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BÁO CÁO 

Kết quả 6 tháng đầu năm 2022 triển khai nhiệm vụ  

và tổ chức các hoạt động chuyển đổi số trên địa bàn huyện Thường Xuân  
 

          

         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 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 06-NQ/TU); Kế hoạch Chuyển đổi 

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

của UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 4216/QĐ-UBND ngày 

06/10/2020 và Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị 

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

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

hành kèm theo Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày ngày 10/01/2022; hướng 

dẫn của cơ quan thường trực BCĐ chuyển đổi số tỉnh – Sở Thông tin và 

Truyền thông tại văn bản số 1059/STTTT-CNTT ngày 25/5/2022 về việc 

báo cáo kết quả thực hiện chuyển đổi số 06 tháng đầu năm 2022.  

        Kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện 

nhiệm vụ chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn huyện. Chủ tịch 

UBND huyện - Trưởng BCĐ chuyển đổi số huyện Thường Xuân báo cáo Thành 

viên BCĐ chuyển đổi số tỉnh phụ trách huyện và cơ quan thường trực BCĐ 

chuyển đổi số tỉnh - Sở Thông tin và Truyền thông gồm nội dung sau: 

 I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ. 

          1. Về 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. 

        Triển khai thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 10/11/2021 của 

BTV Tỉnh ủy, tập trung tăng cường công lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy 

đảng trên địa bàn huyện thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU, Thường trực 

Huyện ủy họp thảo luận và thống nhất đưa nội dung vào Chương trình 

công tác năm 2022 của BTV Huyện ủy. Ngày 12/01/2022, Thường trực 

Huyện ủy có chỉ đạo, giao nhiệm vụ tại văn bản số 396-CV/HU về việc 

phân công xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, 

Kết luận của Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng 
(1)

. Theo đó, 

Thường trực Huyện ủy giao UBND huyện chủ trì tham mưu xây dựng trình 

tập thể BTV Huyện ủy thảo luận cho ý kiến thống nhất về Kế hoạch hành 

động triển khai thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU trên địa bàn huyện đến 

năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. 
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        Triển khai nhiệm vụ được giao, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo, giao 

nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị có trách nhiệm tổ chức tham mưu thực hiện. 

Trong tháng 03/2022, trên cơ sở dự thảo kế hoạch hành động triển khai thực 

hiện Nghị quyết 06-NQ/TU do UBND huyện trình, BTV đã thảo luận, thống 

nhất về cơ bản nội dung dự thảo trình và kết luận nhất trí ban hành Kế hoạch 

hành động số 107-KH/HU ngày 17/3/2022 về triển khai Nghị quyết 06-

NQ/TU làm cơ sở nền tảng định hướng công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức 

nhiện vụ và các hoạt động chuyển đổi số trên địa bàn huyện. 

         Tổ chức triển khai Kế hoạch hành động số 107-KH/HU ngày 17/3/2022 

của BTV Huyện ủy, UBND huyện đã tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

thực hiện. Theo đó, gắn triển khai nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu được xác định 

nêu tại Kế hoạch hành động số 107-KH/HU ngày 17/3/2022 của Huyện ủy về 

triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU của BTV Tỉnh uỷ 
(2)

, được 

UBND huyện đồng thời lồng ghép triển khai một số nhiệm vụ nêu trong Kế 

hoạch Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng 

đến năm 2030 của UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 4216/QĐ-

UBND ngày 06/10/2020 và Chương trình hành động của UBND tỉnh thực 

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

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

ban hành kèm theo Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày ngày 10/01/2022. 

Ngày 20/5/2022, UBND huyện đã ban hành văn bản tích hợp chung nhiệm vụ 

chuyển đổi số trên địa bàn huyện đến năm 2025 theo Kế hoạch số 127/KH-

UBND về Chuyển đổi số trên địa bàn huyệnThường Xuân, giai đoạn đến năm 

2025 và định hướng đến năm 2030 
(3)

.   

         2. Về triển khai các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của UBND huyện 

liên quan chuyển đổi số. 

