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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện chuyển đổi số năm 2022 

 

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông 
     

Thực hiện Công văn số 1555/STTTT-CNTT ngày 15/11/2022 của Sở Thông 

tin và Truyền thông về việc báo cáo số liệu phục vụ đánh giá mức độ chuyển đổi 

số các CQNN trên địa bàn tỉnh. Sau khi thống kê, rà soát, tổng hợp UBND huyện 

báo cáo kết quả thực hiện chuyển đổi số năm 2022 như sau: 

1. Về môi trường, chính sách 

- Tham mưu ban hành Kế hoạch số 4106/KH-UBND ngày 20/12/2021 của 

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

2022 và Công văn số 137/UBND-VHTT ngày 24/01/2022 về triển khai các nhiệm 

vụ, nội dung cụ thể của Kế hoạch số 4106/KH-UBND; Quyết định: QĐ 6630/QĐ-

UBND ngày 31/12/2021 về việc thành lập BCĐ chuyển đổi số huyện; tham mưu 

đề xuất các nội dung, nhiệm vụ, đề án thực hiện chuyển đổi số giai đoạn 2022-

2025;  

- Tham mưu cho UBND huyện trình Ban chấp hành Đảng bộ huyện ban hành 

Chương trình hành động số 58-CTR/HU ngày 05/5/2022 về thực hiện Nghị Quyết 

05-NQ/TU và ban hành Kế hoạch số 3398/KH-UBND ngày 14/11/2022 của 

UBND huyện về Chuyển đổi số huyện Cẩm Xuyên giai đoạn 2022-2025, định 

hướng đến năm 2030 và nhiều văn bản triển khai, đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan, 

đơn vị, địa phương thực hiện ứng dụng CNTT, dịch vụ công, dịch vụ BCCI và 

chuyển đổi số;  

- Tham mưu xây dựng dự thảo quy chế quy chế về tổ chức ứng dụng các hệ 

thống thông tin và bảo đảm an toàn an ninh thông tin nội bộ, mạng LAN, dự kiến 

ban hành trước 15/12/2022… 

2. Về nhân lực chuyển đổi số: Phân công cán bộ có trình độ chuyên môn về 

công nghệ thông tin làm chuyên trách CNTT huyện và được hưởng chế độ đặc thù 

theo quy định của UBND tỉnh; 100% cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện có 

chứng chỉ tin học đúng quy định và có kỹ năng CNTT đáp ứng nhu cầu thực hiện 

chuyên môn…Cán bộ chuyên trách CNTT huyện tham gia đầy đủ các lớp tập huấn 

chuyên sâu về CNTT, chuyển đổi số, an toàn thông tin, diễn tập ATTT trong năm 

theo yêu cầu của cấp trên… 
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3. Về cơ sở hạ tầng: 100% cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, cấp xã 

được trang bị máy tính để làm việc; 100% UBND cấp xã có mạng LAN; tiếp tục 

tham mưu triển khai kế hoạch số 1353/KH-UBND ngày 29/9/2021 của UBND 

huyện về việc triển khai chuyển đổi IPv4 sang IPv6 cho hệ thống công nghệ thông 

tin, Internet của các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên giai đoạn 

2021-2025 và các văn bản chỉ đạo của cấp trên có liên quan; bố trí màn hình lớn ở 

sảnh cơ quan hiển thị công khai lịch công tác hàng ngày, tuần của Lãnh đạo; trụ sở 

cơ quan có hệ thống camera giám sát an ninh; vận hành có hiệu quả phòng họp 

trực tuyến chuyên dụng tại UBND huyện và phòng họp trực tuyến liên thông 4 cấp 

do VNPT triển khai, đáp ứng nhu cầu họp trực tuyến khi có yêu cầu. 

4. Về kết quả xây dựng, phát triển dữ liệu: Triển khai xây dựng danh mục 

và lập hồ sơ điện tử trên hệ thống Hồ sơ công việc; Tiếp tục chỉ đạo thực hiện số 

hóa sổ hộ tịch giai đoạn 3 (từ 1999-2005) đảm bảo tiến độ theo quy định của bộ 

Tư pháp; Tiếp tục chỉ đạo tuyên truyền và triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ 

liệu dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số; Hệ thống các 

phần mềm ứng dụng và CSDL chuyên ngành phục vụ cho các nghiệp vụ quản lý 

chuyên ngành đã được các phòng, ban ngành, đoàn thể sử dụng có hiệu quả như: Phần 

mềm quản lý cán bộ công chức; phần mềm truyền thanh cơ sở, phần mềm quản lý hộ 

tịch; phần mềm quản lý kế Toán - Tài chính, tài sản như: Tamis, phần mềm quản lý 

bản đồ địa chính, quản lý đất đai; các hệ thống dữ liệu kết nối liên thông với CSDL 

của Trung ương như Dữ liệu hộ tịch, dịch vụ công trực tuyến, chứng thực điện tử, 

dữ liệu dân cư (VNEID), bảo hiểm xã hội (VSSID). 

