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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện chuyển đổi số xã Đắk Lao 

 

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

về việc phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; 

Thực hiện Kế hoạch số 121/KH-UBND ngày 04/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk 

Nông triển khai thí điểm chuyển đổi số cấp sở, cấp huyện, cấp xã; 

Căn cứ Kế hoạch số 61-KH/HU, ngày 04 tháng 01 năm 2022 Ban Thường vụ huyện ủy Đắk 

Mil về thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 01/11/2021của Tỉnh ủy Đắk Nông về chuyển đổi 

số tỉnh Đắk Nông đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; 

Căn cứ Kế hoạch số 71/KH- UBND, ngày 22 tháng 3 năm 2021 của UBND huyện Đắk Mil 

về triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 

2030; 

Trên cơ sở Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 22/3/2021 của UBND huyện Đắk Mil, UBND 

xã Đắk Lao xây dựng kế hoạch thực hiện chuyển đổi  số trên địa bàn xã như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của công chức và người lao động về tầm 

quan trọng của việc chuyển đổi số trong giai đoạn phát triển mới của đất nước là một 

trong những nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị. 

2. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT nhằm phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn 

thông tin mạng, đặt trọng tâm vào Chuyển đổi số trong toàn ngành góp phần xây dựng 

hệ thống CNTT hiện đại, chất lượng, công bằng, hiệu quả. 

3. Nâng cao chất lượng hoạt động, hiệu quả hoạt động Trang thông tin điện tử; 

cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo quy định. Nâng cao hiệu quả sử 

dụng trên phần mềm dùng chung của Tỉnh…. Đối với phần mềm quản lý văn bản và 

điều hành công việc tăng cường gửi, nhận văn bản điện tử, chuyển lãnh đạo ký số… 

Ứng dụng chữ ký số của 100% lãnh đạo dần tiến tới các công chức chuyên môn. 

4. Xây dựng, phát triển các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, phần mềm chuyên ngành 

phục vụ cho hoạt động nghiệp vụ, bảo đảm triển khai đồng bộ với việc phát triển các 

hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh, cơ sở dữ liệu quốc gia. Tích cực ứng dụng 

CNTT vào công tác chuyên môn và chuyển đổi số trong cơ quan xã. 

5. Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin: Đầu tư về trang thiết bị, dịch vụ CNTT và 

nguồn nhân lực bảo đảm an toàn, an ninh thông tin theo quy định cho các hệ thống 

thông tin như mạng LAN, các cơ sở dữ liệu dùng chung, cơ sở dữ liệu chuyên ngành 
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của bộ phận chuyên môn. Hướng dẫn cán bộ, công chức thực hiện nghiêm các quy 

định về bảo mật thông tin trong quản lý nhà nước, an toàn thông tin mạng của các hệ 

thống quản lý. Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn 

6. Thông tin theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông. Tích cực tham 

gia lớp tập huấn nghiệp vụ của Sở Thông tin và Truyền thông và Huyện tổ chức thực 

hiện. 

II. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu tổng quát 

Xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số xã Đắk Lao tổng thể, 

toàn diện, có mô hình hoạt động được thiết kế, vận hành dựa trên dữ liệu và công nghệ 

số để đưa hoạt động của chính quyền lên môi trường số, đảm bảo an toàn thông tin; 

phát triển kinh tế số, xã hội số để thay đổi phương thức lãnh đạo, quản lý, điều hành, 

phương thức sống, làm việc của người dân, tạo ra các giá trị mới cho xã hội, góp phần 

hoàn thành mục tiêu chuyển đổi số của huyện Đắk Mil và tỉnh Đắk Nông. 

2. Mục tiêu cụ thể 

2.1. Mục tiêu về phát triển Chính quyền số 

- Phấn đấu 100% văn bản không mật trình Ủy ban nhân dân xã, Chủ tịch UBND 

xã sử dụng dưới dạng điện tử. 

