(Kèm theo Quyết định số

Phụ lục 02
DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN
/QĐ-UBND ngày
tháng
năm của UBND huyện Như Thanh)

- Để đảm bảo thực hiện thành công các mục tiêu, giải pháp theo Nghị quyết 06-NQ/TU, ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh
Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, UBND huyện Như Thanh lập danh mục các nhiệm vụ, dự án như sau:

TT

Danh mục nhiệm vụ, dự án

Cơ quan
chủ trì

Cơ quan
phối hợp

I

Các nhiệm vụ tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số

1

Xây dựng Chuyên mục về Chuyển đổi số
trên Trang Thông tin điện tử tỉnh, các
phương tiện thông tin đại chúng. Tổ chức
các hoạt động tuyên truyền, phổ biến,
nâng cao nhận thức cho người dân, doanh
nghiệp và toàn xã hội về chuyển đổi số.

II

Các nhiệm vụ thúc đẩy quá trình chuyển đối số

1

Giao chỉ tiêu về chuyển đổi số cấp xã

III

1

Phòng Văn
hóa & Thông
tin

Phòng Văn
hóa & Thông
tin

Các doanh
nghiệp viễn
thông; UBND
các xã, thị trấn

UBND các xã,
thị trấn

Thời gian
thực hiện

Dự kiến quy mô, nội dung thực hiện

Thực hiện
hàng năm

Tuyên truyền phổ biến về các chủ trương, chính sách, pháp luật,
chiến lược về ứng dụng CNTT, thực hiện chuyển đổi số của Đảng
và Nhà nước. Thực hiện hướng dẫn, tuyên truyền về kế hoạch và
kết quả thực hiện chuyển đổi số của tỉnh nhằm tăng cường sự
tham gia của người dân, doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ, tiện
ích do chuyển đối số mang lại.
Xây dựng cẩm nang, tờ rơi, clip chuyển đổi số

2022

Triển khai Quyết định của UBND tỉnh về giao chỉ tiêu chuyển
đổi số cấp huyện, cấp xã đảm bảo theo mục tiêu của Nghị quyết
đến năm 2025

2021-2025

Tổ chức các khóa đào tạo, giới thiệu kiến thức cơ bản về chuyển
đổi số, kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Các nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực phục vụ quá trình chuyển đổi số
Tổ chức đào tạo, tập huấn, cập nhật kiến
thức, kỹ năng về chuyển đổi số cho lãnh
đạo và CBCCVC của các cơ quan cấp
huyện; cho doanh nghiệp và người dân

Phòng Văn
hóa & Thông
tin

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

Ghi chú

2

Đào tạo kỹ năng ATTT cho cán bộ quản
lý, cán bộ chuyên trách CNTT, cán bộ
công chức viên chức CQNN

Phòng Văn
hóa & Thông
tin

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

3

Tham gia các Hội thảo, diễn đàn trong
nước và quốc tế về chuyển đổi số, thành
phố thông minh, tăng cường hợp tác, chia
sẻ kinh nghiệm, chuyển giao các công
nghệ mới, mô hình mới

Phòng Văn
hóa & Thông
tin

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

IV

Các nhiệm vụ phát triển Chính quyền số

1

Phát triển hạ tầng số

Phòng Văn
hóa & Thông
tin

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

1.1

Tham mưu xây dựng kế hoạch kinh phí
duy trì hoạt động của các hệ thống thông
tin tại UBND cấp huyện và UBND cấp
xã. (Trong đó có nguồn kinh phí)

1.2

Triển khai mạng TSLCD (Cho toàn bộ hệ
thống cấp huyện, xã)

Phòng Văn
hóa & Thông
tin

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

1.3

Tham mưu dự án hoàn thiện hệ thống hội
nghị trực tuyến huyện Như Thanh đảm
bảo kết nối từ cấp huyện đến cấp thôn,
bản.

Phòng Văn
hóa & Thông
tin

UBND các xã,
thị trấn

2021-2025

Tổ chức các khóa bồi dưỡng chuyên sâu và nâng cao về các công
nghệ mới, kiến thức chuyển đổi số, phương thức xây dựng các hệ
thống thông tin trong chuyển đổi số, đảm bảo an toàn thông tin
cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân

2021-2025

Tăng cường hợp tác với các hiệp hội, doanh nghiệp, Viện,
Trường; các địa phương và tổ chức quốc tế trong nghiên cứu,
phát triển các sản phẩm công nghệ số, chia sẻ kinh nghiệm,
chuyển giao các công nghệ mới, mô hình mới về chuyển đổi số

2021-2025

- Đảm bảo các hệ thống thông tin hoạt động an toàn, bảo mật:
- Mua các bản quyền phần mềm.
- Bổ sung trang thiết bị CNTT để đáp ứng các tiêu chí về đảm
bảo an toàn thông tin.
- Bảo trì kỹ thuật các hệ thống.
- Nâng cấp và duy trì các đường truyền.

