
ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN THANH KHÊ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /QĐ-UBND Thanh Khê, ngày      tháng      năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số của Phường Thanh Khê Tây 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THANH KHÊ 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc 

hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách 

đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng;  

Căn cứ Nghị định số 34/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính 

phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19 

tháng 6 năm 2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và 

một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; 

Xét đề nghị của phòng Văn hóa và Thông tin quận tại tờ trình số 123/TTr-

PVHTT ngày 13 tháng 5 năm 2022 về việc ban hành Quyết định ban hành Kế 

hoạch Chuyển đổi số của 10 phường trên địa bàn quận Thanh Khê.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số của phường Thanh Khê Tây. 

Điều 2. Giao nhiệm vụ các cơ quan: 

- Giao Phòng Văn hóa và Thông tin theo dõi, giám sát việc thực hiện. 

- Giao Ủy ban nhân dân Phường Thanh Khê Tây triển khai thực hiện. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND quận, Trưởng phòng các phòng: Nội vụ, 

Tài chính – Kế hoạch, Văn hóa và Thông tin quận, Chủ tịch UBND phường Thanh 

Khê Tây chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Các PCT UBND quận; 

- Lưu: VT, PVHTT. 

CHỦ TỊCH 

     Hồ Thuyên 
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DANH MỤC 

(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày      /5/2022 của UBND 

quận Thanh Khê) 

 

                                                   KẾ HOẠCH  

Triển khai “Chuyển đổi số” phường Thanh Khê Tây năm 2022  

 

Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 17 tháng 6 năm 2021 của Ban 

chấp hành Đảng bộ thành phố về chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Kế hoạch số 2326/KH-UBND 

ngày 30/11/2021 của UBND quận về chi tiết chuyển đổi số thực hiện Nghị quyết 

số 05-NQ/TU ngày 17 tháng 6 năm 2021 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố 

về chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng 

đến năm 2030. UBND phường Thanh Khê Tây xây dựng kế hoạch triển khai 

“Chuyển đổi số” trên địa bàn phường năm 2022, cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU 

- Nâng cao chất lượng ứng dụng công nghệ số trong chính quyền điện tử 

(CQĐT), hướng đến chính quyền số (CQS); góp phần đẩy mạnh công tác cải 

cách hành chính (CCHC), nâng cao hiệu quả cung cấp thông tin, tiện ích và dịch 

vụ cho tổ chức, công dân; dẫn dắt phát triển kinh tế số (KTS), xã hội số (XHS) 

trên địa bàn quận. 

- Từng bước chuyển đổi căn bản, toàn diện hoạt động lãnh đạo của các cấp 

ủy và tổ chức đảng; hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền; hoạt động 

sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và phương thức, lối sống, làm việc của 

người dân; phát triển môi trường số văn minh, an toàn, rộng khắp và bao trùm; 

là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài; phải tiến hành kiên quyết, kiên trì, liên 

tục với những bước đi vững chắc, tích cực, chủ động và có trọng tâm, trọng 

điểm; kế thừa những thành tựu phát triển công nghệ, ứng dụng và dữ liệu số đã 

có, đi đôi với đổi mới, sáng tạo. 

- Khai thác tối đa mọi nguồn lực của thành phố, quận, phường và toàn xã 

hội, trong đó xác định nguồn lực bên trong là quyết định, chiến lược, cơ bản, lâu 

dài; nguồn lực bên ngoài là quan trọng, đột phá; bảo đảm sự lãnh đạo của các 

cấp ủy đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy sức mạnh của toàn xã hội. 

II. NỘI DUNG 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

- Lãnh đạo UBND phường thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc việc 

“Chuyển đổi số”; nêu gương đi đầu trong việc thực hiện số hóa các văn bản; trực 

tiếp ký và ban hành các văn bản tại địa phương. 