- 100% văn bản trao đổi giữa cơ quan UBND xã với các cơ quan nhà nước cấp 

huyện dưới dạng điện tử có ứng dụng chữ ký số. 

- 80% văn bản trao đổi giữa các cơ quan, ban ngành nội bộ cấp xã hoàn toàn dưới 

dạng điện tử và có ứng dụng chữ ký số (không gửi văn bản giấy); 

- 100% thông tin chỉ đạo điều hành, văn bản chỉ đạo điều hành, văn bản quy phạm 

pháp luật của xã được cung cấp trên Trang thông tin điện tử. 

- 100% cán bộ, công chức cơ quan chấp hành nghiêm túc việc triển khai ứng dụng 

văn bản điện tử liên thông trên phần mềm quản lý và điều hành. 

- 100% cán bộ, công chức sử dụng có hiệu quả hộp thư điện tử công vụ. 

- Trên 70% ý kiến chỉ đạo điều hành và hoạt động kiểm tra của Chủ tịch, Phó Chủ 

tịch UBND xã được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin nội bộ 

của cơ quan xã. 

2.2. Mục tiêu về phục vụ người dân và doanh nghiệp 

- 30% tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành 

chính (TTHC). 

- Tích hợp, kết nối đảm bảo cập nhật 100% các dịch vụ công được cung cấp trực 

tuyến mức độ 3,4 trên Trang thông tin điện tử. 

- Đẩy mạnh ứng dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn. 

- Tối thiểu 95% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục 

hành chính. 
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- 100% tỷ lệ dịch vụ công được hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho người dân, doanh 

nghiệp. 

2.3. Mục tiêu về phát triển hạ tầng CNTT và an toàn thông tin 

- 100% tỷ lệ phần mềm quản lý văn bản và điều hành được kết nối, liên thông 

qua Trục liên thông văn bản Tỉnh phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử. 

- 100% máy tính được cài đặt phần mềm quyết virus có bản quyền. 

- 100% hệ thống thông tin trong CQNN được phê duyệt theo cấp độ. 

- 100% hệ thống thông tin đã triển khai mức bảo vệ 4 lớp. 

- Xây dựng hoàn thiện hạ tầng đảm bảo an toàn thông tin cho tất cả các hệ thống 

của xã: Tiếp tục đầu tư hoàn thiện. 

- 100% cán bộ công chức và người lao động của cơ quan được tuyên truyền, phổ 

biến về thói quen, trách nhiệm và kỹ năng cơ bản bảo đảm an toàn thông tin. 

- 100% cán bộ chuyên trách CNTT của cơ quan được đào tạo, bồi dưỡng về an 

toàn thông tin. 

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 

1. Hoàn thiện môi trường pháp lý 

- Thực hiện nghiêm túc quy định về quy trình vận hành các hệ thống của tỉnh đảm 

bảo về an toàn, an ninh thông tin và bộ tiêu chí công sở số, bộ tiêu chí đánh giá xếp 

hạng đơn vị, lãnh đạo, công chức trong quá trình chuyển đổi số. 

- Triển khai các chính sách, giải pháp thu hút đầu tư, trong đó ưu tiên thu hút các 

doanh nghiệp công nghệ số, công nghệ cao, thương mại điện tử… thúc đẩy phát triển 

các sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh tế mới dựa trên nền tảng công nghệ số trên địa bàn 

để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển đổi số. 

- Cập nhật quy trình nội bộ, quy trình điện tử đối với giải quyết từng TTHC các 

cấp. 

2. Phát triển hạ tầng số 

- Tăng cường hoạt động họp trực tuyến của các cơ quan trên địa bàn. 

- Đầu tư trang thiết bị CNTT phục vụ chuyển đổi toàn bộ địa chỉ giao thức Internet 

thế hệ cũ (Ipv4) sang sử dụng địa chỉ giao thức Internet thế hệ mới (Ipv6) đối với toàn 

bộ hệ thống ứng dụng của xã. 

- Đầu tư trang thiết bị CNTT, các phương tiện khoa học kỹ thuật để nâng cao hiệu 

quả hoạt động của Bộ phận Tiế nhận và Trả kết quả. 