2022-2024

- Hình thành mạng TSLCD dùng riêng, độc lập cho các cơ quan
nhà nước trên phạm vi toàn huyện từ cấp huyện đến cấp xã. Kết
nối và hình thành mạng riêng tách biệt với mạng công cộng để
cung cấp các hệ thống thông tin trong khối cơ quan nhà nước, cơ
quan Đảng, đoàn thể đảm bảo chất lượng đường truyền cao; đảm
bảo tuyệt đối tính bảo mật, an toàn, an ninh thông tin

2022-2024

Đầu tư mở rộng điểm cầu Trung tâm tại UBND huyện và Huyện ủy;
Triển khai hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến từ cấp huyện đến
cấp thôn, bản bảo đảm thông suốt, đồng bộ về giải pháp công nghệ

1.4

1.5

2

Dự án nâng cấp hệ thống mạng LAN và
hoàn thiện mạng diện rộng của huyện,
truy cập internet tập trung

Xây dựng và triển khai hệ thống truyền
thanh thông minh cho UBND cấp huyện,
xã

Phòng Văn
hóa & Thông
tin

Phòng Văn
hóa & Thông
tin

UBND các xã,
thị trấn

2023-2025

2022-2025

Mua sắm nâng cấp hạ tầng mạng nội bộ diện rộng trong các cơ
quan nhà nước
- Xây dựng hệ thống thông tin nguồn huyện Như Thanh gồm 2
cấp từ cấp huyện đến cấp huyện, cấp xã, đảm bảo kết nối được
với hệ thống thông tin nguồn của Trung ương, tỉnh; quản lý hoạt
động phát thanh và hoạt động của hệ thống bảng tin điện tử công
cộng. Đảm bảo 14 xã, thị trấn trên địa bàn huyện được chuyển
đổi sang hệ thống đài truyền thanh ứng dụng Công nghệ thông
tin và viễn thông.

Phát triển dữ liệu số

2.1

Duy trì các hoạt động Cổng thông tin
điện tử của huyện, xã, thị trấn

Phòng Văn
hóa & Thông
tin

2.2

Phối hợp cung cấp dữ liệu cho hệ thống
sơ sở dữ liệu lớn (BigData) của tỉnh

Phòng Văn
hóa & Thông
tin

2.3

Sở Thông tin &
Truyền thông;
Các đơn vị liên
quan

Triển khai Số hóa và tạo lập cơ sở dữ liệu
điện tử hộ tịch trên địa bàn huyện.

Phòng Tư
pháp

UBND các xã,
thị trấn

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

Sở Tư pháp;
UBND các xã,
thị trấn

2021-2025

- Cung cấp thông tin về hoạt động của Lãnh đạo huyện và các
văn bản chỉ đạo điều hành trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.
- Rà soát thông tin tĩnh trên các Trang thông tin điện tử.
- Cập nhật văn bản pháp luật và văn bản chỉ đạo điều hành của
cấp huyện và cấp xã

2023-2024

Cung cấp dữ liệu chuyên ngành, dân cư… phục vụ việc xây dựng
hệ thống cơ sở dữ liệu lớn cấp tỉnh (BigData) cũng như đáp ứng
nhu cầu thông tin (đất đai, quy hoạch,…) cho Người dân, Doanh
nghiệp & Nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh và địa bàn huyện.

2022-2024

Hiện đại hóa công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên cơ sở xây
dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc (CSDLHTĐT),
nhằm thiết lập hệ thống thông tin hộ tịch (HTTTHT) đồng bộ,
thông suốt giữa các cơ quan đăng ký, quản lý hộ tịch trên toàn
quốc, bảo đảm việc kết nối để chia sẻ, cung cấp thông tin hộ tịch
(TTHT) cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQGVDC)
và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác, bảo đảm tối đa lợi ích
của người dân

Phối hợp với Sở Tư
pháp xin ý kiến về kinh
phí

2.4

3

Triển khai chuyển đổi số cấp xã

Phòng Văn
hóa & Thông
tin

Sở Thông tin và
Truyền thông;
UBND các xã,
thị trấn được
triển khai

2022-2025

Triển khai mô hình và hỗ trợ các xã chuyển đổi số đảm bảo theo
mục tiêu của Đề án chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 tỉnh
Thanh Hóa

Phòng Văn
hóa & Thông
tin

Phòng Tài chính
& Kế hoạch

2022-2023

Triển khai hệ thống phòng họp trực tuyến không giấy tờ; giúp các cơ
quan, đơn vị trong huyện triển khai họp, giao ban trên môi trường
mạng; tiết giảm chi phí, thời gian

Phòng Văn
hóa & Thông
tin

Sở Thông tin và
Truyền thông;
UBND các xã,
thị trấn.

