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BÁO CÁO 

 Kết quả triển khai thực hiện chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2022 

  

Thực hiện công văn số 1059/STTTT-CNTT ngày 25/5/2022 của Sở Thông 

tin và Truyền thông về việc báo cáo kết quả thực hiện chuyển đổi số 06 tháng đầu 

năm 2022; UBND huyện Như Thanh báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN  

1. Xây dựng Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 

10/11/2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy; Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 

10/01/2022 của UBND tỉnh và các kế hoạch liên quan về chuyển đổi số; 

thành lập Tổ giúp việc chuyển đổi số; kết quả thành lập Tổ công nghệ số 

cộng đồng.  

Thực hiện các văn bản chỉ đạo tỉnh và các hướng dẫn của Sở Thông tin và 

Truyền thông về thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số, UBND huyện Như 

Thanh đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành kế hoạch hành 

động thực hiện Nghị Quyết số 06-NQ/TU ngày 10/11/2021; để thực hiện nhiệm 

vụ trên, UBND huyện ban hành Quyết định số 1603/QĐ-UBND ngày 20/5/2022 

về việc Ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-

NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 

2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Như Thanh và giao nhiệm 

vụ cụ thể cho các ban, phòng, ngành, cơ quan,đơn vị trên địa bàn huyện. 

UBND huyện đã ban hành các Quyết định thành lập Ban chỉ đạo chuyển 

đổi số huyện Như Thanh; Tổ giúp việc ban chỉ đạo chuyển đổi số; phân công 

nhiệm vụ; chỉ tiêu hoàn thành chuyển đổi số cấp xã giai đoạn 2022 - 2025. 

Chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số 

cấp xã, Tổ công nghệ số cộng đồng, đến thời điểm hiện tại đã có 14/14 xã, thị 

trấn thành lập được Ban chỉ đạo chuyển đổi số cấp xã và Tổ công nghệ số cộng 

đồng tại các thôn, khu phố. 

(có phụ lục kèm theo) 

2. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức 

- Việc tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số được 

triển khai tại các Hội nghị, giao ban; hội nghị trực tuyến từ cấp huyện tới cấp xã. 

 - Trong 06 tháng đầu năm 2022 đã đăng 10 tin, bài liên quan đến chuyển 

đổi số trên Trang thông tin điện tử của huyện và 20 tin bài tuyên truyên trên hệ 

thống truyền thanh cấp huyện và cấp xã. 

3. Kết quả ứng dụng CNTT, chuyển đổi số 
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3.1. Về hạ tầng kỹ thuật:  

Cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin trên địa bàn huyện từng bước phát 

triển, đáp ứng nhu cầu của các cơ quan, đơn vị, đảm bảo cơ sở vật chất, trang 

thiết bị cho cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước, tăng cường 

hiệu lực, hiệu quả quản lý nà nước, phụ vụ kịp thời người dân và doanh nghiệp. 

Các phòng, ban, ngành của huyện, UBND các xã, thị trấn đều được kết 

nối hệ thống mạng Internet băng thông rộng, UBND huyện đã triển khai lắp đặt 

hệ thống mạng LAN, mạng truyền số liệu chuyên dùng, được nâng cấp, bảo trì 

thường xuyên, việc truy cập Internet luôn được thông suốt.  

Việc đầu tư, bổ sung, nâng cấp trang thiết bị ứng dụng CNTT được 

UBND huyện quan tâm, cụ thể: 

3.2. Ứng dụng phục vụ chỉ đạo, điều hành:  

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các ứng dụng CNTT trong nội bộ các cơ 

quan hành chính trên địa bàn huyện đặc biệt là phần mềm quản lý văn bản và hồ 

sơ công việc, hệ thống thông tin một cửa điện tử, thư điện tử công vụ. 

Cụ thể: 100% các đơn vị đã thực hiện trao đổi, tạo lập, xử lý, ký số văn 

bản, hồ sơ công việc trên môi trường điện tử; 100% Thủ tục hành chính được 

tiếp nhận trên hệ thống thông tin một cửa điện tử… Tổng số văn bản được gửi đi 

trên phần mềm TDoffice tính đến ngày 01/6/2022: 14024 văn bản, trong đó có 

14024 ký số lãnh đạo đạt tỷ lệ 99,81% và 14028 văn bản được ký số tập thể đạt 

tỷ lệ 99,84%. 

