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Chuyển đổi số, xây dựng địa phương thông minh năm 2022  

(bổ sung nội dung theo Kế hoạch số 312/KH-UBND  

ngày 13/10/2021 của UBND tỉnh) 

  
 

Căn cứ Quyết định số 2241/QĐ-UBND ngày 01/9/2021 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt Đề án xây dựng địa phương thông minh trên địa bàn tỉnh Bình 

Phước giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030; 

Căn cứ Kế hoạch số 312/KH-UBND ngày 13/10/2021 của UBND tỉnh về 

triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/5/2021 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước; 

Căn cứ Chương trình số 08-CTr/TU ngày 26/10/2021 của Thành ủy Đồng 

Xoài về thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU, ngày 18/5/2021 của Tỉnh ủy về 

chuyển đổi số đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước; 

Căn cứ Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 20/9/2021 của UBND thành phố 

về Chuyển đổi số xây dựng chính quyền kiến tạo, thành phố tự động, lãnh đạo 

360 độ trên địa bàn thành phố Đồng Xoài năm 2021, 2022 và định hướng đến 

năm 2025; 

UBND thành phố Đồng Xoài ban hành Kế hoạch thực hiện chuyển đổi số, 

xây dựng địa phương thông minh năm 2022, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Thay đổi nhận thức của cộng đồng, tư duy và ý chí quyết tâm của hệ 

thống chính trị trong tiếp cận, ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông có 

vai trò quyết định trong chuyển đổi số, tạo tiền đề quan trọng để thúc đẩy xây 

dựng chính quyền số, thực hiện chuyển đổi số toàn diện, phát triển kinh tế số, 

xây dựng xã hội số.  

- Tập trung vào việc cung cấp các dịch vụ giải pháp, hệ thống thông tin nền 

tảng số; trung vào việc cung cấp các dịch vụ giải pháp, hệ thống thông tin nền 

tảng số; triển khai chuyển đổi số một số lĩnh vực ưu tiên trong một số cơ quan, 

doanh nghiệp, địa phương giúp đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số trên địa bàn 

thành phố. 

- Thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin và công nghệ số để phục vụ và 

tương tác với người dân tốt hơn, nâng cao kỹ năng số cho người dân, mở rộng 

cơ hội tiếp cận với công nghệ số. 
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2. Yêu cầu 

- Có sự tham gia toàn diện của hệ thống chính trị, các tổ chức, cá nhân tại 

địa phương. Định kỳ hàng tháng có kiểm tra, báo cáo đánh giá và công bố kết 

quả thực hiện cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị. 

- Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan trong chỉ đạo thực 

hiện chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị, địa phương để đánh giá cán bộ hàng 

năm. Đồng thời, phải chọn được vấn đề tác động đến nhiều người thuộc lĩnh vực 

mình quản lý để ưu tiên chuyển đổi số. 

- Huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực thúc đẩy phát triển các nền 

tảng công nghệ số, nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ chuyển đổi số trên 

địa bàn; tận dụng, huy động tối đa nguồn lực xã hội hóa phục vụ chuyển đổi số 

của địa phương. 

II. CHỈ TIÊU THỰC HIỆN: (Theo phụ lục 1, 2) 

1. Xây dựng chính quyền số 

- Tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo DVC trực tuyến mức 3, 4 đạt từ 90% trở lên. 

- Tỷ lệ người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành 

chính đạt từ 90%. 

- Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt đối với thủ tục 

hành chính tiếp nhận tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thành phố đạt 100%. 

- 100% văn bản đi, đến (trừ những văn bản mật theo quy định) được gửi, 

nhận liên thông qua môi trường mạng và 80% văn bản điện tử có ký số đúng 

theo quy định. 

- Báo cáo định kỳ (Không gồm nội dung mật) của cơ quan nhà nước được 

cập nhật, chi sẻ trên các Hệ thống phần mềm: CCHC, Kiểm soát TTHC, Kinh 

tế-Xã hội…đạt tỷ lệ đúng hạn từ 80% trở lên. 

- Xây dựng, nâng cấp Hệ thống Mạng internet băng thông rộng và wifi tập 

trung tại các Trụ sở có nhiều đơn vị sinh hoạt chung. 