         Tính đến ngày 31/5/2022, UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện, BCĐ 

chuyển đổi số huyện đã ban hành 35 lượt, loại văn bản liên quan để tập trung 

chỉ đạo định hướng, hướng dẫn, trao đổi thông tin, xây dựng kế hoạch nhiệm vụ 

và tổ chức các hoạt động chuyển đổi số trên địa bàn huyện đến năm 2025 (theo 

Phụ lục kèm văn bản này), cụ thể bao gồm 02 kế hoạch; 04 Quyết định và 29 

văn bản hành chính liên quan. Trong đó tập trung cốt lõi các văn bản chỉ đạo 

mang tính định hướng giúp định hình công tác tổ chức, xác định nhiệm vụ, cách 

thức thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ liên quan chuyển đổi số trong 

thời gian tới thuộc phạm vi, chức năng, quyền hạn và trách nhiệm của cấp ủy 

các cấp; chính quyền địa phương, ngành, cơ quan, doanh nghiệp các cấp huyện, 

xã tạo môi trường pháp lý, phân rõ trách nhiệm điều kiện tác động đến hiệu quả, 

kết quả và hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số đặt ra trong 

thời gian kế tiếp.  
(1)

. Công văn số 396-CV/HU về việc phân công xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Nghị 

quyết, Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng. 

(2)
. Kế hoạch hành động số 107-KH/HU ngày 17/3/2022 của Huyện ủy Thường Xuân về triển 

khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU của BTV Tỉnh uỷ về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến 

năm 2025, định hướng đến năm 2030. 
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         Trọng tâm công tác chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi 

số trên địa bàn huyện, UBND huyện đã ban hành văn bản chỉ đạo mang tính 

định hướng công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức hoạt động chuyển đổi số trên 

địa bàn huyện theo văn bản số 859/UBND-VHTT ngày 08/4/2022 của UBND 

huyện 
(4)

 gửi các cơ quan, ngành, đơn vị và UBND cấp xã. Theo đó, UBND 

huyện cụ thể định hướng xây dựng hình thành thể chế tổ chức để lãnh đạo toàn 

diện, giúp UBND huyện điều phối hoạt động chuyển đổi số; chủ ý phương pháp 

tích hợp nhiệm vụ vào Kế hoạch chuyển đổi số của huyện đến năm 2025 và một 

số yêu cầu nhiệm vụ quan trọng khác. 

            II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ.  

          1. Về đôn đốc, hướng dẫn triển khai thực hiện một số yêu cầu nhiệm 

vụ bổ sung nêu trong Kế hoạch hành động của BTV Huyện ủy số 107-

KH/HU ngày 17/3/2022. 

         Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo các đơn vị liên quan; UBND các xã, thị trấn 

tập trung rà soát điều chỉnh bổ sung mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 

chuyển đổi số trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đơn vị 

trên địa bàn huyện theo văn bản số 686/UBND-VHTT ngày 23/3/2022. Kết quả 

cấp huyện thực hiện điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ trong Kế hoạch số 95/KH-

UBND ngày 05/4/2022 về phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội huyện Thường 

Xuân; cấp xã, thị trấn có 16/16 đơn vị gửi báo cáo và văn bản kế hoạch liên quan 

kết quả thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của UBND huyện. 

         Chỉ đạo, hướng dẫn 16 xã, thị trấn xây dựng chi tiết kế hoạch nhiệm vụ, 

giải pháp phù hợp điều kiện, tình hình địa phương đáp ứng khả thi thực hiện 

định hướng, lộ trình, mục tiêu, chỉ tiêu thực hiện chuyển đổi số theo văn bản 

số 707/UBND-VHTT ngày 24/3/2022 của Chủ tịch UBND huyện. Kết quả có 

16/16 xã, thị trấn hoàn thành việc xây dựng kế hoạch liên quan gửi báo cáo 

về UBND huyện theo chỉ đạo. 

         2. Về cụ thể hóa định hướng công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức 

nhiệm vụ chuyển đổi số thuộc trách nhiệm của UBND huyện. 

         2.1 – Về xây dựng hình thành mô hình tổ chức và hành chính để lãnh 

đạo, chỉ đạo và điều phối nhiệm vụ chuyển đổi số. 

         UBND huyện thống nhất định hướng công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức 

nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn huyện năm 2022, giai đoạn đến năm 2025 

tại Công văn số 859/UBND-VHTT ngày 08/4/2022 của UBND huyện 
(4)

.  

