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KẾ HOẠCH 

Chuyển đổi số huyện Cẩm Xuyên  

giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 
  

 

Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 22/10/2021 của Ban chấp hành 

Đảng bộ tỉnh; Chương trình hành động số 58-Ctr/HU ngày 05/5/2022 của Huyện 

ủy Cẩm Xuyên về Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 22/10/2021 của 

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh 

Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, Ban chấp hành Đảng 

bộ huyện xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 05-

NQ/TU, Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Xuyên xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số 

huyện Cẩm Xuyên giai đoạn 2022-2025 với các nội dung cụ thể sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Chuyển đổi số bắt đầu từ người dân, lấy người dân làm trung tâm, làm 

cho người dân thấy công nghệ là thứ dễ dàng, thiết thực. Chuyển đổi số nếu tạo 

giá trị cho người dân, được người dân hưởng ứng, sử dụng thì chuyển đổi số sẽ 

đi vào cuộc sống, tạo nên cộng đồng số, phát triển chính quyền số, kinh tế số và 

xã hội số. 

- Đưa nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số đến người dân thông qua Tổ 

chuyển đổi số cộng đồng để thúc đẩy chuyển đổi số, đưa người dân lên môi 

trường số, người dân tiên phong sử dụng nền tảng số, công nghệ số, qua đó, trở 

thành tác nhân thúc đẩy chính quyền chuyển đổi số, xã hội chuyển đổi số, kinh 

tế chuyển đổi số mạnh mẽ hơn. 

2. Yêu cầu 

- Triển khai có hiệu quả nền tảng số, công nghệ số đến tận mỗi người dân, 

gắn với cuộc sống của người dân. 

- Người dân được tiếp cận công nghệ theo cách đơn giản, tự nhiên, xuất 

phát từ nhu cầu và tạo ra giá trị thiết thực, phù hợp với đặc thù của địa phương. 

II. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu tổng quát 

Chuyển đổi số hướng đến thực hiện mục tiêu toàn diện theo Nghị quyết Đại 

hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, thực hiện thành công Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 

22/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 

chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; 

Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên lần thứ XXXII, gắn 



2 
 

quá trình chuyển đổi số với cải cách hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu 

lực, hiệu quả quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công của chính quyền các 

cấp trong thời gian tới. 

2. Mục tiêu cụ thể 

2.1. Đến năm 2025 

a) Về hạ tầng số 

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

máy tính, 100% cơ quan Đảng, chính quyền các cấp kết nối mạng truyền số liệu 

chuyên dùng. 

- Triển khai hệ thống hội nghị trực tuyến chuyên dùng, đồng bộ 03 cấp từ 

cấp tỉnh đến cấp xã và kết nối với hệ thống hội nghị trực tuyến Quốc gia. 

- Phủ sóng mạng di động 4G và mạng internet cáp quang đến 100% địa bàn 

dân cư toàn huyện; phấn đấu triển khai mạng di động 5G đạt tối thiểu 50% địa 

bàn dân cư toàn huyện. 

- Tỷ lệ người dân có điện thoại thông minh đạt trên 90%; tỷ lệ hộ gia đình 

có kết nối internet băng rộng đạt trên 90%.  

 b) Về chính quyền số 

- 100% cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo, bồi dưỡng hoặc tự bồi 

dưỡng kiến thức và kỹ năng số, bảo đảm ứng dụng có hiệu quả các nền tảng số, 

khai thác dữ liệu số trong hoạt động quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công 

của các ngành, các cấp; 100% UBND huyện và các xã, phường có cán bộ 

chuyên trách công nghệ thông tin đủ tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn theo 

quy định. 

- 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện thực hiện cung cấp dịch vụ công 

trực tuyến toàn trình; 80% dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ trực tuyến; ít 

nhất 80% dịch vụ công trực tuyến được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ 

công quốc gia; Tỷ lệ hồ sơ giải quyết dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với 

các thủ tục hành chính có phát sinh hồ sơ đạt từ 50% trở lên. 