- Ban hành các Kế hoạch, văn bản chỉ đạo việc thực hiện “Chuyển đổi số” 

đến từng bộ phận, tổ chức, cá nhân trên địa bàn phường. 
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- Ban hành Quyết định Thành lập Tổ công tác Chuyển đổi số; rà soát, kiểm 

tra việc thực hiện của CBCC phường. 

- Hàng quý tổ chức đánh giá, rà soát việc thực hiện. 

2. Về hạ tầng CNTT 

- 100% cán bộ công chức phường sử dụng tốt các phần mềm và có chứng 

chỉ về CNTT theo quy định của thành phố. 

- Nâng cấp hệ thống mạng Man, lắp thiết bị phát sóng wifi tại bộ phận 1 

cửa, hội trường UBND phường phục vụ công tác tra cứu, tìm kiếm của người 

dân. Nâng cấp trang thông tin điện tử phương phục vụ tuyên truyền, thông báo 

các nội dung đến người dân. 

- Mỗi cán bộ công chức phường được bố trí 01 máy tính, 01 máy in. Đầu tư 

phần mềm bản quyền virus cho 100% máy tính tại cơ quan, định kỳ 01 tháng/1 

lần quét virus kiểm tra, phục vụ cho công việc thường xuyên. Trang bị thêm 

máy scan tốc độ cao dùng để số hóa dữ liệu; camera trên hội trường phục vụ hội 

nghị trực tuyến. Thực hiện tốt quy chế ATTT đã ban hành năm 2021. 

- Đăng ký chữ ký số trên sim di động đối với lãnh đạo UBND phường 

3. Triển khai “Chuyển đổi số” 

Căn cứ Bộ chỉ số đánh giá “Chuyển đổi số” ban hành kèm theo kế hoạch, 

trong năm 2022 UBND phường ưu tiên thực hiện các nội dung sau: 

a) Chính quyền số 

Hoàn thành các tiêu chí: 

- Xây dựng kế hoạch “Chuyển đổi số năm 2022”, văn bản điều hành về 

chuyển đổi số trong cơ quan nhà nước/chính quyền số do người đứng đầu (Chủ 

tịch UBND phường) trực tiếp ký. 

- Triển khai dịch vụ chứng thực điện tử trên cổng DVCQG. Tăng cường 

dịch vụ công trực tuyến mức 4, sử dụng dịch vụ bưu chính công ích đối với hồ 

sơ lĩnh vực người có công, bảo trợ xã hội. 

- Thành lập Tổ công nghệ cộng đồng với sự tham gia của Đoàn thanh niên, 

tổ dân phố, tình nguyện viên…, nhằm mục đích lan tỏa các công nghệ số đến 

người dân; góp phần hình thành mạng lưới triển khai chuyển đổi số toàn thành 

phố. 

- Triển khai số hóa dữ liệu, ban hành quy trình số hóa tại bộ phận một cửa 

phường, số hóa các dữ liệu công tác văn thư lưu trữ các năm trước. Số hóa dữ 

liệu hồ sơ CBCC phục vụ công tác kiểm tra, báo cáo. Thực hiện 100% báo cáo 

điện tử trên các phần mềm đã triển khai 

- Xây dựng Kế hoạch chương trình phối hợp với MT, ĐT về tuyên truyền 

“Chuyển đổi số”. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các bài học kinh nghiệm, 

mô hình, câu chuyện điển hình, tiêu biểu về chuyển đổi số trên trang Thông tin 

điện tử, tờ rơi đến các khu dân cư 
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- Đảm bảo chi ngân sách cho CNTT >= 1% ngân sách địa phương. 

b) Kinh tế số 

Hoàn thành các tiêu chí : 

- Thiết kế, phát hành các ấn phẩm, tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền về kinh tế 

số,chuyển đổi số cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn phường. 

Hỗ trợ các hộ kinh doanh kê khai thuế qua mạng, sử dụng hóa đơn điện tử. 