5. Về an toàn thông tin: Lồng ghép nhiệm vụ cụ thể về bảo đảm an toàn 

thông tin mạng trong Kế hoạch chuyển đổi số năm 2022; xây dựng Kế hoạch số 

2731 ngày 20/9/2022 của UBND huyện về nâng cao chất lượng công tác đảm bảo 

an toàn hệ thống thông tin của UBND huyện Cẩm Xuyên. Ngay sau đợt kiểm tra 

của Tiểu ban an toàn thông tin tỉnh tại UBND huyện, đã kịp thời xây dựng kế 

hoạch khắc phục những nội dung mà đoàn chỉ ra; chỉ đạo 100% các phòng, ban, 

đơn vị cài đặt hệ thống giám sát an toàn an ninh mạng tập trung Bkav Endpoint 15 

do Trung tâm CNTT chủ trì thực hiện; chỉ đạo cập nhật kịp thời các bản vá lỗ 

hổng bảo mật, gây mất an toàn thông tin được cảnh báo báo từ Sở Thông tin và 

Truyền thông và các cơ quan chức năng; thực hiện nghiêm túc các quy định về an 

toàn thông tin, bảo mật thông tin các tài liệu, văn bản có liên quan đến bí mật nhà 

nước; phổ biến thông tin về các mã độc, virus gây nguy hiểm cho hệ thống; quán 

triệt CBCCVC bảo quản tốt các tài khoản đăng nhập cá nhân, định kỳ thay đổi 

mật khâu, sao lưu dữ liệu qua trọng, bảo vệ tài liệu cá nhân. Hiện nay, đang triển 

khai hệ thống tường lửa bảo vệ mạng LAN dự kiến hoàn thành trong tháng 

12/2022. 

6. Về kết quả chuyển đổi số và phát triển chính quyền số 

- Năm 2022, đề nghị cấp mới và cấp lại 58 chứng thư số cho tổ chức và cá 

nhân là LĐ các phòng, đơn vị, hiệu trưởng, hiệu phó các trường THCS và cán bộ 

Tư pháp hộ tịch cấp xã. Đề nghị thay đổi thông tin cho 14 cán bộ có thay đổi vị trí, 
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đơn vị công tác. Đến nay, 100% Phòng, ban, đơn vị cấp huyện, UBND cấp xã, 

Trường học; 100% cá nhân là lãnh đạo cấp huyện, cấp phòng, ban, đơn vị, trường 

học, UBND cấp xã, cán bộ Tư pháp trên địa bàn huyện được cấp và sử dụng thiết 

bị chứng thư số trong thực hiện ký duyệt văn bản và chuyên môn; tiếp tục ứng 

dụng đồng bộ phần mềm dùng chung Hồ sơ công việc, thư điện tử; chữ ký số... 

trong chỉ đạo điều hành, trao đổi gửi nhận giữa cơ quan nhà nước và cán bộ công 

chức; 100% văn bản (trừ văn bản mật) được ký số trao đổi, gửi nhận điện tử giữa 

cấp tỉnh, giữa các đơn vị cấp huyện; cấp xã đạt 90%; Phối hợp với Trung tâm 

CNTT và Truyền thông tỉnh tổ chức 05 lớp tập huấn kỹ năng CNTT và Chuyển đổi 

số cho cán bộ công chức, thành viên tổ chuyển đổi số cộng đồng, đoàn viên, thanh 

niên, người dân và doanh nghiệp tại xã Cẩm Mỹ, Yên Hòa, Cẩm Hưng và Cẩm 

Thạch và tại UBND huyện thu hút 310 học viên tham gia; tổ chức thành công 

Ngày hội chuyển đổi số tại địa bàn thị trấn Cẩm Xuyên, thành lập 35 Tổ chuyển 

đổi số cộng đồng trong đó có 9 tổ cấp xã và 26 tổ thôn, tổ dân phố. 

- Về kết quả xây dựng, phát triển ứng dụng, dịch vụ phục vụ người dân, 

doanh nghiệp: Tiếp tục ứng dụng hệ thống Dịch vụ công trực tuyến cung cấp dịch 

vụ cho tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu giải quyết TTHC; Tiếp tục chỉ đạo thực 

hiện việc thanh toán không dùng tiền mặt trong khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế, 

bệnh viện, thu học phí đối với các đơn vị trường học trên địa bàn huyện. Đến nay 

có 100% các đơn vị đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiệnthanh toán không 

dùng tiền mặt trong năm 2022; Cổng/Trang TTĐT huyện và cấp xã được cập nhật 

thông tin kịp thời đầy đủ, đảm bảo cung cấp, công khai thông tin đúng quy định… 

- Về kết quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến: (số liệu thống kê từ hệ thống 
HCC huyện hồ sơ DVC mức độ 3, mức độ 4 từ 15/12/2021-14/11/2022): Cấp 
huyện có 177 TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong đó: Có 30/177 TTHC 
có phát sinh hồ sơ trực tuyến đạt tỷ lệ 17% với 2134/5894 hồ sơ được tiếp nhận 
trực tuyến chiếm tỷ lệ 36,2%;Cấp xã có 81 TTHC với 4723 hồ sơ tiếp nhận trực 
tuyến đạt tỷ lệ 15,4% (4723/30687 hồ sơ). 

_- Về thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ 
bưu chính công ích (BCCI): 100% TTHC đã triển khai có phát sinh hồ sơ tiếp 
nhận/trả kết quả giải quyết qua dịch vụ BCCI; tỷ lệ hồ sơ TTHC được tiếp 
nhận/trả kết qua dịch vụ BCCI đạt 100%. 

(Chi tiết các số liệu theo biểu gửi kèm) 

 Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện chuyển đổi số năm 2022, UBND 

huyện Cẩm Xuyên báo cáo để Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;  

- Lưu: VT, VHTT. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

Phạm Văn Thắng 
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