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KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện nội dung Bộ chỉ số đánh giá chuyển đối số
Căn cứ Quyết định số 3176/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2021 của
UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số tỉnh
Thanh Hóa. UBND thị xã Nghi Sơn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các
nội dung của Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Triển khai các nhiệm vụ cụ thể và mục tiêu Chương trình Chuyển đổi
số quốc gia theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng
Chính phủ và Bộ chỉ số chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh của Bộ Thông tin và
Truyền thông ban hành.
- Gắn các mục tiêu, nhiệm vụ về chuyển đổi số với mục tiêu, nhiệm vụ
phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của các cấp, các ngành;
các nội dung của Kế hoạch phải được triển khai đồng bộ có sự phối hợp chặt chẽ
giữa các đơn vị, đảm bảo về thời gian, lộ trình thực hiện
II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
- Bộ chỉ số chuyển đổi số được cấu trúc thành 03 trụ cột chính là: Chính
quyền số, Kinh tế số và Xã hội số. Mỗi trụ cột có các chỉ số chính và các chỉ số
thành phần ứng với từng nhiệm vụ và lĩnh vực quản lý nhà nước của các phòng,
ban, ngành.
- Bộ chỉ số chuyển đổi số đưa ra nhằm đánh giá được thực trạng chuyển
đổi số trên địa bàn thị xã, đồng thời là căn cứ để các đơn vị tham mưu, thực hiện
các nhiệm vụ chuyển đổi số phù hợp với quy định hiện hành
III. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ÁP DỤNG
1. Đối tượng: Các phòng, ban, đội, trung tâm, UBND các xã, phường,
các Doanh nghiệp Bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin, các ngành.
2. Phạm vi: Trên địa bàn toàn thị xã
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Văn hóa và Thông tin
- Là cơ quan Thường trực, tham mưu cho UBND thị xã kế hoạch triển
khai Bộ chỉ số chuyển đổi số; Chịu trách nhiệm đôn đốc việc thực hiện các
nhiệm vụ chuyển đổi số của các phòng, ngành; tổng hợp báo cáo kết quả định kỳ
hoặc đột xuất về UBND thị xã, UBND tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông
- Phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND thị xã và các đơn vị có liên
quan triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chuyển đổi số nội bộ UBND thị xã đảm
bảo theo định hướng Bộ chỉ số chuyển đối số do tỉnh ban hành; Xây dựng hệ
thống các văn bản quy định, kế hoạch và các văn bản khác có liên quan đảm bảo
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môi trường pháp lý thực hiện phát triển chính quyên số, xã hội số, kinh tế số,
ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước trên địa bàn toàn thị xã.
- Tham mưu cho UBND thị xã phát động phong trào thi đua, lập thành
tích, đánh giá khen thưởng đối với các cơ quan đơn vị thực hiện tốt các mục
tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số.
- Xây dựng kế hoạch, phương án và các hình thức tuyên truyền về chuyển đổi số.
- Chịu trách nhiệm thực hiện và phối hợp với các đơn vị có liên quan
thực hiện các nhiệm vụ trong Bộ chỉ số chuyển đối số.
2. Văn phòng HĐND&UBND thị xã
- Chủ trì, Phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin thực hiện các nhiệm
vụ chuyển đổi số trong nội bộ UBND thị xã; Đẩy mạnh ứng dụng CNTT, số hóa
kết quả giải quyết TTHC, tăng cường tiếp nhận, trả kết quả dịch vụ công mức độ
3, mức độ 4; tiếp nhận và trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.
- Chủ trì thực hiện các nhiệm vụ tại tiểu mục 1.1 mục 1, mục 3, tiêu mục
4.1, 4.2, 4.3, phân mục 4.4.4 tiểu mục 4.4 mục 4; mục 5 Phần I (Chính quyền
số); tiểu mục 5.2 mục 5 Phần III (xã hội số).
- Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin và các đơn vị có liên quan
thực hiện các nhiệm vụ tại tiểu mục 6.2, 6.3 mục 6 Phần I (Chính quyền số); tiểu
mục 1.2 mục 1, mục 4; mục 6 Phần II (Kinh tế số).
