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KẾ HOẠCH 

Chuyển đổi số huyện Nghĩa Hưng năm 2023 
 

Phần I 

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2022 
 

Thực hiện Công văn số 852/STTTT-CNTT ngày 07/11/2022 của Sở 

Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định về việc xây dựng Kế hoạch chuyển 

đổi số năm 2023. Uỷ ban nhân dân huyện Nghĩa Hưng xây dựng Kế hoạch 

chuyển đổi số năm 2023 với các nội dung cụ thể, như sau: 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN MỤC TIÊU ĐẶT RA NĂM 2022 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Nam Định, Sở Thông tin và Truyền 

thông tỉnh, năm 2022, UBND huyện Nghĩa Hưng đã ban hành nhiều văn bản chỉ 

đạo, đôn đốc triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển Chính phủ 

điện tử, Chính phủ số, chính quyền điện tử, chính quyền số vào hoạt động quản 

lý của các cơ quan Nhà nước ở địa phương. 

Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc tích cực của 

người dân, doanh nghiệp, công tác chuyển đổi số trên địa bàn đã đạt những kết 

quả khả quan, bước đầu mang đến những tiện ích cho người dân, doanh nghiệp. 

Đến nay, chính quyền điện tử, chính quyền số được triển khai thống nhất từ tỉnh, 

huyện đến các xã, thị trấn. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đạt trên 

95,6%. Tính đến tháng 31/10/2022, số hồ sơ tiếp nhận và giải quyết trực tuyến là 

4057 hồ sơ, đạt 48,7%. 

Các hệ thống dùng chung đã được triển khai đồng bộ; 100% các phòng 

quản lý nhà nước thuộc UBND huyện và các xã, thị trấn đã thực hiện gửi, nhận 

văn bản điện tử tích hợp chữ ký số thay thế văn bản giấy. Hệ thống báo cáo cấp 

tỉnh, báo cáo chính phủ được cập nhật thường xuyên phục vụ cho công tác chỉ 

đạo điều hành của các cấp. 

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ NĂM 2022 

1. Nhận thức số 

1.1. Ngày chuyển đổi số 

Năm 2022 là năm đầu tiên các hoạt động nhân Ngày Chuyển đổi số quốc 

gia được tổ chức với chủ đề “Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì 

một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”, thiết thực hưởng ứng Ngày Chuyển 

đổi số quốc gia 10/10, huyện Nghĩa Hưng đẩy mạnh công tác thông tin, truyền 

thông nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn về vai trò, ý 

nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số. Thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ 
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thống chính trị, các cấp, các ngành, địa phương và người dân trong công tác 

chuyên đổi số.  

1.2. Kênh truyền thông “Chuyển đổi số quốc gia” trên Zalo 

Kênh “Chuyển đổi số quốc gia” trên zalo là một trong những trang 

thông tin chính thức của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số. Kênh cung cấp 

các thông tin mới nhất về chuyển đổi số, tổ công nghệ số cộng đồng, chia sẻ 

các kiến thức, những câu chuyện, sáng kiến, mô hình, cách làm hay về chuyển 

đổi số, hỗ trợ tra cứu các văn bản, tài liệu hướng dẫn, trợ lý ảo... Tại các hội 

nghị do UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh tổ chức đều có hướng 

dẫn thành viên tổ giúp việc Chuyển đổi số, tổ công nghệ số cộng đồng tham 

gia để nắm được các thông tin về chuyển đổi số đang diễn ra hàng ngày trên 

mọi miền đất nước. 

2. Thể chế số 

2.1. Ban hành Kế hoạch 05 năm 

Đã ban hành Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 03/12/2021 về Chuyển 

đổi số huyện Nghĩa Hưng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

2.2. Hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số năm 2022 

Đã ban hành Quyết định số 2708/QĐ-UBND ngày 09/5/2022 của UBND 

huyện về việc đổi tên Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử huyện thành 

Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số huyện; Quyết định số 01/QĐ-BCĐCĐS ngày 

11/5/2022 của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số huyện về việc ban hành Quy chế hoạt 

động của Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số huyện; Quyết định số 03/QĐ-BCĐCĐS 

ngày 08/6/2022 về việc Thành lập tổ giúp việc cho BCĐ chuyển đổi số; Quyết 

định số 04/QĐ-BCĐCĐS ngày 24/6/2022 của Trưởng Ban chỉ đạo về Chuyển 

đổi số huyện Nghĩa Hưng về việc thành lập đội ngũ nòng cốt triển khai thực 

hiện chuyển đổi số.  