- 80% hồ sơ công việc tại huyện và 60% hồ sơ công việc tại các xã, phường 

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

nước);  

- 100% chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp định kỳ và báo cáo thống kê về 

kinh tế - xã hội được thực hiện trực tuyến và liên thông với hệ thống báo cáo 

quốc gia;  

- 100% cơ sở dữ liệu quốc gia được kết nối, ứng dụng trên địa bàn huyện 

theo lộ trình của tỉnh; từng bước hình thành cơ sở dữ liệu mở để phục vụ quản lý 

Nhà nước, cung cấp dịch vụ công kịp thời, một lần khai báo, khai thác trọn đời;  

- 50% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện 

thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý (trừ hoạt 

động kiểm tra hoặc thông tin tư liệu của hoạt động kiểm tra thuộc phạm vi bí 

mật nhà nước);  
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c) Về kinh tế số 

- 100% hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ nông dân sản xuất sản phẩm theo tiêu 

chuẩn OCOP, hữu cơ, VietGAP và tương đương... có ứng dụng điện thoại thông 

minh, Internet băng rộng, tham gia sàn thương mại điện tử, tiến tới thanh toán 

không dùng tiền mặt. 

-  Trên 80% cơ sở kinh doanh bán lẻ trên địa bàn huyện ứng dụng các nền 

tảng thanh toán không dùng tiền mặt. 

- Từng bước hình thành các doanh nghiệp công nghệ số, doanh nghiệp số 

và hợp tác xã số. 

d) Về đô thị thông minh 

- Triển khai thí điểm và từng bước nhân rộng các dịch vụ số (y tế, giáo dục, 

giao thông, an ninh - trật tự, du lịch, dịch vụ…) thuộc hệ thống dịch vụ đô thị 

thông minh đến các xã và các khu dân cư kiểu mẫu. 

2.2. Đến năm 2030 

- Hoạt động giao dịch giữa các cơ quan của chính quyền, giữa chính quyền 

với người dân, doanh nghiệp cơ bản được thực hiện trên các nền tảng công nghệ 

số; phủ sóng mạng di động 5G và mạng Internet cáp quang đến 100% địa bàn 

dân cư toàn huyện. 

- Phát triển cơ sở dữ liệu mở, kết nối liên thông 100% cơ sở dữ liệu của các 

ngành trên địa bàn huyện để phục vụ quản lý nhà nước, cung cấp dịch vụ công 

kịp thời, một lần khai báo, khai thác trọn đời; 100% hồ sơ công việc tại huyện và 

95% 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). 

- 100% thủ tục hành chính có đủ điều kiện được triển khai dịch vụ công 

trực tuyến toàn trình; 90% dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ trực tuyến; ít 

nhất 90% dịch vụ công trực tuyến được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ 

công quốc gia; Tỷ lệ hồ sơ giải quyết dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với 

các thủ tục hành chính có phát sinh hồ sơ đạt từ 70% trở lên. 

- Trên 80% doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuyển đổi số; 100% các 

doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp chủ 

lực của huyện được chứng nhận OCOP, hữu cơ, VietGAP và tương đương; 

100% sản phẩm OCOP, hữu cơ, VietGAP và tương đương có ứng dụng các nền 

tảng công nghệ số trong sản xuất kinh doanh, quảng bá tiêu thụ sản phẩm, gắn 

với thương mại điện tử. 

- Kinh tế số trở nên phổ biến và tham gia vào hầu hết các ngành, lĩnh vực 

kinh tế trên địa bàn huyện; phần lớn các doanh nghiệp, hợp tác xã ứng dụng 

công nghệ số, thương mại điện tử trong sản xuất, kinh doanh. 

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo; phát triển nhân lực và nâng cao nhận 

thức về chuyển đổi số. 

- Cấp ủy đảng, Chính quyền nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính 

quyền các cấp và trách nhiệm của người đứng đầu đối với quá trình chuyển đổi 
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số; Tổ chức quán triệt đầy đủ nội dung Nghị quyết số 05-NQ/TU, hàng năm có 

sinh hoạt chuyên đề về chuyển đổi số, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công 

chức, viên chức, người dân về chuyển đổi số. 