        Theo đó, để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện hoạt động chuyển đổi số trên 

địa bàn huyện đến năm 2025, UBND huyện thống nhất thành lập Ban chỉ 

đạo chuyển đổi số huyện Chủ tịch UBND huyện làm trưởng ban, chịu trách  

(3)
. Kế hoạch số 127/KH-UBND  ngày 20/5/2022 của UBND huyện về Chuyển đổi số trên địa 

bàn huyệnThường Xuân, giai đoạn đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.   
(4)

. Công văn số 859/UBND-VHTT ngày 08/4/2022 của UBND huyện về định hướng công tác 

lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn huyện. 
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nhiệm trực tiếp về kết quả thực hiện chuyển đổi số trước Thường trực Huyện 

ủy, UBND tỉnh, Trưởng BCĐ chuyển đổi số tỉnh; các PCT UBND huyện là 

Phó trưởng ban Thường trực và Phó trưởng ban; ủy viên gồm: Lãnh đạo các 

ngành liên quan ưu tiên thực hiện chuyển đổi số; Trưởng phòng chuyên môn 

QLNN theo lĩnh vực, ngành ưu tiên chuyển đổi số và các chức danh Chủ tịch 

UBND xã, thị trấn, nhiệm kỳ 2021-2026; Chỉ định cơ quan thường trực giúp 

việc cho BCĐ chuyển đổi số huyện là phòng Văn hóa và Thông tin, không 

thành lập Tổ giúp việc BCĐ chuyển đổi số huyện. Kết quả Ban chỉ đạo chuyển 

đổi số huyện được quyết định thành lập theo Quyết định cấp thẩm quyền tại 

Quyết định số 649/QĐ-UBND ngày 10/5/2022 của UBND huyện 
(5)

, với số 

lượng thành viên BCĐ là 40. 

         Thành lập Tổ hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số cấp huyện thuộc BCĐ 

chuyển đổi số huyện, thành viên là chuyên viên các phòng chuyên môn QLNN 

thuộc 9 ngành, lĩnh vực ưu tiên chuyển đổi số, bao gồm: Y tế, Giáo dục, Nông 

nghiệp, Du lịch, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Năng lượng, Sản 

xuất công nghiệp, Tài chính - Ngân hàng theo Quyết định số 529/QĐ-UBND ngày 

18/4/2022 của Chủ tịch UBND huyện 
(6)

, với số lượng thành viên là 10.        

         Thành lập 16 Tổ công nghệ số cộng đồng đến thôn, bản, khu phố thuộc 

BCĐ chuyển đổi số huyện, nhân tố hỗ trợ triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số 

tại địa phương, đơn vị theo định hướng chỉ đạo xây dựng hình thành nguồn 

nhân lực tại cơ sở thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số tại các địa bàn, địa 

phương, đơn vị theo văn bản số 781/UBND-VHTT ngày 31/3/2022 của Chủ 

tịch UBND huyện (7).
 được cụ thể hóa bằng Quyết định số 493/QĐ-UBND 

ngày 12/4/2022 của Chủ tịch UBND huyện (8).
 . Kết quả có 16 Tổ công nghệ 

số cộng đồng được quyết định thành lập, với tổng cộng 173 tổ viên;  

         Thiết lập kênh tương tác trao đổi thông tin, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn 

nhiệm vụ chuyển đổi số giữa BCĐ chuyển đổi số huyện - Các thành viên BCĐ 

– Các Tổ cộng đồng số đến thôn, khu phố và thành viên Tổ cộng đồng số đến 

thôn, khu phố. Kết quả thiết lập số lượng 16 tài khoản nhóm nền tảng mạng xã 

hội miễn phí Zalo cấp cho các Tổ cộng đồng số đến thôn, khu phố các xã, thị 

trấn; 01 tài khoản cấp cho Tổ hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số thuộc quản lý BCĐ 

chuyển đổi số huyện. 

                  

(5).
  Quyết định số 649/QĐ-UBND ngày 10/5/2022 của UBND huyện về Thành lập Ban chỉ đạo 

chuyển đổi số huyện Thường Xuân. 

 

 (6).
  Quyết định số 529/QĐ-UBND ngày 18/4/2022 của Chủ tịch UBND huyện Thành lập Tổ hỗ trợ, 

thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số trên địa bàn huyện Thường Xuân, giai đoạn đến năm 2025. 

(7).
  Quyết định số 781/UBND-VHTT ngày 31/3/2022 của Chủ tịch UBND huyện về việc triển khai thí 

điểm mô hình hoạt động Tổ công nghệ cộng đồng đến thôn, bản, khu phố hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi 

số tại địa phương, đơn vị trên địa bàn huyện. 

(8).
  Quyết định số 493/QĐ-UBND ngày 12/4/2022 của Chủ tịch UBND huyện về Thành lập các Tổ 

công nghệ số cộng đồng hỗ trợ, thúc đẩythực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2022 và giai đoạn đến 

năm 2025 trên địa bàn huyện Thường Xuân. 
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        2.2 -Về xác định nhóm nhiệm vụ, các hoạt động chuyển đổi số được tích 

hợp chung trong kế hoạch chuyển đổi số huyện. 