- Tổng hợp số lượng, Biên bản các hội nghị, hội thảo trực tiếp, trực tuyến
liên quan đến các nhiệm vụ chuyển đối số cung cấp cơ quan thường trực làm căn
cứ chấm điểm chuyển đổi số của thị xã và báo cáo Chủ tịch UBND thị xã,
UBND tỉnh, Sở Thông tin và truyền thông.
- Đăng tải kế hoạch và Bộ chỉ số chuyển đổi số trên Trang thông tin điện
tử của thị xã.
3. Phòng Nội Vụ
- Chủ trì, tham mưu cho UBND thị xã các chính sách thu hút nguồn nhân
lực đảm bảo phát triển CNTT, chuyển đổi số.

- Chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nhiệm vụ tại phân mục
4.4.1, 4.4.3 tiểu mục 4 mục 4; tiểu mục 6.1 mục 6 phần I (Chính quyền số).
- Phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin thực hiện nhiệm vụ tại
tiểu mục 2.3 mục 2 Phần I (Chính quyền số).
4. Phòng Tài Chính - Kế hoạch
- Chủ trì, phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin, Văn phòng
HĐND&UBND thị xã tham mưu cho UBND thị xã bố trí kinh phí thực hiện các
nhiệm vụ chuyển đổi số phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.
- Tham mưu cho UBND thị xã bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ
chuyển đổi số thuộc lĩnh vực của các phòng, ngành và UBND các xã, phường.
- Chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nhiệm vụ tại tiểu mục 2.4 mục 2,
phân mục 4.4.2 tiểu mục 4.4 mục 4 Phần I (Chính quyền số).
- Trên cơ sở các nhiệm vụ ứng dụng CNTT, chuyển đổi số hàng năm,
tham mưu cho UBND thị xã bố trí 10% /tổng mức đầu tư ứng dụng CNTT,
chuyển đổi số cho việc đảm bảo an toàn an ninh thông tin theo quy định tại Chỉ
thị số 14/CT-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường
bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam.
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5. Phòng Kinh tế
- Chủ trì, tham mưu cho UBND thị xã kế hoạch chuyển đổi số thuộc lĩnh
vực đơn vị quản lý và các nhiệm vụ chuyển đổi số do các sở, ngành chủ quản
triển khai.
- Chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ tại phân mục 1.2.3 tiểu mục
1.1 mục 2, tiểu mục 5.7 mục 5 Phần II (Kinh tế số); phân mục 1.2.3 tiểu mục

1.2 mục 1, tiểu mục 5.3 mục 5 Phần III (xã hội số).
- Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, các doanh nghiệp viễn thông
thực hiện nhiệm vụ tại tiểu mục 3.2 mục 3, tiểu mục 5.1 mục 5 Phần II (kinh tế số)
- Liên kết, hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện
tử thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp theo Văn bản số 2685/BTTTTQLDN ngày 21/7/2021 của Bộ TT&TT và văn bản số 11052/UBND-CNTT
ngày 28/7/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa.
6. Phòng Giáo Dục và Đào tạo
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và các nền tảng số để đổi mới nội
dung, phương pháp dạy và học, kết hợp học trên lớp và học trực tuyến.
- Phát triển nền tảng hỗ trợ dạy và học từ xa, ứng dụng triệt để công nghệ
số trong công tác quản lý, giảng dạy và học tập; số hóa tài liệu, giáo trình; xây
dựng nền tảng chia sẻ tài liệu giảng d ạ y.
- Chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nhiệm vụ tại phân mục 2.2.1

tiểu mục 2.2 mục 2, phân mục 7.1.3 tiểu mục 7.1 mục 7 và tiểu mục 7.2
phần III (xã hội số).
5. Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch
- Phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin, các phòng, ban, ngành thực
hiện chuyển đổi số để tuyên truyền, phổ biến các nội dung về chuyển đổi số đến
toàn thể tầng lớp nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thị xã.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường phát thanh nội dung,
nhiệm vụ của Kế hoạch đến toàn thể nhân dân trên địa bàn thị xã
- Hàng tuần thực hiện việc đăng tải các tin, bài; dự và đưa tin, đăng tải
ảnh, video các cuộc họp, chỉ đạo của lãnh đạo thị xã về chuyển đổi số trên trang
thông tin điện tử tại chuyên mục “Chuyển đối số”
8. Chi cục Thống Kê
- Phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị có liên quan, chịu trách
nhiệm tổng hợp, cung cấp các thông tin tại các mục 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 và 5.6 mục