- Thường xuyên xây dựng các tin, bài, phóng sự, chuyên đề, các tài liệu 

tuyên truyền sâu rộng đến mọi người dân, người lao động thuộc mọi thành phần 

kinh tế về hiệu quả và kết quả của chuyển đổi số, nâng cao khả năng nhận biết 

và ứng phó với hành vi tiêu cực, gian lận trong thương mại điện tử, lừa đảo trên 

không gian mạng. 

- Hàng năm, tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, kỹ 

năng ứng dụng công nghệ số cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và 

người lao động; Tập huấn nâng cao kỹ năng ứng dụng CNTT, kỹ năng chuyển 

đổi số cho doanh nghiệp trên địa bàn huyện. 

- Tổ chức các khóa tập huấn nâng cao năng lực quản lý nhà nước và chuyên 

môn về chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ chuyên trách công nghệ 

thông tin và Tổ chuyển đổi số cộng động đảm bảo 100% tổ chuyển đổi số cộng 

đồng xã, thôn tổ chức hoạt động của hiệu quả. 

2. Phát triển hạ tầng số và cơ sở dữ liệu số 

- Rà soát, triển khai mở rộng, nâng cấp mạng viễn thông 4G và Internet cáp 

quang bảo đảm 100% khu dân cư có internet băng rộng; triển khai mạng viễn 

thông 5G. 

- Rà soát, nâng cấp bổ sung cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin của tất cả cơ 

quan Đảng, chính quyền và đoàn thể các cấp, bảo đảm 100% đảng viên, cán bộ, 

công chức có máy tính cá nhân, kết nối mạng LAN và Internet băng rộng. 

- Triển khai kết nối đồng bộ mạng truyền số liệu chuyên dùng tại cấp xã và 

huyện.  

- Nâng cấp hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến từ cấp xã đến huyện, 

liên thông hệ thống hội nghị truyền 4 cấp. 

- Hoàn thiện việc đầu tư trang thiết bị, xây dựng trung tâm hành chính công 

tại các xã, thị trấn.  

- Triển khai ứng dụng cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh và các cơ sở dữ 

liệu chuyên ngành phục vụ công tác quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công 

trực tuyến. 

- Thực hiện số hóa tài liệu, hồ sơ, các quy trình nghiệp vụ; chứng thực hồ 

sơ điện tử, phát triển các hệ thống cơ sở dữ liệu số phục vụ quản lý nhà nước và 

cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; đồng thời kết nối liên 

thông với nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ liệu dùng chung của tỉnh (LGSP). 

- Thực hiện số hoá và chứng thực điện tử đồng bộ hệ thống hồ sơ cán bộ, 

công chức, viên chức trong toàn huyện, kết nối với các hệ thống thông tin có 

liên quan phục vụ công tác quản lý và cung cấp dịch vụ công trực tuyến.  

3. Phát triển chính quyền số  

- Triển khai ứng dụng các nền tảng công nghệ số (các phần mềm ứng dụng, 

cơ sở dữ liệu số...) phục vụ hoạt động nghiệp vụ của ngành, cơ quan, địa phương 
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bảo đảm liên thông đồng bộ toàn ngành, toàn huyện, kết nối và chia sẻ dùng 

chung. 

- Ứng dụng hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh; số hoá hoạt động báo cáo, 

thống kê trong toàn huyện, phục vụ sự chỉ đạo, điều hành nhanh chóng, kịp thời, 

hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu số đã được thống kê và phân tích.  

- Thực hiện đồng bộ các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công 

trực tuyến toàn trình, dịch vụ bưu chính công ích. 

- Triển khai nền tảng phục vụ dạy và học trực tuyến; ứng dụng các nền tảng 

công nghệ số trong công tác quản lý, giảng dạy và học tập; số hóa tài liệu, giáo 

trình, bài giảng nhằm phát triển hệ thống học liệu cung cấp trực tuyến phục vụ 

miễn phí cho giáo viên và học sinh trong toàn huyện; phát triển hệ thống đào tạo 

trực tuyến trong giáo dục nghề nghiệp.  

- Triển khai, ứng dụng hệ thống khám chữa bệnh từ xa, đẩy mạnh ứng dụng 

đồng bộ các nền tảng công nghệ số phục vụ quản lý khám chữa bệnh tại tất cả 

các cơ sở y tế và cung cấp bệnh án điện tử tới toàn dân.   