Hệ thống hội nghị truyền hình, hệ thống phòng họp không giấy tờ hoạt 

động ổn định, hiệu quả. Trong 6 tháng đầu năm đã tổ chức 115 phiên họp trên hệ 

thống và 50 phiên họp không giấy tờ. 

3.3. Ứng dụng phục vụ người dân:  

Đối với việc tiếp nhận hồ sơ trực tuyến mức độ 3 & 4 trên địa bàn huyện 

tính đến ngày 01/6/2022 như sau: 

- Cấp huyện: Mức độ 3 tiếp nhận trực tuyến 261/262 hồ sơ đạt tỷ lệ 

99,62% vượt chỉ tiêu tỉnh giao; Mức độ 4 tiếp nhận trực tuyến 68/68 hồ sơ đạt tỷ 

lệ 100% vượt chỉ tiêu tỉnh giao. 

Cấp xã: Mức độ 3 tiếp nhận trực tuyến 790/792 hồ sơ đạt tỷ lệ 99,75% 

vượt chỉ tiêu tỉnh giao; Mức độ 4 tiếp nhận trực tuyến 1348/1359 hồ sơ đạt tỷ lệ 

98,19% vượt chỉ tiêu tỉnh giao. 

- Phối hợp với VNPT Như Thanh, nâng cấp Cổng Thông tin điện tử 

huyện Như Thanh (nhuthanh.thanhhoa.gov.vn) đảm bảo theo quy định tại Nghị 

định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ; tạo lập chuyên mục 

Chuyển đổi số, Xúc tiến đầu tư tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư 

nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội và thực hiện đầu tư trên địa bàn huyện; rà soát, đôn 

đốc cac xã, thị trấn duy trì hoạt động Trang Thông tin điện tử địa phương đảm 

bảo quy định. 



3 

 

 
 

- Tiếp tục duy trì hiệu quả kênh giao tiếp với người dân thông qua hệ 

thống Zalo OA. 

3.4. Ứng dụng phục vụ kinh tế số: Phối hợp với VNPT Thanh Hóa Hỗ trợ 

các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể tham gia sàn giao dịch điện 

tử nông sản Thanh Hóa; Phối hợp với VNPT Thanh Hóa đưa các sản phẩm 

OCOP của huyện lên sàn giao dịch điện tử nông sản Thanh Hóa; Hỗ trợ cung 

cấp tem truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm OCOP của huyện. 

3.5. Ứng dụng phục vụ xã hội số: 

- Triển khai bổ sung các phần mềm trong hệ sinh thái giáo dục thông 

minh như: Phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục; cài đặt các ứng dụng 

vnEdu Teacher, vnEdu Connect để hỗ trợ giáo viên, phụ huynh cập nhật thông 

tin, tương tác giữa nhà trường, gia đình và xã hội; hệ thống giải pháp camera 

giám sát ANTT trên địa bàn 14/14 xã, thị trấn trên địa bàn huyện; tuyên truyền, 

hướng dẫn và cài đặt sử dụng ví điện tử VNPT PAY cho nhân dân trong huyện. 

- Phối hợp với VNPT Thanh Hóa khảo sát, xây dựng phương án, giải 

pháp thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn huyện. 

4. Nguồn lực dành cho các hoạt động CNTT; chuyển đổi số 

4.1. Nguồn nhân lực 

- Tại UBND huyện có 02 cán bộ chuyên trách CNTT thực hiện nhiệm vụ 

quản lý nhà nước và vận hành các hệ thống mạng, các phần mềm dùng chung 

của tỉnh; hướng dẫn, hỗ trợ UBND các xã, thị trấn thực hiện các nhiệm vụ ứng 

dụng CNTT cấp trên giao.  

- Tại UBND các xã, thị trấn giao cho công chức Văn phòng, Văn hóa phụ 

trách việc triển khai ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan. 

4.2 Kinh phí thực hiện 

- Kinh phí dành cho các hoạt động chi thường xuyên về CNTT: 

60.000.000 đồng/năm. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Thuận lợi:  

- Các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị đã tích cực ứng dụng 

công nghệ thông tin, phát triển chính quyền điện tử hướng tới xây dựng chính 

quyền số, với tỷ lệ văn bản điện tử ký số đạt trên 99%; tỷ lệ cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 3, 4 trên 99%; họp trực tuyến được duy trì và nâng cấp. 

- Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện từng bước ứng 

dụng công nghệ số đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng 

suất lao động, giảm chi phí, mở rộng thị trường; nhiều phương thức kinh doanh, 

dịch vụ, ngành nghề mới xuất hiện góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập, 

đời sống của nhân dân. 

- Hạ tầng viễn thông được phủ sóng rộng trên địa bàn huyện. 
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2. Khó khăn: 

- Khó khăn trong thể chế, chính sách: Chuyển đổi số là một nội dung mới 

hầu hết các đơn vị cấp xã đều gặp lúng túng trong quá trình triển khai thực hiện. 

Tại Quyết định số 969/QĐ-UBND ngày 18/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Thanh Hóa về việc giao chỉ tiêu hoàn thành chuyển đổi số cấp huyện, cấp xã 

trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022 – 2025, tuy nhiên đến thời điểm 

hiện tại UBND tỉnh vẫn chưa ban hành bộ tiêu chí chuyển đổi số cấp xã dẫn đến 

việc thực hiện ở cấp xã đang còn bất cập. 

- Khó khăn về nguồn nhân lực: Trình độ về CNTT của đội ngũ chuyên 

trách về CNTT còn thiếu đặc biệt là cán bộ làm công tác CNTT ở cấp xã. 

- Khó khăn về nhận thức: Nhận thức của đại bộ phận người dân về chuyển 

đổi số còn hạn chế, chưa nhận thức đầy đủ về những lợi ích của chuyển đổi, của 

việc sử dụng các công cụ CNTT phục vụ cho công việc, thay đổi cách thức làm 

việc, cách thức mua sắm, bán hàng. 

- Khó khăn về công nghệ, hạ tầng số: Công tác đầu tư hạ tầng số, ứng 

dụng khoa học công nghệ trong quản lý, điều hành còn hạn chế, nhất là các cơ 

quan, đơn vị các xã, thị trấn; Tỷ lệ người dân sử dụng điện thoại thông minh 

chưa cao; trong đó tỷ lệ người dân sử dụng điện thoại thông minh có Tài khoản 

ngân hàng để liên kết với ví điện tử còn rất thấp gây khó khăn cho quá trình 

tham gia thanh toán không dùng tiến mặt, thanh toán các dịch vụ cơ bản (điện, 

nước, …), các giao dịch trên sàn thương mại điện tử. 

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM  

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch hành động số 62-

KH/HU ngày 21/02/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy Như Thanh về thực 

hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về 

chuyển đổi số tỉnh Thanh Hoá đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết 

định số 1603/QĐ-UBND ngày 20/5/2022 của UBND huyện Như Thanh về việc 

Ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU 

của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, 

định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Như Thanh 

- Phối hợp với VNPT Thanh Hóa thực hiện một số nhiệm vụ chuyển đổi 

số trên địa bàn huyện. 

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 18/5/2020 

của Chủ tịch UBND tỉnh; thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3, mức độ 4. 

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

- Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông sớm tham mưu ban hành bộ tiêu 

chí Chuyển đổi số cấp xã trên địa bàn tỉnh để UBND huyện có định hướng cho 

các xã trên địa bàn triển khai. 

- Tổ chức tập huấn chuyên sâu về Chuyển đổi số, nâng cao trình độ 

chuyên môn, năng lực của cán bộ chuyên trách CNTT để triển khai chuyển đổi 
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số và áp dụng các công nghệ mới trong việc chuyển đổi số của các cơ quan nhà 

nước trên địa bàn tỉnh. 

- Chỉ đạo và yêu cầu các Doanh nghiệp Viễn thông, công nghệ thông tin 

trên địa bàn tỉnh có những hỗ trợ thiết thực để triển khai đẩy mạnh các nội dung 

chuyển đổi số tại địa bàn các huyện và các xã, thị trấn. 