Ban Chỉ đạo chuyển đổi số huyện đã chỉ đạo 100% các xã, thị trấn đã kiện 

toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử thành Ban Chỉ đạo 

về chuyển đổi số; triệu tập các thành viên có liên quan tham gia các buổi tập 

huấn do UBND tỉnh, sở Thông tin và Truyền thông tỉnh tổ chức. 

3. Hạ tầng số, nền tảng số 

Trục liên thông văn bản sử dụng ổn định, hiệu quả đảm bảo việc liên thông 

gửi và nhận văn bản điện tử đến 100% các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị 

trấn. 

Hệ thống phần mềm dùng chung của tỉnh (Cổng dịch vụ công trực tuyến 

và Một cửa điện tử, Hệ thống thư điện tử công vụ, Hệ thống thông tin báo cáo, 

Hệ thống QLVB&ĐH, ...) hoạt động ổn định. 

100% các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn có hệ thống mạng nội 

bộ (LAN) và được kết nối với mạng internet cáp quang băng rộng; 100% máy 

tính của cán bộ, công chức được kết nối mạng Internet tốc độ cao. 

Mạng truyền số liệu chuyên dùng của huyện đã được VNPT cung cấp và 

triển khai kết nối với hệ thống chung của tỉnh. 
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UBND huyện và UBND các xã, thị trấn sử dụng hiệu quả Hệ thống hội 

nghị truyền hình trực tuyến. 

4. Chính quyền số, xã hội số 

Cổng thông tin điện tử của huyện và 24 xã, thị trấn hoạt động ổn định, 

thông tin được cập nhật đầy đủ kịp thời theo quy định của Luật Tiếp cận thông 

tin và Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về 

việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước 

trên môi trường mạng.  

Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến được triển khai hiệu quả đến cấp 

xã đảm bảo chất lượng phục vụ các cuộc họp trực tuyến trên toàn tỉnh, đặc biệt 

phục vụ hiệu quả các cuộc họp của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trực tuyến 

đến các xã. 

Hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh: 100% các cơ quan nhà nước của 

huyện và 100% cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, xã đã được cấp thư 

điện tử công vụ để phục vụ việc trao đổi thông tin trong giải quyết công việc.  

Phần mềm quản lý văn bản và điều hành: 100% các cơ quan, đơn vị và 

UBND các xã, thị trấn đã sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành trong 

điều hành, giải quyết công việc.  

Triển khai ứng dụng chữ ký số: 100% cơ quan nhà nước và UBND các 

xã, thị trấn, các cá nhân lãnh đạo, quản lý được cấp chữ ký số chuyên dùng 

Chính phủ. 100% cán bộ bộ phận một cửa các cấp của huyện đã được cấp chữ 

ký số. Đã được Sở Thông tin và Truyền thông triển khai tập huấn sử dụng. 

Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh được cập nhật số liệu theo quy định. 

Cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến: Cổng dịch vụ công trực tuyến của 

tỉnh cung cấp 233 TTHC của huyện, trong đó cung cấp 223 thủ tục hành chính 

mức độ 3, 4. 

Phối hợp với sở Thông tin và Truyền thông tỉnh tổ chức các Hội nghị trực 

tuyến phổ biến các kiến thức về chuyển đổi số đến đội ngũ lãnh đạo các cấp, tổ 

giúp việc Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh, huyện, tổ công nghệ số cộng đồng. 

5. Nhân lực số 

UBND huyện Nghĩa Hưng có 01 cán bộ chuyên trách về Công nghệ thông 

tin. Các phòng quản lý nhà nước thuộc UBND huyện và các xã, thị trấn cán bộ 

phụ trách CNTT đều kiêm nhiệm và không đúng chuyên môn đào tạo. 

