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ỦY BAN NHÂN DÂN  

XÃ THẠCH LIÊN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc     

Số:       /BC-UBND Thạch Liên, ngày 13 tháng 09 năm 2022 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn xã  

 

 Căn cứ Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 22/10/2021 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh 

giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 39-KH/HU ngày 

28/2/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy Thạch Hà về Thực hiện Nghị quyết số 

05-NQ/TU ngày 22/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Quyết định số 

3282/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 của UBND tỉnh phê duyệt Kiến trúc Chính 

quyền điện tử tỉnh Hà Tĩnh, phiên bản 2.0; Quyết định số 424/QĐ-UBND ngày 

18/02/2022 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án “Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hà 

Tĩnh giai đoạn 2021-2025”; Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 15/6/2022 kế hoạch 

chuyển đổi số trên địa bàn xã Thạch Liên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 

năm 2030, UBND xã Thạch Liên lập báo cáo kết quả thục hiện cụ thể như sau: 

 I. TÌNH HÌNH CHUNG: 

 1. Hạ tầng số: 

 - 100% cán bộ, công chức được trang bị và sử dụng máy tính thành thạo, 

cụ thể 20 CB, CC, NLĐ được trang bị máy tính trong đó có 4 máy tính để bàn, 

100% cán bộ công chức có máy tính xách tay để làm việc; tại phòng làm việc 

một cửa có 01 máy photocopy, 02 máy scan, 01 màn hình phục vụ người truy 

cập thông tin, 03 máy máy tính bảng phục vụ người dân và doanh nghiệp trao 

đổi hồ sơ DVC; 

 - Mạng di động 4G và mạng Internet cáp quang đã phủ sóng 100% trên 

địa bàn dân cư xã; 

 - Tỷ lệ người dân trong độ tuổi lao động sử dụng điện thoại thông minh và 

được kết nối internet đạt 80%. 

 - Thường xuyên tu sửa, nâng cấp hệ thống mạng tại UBND xã phục vụ tốt 

nhất việc truy cập Internet trong giao dịch công việc; 

 - Hệ thống mạng tại trụ sở UBND xã không cài đặt mật khẩu phục vụ nhu 

cầu truy cập internet cho nhân dân. 

 2. Chính quyền số: 

 - Trong năm đã tuyên truyền vận động và tổ chức tập huấn nâng cao trình 

độ k  thuật về CNTT đặc biệt là k  năng ứng dụng các nền tảng số phục vụ 

công việc, hội họp…; 

-  Nâng cấp trang TTĐT của UBND xã; 
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- Xây dựng hệ thống theo dõi nhiệm vụ trọng tâm, nội bộ cơ quan (Đảng 

ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và các đoàn thể xã) 

- Triển khai, nâng cấp lịch công tác điện tử 

-  Nâng cấp hệ thống mạng nội bộ, triển khai các phương án đảm bảo an 

toàn thông tin. 

Phối hợp thực hiện: 

1. Tiếp tục ứng dụng có hiệu quả các hệ thống dùng chung cấp trên đang 

triển khai: HSCV, Dịch vụ công, Chữ ký số, Số hóa hồ sơ đầu vào dịch vụ công, 

chứng thực điện tử, lưu trữ điện tử. 

2. Phối hợp triển khai đề án 06; các hệ thống CSDL, phần mềm chuyên 

ngành do các sở, ngành, UBND tỉnh triển khai. 

3. Phân công nhiệm vụ công chức văn hóa Thông tin phụ trách lĩnh vực 

công nghệ thông tin tham mưu tốt các nhiệm vụ chuyển đổi số nhất là trong 

nhiệm vụ dịch vụ công mang lại hiệu quả thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp 

trong giao dịch; 

4. Ngoài hồ sơ thuộc văn bản bí mật Nhà nước thì 50% hồ sơ tại xã, các 

văn bản như báo cáo, các văn bản thống kế số liệu…. được thực hiện trên môi 

trường mạng;  

5. Tổ chức lồng ghép các cuộc tuyên truyền vận động người dân thực hiện 

khai báo cơ sở dữ liệu quốc gia được kết nối mở bước đầu tạo nhận thức cho 

người dân thực hiện; 

6.  Rà soát và thực hiện đăng ký chữ ký số cho lãnh đạo và cán bộ, công 

chức bộ phận giao dịch một cửa; 

7. Vận hành tốt trang thông tin điện tử xã và các trang mạng xã hội phục 

vụ cho công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của 

Đảng và Nhà nước đến tận người dân; 

8.  Tuyên truyền, vận động người dân không cài đặt mật khẩu wifi hộ gia 

đình kết nối cộng đồng. 