2023 - 2024

Xây dựng ứng dụng trên nền tảng điện thoại thông minh cho cán
bộ công chức

Phát triển nền tảng số

3.1

Đầu tư mở rộng Hệ thống Phòng họp
không giấy tờ cho các cơ quan đơn vị trên
địa bàn huyện

4

Phát triển, hoàn thành các hệ thống
thông tin

4.1

Xây dựng ứng dụng tổng hợp trên nền
tảng thiết bị di động dành cho công chức,
viên chức, nhà quản lý

V

Các nhiệm vụ phát triển Kinh tế số

1

Xây dựng, ban hành và triển khai Kế
hoạch phát triển công nghiệp CNTT, điện
tử, viễn thông gắn với nền kinh tế trên địa
bàn huyện đến năm 2025, định hướng
đến năm 2030.

Phòng Văn
hóa & Thông
tin

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

2022-2025

Kế hoạch phát triển công nghiệp CNTT, điện tử, viễn thông gắn
với nền kinh tế trên địa bàn huyện đến năm 2025, định hướng đến
năm 2030.

2

Xây dựng Kế hoạch hỗ trợ các doanh
nghiệp, các hộ dân quảng bá sản phẩm trên
các sàn giao dịch điện tử có uy tín trong và
ngoài nước, giai đoạn 2022-2025

Phòng Kinh tế
& Tạ tầng

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

2022-2025

Kế hoạch hỗ trợ các doanh nghiệp, các hộ dân quảng bá sản phẩm
trên các sàn giao dịch điện tử có uy tín trong và ngoài nước, giai
đoạn 2022-2025

VI

Các nhiệm vụ phát triển Xã hội số.

1

Triển khai tuyên truyền về chuyển đổi số,
hướng dẫn khuyến khích người dân,
doanh nghiệp sử dụng từng chức năng,
ứng dụng cụ thể của chuyển đổi số trên
các kênh truyền thông.

Phòng Văn
hóa & Thông
tin

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

Hàng năm

Tổ chức phổ cập kỹ năng số cho người dân, hướng dẫn khuyến
khích người dân, doanh nghiệp sử dụng từng chức năng, ứng
dụng cụ thể của chuyển đổi số trên các kênh truyền thông.

50 triệu đồng

3

Triển khai Wifi công cộng phục vụ du
khách, người dân ở một số điểm quan
trọng

Phòng Văn
hóa & Thông
tin

4

Nâng cấp ứng dụng dùng chung cho
người dân

Phòng Văn
hóa & Thông
tin

5
5.1

UBND các xã,
thị trấn; các
doanh nghiệp
viễn thông
Sở Thông tin và
Truyền thông;
Các phòng, ban,
ngành; UBND
các xã, thị trấn

2022 - 2024

Tạo hạ tầng mạng wifi công cộng kết nối các thiết bị IoT, điện
thoại thông minh phục vụ khách du lịch và người dân

2026 - 2030

Hoàn thiện ứng dụng dùng chung cho người dân đảm bảo tiện lợi,
phục vụ tối đa nhu cầu thiết yếu của người dân

2023-2025

Tổ chức triển khai lập Hồ sơ sức khỏe điện tử trên địa bàn huyện
đảm bảo kết nối với các cơ sở dữ liệu dùng chung cấp tỉnh.