6. An toàn thông tin mạng 

Chú trọng công tác an toàn thông tin mạng, bổ sung, cập nhật thường 

xuyên các chính sách liên quan đến công tác bảo mật, an ninh an toàn thông tin 

trong vận hành và ứng dụng CNTT trên địa bàn huyện.  

Tăng cường phối hợp giữa các lực lượng: Phòng Văn hoá và Thông tin, 

Công an huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện, các doanh nghiệp viễn thông... để 

sẵn sàng, chủ động phòng ngừa và xử lý các tình huống phát sinh trong lĩnh vực 

an ninh, an toàn thông tin. 
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Phần thứ hai 

NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

 

I. CĂN CỨ LẬP KẾ HOẠCH 

- Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng 

Chính  phủ phê duyệt Chương trình chuyến đôi số quốc gia đến năm 2025, định 

hướng  năm 2030;   

- Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng 

Chính  phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính 

phủ sổ giai  đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030;   

- Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn 

nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. 

- Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

Phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, 

định hướng đến năm 2030; 

- Quyết định số 505/QĐ-TTg ngày 22/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

về Ngày Chuyển đổi số quốc gia; 

- Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh về việc 

phê duyệt kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Nam Định giai đoạn 2021- 2025, định 

hướng đến năm 2030;  

- Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 22/10/2021 của UBND tỉnh Nam 

Định về việc thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 15/10/2021 của Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Nam Định đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030. 

- Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 05/8/2022 của UBND tỉnh Nam Định 

về thực hiện chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số giai đoạn 

2022-2025 trên địa bàn tỉnh Nam Định. 

- Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 03/12/2021 của UBND huyện Nghĩa 

Hưng về chuyển đổi số huyện Nghĩa Hưng đến năm 2025, định hướng đến năm 

2030; 

- Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 20/9/2022 của UBND huyện Nghĩa 

Hưng về thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số giai 

đoạn 2022-2025 trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng. 

II. MỤC TIÊU  

1. Phát triển chính quyền số 

- 100% TTHC đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến ở mức độ 4. 

- Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến đạt 60%. 

- Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến có phát sinh phí, lệ phí được thanh toán trực tuyến 

đạt 20%. 
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- Tỷ lệ số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC đạt 100% (từ ngày 

01/12/2022; riêng 25 dịch vụ công thiết yếu theo quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 

06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ thực hiện từ ngày 01/7/2022). 

- 100% văn bản của huyện được gửi, nhận dưới dạng điện tử có ký số (trừ 

hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước). 

- 80% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 60% hồ sơ công việc tại cấp xã 

được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà 

nước). 

- Tỷ lệ báo cáo giữa các cơ quan nhà nước được thực hiện trực tuyến đạt 

50%. 

- 100% cơ quan nhà nước được kết nối vào Mạng Truyền số liệu chuyên 

dùng của các cơ quan Đảng và Nhà nước. 

2. Phát triển kinh tế số  

- Tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hoá đơn điện tử đạt 100%. 

- Hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số trong hoạt 

động quản lý, kinh doanh. 

- Nâng cao tỷ lệ người dân từ 15 tuổi có tài khoản giao dịch tại các ngân 

hàng hoặc các tổ chức được phép khác. 

3. Xã hội số 

- Hạ tầng mạng băng rộng cáp quang và mạng 4G phủ trên 80% hộ gia 

đình, 100% xã. 

- Tỷ lệ hộ gia đình có đường Internet cáp quang băng rộng đạt 75%. 

- Thanh toán trực tuyến không dùng tiền mặt trong giải quyết TTHC đạt 

20%. 

III. NHIỆM VỤ 

1. Nhận thức số 

1.1. Ngày chuyển đổi số quốc gia 

 Căn cứ hướng dẫn của UBND tỉnh Nam Định, Sở Thông tin và Truyền 

thông tỉnh Nam Định, xây dựng Kế hoạch cụ thể hưởng ứng Ngày Chuyển đổi 

số quốc gai năm 2023; hưởng ứng và phổ biến Tháng 10 – Tháng tiêu dùng số. 