5 Phần II (Kinh tế số) khi có yêu cầu của UBND thị xã.
9. Thủ trưởng các phòng, ban, đội, trung tâm trực thuộc UBND thị xã
- Trên cơ sở các nền tảng ứng dụng CNTT đã được triển khai, ứng dụng
tại đơn vị (hoặc các phần mềm do sở, ngành chủ quản triển khai) cung cấp thông
tin về cơ quan thường trực là phòng Văn hóa và Thông tin để tổng hợp làm cơ
sở phối hợp với các đơn vị tham mưu cho UBND thị xã số hóa các dữ liệu cung
cấp cho Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Thanh Hóa.
- Chủ động xây dựng kế hoạch chuyển đổi số chi tiết thuộc lĩnh vực,
ngành quản lý; chịu trách nhiệm triển khai, thực hiện các nội dung có liên quan
trong Bộ chỉ số chuyển đổi số
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- Ứng dụng nền tảng kiểm tra thông qua môi trường số và hệ thống
thông tin của cơ quan quản lý
10. UBND các xã, phường
- Căn cứ vào đặc điểm tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương
phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin để được hướng dẫn lựa chọn mô hình
và xây dựng kế hoạch chuyển đổi số phù hợp.
- Chủ tịch UBND các xã, phường người đứng đầu chịu trách nhiệm trước
UBND thị xã về kết quả chuyển đổi số trên địa bàn mình phụ trách. Chịu trách
nhiệm triển khai thực hiện mục 1, 3, 4 Phần I (Kinh tế số); mục 1 Phần II (Kinh
tế số); mục 1 phần III (xã hội số).
11. Các doanh nghiệp viễn thông, CNTT đóng trên địa bàn thị xã
- 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, chuyển đổi kinh doanh thủ công sang nền tảng kinh doanh số.
- Các doanh nghiệp viễn thông phối hợp với UBND thị xã, Sở Thông tin và
Truyền thông triển khai thí điểm truyền thông số, các giải pháp, công nghệ mới, mô
hình mới cho các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường trên địa bàn thị xã;
- Phối hợp vớ phòng Văn hóa và Thông tin, phòng Kinh tế- Hạ tầng phát
triển hạ tầng thông tin di động 4G, 5G trên địa bàn toàn thị xã song song với
việc bó gọn hoặc ngầm hóa các tuyến cáp ngoại vi đảm bảo mỹ quan và hành
lang an toàn giao thông
- Phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND; Văn phòng Thị xã ủy thực
hiện nhiệm vụ tại tiểu mục 3.3, 3.4 mục 3, mục 5 Phần I (Chính quyền số); tiểu
mục 2.2 mục 2, tiểu mục 3.2, 3.3 mục 3, tiểu mục 5.1 mục 5 Phần II (Kinh tế số)
- Chịu trách nhiệm cung cấp các thông tin tại tiểu mục 5.2, 5.3, 5.4, 5.5,
5.6 Phần II (Kinh tế số); phân mục 5.1.2 tiểu mục 5.1 mục 5 phần III (xã hội số)
khi có đề nghị cung cấp số liệu.
12. Bưu Điện thị xã
Chịu trách nhiệm cung cấp thông tin tại tiểu mục 3.1 mục 3 Phần II
(Kinh tế số) và tiểu mục 3.2 mục 3 phần III (Xã hội số) khi có yêu cầu cung cấp
thông tin của UBND thị xã
Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện nội dung Bộ chỉ số chuyển đổi
số, Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu các đơn vị căn cứ các nội dung được giao
nghiêm túc triển khai thực hiện đồng thời chịu trách nhiệm về kết quả đạt được
ứng với các nội dung được giao trong kế hoạch./.
Nơi nhận:
KT. CHỦ TỊCH
- Sở TT&TT
PHÓ CHỦ TỊCH
- TTr Thị ủy
(Báo cáo);
- TTr UBND thị xã
- Chủ tịch UBND thị xã
- Các PCT UBND thị xã;
- Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị liên quan;
- UBND các xã, phường;
- Lưu: VT.

Mai Sỹ Lân
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