cấp thôn. 

- Yêu cầu công chức trực bộ phận một cửa thường xuyên hỗ trợ, hướng dẫn 

người dân, doanh nghiệp, tổ chức đến giao dịch thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến 

trên trang dịch vụ công của tỉnh. Tăng cường tuyên truyền về lợi ích dịch vụ công 

trực tuyến để người dân, tổ chức biết và khai thác sử dụng. 

- Chỉ đạo cán bộ, công chức nâng cao hơn nữa tinh thần tự học hỏi, nghiên cứu 

sử dụng các phần mềm dùng chung và ứng dụng CNTT trong công việc. 

- Tăng cường viết tin, bài phản ánh các hoạt động gửi đăng tải trên Cổng 

TTĐT của huyện. 

- Tiếp tục xây dựng hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn thông tin của UBND huyện, 

chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn xây dựng hồ sơ đề xuất cấp độ; nâng 

cấp hệ thống mạng LAN cấp xã; Bố trí hệ thống tường lửa bảo vệ mạng LAN cấp 

huyện, cấp xã. 

- Phối hợp, chỉ đạo xã Vi Hương duy trì, phát triển, mở rộng chuyển đổi số. 

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hoàn thành kế hoạch số hóa kết quả giải quyết 

TTHC còn hiệu lực. 

- Kiểm tra, đánh giá các cơ quan, đơn vị trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, 

xây dựng và phát triển chính quyền số nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính. 

- Tổ chức tập huấn kỹ năng về chuyển đổi số cho thành viên BCĐ chuyển đổi 

số cấp huyện, cấp xã, thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã, thôn. 

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Có chính sách (như giảm phí giao dịch, thuế) để thúc đẩy, khuyến khích 

người dân, doanh nghiệp, đội ngũ CBCCVC sử dụng, khai thác các nền tảng trực 

tuyến để chuyển đổi nhanh cả ba trụ cột của Đề án là: Phát triển Chính phủ số, 

Phát triển kinh tế số, Phát triển xã hội số. 

2. Tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã là cán bộ, công chức kiêm nhiệm, Tổ 

công nghệ số cộng đồng cấp thôn là những người không hưởng lương như đoàn 

viên, sinh viên, người dân, các tổ chưa có kinh phí để hoạt động. Đề nghị UBND 

tỉnh cân đối cấp kinh phí hoạt động cho Tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã, thôn 

để Tổ hoạt động có hiệu quả. 
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3. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục tập huấn, hướng dẫn, phối 

hợp với UBND huyện xác định cấp độ và xây dựng hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn 

thông tin đối với cấp huyện và các xã, thị trấn theo Nghị định 85/2016/NĐ-CP của 

Chính phủ và thực hiện đồng bộ, thống nhất toàn tỉnh. 

4. Đề nghị các ngành trung ương ban hành cơ chế và hướng dẫn cụ thể từng 

ngành lĩnh vực một cách đồng bộ đề cơ sở thực hiện. 

Trên đây là báo cáo của UBND huyện Bạch Thông về hoạt động chuyển đổi 

số trên địa bàn huyện năm 2022 ./. 

 
Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Sở Thông tin & TT tỉnh; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Các phòng, ban chuyên môn huyện; 

- Công an huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đinh Quang Hưng 

 
 

 


		2022-12-23T16:31:25+0700


		2022-12-23T16:45:28+0700


		2022-12-23T16:45:12+0700


		2022-12-23T16:45:12+0700


		2022-12-23T16:45:52+0700