 1.2. Chia sẻ bài toán, sáng kiến, cách làm về chuyển đổi số 

 Chuyển đổi số là một phương thức phát triển mới, làm thêm một phương 

thức mới để giải quyết các bài toán đã đặt ra, những vấn đề có thể tồn tại từ lâu 

chưa được giải quyết. Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn địa phương, tham vấn ý 

kiến của Sở Thông tin và Truyền thông, các doanh nghiệp viễn thông, công nghệ 

số lớn để áp dụng vào địa phương. 

 1.3. Kênh truyền thông “Chuyển đổi số quốc gia” trên Zalo 

 Tiếp tục chỉ đạo, tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động trong các cơ quan tham gia vào kênh truyền thông chuyển đổi số 
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quốc gia để được cập nhật kịp thời thông tin mới nhất về chuyển đổi số phục vụ 

công tác. 

 2. Thể chế số 

 - Tham gia xây dựng, góp ý cơ chế, chính sách, pháp luật trong từng 

ngành, lĩnh vực phù hợp với yêu cầu của phát triển kinh tế số, xã hội số của 

huyện. 

- Triển khai các văn bản quy phạm pháp luật, các hướng dẫn của Chính 

phủ, các Bộ, ngành trung ương về chuyển đổi số. 

 3. Hạ tầng số 

- Trang bị máy tính cho cán bộ, công chức, viên chức từ cấp huyện đến 

cấp xã, thị trấn. Máy tính được kết nối mạng LAN, mạng Internet tốc độ cao; 

duy trì và phát triển hệ thống hội nghị trực tuyến;… 

- 100% các phòng quản lý nhà nước thuộc UBND huyện và các xã, thị 

trấn thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử tích hợp chữ ký số thay thế văn bản 

giấy. 

- 100% cơ quan nhà nước được kết nối vào Mạng Truyền số liệu chuyên 

dùng của các cơ quan Đảng và Nhà nước. 

Triển khai lắp đặt đài truyền thanh ứng dụng CNTT-Viễn thông. 

4. Dữ liệu số 

Sử dụng có hiệu quả hệ thống quản lý văn bản và điều hành, hệ thống 

thông tin báo cáo của tỉnh và các cơ sở dữ liệu khác theo hướng dẫn, chỉ đạo của 

cấp trên. 

5. Nền tảng số 

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả hệ thống Hội nghị trực tuyến từ huyện tới 

cấp xã, thị trấn; tăng cường sử dụng Cổng Dịch vụ công của tỉnh trong việc giải 

quyết các TTHC cho người dân và doanh nghiệp. 

- Các dịch vụ CNTT của các địa phương có liên quan đến người dân, 

doanh nghiệp đã đưa vào vận hành, khai thác được kết nối, liên thông  qua nền 

tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của tỉnh (LGSP); thông tin của người dân, doanh 

nghiệp được số hóa và lưu trữ tại CSDL của tỉnh không phải cung cấp lại. 

6. Nhân lực số  

- Chú trọng đào tạo, tập huấn kỹ năng số cho các cán bộ, công chức, viên 

chức. 

- Đẩy mạnh, đổi mới công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, thay đổi 

thói  quen, tạo sự đồng thuận của người dân, doanh nghiệp trong việc ứng dụng 

CNTT,  phát triển Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.  

7. Bảo đảm an toàn thông tin  

- Triển khai các hệ thống bảo đảm an toàn thông tin; tăng cường hoạt 

động đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống công nghệ thông tin của huyện; 

thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá an toàn, an ninh thông tin cho các hệ 

thống thông tin của huyện. 
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- Tăng cường công tác phối hợp giữa các lực lượng công an, quân đội, 

Phòng Văn hoá và Thông tin, các doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin 

để sẵn sàng, chủ động phòng ngừa và xử lý các tình huống phát sinh trong lĩnh 

vực an toàn, an ninh thông tin. 

 8. Chính quyền số 

- Rà soát các TTHC và triển khai cung cấp ở mức độ 4 đối với các TTHC 

đủ điều kiện. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và chỉ đạo cán bộ chuyên môn hướng 

dẫn, hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công 

trực tuyến. 