        Để hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn 

huyện đến năm 2025, trên cơ sở xác định rõ “trọng tâm” chuyển đổi số gắn 

với 03 trụ cột là (1). Chính quyền số; (2). Kinh tế số; (3) Xã hội số; “trung 

tâm” thực hiện chuyển đổi số hướng đến là doanh nghiệp và cộng đồng 

người dân. Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 20/5/2022 của UBND huyện về 

chuyển đổi số trên địa bàn huyệnThường Xuân, giai đoạn đến năm 2025 và 

định hướng đến năm 2030, xác định 03 nhóm nhiệm vụ, bao gồm: (N1) - Xây 

dựng thể chế pháp luật chỉ đạo, điều hành liên quan chuyển đổi số; (N2) - 

Truyền thông chuyển đổi nhận thức về chuyển đổi số; (N3) – Các hoạt động 

thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số và 39 nhóm chủ đề hoạt động thực hiện 

chuyển đổi số gắn với 03 trụ cột xác định là trọng tâm trong chuyển đổi số và 

an toàn thông tin cần triển khai thực hiện. 

         3. Một số kết quả bước đầu thực hiện chuyển đổi số tại địa phương. 

         Căn cứ tự đánh giá dựa trên Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số tỉnh 

Thanh Hóa (DTI – Thanh Hóa) ban hành kèm theo Quyết định số 3716/QĐ-

UBND ngày 23/9/2021 của UBND tỉnh. Trên cơ sở 07 nhóm chỉ số đánh giá 

chuyển đổi số, kết quả bước đầu thực hiện chuyển đổi số tại địa phương đạt 

được là như sau: 

         3.1. Về tiếp cận chuyển đổi nhận thức về chuyển đổi số cho người đứng 

đầu các cấp hành chính, các ngành; lãnh đạo doanh nghiệp; thành viên BCĐ 

chuyển đổi số và đội ngũ nhân lực số thông qua hình thức hội nghị trực tuyến 

do TW, UBND tỉnh, huyện triển khai, cụ thể: 

        - Tiếp cận khai khác nền tảng số mạng xã hội miễn phí đăng ký chủ 

quản nền tảng số mạng xã hội - thiết lập trang Zalo Page thuộc quản lý của 

BCĐ chuyển đổi số huyện và các Tổ công nghệ số cộng đồng đến thôn, khu 

phố nhằm tương tác thông tin với người dân và doanh nghiệp về hoạt động 

chuyển đổi số tại địa phương.   

         - Kết nối điểm cầu vệ tinh, tham gia Hội nghị trực tuyến hướng dẫn, 

triển khai các nội dung thực hiện chuyển đổi số năm 2022 vào ngày 26/4/2022, 

do Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh tổ chức theo Giấy mời số 218/GM-UBND của 

UBND tỉnh. Tổng số thành phần tham dự tiếp cận thông tin hội nghị là thành viên 

BCĐ chuyển đổi số huyện; ngành dọc cấp tỉnh trên địa bàn huyện và đội ngũ 

nhân lực số: 216 người. 

         - Tham gia Hội nghị trực tuyến về giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số cho 

các doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa do BCĐ chuyển đổi số tỉnh phối hợp với Cục 

Tin học hóa – Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức vào ngày 24/5/2022, theo 

Giấy mời số 271/GM-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa. Tổng số thành phần 

tham dự tiếp cận thông tin hội nghị là lãnh đạo doanh nghiệp và nhân lực tổ hỗ 

trợ, thúc đẩy chuyển đổi huyện là: 47 người. Trong đó khối doanh nghiệp có 30; 

nhân lực số 17. 
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         - Tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai, tập huấn công tác chuyển đổi 

số trên địa bàn huyện Thường Xuân do BCĐ chuyển đổi số huyện phối hợp 

với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức vào ngày 02/6/2022. Tổng số 

thành phần tham dự tiếp cận thông tin khoảng 240 người tại 17 điểm cầu (cấp 

huyện và 16 xã, thị trấn). 

         3.2. Về kiến tạo thể chế:   Kết quả đã được chi tiết nêu tại mục I.2 và 

II.2 báo cáo này. 

         3.3. Về an toàn, an ninh mạng hay an toàn thông tin trong chuyển đổi số. 

         - Chủ tịch UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 

16/2/2022 về Thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trên 

địa bàn huyện năm 2022 và các năm tiếp theo. 