- Triển khai ứng dụng nền tảng du lịch thông minh, số hoá mọi hoạt động 

quản lý du lịch; nền tảng công nghệ số trong quản lý các di tích lịch sử, di sản 

văn hoá vật thể và phi vật thể, thư viện điện tử, thư viện số. 

- Triển khai ứng dụng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý ngành Nông nghiệp; 

nền tảng công nghệ số phục vụ công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực 

thuộc ngành như: Công tác quản lý hồ chứa, công trình thủy lợi, đê điều, phòng 

chống lụt bão; Phòng chống dịch bệnh, sâu bệnh trên cây trồng, vật nuôi; Giám 

sát, quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng; quản lý, giám sát khai 

thác và nuôi trồng thủy sản; ứng dụng các nền tảng công nghệ số phục vụ quản 

lý, giám sát nguồn gốc, chuỗi cung ứng sản phẩm, bảo đảm minh bạch, chính 

xác, an toàn vệ sinh thực phẩm. 

- Xây dựng sàn giao dịch thương mại điện tử, xây dựng thị trường thương 

mại điện tử lành mạnh có tính cạnh tranh và bền vững; hỗ trợ doanh nghiệp, hợp 

tác xã, hộ kinh doanh và cộng đồng tiêu dùng tiếp cận, khai thác ứng dụng các 

nền tảng thương mại điện tử, ngân hàng điện tử và thanh toán trực tuyến. 

- Thực hiện lộ trình chuyển đổi đài truyền thanh không dây FM tại các xã, 

thị trấn sang đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông. 

4. Từng bước phát triển kinh tế số, xây dựng đô thị thông minh, hướng đến 

xã hội số. 

- Thường xuyên tuyên truyền sâu rộng về định hướng chiến lược phát triển 

kinh tế số của Quốc Gia, của tỉnh, huyện; tuyên truyền các thành quả và mô hình 

chuyển đổi số trong hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã và kinh tế hộ gia 

đình trên địa bàn huyện.  

- Xây dựng Chương trình phát triển thương mại điện tử của huyện, hỗ trợ 

các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa đẩy mạnh 

chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh. 

- Triển khai ứng dụng các dịch vụ thông minh về giáo dục, y tế, trật tự an 
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toàn đô thị, giao thông, phản ánh hiện trường, giám sát môi trường, năng lượng, 

chiếu sáng đô thị, nước sinh hoạt, thoát nước, du lịch thông minh... 

5. Bảo đảm an toàn thông tin mạng 

- Xây dựng các quy chế, quy trình về quản lý, bảo đảm an toàn thông tin 

mạng tại các cơ quan, đơn vị; triển khai, hướng dẫn các quy định, biện pháp về  

bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động của cơ quan.  

- Hoàn thành xác định cấp độ và tổ chức triển khai phương án bảo đảm an 

toàn hệ thống thông tin theo cấp độ. Thường xuyên rà soát, cập nhật để đáp ứng 

yêu cầu thực tiễn và quy định về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.  

- Tăng cường phối hợp với các cơ quan, các doanh nghiệp viễn thông để 

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

an toàn, an ninh thông tin. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về an toàn thông tin 

cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. 

- Tăng cường tổ chức, tham gia các hoạt động liên quan đến bảo vệ và hỗ 

trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng; nâng cao nhận 

thức và từng bước trang bị kỹ năng số cho trẻ em trên địa bàn. 

IV. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN  

1. Đa dạng hóa và thực hiện thường xuyên hoạt động tuyên truyền nâng cao 

nhận thức, kỹ năng về chuyển đổi số, chính quyền số, kinh tế số đến với mọi 

người dân trên địa bàn huyện. 

2. Gắn trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, địa phương 

với quá trình thực hiện chuyển đổi số và kết quả đạt được tại cơ quan, tổ chức và 

địa phương mình.  