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc áp dụng chữ ký số khi ban hành các 

văn bản thuộc thẩm quyền, chỉ đạo văn thư của đơn vị phải triệt để phát hành 

văn bản ký số và gửi đi trên trục liên thông, tiến tới nền hành chính không giấy 

tờ. 

- Tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện thanh toán không dùng 

tiền mặt trong giải quyết TTHC. 

9. Kinh tế số 

- Tổ chức các chương trình hỗ trợ, phổ biến kiến thức về chuyển đổi số, 

công nghệ số cho các doanh nghiệp trên địa bàn. 

- Hỗ trợ phát triển thương mại điện tử (Đưa sản phẩm Ocop lên các sàn 

thương mại điện tử). 

10. Xã hội số 

- Chỉ đạo các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông nâng cấp mạng di động 

4G, phát triển hạ tầng mạng di động 5G.. 

- Tiếp tục đẩy mạnh thanh toán trực tuyến không dùng tiền mặt. Trong đó  

tập trung đẩy mạnh việc thanh toán trực tuyến phí, lệ phí trong giải quyết TTHC 

đến cấp xã. 

- Phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông triển khai các điểm phát Wifi 

miễn phí tại các khu vực trung tâm trên địa bàn huyện. 

IV. GIẢI PHÁP  

1. Đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, kỹ năng số, 

tăng cường tương tác với người dân, doanh nghiệp 

Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, tư duy, hình thành văn hoá 

số cho người dân, doanh nghiệp. 

Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về chủ 

trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về phát triển, ứng dụng CNTT; phổ biến, 

nâng cao nhận thức, trách nhiệm về an toàn thông tin trong cán bộ, công chức và 

trong cộng đồng, xã hội; phổ cập, sử dụng dịch vụ Chính quyền số trong các 

giao dịch hành chính công đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện. 

2. Phát triển các mô hình kết hợp giữa các cơ quan nhà nước, doanh 

nghiệp  
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Phối hợp với các doanh nghiệp để cung cấp dịch vụ công (thông qua 

mạng bưu chính công cộng, mạng xã hội, ứng dụng của doanh nghiệp); tạo điều 

kiện, hỗ trợ doanh nghiệp giới thiệu, cung cấp sản phẩm, dịch vụ số;… 

Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp có đủ năng 

lực và điều kiện tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ 

hoạt động chuyển đổi số. 

3. Nghiên cứu, hợp tác để làm chủ, ứng dụng hiệu quả các công nghệ  

Nghiên cứu, đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ số vào triển khai Chính 

quyền số, kinh tế số, xã hội số.  

4. Thu hút nguồn lực CNTT  

Có các chính sách phù hợp nhằm khuyến khích, thu hút mọi nguồn lực xã 

hội, mọi nguồn vốn của các thành phần kinh tế đầu tư cho ứng dụng và phát 

triển CNTT. 

Có cơ chế tuyển dụng các kỹ sư CNTT vào làm việc trong các cơ quan 

nhà nước trên địa bàn huyện. 

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN  

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này bao gồm: ngân sách nhà nước; nguồn 

đầu tư của doanh nghiệp, tư nhân, cộng đồng và các nguồn kinh phí hợp pháp 

khác. Các phòng, ban thuộc huyện và UBND các xã, thị trấn căn cứ nhiệm vụ 

được giao ưu tiên nguồn lực để thực hiện các hoạt động chuyển đổi số.  

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số huyện 

Nghiên cứu, đề xuất với UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện về các 

nhiệm vụ chuyển đổi số hướng tới Chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số; 

đôn đốc, điều phối chung việc triển khai kế hoạch Chuyển đổi số trên địa bàn 

huyện. 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 

Chủ trì hướng dẫn, triển khai thực hiện kế hoạch; tổng hợp kết quả thực 

hiện của các đơn vị, báo cáo UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện; UBND tỉnh, 

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh theo quy định.  

Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức đào tạo, tập huấn, hướng dẫn 

về chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức, các doanh nghiệp, người 

dân để thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn huyện.  