- Thu phí, lệ phí không dùng tiền mặt tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 

thành phố. 

- Xây dựng Trang thông tin điện tử các ngành, tích hợp vào cổng thông tin 

thành phố. 

- Các ứng dụng phần mềm và hệ thống các Trang thiết bị phục vụ công tác 

chuyên môn, Chính quyền số. 

2. Kinh tế số 

- 100% người dân trên địa bàn các phường-xã được tuyên truyền về các 

chủ trương chính sách về chuyển đổi số. 

- 100% người dân trên địa bàn các phường-xã được tuyên truyền, hướng 

dẫn và tiếp cận các chương trình thanh toán không dùng tiền mặt. 



3 

 

 

- 100% các hộ kinh doanh cá thể, các doanh nghiệp nhỏ và vừa được tiếp 

cận chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số; vận động 50 doanh nghiêp 

tham gia chuyển đổi số; 50 hộ kinh doanh triển khai thanh toán trực tuyến; mở 

01 lớp kỹ năng quản trị, kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử và 01 lớp 

tập huấn chuyển đổi số trong lĩnh vực kinh tế số cho doanh nghiệp trên địa bàn 

thành phố. 

- 100% các đơn vị cung cấp dịch vụ điện, nước, viễn thông, truyền hình trả 

tiền triển khai thu cước, phí theo hình thức không dùng tiền mặt. 

- 100% các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử. 

- Vận động các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có sản phẩm đã 

được UBND tỉnh công nhận sản phẩm OCOP lên sàn thương mại điện tử. 

3. Xã hội số 

- Y tế số: Triển khai phần mềm hệ thống khám chữa bệnh từ xa, phần mềm 

hồ sơ sức khỏe điện tử. Mục tiêu đến hết năm 2022 sẽ có trên 90% người dân 

thành phố Đồng Xoài có hồ sơ sức khỏe điện tử, được sử dụng trong hoạt động 

khám chữa bệnh và theo dõi sức khỏe, từng bước thay thế y bạ giấy. 

- Giáo dục số: Các trường học được kết nối đường truyền băng thông rộng, 

100% học sinh tiểu học và trung học cơ sở công lập được tiếp cận Internet; triển 

khai các nền tảng dậy và học trực tuyến có hiệu quả; số hóa toàn bộ các giáo 

trình điện tử. 

- Triển khai chương trình mỗi hộ gia đình có một điện thoại thông minh, 

một tài khoản dịch vụ công, một tài khoản thanh toán trực tuyến, một tài khoản 

VNPOST. 

- Tập huấn, đào tạo công dân điện tử sử dụng các phần mềm: Dịch vụ công, 

phản ánh người dân Binh Phuoc Today... 

- Lắp đặt wifi miễn phí tốc độ cao tại Công viên Xoài, Công viên Hồ Xuân 

Hương. 

- Triển khai các Hội thi ứng dụng CNTT với cơ quan nhà nước trên địa bàn 

thành phố Đồng Xoài (Hàng năm). 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Ngân sách thành phố trong năm 2022 và xã hội hóa.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng HĐND&UBND thành phố 

- Phối hợp với phòng VH&TT, các đơn vị có liên quan và UBND các 

phường-xã theo dõi đôn đốc, hỗ trợ hướng dẫn triển khai thực hiện các nội dung 

mục tiêu kế hoạch đề ra. 

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan theo dõi, đánh giá kết quả 

chuyển đổi số các đơn vị, tham mưu tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm và đề xuất 

những giải pháp, chỉ tiêu thực hiện cho những năm tiếp theo. 
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- Thường xuyên đăng tải tin, bài trên Cổng thông tin điện tử để tuyên 

truyền cho người dân, doanh nghiệp...về nội dung, ý nghĩa và tầm quan trọng 

của chuyển đổi số hiện nay. Mở các chuyên trang, chuyên mục nhằm thực hiện 

hiệu quả mục tiêu thông tin, tuyên truyền sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức của 

các cấp và người dân về nội dung, hiệu quả và lợi ích của việc chuyển đổi số. 

2. Phòng VH&TT thành phố 

- Phối hợp thực hiện tốt các hoat động truyền thông, đào tạo công dân điện 

tử, tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động về chuyển đổi số, triển khai thực hiện các nội dung trong kế hoạch này. 