- Nâng cấp, hoàn thiện trang thiết bị công nghệ đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số 

trong cơ quan xã. 

3. Phát triển dữ liệu 

- Thực hiện tiếp nhận, kế thừa, sử dụng các CSDL đã được Tỉnh, Huyện đầu tư, 

xây dựng (các CSDL về dân cư, đất đai, đăng ký doanh nghiệp, dân số, tài chính, bảo 

hiểm...). 
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- Xây dựng Kho dữ liệu số. 

- Phấn đấu phát triển phần mềm số hóa, bản đồ hóa hệ thống thông tin cơ bản của 

xã thành hạ tầng dữ liệu không gian đô thị. 

- Triển khai đồng bộ các hệ thống thông tin chuyên ngành phục vụ quản lý hành 

chính các lĩnh vực: Giáo dục, y tế, tài nguyên và môi trường, tư pháp, thông tin và 

truyền thông, nội vụ, kế hoạch và đầu tư, hệ thống thông tin quản lý văn thư, lưu trữ. 

4. Bảo đảm an toàn, an ninh mạng 

- Đầu tư các thiết bị, phần mềm, hệ thống giám sát bảo đảm an toàn thông tin; các 

hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu cơ quan xã. 

- Nâng cao chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ chuyên trách an toàn thông tin. 

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ 

tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng. 

5. Phát triển các ứng dụng, dịch vụ 

- Nâng cao chất lượng hoạt động và thực hiện đảm bảo tiến độ thời gian trong xử 

lý công việc của các công chức chuyên môn trê hệ thống Quản lý văn bản và điều hành 

đảm bảo giải quyết công việc đúng và trước hạn. 

- Tiếp tục triển khai, phát triển, tích hợp, ứng dụng chữ ký số chuyên dùng. 

6. Phát triển kinh tế số 

- Triển khai các hoạt động hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở hộ kinh 

doanh ngành nghề truyền thống, , đơn vị kinhh tế tập thể HTX sản xuất chuyển đổi sang 

sản xuất sản phẩm, cung cấp dịch vụ trên các nền tảng số. 

- Đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, 

hộ gia đình, nhóm hộ gia đình tham gia các sàn thương mại điện tử lớn trong nước nhằm 

thúc đẩy quảng bá và tiêu thụ hàng nông sản, đặc trưng và tiềm năng của địa phương. 

7. Phát triển xã hội số 

- Phối hợp xây dựng kế hoạch, rà soát và triển khai phương án đảm bảo hệ thống 

cáp quang được phủ đến tận các tổ dân phố. 

- Thúc đẩy phát triển hạn chế tối đa dùng tiền mặt để giao dịch. Trước tiên là nêu 

cao tinh thần, trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, công chức cơ quan xã. 

- Xây dựng kho dữ liệu và phần mềm quản lý điều hành y tế phục vụ công tác chỉ 

đạo, điều hành trong lĩnh vực y tế. 

- Xây dựng CSDL Bài giảng điện tử và cung cấp dịch vụ khóa học trực tuyến 

chuẩn hóa phục vụ đổi mới hoạt động dạy và học. 

- Xây dựng công cụ chuyển đổi số toàn diện công tác kiểm tra đánh giá ở bậc các 

bậc học. 

- Xây dựng Hệ thống các ứng dụng trên nền tảng số, tạo ra sự chuyển đổi mạnh 

mẽ cả về nội dung và hình thức truyền tải các chương trình Phát thanh trên nền tảng số. 

8. Phát triển nguồn nhân lực CNTT 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/chi-thi-14-ct-ttg-2019-bao-dam-an-toan-an-ninh-mang-cai-thien-chi-so-xep-hang-cua-viet-nam-416078.aspx
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- Tham gia các chuyên đề tập huấn kiến thức cơ bản về chuyển đổi số và nâng 

cao kiến thức, nghiệp vụ quản lý nhà nước trên nền tảng chuyển đổi số, đảm bảo an 

toàn thông tin cho cán bộ chuyên trách CNTT và cán bộ, công chức xã. 

