
Phụ lục 01 

PHÂN CÔNG THEO DÕI, ĐÔN ĐỐC THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày      tháng        năm của UBND 
huyện Như Thanh) 

TT Nội dung chỉ tiêu 
Cơ quan chủ 

trì 
Cơ quan phối hợp Ghi chú 

I Chỉ tiêu đến năm 2025       

1 Về Chính quyền số       

1.1 
Như Thanh trong nhóm 10 huyện dẫn 
đầu cả tỉnh về chuyển đổi số 

Phòng Văn hóa 
& Thông tin   

 Các phòng, ban, 
ngành; UBND các xã, 

thị trấn 
  

1.2 

100% hồ sơ thủ tục hành chính đủ 
điều kiện giải quyết trực tuyến mức 
độ 4 được cung cấp trên Cổng dịch vụ 
công của tỉnh và trên các phương tiện 
truy cập (bao gồm cả thiết bị di động) 

Phòng Văn hóa 
& Thông tin   

Văn phòng HĐND-
UBND; UBND các xã, 

thị trấn 
  

1.3 

Tối thiểu 40% hoạt động giám sát, 
kiểm tra của cơ quan quản lý được 
thực hiện thông qua môi trường số và 
hệ thống thông tin của cơ quan quản 
lý. 

Phòng Văn hóa 
& Thông tin 

Các phòng, ban, ngành; 
UBND các xã, thị trấn 

 

1.4 
Có 90% người dân, doanh nghiệp trở 
lên hài lòng với giải quyết thủ tục 
hành chính của các cơ quan nhà nước 

Văn phòng 
HĐND-UBND 

UBND các xã, thị trấn   

2 Về Kinh tế số       

2.1 
Phấn đấu 15% doanh nghiệp tham gia 
vào hoạt động chuyển đổi số trên địa 
bàn huyện. 

Phòng Tài 
chính - Kế 

hoạch 

 Các phòng, ban, 
ngành; UBND các xã, 

thị trấn 
  

3 Về Xã hội số       

3.1 
Có 10 xã, thị trấn trở lên hoàn thành 
chuyển đổi số, theo Bộ tiêu chí đánh 
giá chuyển đổi số tỉnh Thanh Hoá 

Phòng Văn hóa 
& Thông tin   

 UBND các xã, thị trấn 
được triển khai 

 

3.2 
Tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán 
điện tử từ 50% trở lên 

Hệ thống các 
ngân hàng 

 UBND các xã, thị trấn   

3.3 
Hạ tầng mạng băng thông rộng cáp 
quang phủ 90% hộ gia đình, 100% 
xã, thị trấn. 

Các doanh 
nghiệp Viễn 

thông 
  

3.4 
Phổ cập dịch vụ mạng di động 5G 
khu vực đô thị trung tâm. 

Các doanh 
nghiệp Viễn 

thông 
  



3.5 

Phổ cập điện thoại di động thông 
minh, tỷ lệ dân số có tài khoản thanh 
toán điện tử trên 50%, cung cấp danh 
tính số trên nền tảng di động cho tối 
thiểu 40% người dân sống và làm việc 
trên địa bàn huyện. 

Các doanh 
nghiệp Viễn 

thông 

Hệ thống các ngân 
hàng 

 

I Chỉ tiêu đến năm 2030       

1 Về Chính quyền số       

1.1 

Như Thanh duy trì trong nhóm 10 
huyện dẫn đầu cả tỉnh về chuyển đổi 
số và trong nhóm 05 huyện dẫn đầu 
về chính quyền số. 

Phòng Văn hóa 
& Thông tin   

UBND các xã, thị trấn   

1.2 
98% người dân, doanh nghiệp trở lên 
hài lòng với việc giải quyết thủ tục 
hành chính của các cơ quan nhà nước. 

Văn phòng 
HĐND-UBND 

Phòng Văn hóa & 
Thông tin, UBND các 

xã, thị trấn 
  

1.3 

100% hồ sơ công việc tại cấp huyện; 
90% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 
70% 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). 

Phòng Văn hóa 
& Thông tin   

Văn phòng HĐND-
UBND; UBND các xã, 

thị trấn 
 

1.4 

Hình thành nền tảng dữ liệu và hạ tầng 
kết nối mạng Internet vạn vật (IoT), 
kết nối, chia sẻ rộng khắp giữa các cơ 
quan nhà nước; mở dữ liệu cho các tổ 
chức, doanh nghiệp, tăng 30% dịch vụ 
sáng tạo dựa trên dữ liệu phục vụ 
người dân, doanh nghiệp; hoàn thành 
cung cấp định danh số, danh tính số 
trên nền tảng di động cho người dân và 
doanh nghiệp. 

Phòng Văn hóa 
& Thông tin 

Các phòng, ban, ngành; 
UBND các xã, thị trấn 

 

1.5 

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. 

Phòng Văn hóa 
& Thông tin 

Các phòng, ban, ngành; 
UBND các xã, thị trấn 

 

2 Về Kinh tế số       

2.1 
Phấn đấu 15% doanh nghiệp tham gia 
vào hoạt động chuyển đổi số trên địa 
bàn huyện. 

Phòng Tài 
chính - Kế 

hoạch 

 Các phòng, ban, 
ngành; UBND các xã, 

thị trấn 
  

3 Về Xã hội số       

3.1 
100%  các xã, thị trấn hoàn thành 
chuyển đổi số, theo Bộ tiêu chí đánh 
giá chuyển đổi số tỉnh Thanh Hoá 

Phòng Văn hóa 
& Thông tin 

 UBND các xã, thị trấn  

3.2 
Hạ tầng băng thông rộng phủ 100% 
hộ gia đình, 100% xã, phường, thị 
trấn. 

Các doanh 
nghiệp Viễn 

Thông 
  



3.3 
Tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán 
điện tử từ 70% trở lên 

Hệ thống các 
ngân hàng 

 UBND các xã, thị trấn   

 