          - Kiện toàn Tổ ứng cứu sự cố ATTT mạng trên địa bàn huyện theo Quyết 

định số 662/QĐ-UBND ngày 11/5/2022 của Chủ tịch UBND huyện để  Triển khai 

an toàn, an ninh theo mô hình 04 lớp; Bảo vệ hệ thống thông tin theo cấp độ.  

         3.4. Về đào tạo và phát triển nhân lực 

        - Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các đơn vị cấp cục (Cục 

Tin học hóa; Cục An toàn thông tin) trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền 

thông đăng ký tham gia các Chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ 

năng về chuyển đổi số và an toàn thông tin cho đối tượng nhân lực số là lãnh 

đạo cấp xã và các Tổ cộng đồng số đến thôn, khu phố thông qua các nền tảng 

trực tuyến. Tổng số người tham gia là 33 người; trong đó đối tượng lãnh đạo 

cấp xã là 16 người; đối tượng thuộc các Tổ cộng đồng số là 17 người. 

        - Cử 04 CBCC tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phát hiện, xử 

lý sự cố an toàn, an ninh mạng từ ngày 25 đến 27/5/2022 tại Sầm Sơn do Sở 

Thông tin và Truyền thông tổ chức. 

          3.5. Đối với Phát triển Hạ tầng và nền tảng số; Thông tin và Dữ liệu số 

         Thời điểm hiện tại, UBND huyện đang tích cực đấu mối với Văn phòng 

UBND tỉnh, Công an tỉnh và Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh hoàn 

thiện thông tin, dữ liệu số về định danh công dân (DLDCQG) trên nền tảng hạ 

tầng mạng truyền số liệu chuyên dùng để cung cấp 25 DVCTT theo Đề án 

06/QĐ-TTg thông qua HTTT Cổng dịch vụ công tỉnh, đồng thời tái cấu trúc quy 

trình điện tử TTHC quy định cung cấp DVCTT trên môi trường mạng được tích 

hợp, chia sẻ trên Cổng dịch vụ công quốc gia theo Quyết định số 1846/QĐ-

UBND ngày 30/5/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh. 

              Số liệu trao đổi với Chi Cục thuế khu vực Thọ Xuân – Thường Xuân, 

thực hiện Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 23/3/2022 của UBND tỉnh triển khai 

hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Tính đến ngày 31/5/2022, số 

lượng doanh nghiệp, CSSXKD, hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn huyện được 

tiếp cận hóa đơn điện tử, cụ thể: Số lượng doanh nghiệp, CSSX, hộ kinh doanh, 

đối tượng nhu cầu tiếp cận hóa đơn điện tử: 157.Trong đó: Doanh nghiệp: 100; 

đơn vị HCSN: 26; Hộ KD: 31;  Số lượng doanh nghiệp, đơn vị HCSN, hộ kinh 

doanh trên địa bàn huyện Thường Xuân tham gia tập huấn theo thực tế: 160. 

Trong đó: Doanh nghiệp: 73; đơn vị HCSN: 56; Hộ KD: 31;. Số lượng doanh 
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nghiệp trên địa bàn huyện tiếp cận giải pháp khai báo và nộp thuế qua mạng và 

có phát sinh thuế thuộc phạm vi quản lý: 74 doanh nghiệp. 
 

         III. KHÓ KHĂN, HẠN CHẾ 

         1. Còn nhiều lúng túng trong chuyển đổi nhận thức về chuyển đổi số; việc 

lãnh đạo, chỉ đạo và xác định nhiệm vụ chuyển đổi số tại địa phương ngay ở cả 

vai trò của người đứng đầu, người có trách nhiệm. 

       2. Tính chủ động tham mưu cho BCĐ của cơ quan thường trực chưa thể 

hiện rõ, công tác tham mựu còn chưa nhất quán, đôi lúc bị động, thiếu sáng tạo. 

       3. Vai trò, trách nhiệm tham mưu của đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì; cá 

nhân có trách nhiệm còn chưa thể hiện tính chủ động, linh hoạt, hiểu việc. 

       4. UBND tỉnh mới chỉ ban hành bộ tiêu chí đối với cấp huyện, còn Bộ tiêu 

chí đánh giá công tác chuyển đổi số cấp xã chưa được ban hành dẫn tới khó 

khăn trong việc đánh giá các xã, thị trấn về thực hiện chuyển đổi số. 

        IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CHUYỂN TIẾP 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022 

         Xác định nhiệm vụ trọng tâm chuyển tiếp, BCĐ chuyển đổi số huyện tập 

trung chỉ đạo việc xây dựng Chương trình hoạt động của BCĐ kỳ 6 tháng cuối 

năm 2022. Trong đó xác định các nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên, bao gồm: 

       - Phê duyệt nhiệm vụ chuyển đổi số cấp xã thực hiện chỉ tiêu tỉnh giao năm 

2022 theo Quyết định 969/QĐ-UBND ngày 18/3/2022 (hay Chương trình 

chuyển đổi số cấp xã năm 2022) tại địa bàn 03 xã: Bát Mọt, Yên Nhân và Thị 

trấn Thường Xuân. 

       - Rà soát, đôn đốc trách nhiệm, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ chuyển 

đổi số của đơn vị, địa phương các xã, thị trấn theo kế hoạch. 

       - Lựa chọn các hoạt động chuyển đổi số ưu tiên thực hiện thuộc trong số 

chủ đề hoạt động chuyển đổi số đã được xác định nêu tại Kế hoạch số 127/KH-

UBND ngày 20/5/2022 của UBND huyện để chủ động hoặc phối hợp chi tiết 

chương trình, phương án triển khai nhiệm vụ. 
 

        IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

          1. Kiến nghị 

        UBND tỉnh chỉ đạo việc thể hiện hơn nữa vai trò, trách nhiệm của BCĐ 

chuyển đổi số tỉnh; trong đó bao gồm tăng cường trách nhiệm của từng thành 

viên BCĐ phục trách đơn vị; trách nhiệm của cơ quan thường trực BCĐ và 

thành viên tổ giúp việc BCĐ chuyển đổi số tỉnh. 

        Cơ quan thường trực BCĐ chuyển đổi số tỉnh – Sở Thông tin và Truyền 

thông sớm hướng dẫn danh mục nội dung chuyển đổi năm 2022 theo chỉ đạo của 

UBND tỉnh tại văn bản số 7947/UBND-CNTT ngày 06/6/2022 về việc giao 

hướng dẫn, triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số của các sở, ban, 

ngành cấp tỉnh năm 2022 để các địa phương thực hiện làm căn cứ đánh giá trong 

khi chưa có Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số đến cấp chính quyền xã, thị trấn 

thay thế, bổ sung Quyết định số 3716/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh. 
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        Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Chỉ thị về nâng cao vai trò, trách nhiệm 

của cấp ủy đảng và chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức nhiệm 

vụ chuyển đổi số tại địa phương và trên địa bàn huyện đến năm 2025. 

       2. Đề xuất 

        Các sở, ngành có thành viên tham gia BCĐ chuyển đổi số tỉnh gắn với các 

ngành, lĩnh vực ưu tiên chuyển đổi số sớm tham mưu cho UBND tỉnh hoặc phối 

hợp với cơ quan thường trực BCĐ chuyển đổi số đề xuất trình hoặc hướng dẫn 

triển khai nhiệm vụ chuyển số liên quan ngành, lĩnh vực liên quan để các địa 

phương bám sát, lồng ghép triển khai thực hiện./.               

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Trưởng BCĐ CĐS tỉnh; 

- Sở Thông tin và Truyền thông;              (để b/c) 

- Ông Phùng Đình Ảnh 

   PGĐ Sở Tài nguyên và Môi trường,  

   thành viên BCĐ CĐS tỉnh phụ trách; 

-  Ban Thường vụ Huyện ủy; 

-  Sở Tài Nguyên và Môi trường; 

- Thành viên BCĐ CĐS huyện (d469); 

- Thành viên các Tổ cộng đồng số (d493) 

- Thành viên Tổ hỗ trợ, thúc đẩy CĐS (d529) 

- Cơ quan ban, ngành trên địa bàn huyện; 

- Phòng, ban UBND huyện; 

- Đơn vị sự nghiệp trực thuộc; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu VT, VHTT/Quân  

 

                        TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN                         

Nguyễn Thành Lương 

 

 

 

 

 

 

Ông Phùng Đình Ảnh – PGĐ Sở Tài nguyên và Môi trường 
Thành viên BCĐ chuyển đổi số tỉnh phụ trách huyện (Quyết định số 1924/QĐ-UBND ngày 03/6/2022 của 

UBND tỉnh và Quyết định số 1969/QĐ-UBND ngày 08/6/2022 của Trưởng BCĐ chuyển đổi số tỉnh)



 