 3. Kinh tế số: 

 - Tuyên truyền, vận động trên hệ thống TTĐT xã, truyền thanh xã để các 

doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doành trên địa bàn xã trang bị các ứng 

dụng công nghệ số điều hành, quản lý tiếp cận các sàn giao dịch thương mại 

điện tử và bước đầu thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt; 

 - Tuyên truyền, vận động và xây dựng cơ chế chính sách cụ thể cho các 

hợp tác xã, tổ nghề và người dân có điều kiện tham gia vào sản xuất sản phầm 

theo hướng chuẩn VietGap, OCOP,… ; 

 - Tuyên truyền, vận động các đơn vị kinh doanh bán lẻ trên địa bàn xã lắp 

đặt các ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt; 

 4. Về đô thị thông minh: 
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 - Lập kế hoạch xây dựng thôn Khang trở thành thôn thông minh trong 

năm 2023. 

 II. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ NHỮNG THÁNG TIẾP THEO, 

TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2023. 

1. Phƣơng hƣớng 

Tiếp tục triển khai quyết liệt, mạnh mẽ công tác chuyển đổi số trong hoạt 

động của UBND xã trong đó tập trung vào các nhiệm vụ cụ thể: 

- Đẩy mạnh số hóa hồ sơ dịch vụ công, chứng thực điện tử, lưu trữ điện 

tử; 100% văn bản được ký số cá nhân, ký số lãnh đạo và thực hiện đúng quy 

trình trên hệ thống HSCV; 

- Nâng cấp trang TTĐT, cập nhật, minh bạch đầy đủ thông tin; nâng cấp 

lịch công tác;  

- Đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện DVC trực tuyến; 

- Sử dụng hiệu quả chữ ký số trong việc gửi nhận văn bản điện tử, hoàn 

thiện chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số; 

-  Xây dựng nhà giao dịch một cửa hiện đại; 

2. Nhiệm vụ những tháng tiếp theo 

- Tiếp tục nâng cấp hệ thống mạng tại UBND xã; 

- Tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo cán bộ, công chức sử dụng 

các phần mền ứng dụng trong công việc và kỷ năng số; 

- Thực hiện đạt 100% các ý kiến chỉ đạo và xử lý trên môi trường mạng; 

- Triển khai nâng cấp hệ thống phòng họp số; 

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, người dân và 

doanh nghiệp về vai trò đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng. 

- Từng bước tuyên truyền vận động phụ huynh sử dụng các phần mền như 

sổ liên lạc điện tử, thanh toán các khoản đóng góp qua các ứng dụng thanh toán 

không tiền mặt…; 

- Nâng cao tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công mức độ 3,4; 

Trên đây là báo cáo quả thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn xã 

năm 2022 của ủy ban nhân dân xã Thạch Liên./. 

  
Nơi nhân: 

- Phòng VHTT huyện; 

- Thường trực Đảng ủy – HĐND; 

- UBMTTQ xã; 

- Lưu: VP-VH. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Văn Hƣơng 
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BIỂU MẪU 

Đề xuất các nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2023 

(Kèm theo Văn bản số 1690/UBND-VH ngày 07/9/2022 của UBND huyện) 

 

 

TT Tên nhiệm vụ 

/dự án 

Dự kiến 

kết quả 

đạt 

đƣợc 

Cơ 

quan 

chủ trì 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Kinh phí thực hiện  triệu đ ng  Ghi chú 

Tổng NS 

Tỉnh 

NS huyện NS xã XHH 

Đầu 

tƣ 

Sự 

nghiệp 

Đầu 

tƣ 

Sự 

nghiệp 

1 Xây dựng thôn 

thông minh 

Đạt UBND 

xã 

Tháng 

3/2023 

300   x  x x  

2 Xây dựng bộ 

phận giao dịch 

hiện đại 

Đạt UBND 

xã 

Tháng 

12/2023 

1.200 x x  x   

3 Mở các lớp tập 

huấn, đào tạo kỷ 

năng CNTT 

Đạt      x x   

4 Xây dựng 

truyền thanh 

thông minh, 

hiện đại 

Đạt UBND 

xã 

Tháng 

12/2023 

1.200 x x  x   

5 Nâng cấp hệ 

thống mạng 

UBND xã 

Đạt UBND 

xã 

Tháng 5 300  x x  x   

6 Tổ chức hội 

nghị tuyên 

truyền về 

chuyển đổi số 

Đạt UBND 

xã 

Tháng 3     x   
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