3. Tranh thủ sự hỗ trợ từ Bộ Thông tin và Truyền thông, của tỉnh, của các 

Doanh nghiệp viễn thông để phát triển hoàn thiện hạ tầng số trên địa bàn huyện; 

tranh thủ sự hỗ trợ và phối hợp thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, 

dự án từ các bộ ngành Trung ương triển khai về huyện; huy động các nguồn xã 

hội hóa hợp pháp vào hoạt động chuyển đổi số; bố trí đủ nguồn lực của huyện 

cho các nhiệm vụ theo lộ trình đề ra trong Kế hoạch này. 

4. Ưu tiên áp dụng các nền tảng công nghệ số có phạm vi đồng bộ dùng 

chung, đồng thời kết nối liên thông với nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ liệu của 

tỉnh (LGSP); ưu tiên thực hiện phương án thuê dịch vụ công nghệ thông tin đối 

với triển khai ứng dụng các nền tảng công nghệ số thay cho đầu tư xây dựng 

mới hay mua sắm phần mềm. 

 5. Ưu tiên triển khai chuyển đổi số trong các lĩnh vực theo 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 520/KH-UBND ngày 10/3/2022 của UBND 

huyện Triển khai thực hiện Đề án về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định 

danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, 

tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên (Đề án 06). 
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 6. Gắn nhiệm vụ chuyển đổi số với nhiệm vụ cải cách hành chính; xem 

chuyển đổi số là giải pháp, là công cụ để thực hiện các nội dung của CCHC.  

V. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN  

1. Nhiệm vụ trọng tâm (Có biểu chi tiết kèm theo) 

2. Nguồn kinh phí thực hiện: Nguồn ngân sách Trung ương, tỉnh hỗ trợ 

theo quy định, ngân sách địa phương theo phân cấp, lồng ghép nguồn vốn các 

chương trình, dự án, huy động nguồn vốn xã hội hóa và các nguồn kinh phí hợp 

pháp khác. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ph ng Văn hoá - Thông tin 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch 

đảm bảo hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm, phù hợp với các mục tiêu, nhiệm vụ đề 

ra; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các nhiệm vụ theo kế hoạch; tổng hợp kết quả 

báo cáo và tham mưu UBND huyện chỉ đạo.  

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo và hỗ trợ các doanh 

nghiệp Viễn thông đẩy mạnh triển khai phủ sóng mạng 4G và mạng cáp quang 

đến 100% địa bàn dân cư trong toàn huyện, sớm triển khai mạng 5G. 

Xây dựng chương trình và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, phổ cập thường 

xuyên cho cán bộ công chức, người dân, doanh nghiệp trong toàn huyện về kiến 

thức và kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, an toàn an ninh thông tin. 

Tham mưu lựa chọn các nội dung, nhiệm vụ phù hợp trong Kế hoạch này  

vào kế hoạch thực hiện chuyển đổi số hằng năm. 

2. Văn ph ng HĐND & UBND huyện: Hằng năm chủ trì tham mưu thực 

hiện các nội dung, nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này gắn với các nội 

dung, nhiệm vụ chuyển đổi số của cấp trên giao đảm bảo triển khai hiệu quả, 

chất lượng đảm bảo mục tiêu kế hoạch đề ra. 

3. Ph ng T i chính - Kế hoạch: Hằng năm, tham mưu cho UBND huyện 

bố trí kinh phí triển khai các nhiệm vụ đảm bảo hoàn thành mục tiêu Kế hoạch 

đề ra. 

4. Ph ng Nội vụ: Gắn kết các nội dung, nhiệm vụ, mục tiêu của Kế hoạch 

với công tác cải cách hành chính, đảm bảo triển khai hiệu quả. 

5. Trung t m H nh chính c ng huyện: Phối hợp với Văn phòng 

HĐND-UBND triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến các dịch vụ cung 

ứng tại Trung tâm HCC huyện; tham mưu triển khai các nhiệm vụ, giải pháp 

nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, 

nâng tỷ lệ phát sinh hồ sơ DVC trực tuyến toàn trình đảm bảo mục tiêu của Kế 

hoạch đề ra. 