- Phối hợp tổ chức tuyên truyền, đào tạo, tập huấn cho doanh nghiệp, hộ 

kinh doanh cá thể trên địa bàn phường. Vận động các doanh nghiệp, có sở kinh 

doanh thực hiện thanh toán điện tử, sử dụng hóa đơn điện tử hạn chế, không sử 

dụng tiền mặt. 

- Tiến hành khảo sát sơ bộ các tiêu chí trong doanh nghiệp để đánh giá và 

đưa ra phương hướng thực hiện năm 2023. 

- Tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp tham gia Chương trình hỗ trợ 

doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

- Ban hành các văn bản khuyến khích doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể 

trên địa bàn phường thực hiện các tiêu chí trong “Kinh tế số”. 

c) Xã hội số 

Hoàn thành các tiêu chí: 

- Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho 

người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội về chuyển đổi số; đào tạo, hướng dẫn, 

phổ cập thông tin, kỹ năng số, bao gồm kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin, bảo 

vệ dữ liệu cá nhân trên không gian mạng, kỹ năng ứng xử trên môi trường mạng, 

sử dụng các dịch vụ số cho người dân. 

- Hướng dẫn, triển khai áp dụng Bộ quy tắc ứng xử trên môi trường số 

cho người dân, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, tạo lập niềm tin, hình thành văn 

hóa số trong cộng đồng. 

- Triển khai cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Chuyển đối số đến toàn thể 

người dân trên địa bàn phường. 

- Tổ chức các cuộc họp, hội nghị triển khai chuyển đổi số ở cơ quan, tại các 

khu dân cư. 

- Tuyên truyền người dân khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế trên ứng dụng 

bảo hiểm xã hội số - VssID thay cho thẻ bảo hiểm y tế giấy. 

- Triển khai trương học thông minh, sử dụng học bạ điện tử, ID cá nhân đối 

với mỗi học sinh; số hóa, xây dựng CSDL tài liệu, giáo trình điện tử; xây dựng 

và khai thác nền tảng chia sẻ tài nguyên giảng dạy và học tập theo hình thức trực 

tiếp và trực tuyến; triển khai việc thanh toán học phí, lệ phí qua mạng. 

4. Các nhiệm vụ theo Kế hoạch Chuyển đổi số quận: Thực hiện theo phụ lục 

đính kèm kế hoạch này. 
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Căn cứ các nội dung trong Kế hoạch và bảng phụ lục phân công nhiệm vụ 

theo các ngành, đơn vị, bộ phận liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện đảm bảo 

đúng thời gian và nội dung triển khai. 

1. Giao Đ/c Đoàn Văn Giang - Phó Chủ tịch UBND phường phụ trách lĩnh 

vực CNTT trực tiếp chỉ đạo thực hiện kế hoạch. 

2. Các bộ phận có liên quan căn cứ các nội dung trong kế hoạch và bộ chỉ 

số lên kế hoạch thực hiện trong năm 2022. 

3. Đề nghị UBMTTQVN phường cùng các tổ chức thành viên huy động 

thành viên, hội viên tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các tiêu chí trong 

Bộ chỉ số. 

4. Phụ trách Công nghệ thông tin phối hợp với Bộ phận Văn phòng phường 

thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tham mưu việc thực hiện các nội dung của Bộ 

chỉ số. 

5. Tổ trưởng, tổ phó các tổ dân phố phối hợp với Trưởng ban công tác mặt 

trận khu dân cư tuyên truyền cho người dân về việc thực hiện “Chuyển đổi số” 

tại địa phương, từng bước ứng dụng CNTT vào cuộc sống. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai “Chuyển đổi số” trên địa bàn phường 

Thanh Khê Tây năm 2022, đề nghị các đơn vị, bộ phận, cá nhân, tổ chức, các 

khu dân cư, tổ dân phố nghiêm túc phối hợp triển khai thực hiện./. 
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