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc thực hiện các nhiệm 

vụ chuyển đổi số năm 2023. 

Phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông đẩy mạnh phát triển hạ tầng 

viễn thông, cung cấp dịch vụ số cho các cơ quan nhà nước, người dân, doanh 

nghiệp trên địa huyện đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số của huyện. 

3. Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện 

Tham mưu Chủ tịch UBND huyện bố trí kinh phí để triển khai thực hiện 

các nội dung của Kế hoạch từ nguồn kinh phí được giao (ưu tiên bố trí ngân 
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sách để triển khai các ứng dụng CNTT, các nhiệm vụ chuyển đổi số, xây dựng 

chính quyền số, đô thị thông minh tại địa phương…) 

4. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị 

trấn 

Căn cứ Kế hoạch này xây dựng Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2023 của cơ 

quan, đơn vị, địa phương và gửi về UBND huyện (qua phòng Văn hoá và Thông 

tin huyện) trước ngày 15/12/2022.  

Tổ chức quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về 

chuyển đổi số đến cán bộ, công chức, viên chức và các tổ chức, cá nhân về ý 

nghĩa, tầm quan trọng của chuyển đổi số.  

Chủ động nghiên cứu, rà soát, đề xuất các cơ chế, chính sách, chương 

trình, dự án, đề án để phát triển Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số theo chức 

năng, nhiệm vụ được giao.  

Triển khai các giải pháp thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt, dịch 

vụ công trực tuyến, …  

5. Đề nghị Huyện đoàn 

Chủ động phổ biến kiến thức chuyển đổi số cho thanh niên các cấp, lấy 

thanh niên là lực lượng nòng cốt để lan tỏa, hỗ trợ người dân chuyển đổi số. 

Giúp thanh niên lập nghiệp gắn với chuyển đổi số. 

6. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức 

chính trị - xã hội huyện 

Xây dựng kế hoạch tham gia tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính 

sách của Đảng, Nhà nước về chuyển đổi số và nội dung kế hoạch này đến cán 

bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, người lao động, Nhân dân góp phần nâng 

cao nhận thức của cộng đồng dân cư, hộ gia đình, các tổ chức, cá nhân chủ 

động, tích cực nâng cao các kỹ năng ứng dụng công nghệ số, nâng cao nhận thức 

về chuyển đổi số, tham gia sử dụng các dịch vụ công nghệ số góp phần hoàn 

thành các mục tiêu kế hoạch đề ra. 

7. Đề nghị các doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin trên địa 

bàn huyện 

Là nòng cốt triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tạo nền móng chuyển đổi 

số, phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số trong kế hoạch này.  

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, chủ động thực hiện chuyển 

đổi số trong hoạt động của doanh nghiệp, phát triển hạ tầng số, nền tảng số, làm 

chủ công nghệ, đảm bảo an toàn, an ninh mạng.  

Các doanh nghiệp viễn thông - công nghệ thông tin phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị, địa phương liên quan triển khai thí điểm truyền thông số, các giải 

pháp, công nghệ mới, mô hình mới cho các đơn vị trên địa bàn huyện. 
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8. Trách nhiệm của cộng đồng 

 Cộng đồng khu dân cư, hộ gia đình, các tổ chức, cá nhân chủ động, tích 

cực nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ số, nâng cao nhận thức về chuyển 

đổi số. 

 VII. DANH MỤC NHIỆM VỤ THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI SỐ 

(Theo phụ lục đính kèm theo Kế hoạch này). 

Trên đây là Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 của UBND huyện Nghĩa 

Hưng. Trong quá trình thực hiện Kế hoạch này, nếu có khó khăn vướng mắc, 

các cơ quan, đơn vị phản ánh về UBND huyện (qua Phòng Văn hóa và Thông 

tin) để được hướng dẫn, giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- TT. Huyện ủy,; 

- TT. HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- VNPT Nghĩa Hưng, Viettel Nghĩa Hưng; 

- Lưu: VT, VHTT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

Nguyễn Văn Thắng 

 

(để báo cáo) 

(để thực hiện) 
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