- Nêu cao tinh thần tự học, nghiên cứu, bồi dưỡng kỹ năng sử dụng, khai thác các 

hệ thống thông tin đối với mỗi một cán bộ, công chức trong cơ quan theo nhu cầu của 

Tỉnh, Huyện. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng UBND xã 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ 

chức triển khai Kế hoạch chuyển đổi số tại các đơn vị. 

- Nâng cao kiến thức, kỹ năng số và chủ động thực hiện các nội dung trong mô 

hình thuộc trách nhiệm của chính quyền. 

- Không ngừng, tìm hiểu ứng dụng công nghệ số để thay đổi cách làm mới nhằm 

nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương. 

2. Công chức Địa chính - Nông nghiệp 

- Công bố, công khai đầy đủ các quy hoạch trên hệ thống trang thông tin điện tử 

để nhân dân nắm bắt kịp thời. 

- Phối hợp Hội nông dân xã, các Hợp tác xã Nông nghiệp trên địa bàn cùng các 

tổ chức, đơn vị trong và ngoài địa bàn hỗ trợ cho nông dân, tổ hợp tác thực hiện cập 

nhật thông tin thị trường, tập huấn kỹ năng bán sản phẩm trên các sàn Thương mại điện 

tử (sản phẩm OCOP, chợ điện tử, bán hàng Online,…) xây dựng, cung cấp kênh thông 

tin kết nối các sự kiện liên quan đến xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản 

phẩm trong và ngoài nước để người sản xuất tiếp cận. 

3. Công chức Văn hóa - Xã hội, Đài truyền thanh 

- Đóng vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia 

vào việc xây dựng đô thị thông minh. 

- Tuyên truyền, hướng dẫn người dân trong sử dụng thiết bị di động thông minh 

để khai thác các dịch vụ mà chính quyền cung cấp (khai nộp thủ tục hành chính, tra cứu 

kết quả xử lý thủ tục hành chính, khai thác thông tin chính quyền cung cấp trên môi 

trường số, hướng dẫn người dân truy cập Internet và khai thác thông tin tại điểm bưu 

điện văn hóa,…). 

- Hỗ trợ người dân, hộ kinh doanh, chính quyền quảng bá hình ảnh, thông tin về 

sản phẩm, dịch vụ, nét văn hóa trên môi trường mạng, trên các sàn thương mại điện tử. 

4. Công chức Tài chính - Kế toán: 

- Tham mưu xây dựng và kiểm soát chặt chẽ hoạt động ngân sách đảm bảo trong 

quá trình xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động của kế hoạch. 

5. Các tổ chức, cơ quan, đơn vị trên địa bàn 

- Tăng cường công tác phối hợp tích cực với Bộ phận Văn phòng UBND xã để 

tổ chức triển khai Kế hoạch chuyển đổi số tại các đơn vị. 
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- Triển khai ứng dụng CNTT trong đội ngũ cán bộ, nhân viên đơn vị mình để 

nâng cao chất lượng, năng suất, hiệu quả giải quyết công việc chuyên môn. 

- Chủ động tìm hiểu, tham gia sử dụng các dịch vụ mà chính quyền cung cấp trên 

môi trường số. Tìm hiểu, tích cực quảng bá sản phẩm, dịch vụ của mình cung cấp và 

thương hiệu chung của địa phương trên môi trường mạng. 

- Tham gia đóng góp ý kiến trong suốt quá trình xây dựng đô thị thông minh giúp 

chính quyền hoàn thiện mô hình tốt hơn. 

- Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn của UBND 

xã Đắk Lao./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND huyện; 

- TT Đảng ủy, TT HĐND xã; 

- CT và PCT UBND xã; 

- Uỷ ban MTTQVN xã; 

- Các công chức chuyên môn; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH  
 

 

 

 

 

Lê Minh Tài 
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