6. Trung t m Văn hoá - Truy n th ng: Tham mưu xây dựng kế hoạch 

tuyên truyền và tổ chức tuyên truyền sâu, rộng trên hệ thống truyền thanh cơ sở, 

Cổng thông tin điện tử huyện đến cá nhân, tổ chức trên địa bàn huyện về tầm 

quan trọng của công tác chuyển đổi số, tuyên truyền mục tiêu nhiệm vụ, kết quả 

thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn huyện. 

7. Thủ trư ng các ph ng,   n, c  qu n, đ n vị củ  huyện: Trên cơ sở 

kế hoạch của ngành, lĩnh vực và Kế hoạch này chủ động tham mưu triển khai 
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đảm bảo các nội dung, mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong quá trình thực hiện 

chuyển đổi số. 

8. Uỷ   n nh n d n các   , thị tr n 

Chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 

2022-2025 tại địa phương; bố trí ngân sách địa phương hoặc huy động các 

nguồn xã hội hóa để triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch vào kế 

hoạch chuyển đổi số hằng năm, đồng thời đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị 

công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu công việc. 

Nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận một cửa, chỉ đạo cán bộ, 

công chức, viên chức trong đơn vị tích cực, thường xuyên ứng dụng, khai thác 

có hiệu quả hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông tin. 

Trên đây là Kế hoạch chuyển đổi số huyện Cẩm Xuyên giai đoạn 2022-

2025, định hướng đến năm 2030, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương 

nghiêm túc triển khai thực hiện đảm bảo mục tiêu, nhiệm vụ đề ra./. 
 

Nơi nhận: 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện;  

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Thành viên BCĐ CĐS huyện; 

- Lưu: VT, VHTT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Thắng 
 

 



PHỤ LỤC 

Danh mục và dự toán các nhiệm vụ xây dựng Chính quy n điện tử số gi i đoạn 2022-2025 

 

TT Nội dung thực hiện 
Đ n vị  

chủ trì 

Đ n vị  

phối hợp 

Kinh phí 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

Năm 

2024 

Năm 

2025 
Ghi chú 

Tổng  Tỉnh Huyện 

Nguồn    

hội hó  

và các 

nguồn 

hợp pháp 

khác 

I Phát triển nh n lực chuyển đổi số 

1 

Xây dựng các phóng sự, chuyên đề, 

các tài liệu tuyên truyền sâu, rộng 

đến mọi người dân, người lao động 

thuộc mọi thành phần kinh tế về 

hiệu quả và kết quả của chuyển đổi 

số; Tổ chức Hội thảo, các lớp bồi 

dưỡng, cập nhật kiến thức về xu 

hướng, định hướng chiến lược mới 

về chuyển đổi số cho lãnh đạo các 

cấp, các ngành. 

Phòng 

VH-TT 

Trung tâm 

Văn hóa - 

thông tin 

huyện, các 

đơn vị liên 

quan 

200 0 200 0 50 50 50 50 Dự kiến  

2 

Tổ chức tuyên truyền, tập huấn 

nâng cao nhận thức, kỹ năng số cho 

người dân, doanh nghiệp để ứng 

dụng vào hoạt động sản xuất, giao 

dịch trực tuyến, khai thác DVC TT; 

chuyển đổi số cho doanh nghiệp 

Phòng 

VH-TT, 

UBND 

các xã, 

thị trấn 

Các cơ quan 

liên quan 
200 0 200 0 50 50 50 50 Dự kiến  

3 
Tổ chức các hoạt động về Ngày 

chuyển đổi số 

 

Phòng 

VH-TT 

UBND 

các xã, 

thị trấn 

Phòng VH-

TT 
460  260 200  200 260  Dự kiến  
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II Phát triển c  s  hạ tầng, số hó  c  s  dữ liệu, an toàn thông tin  