9 
BCĐ chuyển đổi số huyện Thường Xuân 

                        ---------- 

PHỤ LỤC CÁC VĂN BẢN TRIỂN KHAI LIÊN QUAN CHUYỂN ĐỔI SỐ 

TT 

 

TÊN LỌAI VĂN BẢN 

Khác 

Số ký hiệu 
Ngày ban 

hành 
Trích yếu 

Cơ quan/ chức 

danh thẩm quyền 

phê duyệt 

1 396-CV/HU 12/01/2022 
V/v phân công xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết, 

Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng 
BTV Huyện uỷ 

 

2 161/UBND-VHTT 21/01/2022 
V/v cho ý kiến bổ sung hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch hành động dự 

kiến trình BTV Huyện uỷ 
Chủ tịch 

 

3 217/UBND-VHTT 27/01/2022 V/v kết quả tiếp thu góp ý dự thảo Kế hoạch hành động dự kiến 

trình Ban Thường vụ Huyện uỷ 

Chủ tịch 
 

4 43/KH-UBND 16/02/2022 
V/v Thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số 

trên địa bàn huyện năm 2022 và các năm tiếp theo 
Chủ tịch 

Đã ban hành 

5 107-KH/HU 17/03/2022 
Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU của BTV 

Tỉnh uỷ về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030 

Huyện ủy 

 

6 686/UBND-VHTT 23/3/2022 

V/v rà soát điều chỉnh bổ sung mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực 

hiện chuyển đổi số trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại địa 

phương, đơn vị trên địa bàn huyện 

Chủ tịch  

7 693/UBND-VHTT 24/3/2022 V/v đề xuất chi tiết chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số Chủ tịch  

8 707/UBND-VHTT 24/3/2022 V/v xây dựng chi tiết kế hoạch nhiệm vụ, giải pháp phù hợp điều 

kiện, tình hình địa phương đáp ứng khả thi thực hiện định hướng, lộ 

Chủ tịch  
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trình, mục tiêu, chỉ tiêu thực hiện chuyển đổi số 

9 763/UBND-VHTT 30/3/2022 
V/v đề nghị cử, cung cấp thông tin thành phần lãnh đạo cơ quan, đơn 

vị tham gia Ban chỉ đạo chuyển đổi số cấp huyện 
Chủ tịch  

10 781/UBND-VHTT 31/3/2022 

V/v triển khai thí điểm mô hình hoạt động Tổ công nghệ cộng đồng 

đến thôn, bản, khu phố hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số tại địa 

phương, đơn vị trên địa bàn huyện 

Chủ tịch  

11 790/UBND-VHTT 31/3/2022 
V/v cho ý kiến về thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số theo 

ngành, lĩnh vực 
Chủ tịch  

12 801/UBND-VHTT 01/4/2022 
V/v giao rà soát, đề xuất chi tiết chỉ tiêu, nhiệm vụ thuộc phạm vi, 

chức năng thực hiện chuyển đổi số trụ cột kinh tế số 
Chủ tịch  

13 802/UBND-VHTT 01/4/2022 
V/v giao rà soát, đề xuất chi tiết thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyển 

đổi số trụ cột kinh tế số thuộc phạm vi, chức năng 
Chủ tịch  

14 812/UBND-VHTT 04/4/2022 
V/v triển khai Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 25/3/2022 của 

UBND tỉnh 
Chủ tịch  

15 859/UBND-VHTT 08/4/2022 
V/v định hướng công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện 

nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn huyện 
Chủ tịch  

16 886/UBND-VHTT 12/4/2022 
V/v đề nghị cung cấp thông tin thành phần công chức cử tham gia 

Tổ hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số cấp huyện 
Chủ tịch  

17 493/QĐ-UBND 12/4/2022 

V/v Thành lập các Tổ công nghệ số cộng đồng hỗ trợ, thúc đẩy thực 

hiện nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2022 và giai đoạn đến năm 2025 

trên địa bàn huyện Thường Xuân 

Chủ tịch  

18 529/QĐ-UBND 18/4/2022 
V/v Thành lập Tổ hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số trên địa 

bàn huyện Thường Xuân, giai đoạn đến năm 2025   
Chủ tịch  
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19 539/QĐ-UBND 20/4/2022 

V/v Cấp, sử dụng tài khoản nền tảng số mạng xã hội phát triển kênh 

tương tác trao đổi thông tin chỉ đạo, điều phối hoạt động chuyển đổi 

số trên địa bàn huyện Thường Xuân, giai đoạn đến năm 2025   

Chủ tịch  

20 953/UBND-VHTT 20/4/2022 

V/v đề xuất hỗ trợ thực hiện mô hình thí điểm thanh toán không 

dùng tiền mặt tại chợ, hộ tiểu thương, chi nhánh doanh nghiệp (bản 

hiệu chỉnh nội dung)   