Một số lĩnh vực ưu tiên
Lĩnh vực y tế

Trung tâm y tế
huyện

Văn phòng
HĐND&UBND
huyện, UBND
14 xã, thị trấn;
các cơ sở y tế,
các cơ sở cung
ứng hệ thống
phần cứng, phần
mềm; Chi nhánh
viễn thông Như
Thanh

5.2.1

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ
công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thể
thao, du lịch; tuyên truyền quảng bá về
nét đẹp, văn hóa, lịch sử, nghệ thuật
truyền thống; số hóa toàn bộ thiết chế văn
hóa, thể thao, hồ sơ khoa học di tích, bảo
quản, tu bổ, phục hồi di tích được xếp
hạng trên địa bàn huyện

Phòng Văn
hóa & Thông
tin

Sở Văn hóa, thể
thao và Du lịch
UBND các xã,
thị trấn

2022-2023

Triển khai CSDL ngành văn hóa thể thao, du lịch lưu trữ và chia
sẻ với csdl dùng chung của tỉnh, phục vụ công tác chỉ đạo đạo
điều hành phát triển ngành văn hóa thể thao du lịch trên địa bàn
huyện

5.2.2

Xây dựng hệ thống bán vé điện tử tại các
khu, điểm du lịch trên địa bàn thuyện

Phòng Văn
hóa & Thông
tin

Sở Văn hóa, thể
thao và Du lịch
UBND các xã,
thị trấn

2025-2026

Triển khai hệ thống bán vé điện tử kết nối CSDL dùng chung,
quản lý du khách đến và đi qua các địa điểm du lịch

5.1.1

5.2

5.3

Triển khai Hồ sơ sức khỏe điện tử trên địa
bàn huyện theo Kế hoạch 848/KH-SYT
ngày 05/03/2021 của Sở Y tế.

Lĩnh vực Văn hóa, du lịch

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

5.3.1

Nghiên cứu triển khai nền tảng số, hoàn
thiện và phát triển dịch vụ ứng dụng
CNTT trong Giáo dục phổ cập đến các
bậc học

Phòng Giáo
dục và Đào
tạo

UBND các xã,
thị trấn; hệ
thống trường
học các cấp.

5.3.2

Triển khai và áp dụng phần mềm quản lý
các khoản thu trực tuyến của các trường
học trên địa bàn huyện

Các trường
học MN, TH,
THCS

Phòng TCKH,
phòng GD và
ĐT

5.4

2023-2025

- Triển khai Hệ thống điều hành ngành Giáo dục và Đào tạo trên
nền tảng số;
- Triển khai, phát triển hệ thống quản lý thông tin và cơ sở dữ
liệu ngành giáo dục tập trung của Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Hệ thống Đào tạo tạo trực tuyến - Elearning, giao bài tập, kiểm
tra đánh giá;
- Triển khai phần mềm, học liệu, tài liệu cung cấp cho người
dùng tham gia học tập trực tuyến.
- Triển khai các mô hình trường học tiên tiến, thông minh tại một
số cơ sở đào tạo.
- Triển khai các tiện ích di động về giáo dục cho giáo viên, học
sinh, phụ huynh, người dân;

Từ 2022

Phần mềm theo dõi tất cả các khoản thu của các trường học
MN, TH, THCS trên địa bàn huyện, hỗ trợ cho các trường theo
dõi các khoản thu trên mạng, thông báo cho các phụ huynh về
kế hoạch, kết quả thu, hỗ trợ thanh toán trực tuyến. Các cơ quan
quản lý cấp trên theo dõi các khoản thu của trường học.

2022-2025

Đầu tư trang thiết bị công nghệ số nhằm nâng cao chất lượng
nguồn nhân lực, ứng dụng công nghệ hiện đại trong sản xuất, lưu
trữ, truyền dẫn chương trình, đáp ứng nhu cầu thông tin thiết yếu
của người dân, đặt biệt là người dân vùng nông thôn, vùng cao,
vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khan

Lĩnh vực Thông tin và Truyền thông

5.4.1

Số hoá các quy trình sản xuất chương
trình phát thanh - truyền hình. Đầu tư
trang thiết bị công nghệ số tiên tiến phục
vụ sản xuất chương trình, truyền dẫn,
phát sóng

VII

Bảo đảm an toàn, an ninh mạng

Trung tâm
Văn hóa,
Thông tin, Thể
thao & Du lịch

Các trường học MN,
TH, THCS

2

Rà soát, bổ sung hồ sơ cấp độ an toàn
thông tin đối với các hệ thống thông tin
quan trọng của tỉnh

Phòng Văn
hóa & Thông
tin

UBND các xã, thị
trấn

2023-2025

Trình các cấp thẩm quyền để công bố cấp độ cho các hệ thống
thông tin quan trọng của tỉnh.

3

Hoàn thiện, bổ sung hệ thống an toàn
thông tin cho toàn hệ thống

Phòng Văn
hóa & Thông
tin

UBND các xã, thị
trấn

2026-2030

Nâng cấp trang thiết bị, thiết bị mạng để nâng cao năng lực xử lý,
điều phối thông tin của Trung tâm giám sát, điều hành an toàn
thông tin mạng.