- Vận động các nhà mạng lắp đặt wifi miễn phí tại các công viên để phục 

vụ người dân. 

- Phối hợp Đài TT&TH thường xuyên quay hình, đưa tin những cách làm, 

mô hình hay, hiệu quả về các nội dung chuyển đổi số để phát sóng, tuyên truyền 

thu hút nhiều người biết và thực hiện. 

3. Phòng TC-KH thành phố 

- Chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu UBND thành phố cân 

đối, bố trí nguồn kinh phí để triển khai thực hiện các nội dung trong kế hoạch. 

- Hướng dẫn các đơn vị sử dụng nguồn kinh phí đảm bảo hiệu quả. 

4. Các phòng ban, đơn vị sự nghiệp thành phố, UBND các phường-xã 

Căn cứ vào các mục tiêu chuyển đổi số, các nội dung thuộc lĩnh vực quản lý 

triển khai đến cán bộ công chức, viên chức, người lao động của đơn vị, địa 

phương thực hiện; đồng thời, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện 

đảm bảo hoàn thành kế hoạch theo lĩnh vực phụ trách. 

5. Đề nghị UBMTTQ Việt Nam thành phố, các đoàn thể thành phố 

Tuyên truyền sâu rộng trong các cấp chi, tổ, hội, đoàn thể và nhân dân trên 

địa bàn thành phố về thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU ngày 26/10/2021 

của Thành ủy Đồng Xoài về thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU, ngày 18/5/2021 

của Tỉnh ủy về chuyển đổi số đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước; Kế 

hoạch số 172/KH-UBND ngày 20/9/2021 của UBND thành phố về Chuyển đổi 

số xây dựng chính quyền kiến tạo, thành phố tự động, lãnh đạo 360 độ trên địa 

bàn thành phố Đồng Xoài năm 2021, 2022 và định hướng đến năm 2025 và các 

tiêu chí nội dung kế hoạch thực hiện Chuyển đổi số trên địa bàn thành phố năm 

2022 bằng nhiều hình thức sinh động phong phú. 

6. Đề nghị Thành đoàn thành phố 

- Phân công đoàn viên thanh niên hỗ trợ công tác tuyên truyền đến người 

biết và tham gia các nội dung chuyển đổi số. 

- Hướng dẫn người dân sử dụng thiết bị di động thông minh để khai thác 

các dịch vụ mà chính quyền cung cấp (khai nộp thủ tục hành chính, tra cứu kết 

quả xử lý thủ tục hành chính, khai thác thông tin chính quyền cung cấp trên môi 

trường số, sử dụng phần mềm Bình Phước Today…). 
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- Phối hợp hỗ trợ người dân, hộ kinh doanh quảng bá hình ảnh, thông tin về 

sản phẩm, dịch vụ, nét văn hóa của địa phương trên môi trường mạng, trên các 

sàn thương mại điện tử. 

7. Đề nghị các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn thành phố 

- Tham gia triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo hạ tầng mạng tạo 

nền tảng chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số trong nội 

dung kế hoạch. 

- Chủ động thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động doanh nghiệp, phát 

triển hạ tầng số, nền tảng số, đảm bao an toàn, an ninh mạng. 

- Quan tâm tạo điều kiện, ưu đãi, hỗ trợ hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn 

thực hiện tiêu chí mỗi hộ gia đình có một điện thoại thông minh, mỗi doanh 

nghiệp kinh doanh có một đường Internet cáp quang. 

8. Đề nghị Bưu điện thành phố 

Tham gia tuyên truyền hướng dẫn đến người dân tiếp cận, đăng ký sử dụng 

ứng dụng “Công dân số” của Bưu điện Việt Nam (VNPost). 

Trên đây là Kế hoạch chuyển đổi số, xây dựng địa phương thông minh năm 

2022, UBND thành phố Đồng Xoài đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND 

phường-xã phối hợp triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- Sở TT&TT; 

- TT Thành ủy; 

- TV BCĐ chuyển đổi số TP; 

- TT HĐND, UBMTTQVN TP; 

- CT, các PCT UBND TP;                                                                                                                      
- Các phòng ban, đơn vị; 

- UBND các phường-xã; 

- LĐVP, các CV; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 
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