Chủ tịch  

21 1031/UBND-CNTT 28/4/2022 

V/v bổ sung thành viên nhóm zalo Tổ công nghệ số cộng đồng phục 

vụ trao đổi thông tin, gửi yêu cầu điều phối hoạt động liên quan thực 

hiện nhiệm vụ chuyển đổi số   

CVP  

22 1038/UBND-VP 28/4/2022 
V/v cung cấp thông tin chức danh lãnh đạo thay thế dự kiến tham gia 

BCĐ chuyển đổi số huyện Thường Xuân  
CVP  

23 1127/UBND-VHTT 12/5/2022 
V/v cho ý kiến bổ sung hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch chuyển đổi số 

trên địa bàn huyện giai đoạn đến năm 2025 
Chủ tịch  

24 1193/UBND-VHTT 19/5/2022 

V/v đăng ký, sử dụng tài khoản tham gia tiếp cận Chương trình bồi 

dưỡng kiến thức chuyển đổi số trên nền tảng mở trực tuyến cấp cho 

các chức danh nhà nước – Chủ tịch UBND xã, thị trấn trên địa bàn 

huyện   

Trưởng BCĐ 

chuyển đổi số huyện 
 

25 127/KH-UBND 20/5/2022 
Chuyển đổi số trên địa bàn huyệnThường Xuân, giai đoạn đến năm 

2025 và định hướng đến năm 2030   
UBND huyện  

26 1193/UBND-VHTT 19/5/2022 

V/v đăng ký, sử dụng tài khoản tham gia tiếp cận Chương trình bồi 

dưỡng kiến thức chuyển đổi số trên nền tảng mở trực tuyến cấp cho 

các chức danh nhà nước – Chủ tịch UBND xã, thị trấn trên địa bàn 

huyện 

Trưởng BCĐ CĐS  

27 1262/UBND-VHTT 26/5/2022 
V/v thực hiện trách nhiệm thành viên BCĐ và tổ chức nhiệm vụ 

chuyển đổi số trên địa bàn huyện năm 2022 và đến năm 2025 
Trưởng BCĐ CĐS  

28 1223/UBND-VHTT 31/5/2022 

V/v rà soát, đánh giá và chủ động giải pháp nâng cao chất lượng 

cung cấp DVCTT trên môi trường mạng tại cơ quan hành chính nhà 

nước 
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29 1322/BCĐ-VHTT 31/5/2022 

V/v thúc đẩy chuyển đổi số trụ cột Chính quyền số thông qua tăng 

cường quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thư số và chữ ký số chuyên 

dùng Chính phủ trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước cấp 

huyện, cấp xã 

  

30     1330/BCĐ-CĐS 31/5/2022 

V/v phổ biến Báo cáo chuyên đề của Cơ quan thường trực Ủy ban 

Quốc gia về chuyển đổi số - Tuần 19 (Phát triển sàn giao dịch 

thương mại điện tử Việt Nam) 

  

31     1356/BCĐ-CĐS 31/5/2022 
V/v phổ biến Báo cáo chuyên đề của Cơ quan thường trực Ủy ban 

Quốc gia về chuyển đổi số - Tuần 20 (Nhân lực số) 
  

32   1425/UBND-VHTT 09/6/2022 
V/v đăng ký CBCC tham gia bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng bảo đảm 

an toàn thông tin hình thức học đào tạo trực tuyến (Elearning)   
  

33 ……./UBND-VHTT …/6/2022 

V/v tham gia bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng an toàn thông tin qua 

hình thức trực truyến (Elearning) cho đội ngũ CBCC - Nhân lực 

chuyển đổi số 

  

34 103/KH-UBND 12/4/2021 
Tuyên truyền nâng cao nhận thức, phổ biến kiến thức an toàn thông 

tin trên địa bàn huyện Thường Xuân, giai đoạn 2021–2025 
 

1093/QĐ-UBND 

ngày 29/3/2021 của 

UBND tỉnh Thanh 

Hóa 

35 285/KH-UBND 24/11/2021 

Ứng dụng CNTT xây dựng Chính quyền điện tử, phát triển Chính 

quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động cơ 

quan hành chính nhà nước cấp huyện, cấp xã năm 2022 

Chủ tịch Đã ban hành 
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