1. 1 

Tăng cường cơ sở hạ tầng kỹ thuật 

CNTT; Nâng cấp, hoàn thiện Cổng 

TTĐT huyện và các xã, thị trấn 

Văn 

phòng 

HĐND-

UBND 

huyện;P

hòng 

VHTT   

các cơ quan 

liên quan 
2000 2000  0  2000 0 0 

Nghị quyết số 

89/NQ-HĐND 

ngày 

31/12/2021  

của HĐND 

huyện 

2. 2 
Tăng cường cơ sở hạ tầng kỹ thuật 

CNTT cho UBND cấp xã 

Văn 

phòng 

HĐND-

UBND 

huyện, 

UBND 

cấp xã 

Phòng 

VHTT và 

các cơ quan 

liên quan 

1000 0 1000 0  500 300 200 Dự kiến  

3. 3 

Xây dựng Cổng TMĐT huyện (đảm 

bảo tiêu chí Kinh tế trong xây dựng 

huyện NTM nâng cao)  

Phòng 

VHTT 

Văn phòng 

NTM huyện 

và UBND 

các xã thị 

trấn 

500 0 500 0 0  500 0 Dự kiến  

4. 5 

Số hoá và chứng thực điện tử đồng 

bộ hệ thống hồ sơ cán bộ, công 

chức, viên chức trong toàn huyện, 

kết nối với các hệ thống thông tin có 

liên quan phục vụ công tác quản lý 

và cung cấp dịch vụ công trực tuyến 

Phòng 

Nội vụ 

Phòng 

VHTT, 

Phòng Tư 

pháp và các 

đơn vị liên 

quan 

500 0 500 0  300 200 0 Dự kiến  

5. 6 

Số hoá và chứng thực điện tử hồ sơ, 

văn bản, tài liệu phát triển cơ sở dữ 

liệu dùng chung của các phòng, 

ngành 

Các 

phòng, 

ban, đơn 

vị có tài 

liệu 

Phòng 

VHTT, 

Phòng Tư 

pháp  

1.500 0 1.500 0   
  

Dự kiến  

chưa bố trí; 

huy động từ 

nguồn các dự 

án ngành, lĩnh 

vực triển khai 
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6. 7 

Triển khai đồng bộ hệ thống hội 

nghị truyền hình trực tuyến từ cấp 

tỉnh đến cấp xã, liên thông hệ thống 

hội nghị truyền 4 cấp; Triển khai Hệ 

thống cổng điều hành nội bộ và giải 

pháp đăng nhập một lần SSO và 

phần mềm theo dõi ý kiến chỉ đạo 

điều hành; Triển khai, phát triển hệ 

thống giám sát an toàn thông tin 

mạng cấp tỉnh (SOC). 

Văn 

phòng 

HĐND-

UBND 

huyện, 

UBND 

cấp xã 

Phòng 

VHTT và 

các cơ quan 

liên quan 

Theo chương trình, kế hoạch của tỉnh  

7. 8 

Triển khai mạng viễn thông 4G, 5G 

và mạng Internet cáp quang; hệ 

thống wifi tại các điểm Du lịch 

trọng điểm trên địa bàn và tại một 

số điểm công cộng phụ vụ người 

dân 

Phòng 

VHTT 

Các doanh 

nghiệp viễn 

thông 

Huy động sự hỗ trợ của trung ương, tỉnh các doanh nghiệp viễn thông  

và nguồn xã hội hóa 
 

8.  

Triển khai các nhiệm vụ thuộc Kế 

hoạch 520/KH-UBND ngày 

10/3/2022 của UBND huyện Triển 

khai thực hiện Đề án về phát triển 

ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh 

và xác thực điện tử phục vụ chuyển 

đổi số quốc gia giai đoạn 2022-

2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên 

địa bàn huyện Cẩm Xuyên. 

Công an 

huyện 

Các phòng, 

ban, đơn vị 

liên quan 

Theo kế hoạch riêng của các đơn vị triển khai 520/KH-UBND  

ngày 10/3/2022 của UBND huyện  
 

Tổng cộng 6.360 2000 4.160 200 100 3.100 1.360 300  

 


		Nguyenthioanh.cx@hatinh.gov.vn
	2022-11-14T07:39:44+0700


		phongnn.ubcx@hatinh.gov.vn
	2022-11-14T15:11:54+0700


		thangpv.ubcx@hatinh.gov.vn
	2022-11-14T15:51:47+0700


		2022-11-14T16:27:49+0700


		2022-11-14T16:27:50+0700


		2022-11-14T16:27:50+0700