- Chỉ đạo các sở, ngành có liên quan hoàn thiện, nâng cấp các ứng dụng 

phục vụ người dân, phục vụ công tác chuyên môn theo hướng tinh gọn, thân 

thiện để người dân và doanh nghiệp có thể tiếp cận, sử dụng dễ dàng. Các ứng 

dụng CNTT đề nghị xây dựng, triển khai tập trung từ trên xuống. 

- Xây dựng đề án phổ cập điện thoại thông minh cho người dân trên địa 

bàn tỉnh.  

- Tổ chức thăm quan, học tập kinh nghiệm tại các đơn vị đã thực hiện hiệu 

quả trong nước. 

UBND huyện Như Thanh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Chuyển đổi 

số 06 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn huyện./.  

 

Nơi nhận: 
- Sở Thông tin và truyền thông; 

- Sở Công thương; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu VT, VHTT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Lê Ngọc Hoa 
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Phụ lục 1: MỤC LỤC CÁC VĂN BẢN ĐÃ BAN HÀNH 

(Kèm theo Báo cáo số        /BC-UBND ngày       /6/2022 của UBND huyện) 
 

STT Tên văn bản 

1 

Kế hoạch hành động số 62-KH/HU ngày 21/02/2022 về việc thực hiện Nghị quyết 

số 06-NQ/TU ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về chuyển 

đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

2 

Công văn số 90/UBND-VP ngày 14/01/2022 về việc cập nhật, đồng bộ đầy đủ, 

thường xuyên thông tin, dữ liệu thủ tục hành chính trên hệ thống phần mềm một 

cửa điện tử. 

3 
Công văn số 790/QĐ-UBND ngày 11/02/2022 về việc tiếp tục áp dụng biên lai 

điện tử năm 2022 

4 

Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 18/02/2022 về việc Chuyển đổi số trên địa bàn 

huyện giai đoạn 2021-2025 phục vụ xây dựng chính quyền điện tử, công dân điện 

tử 

5 

Quyết định số 1114/QĐ-UBND ngày 17/3/2022 về việc thành lập Tổ công tác 

triển khai “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực 

điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 

2030” trên địa bàn huyện Như Thanh 

6 

Quyết định số 1131/QĐ-UBND ngày 20/3/2022 về việc Ban hành Quy chế hoạt 

động của Tổ công tác, Tổ giúp việc triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về 

dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 

2022 -2025, tầm nhìn đến năm 2030 

7 
Công văn số 682/UBND-TP ngày 24/3/2022 về việc Nghiêm túc triển khai thực 

hiện dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công 

8 

Quyết định số 1180/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 Về việc thành lập Tổ công tác 

triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện 

tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 

trên địa bàn huyện Như Thanh 

9 
Công văn số 723/UBND-CCT ngày 30/3/2022 Về việc triển khai thực hiện hóa 

đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP 

10 
Công văn số 748/UBND-VHTT ngày 31/3/2022 về việc Hướng dẫn hoạt động của 

Tổ công nghệ số cộng đồng. 

11 
Quyết định số 1195/QĐ-UBND ngày 04/4/2022 về việc Kiện toàn Ban Chỉ đạo 

Chuyển đổi số huyện Như Thanh 

12 
Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 04/4/2022 về việc lập hồ sơ sức khỏe điện tử trên 

địa bàn huyện Như Thanh năm 2022 

13 
Quyết định số 3627/QĐ-UBND ngày 25/11/2021 về việc Thành lập Tổ giúp việc 

cho Ban Chỉ đạo chuyển đổi số huyện Như Thanh 

14 Quyết định số 1024/QĐ-UBND ngày 11/03/2022 về việc ban hành Quy chế hoạt 



7 

 

 
 

động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số huyện Như Thanh 

15 

Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 21/4/2022 về việc Truyền thông thực hiện Nghị 

quyết số 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 

16 

Quyết định số 1603/QĐ-UBND ngày 20/5/2022 về việc Ban hành Kế hoạch hành 

động triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về 

chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa 

bàn huyện Như Thanh 

17 
Công văn số 1265/UBND-VHTT ngày 31/5/2022 về việc hướng dẫn mô hình, nội 

dung chuyển đổi số cấp huyện, cấp xã trên địa bàn huyện. 

18 
Công văn số 1237/UBND-KTHT ngày 31/5/2022 về việc vận động tham gia bán 

hàng trên các sàn thương mại điện tử 
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