
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÙNG KHÁNH 

 
Số:        /UBND-VHTT 

V/v thực hiện kết luận Phiên họp 

lần thứ Ba của Ủy ban Quốc gia  

về chuyển đổi số 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Trùng Khánh, ngày       tháng 9 năm 2022 

 

 

Kính gửi:  

                                   - Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; 

                                   - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 2293/UBND-VX,  ngày 05 tháng 9 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc thực hiện kết luận Phiên họp lần thứ Ba 

của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số.  

Để đảm bảo thực hiện công tác chuyển đổi số phù hợp hiệu quả, Ủy ban 

nhân dân huyện có ý kiến như sau: 

1. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, Ủy ban nhân dân các xã, 

thị trấn tích cực chủ động, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi 

số của cơ quan, đơn vị trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau 

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong triển khai chuyển đổi số, 

khẩn trương ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy 

phạm pháp luật phục vụ chuyển đổi số, nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ được 

giao tại các Kế hoạch, văn bản chỉ đạo của huyện, tỉnh Ban chỉ đạo chuyển đổi số 

của huyện đảm bảo đầy đủ, kịp thời, hiệu quả, đúng tiến độ thời gian.  

- Thúc đẩy hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ trực tuyến, không để hiện 

tượng dịch vụ công trực tuyến thì nhiều nhưng người dân sử dụng ít, triển khai 

các giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu về tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến năm 2022 

được giao tại Quyết định số 984/QĐ-UBND ngày 05/8/2022 của UBND tỉnh Cao 

Bằng, cụ thể: Ban hành Kế hoạch thúc đẩy hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ 

công trực tuyến trên địa bàn. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ đạt 

80%; Kế hoạch triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng, tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành 

chính được xử lý trực tuyến đạt 50%. Lựa chọn, đề xuất dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 3, mức độ 4 chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến; công bố, thông báo rộng rãi 

cho các tổ chức, cá nhân biết, thực hiện. 

- Đẩy mạnh công tác số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý, khai 

thác, chỉ đạo, điều hành của cơ quan, đơn vị và kết nối, chia sẻ dữ liệu với nền 

tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP) cấp tỉnh; đồng thời, cung cấp các tiện ích 

phục vụ người dân doanh nghiệp. 

- Phối hợp Phòng Văn hóa & Thông tin tiến hành rà soát, đánh giá an toàn 

thông tin an ninh mạng và triển khai các giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn các 

hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, tránh lộ lọt thông tin. 
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- Bố trí nhân lực có đủ năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phụ trách 

thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số và đảm bảo an ninh, an toàn thông tin tại cơ 

quan đơn vị. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền về lợi ích của chuyển đổi số đến người 

dân, doanh nghiệp, đặc biệt là tuyên truyền, giới thiệu, hướng dẫn, hỗ trợ người 

dân về sử dụng dịch vụ công trực tuyến; giúp người dân, doanh nghiệp nâng cao 

nhận thức, hiểu rõ về lợi ích và hiệu quả của chuyển đổi số. 

- Đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong gửi, nhận 

văn bản, giải quyết thủ tục hành chính. 

- Kịp thời công khai danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung, danh mục các 

dịch vụ chia sẻ dữ liệu theo hướng dẫn của các bộ, ngành trung ương, nhất là 

trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến, hạn chế cung cấp thông tin qua hình thức 

văn bản đối với thông tin đã được khai thác qua hình thức kết nối, chia sẻ dữ liệu 

qua các hệ thống thông tin. 

- Thúc đẩy sử dụng các nền tảng số quốc qia phục vụ chuyển đổi số, phát 

triển Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại 

Công văn số 1584/UBND-VX ngày 22/6/2022 của chủ tịch UBND tỉnh. 

- UBND các xã, thị trấn chủ động phối hợp với Phòng Văn hóa & Thông 

tin chỉ đạo thành lập và tổ chức hoạt động có hiệu quả Tổ công nghệ số cộng 

đồng trên địa bàn quản lý, huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã 

hội, doanh nghiệp và cộng đồng trong việc phổ biến, hướng dẫn người dân và 

doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến. 

2. Phòng Văn hóa & Thông tin huyện 

- Tham mưu cho UBND huyện thành lập Ban chỉ đạo Chuyển đổi số cấp 

huyện do chủ tịch UBND cấp huyện làm Trưởng Ban theo chỉ đạo của UBND 

tỉnh tại Kế hoạch số 1406/Kh-UBND ngày 07/6/2022 về Thực hiện Nghị quyết số 

11-NQ/TU ngày 07/3/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về xây 

dựng Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, chuyển đổi số tỉnh Cao 

Bằng đến năm 2025. 

- Tham mưu UBND huyện ban hành Kế hoạch và tổ chức các hoạt động 

hưởng ứng Ngày chuyển đổi số Quốc gia năm 2022 trên địa bàn huyện. 

 - Phối hợp với Bưu điện huyện thực hiện tốt việc giới thiệu, hướng dẫn, hỗ 

trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại các điểm phục vụ bưu chính. 

- Phối hợp với các ban, ngành lựu chọn, đề xuất một số dịch vụ công phù 

hợp chỉ thực hiện trực tuyến. 

- Đảm bảo các điều kiện kỹ thuật, kết nối các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông 

tin nhằm tối ưu hóa quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và trả kết quả thủ tục 

hành chính trên môi trường điện tử, phục vụ người dân sử dụng dịch vụ công trực 

tuyến. 

- Theo dõi, đôn đốc ban ngành, UBND các xã, thị trấn hoàn thành chỉ tiêu 

giao về tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến năm 2022. 
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 - Tiếp tục phối hợp, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc UBND các xã thành lập, 

điều hành, nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng theo 

Công văn số 1055/UBND-VHTT ngày 06 tháng 7 năm 2022 của UBND huyện 

Trùng Khánh về việc triển khai Kế hoạch số 1711/KH-UBND ngày 01/7/2022 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng. 

3. Văn phòng HĐND&UBND huyện 

Phối hợp với Phòng Văn hóa & Thông tin, các ban ngành có liên quan và 

UBND các xã, thị trấn phát huy hiệu quả hệ thống thông tin báo cáo UBND 

huyện, đảm bảo kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu với hệ thống thông tin báo cáo 

Quốc gia và Trung tâm thông tin chỉ đạo điều hành Chính phủ, Thủ tướng Chính 

phủ. 

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 

Theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách tham mưu cho UBND 

huyện bố trí kinh phí cho nhiệm vụ chuyển đổi số theo quy định. 

5. Trung tâm Văn hóa v& Truyền thông huyện 

Tăng cường công tác tuyên truyền về lợi ích của chuyển đổi số đến người 

dân, doanh nghiệp, giúp người dân, doanh nghiệp nâng cao nhân thức, hiểu rõ về 

lợi ích và hiệu quả, bố trí dành thời lượng nhất định để truyền thông về chuyển 

đổi số. 

6. Các doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông trên địa bàn huyện 

Tham gia tích cực vào công tác chuyển đổi số của huyện, nhất là phát triển 

hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng số và an toàn thông tin mạng trên địa bàn 

huyện. 

7. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Thành lập Ban chỉ đạo Chuyển đổi số cấp xã, xây dựng quy chế hoạt 

động theo quy định. 

- Hướng dẫn, đôn đốc Tổ công nghệ số các xóm, tổ dân phố tham gia tập 

huấn, tổ chức hoạt động theo hướng dẫn của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số. 

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các đơn vị phối hợp triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở TT&TT (b/c); 

- TT.Huyện ủy (b/c); 

- TT.HĐND huyện (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, VHTT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nông Văn Bộ 
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