
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

QUẬN THANH KHÊ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

  Số:             /KH-UBND Thanh Khê, ngày        tháng 02 năm 2022 

KẾ HOẠCH 

V/v Chuyển đổi số trên địa bàn quận Thanh Khê 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 quận Thanh Khê ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện 

trong năm 2022 với những nội dung chủ yếu như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

- 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 nhà 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 triển khai 

1. Đối với việc duy trì triển khai Ứng dụng CNTT 

a) Tổng kết đánh giá, báo cáo kết quả triển khai ứng dụng CNTT và CĐS 

trên địa bàn quận Thanh Khê năm 2021 và tham mưu ban hành Kế hoạch về 

Chuyển đổi số trên địa bàn quận Thanh Khê năm 2022; 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, địa phương.  
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b) Xây dựng Bảng chấm điểm, đánh giá, xếp hạng về ứng dụng CNTT và 

CĐS trong các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc quận; Định kỳ thống kê, đôn 

đốc, nhắc nhở trong triển khai đảm bảo an toàn thông tin (ATTT), quản lý Mail 

công vụ, quản lý chứng thư số (CTS), Quản lý Văn bản và Điều hành (EGOV), 

dịch vụ công và thanh toán trực tuyến, biên lai điện tử và dịch vụ bưu chính 

công ích. 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, địa phương.  

c) Phát huy Nhóm Thông tin điện tử, kịp thời cung cấp đầy đủ các thông 

tin trên các kênh trang thông tin điện tử và mạng xã hội. 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, địa phương.  

d) Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ CNTT, đặc biệt 

về ứng dụng CNTT chuyên ngành và chuyển đổi số. 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, địa phương.  

e) Thông báo, nhắc nhở các cơ quan, đơn vị về tình hình trả lời các nội 

dung trên Chuyên mục Góp ý – Hệ thống Thông tin chính quyền điện tử và việc 

cập nhật cơ sở dữ liệu chuyên ngành cấp quận. 

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng UBND quận 

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, địa phương.  

2. Đối với các mục tiêu tạo nền tảng chuyển đổi số 

a) Về xây dựng Chính quyền số 

- Tổ chức Tọa đàm về Chuyển đổi số với chủ đề “Chính quyền số - Các 

vấn đề và giải pháp” 

- Tổ chức 01 Lớp học tập, quán triệt, phổ biến rộng rãi và triển khai thực 

hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách liên quan đến cuộc cách mạng công 

nghiệp 4.0, chuyển đổi số, hướng đến xây dựng quận thông minh. 

- Tiếp tục lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo và tham mưu các thủ tục trình 

UBND thành phố ban hành Đề án xây dựng quận thông minh, phấn đấu đến cuối 

năm 2022 xin được chủ trương của Thành ủy và trình Đề án UBND thành phố 

ban hành. 

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho khối Mặt trận và các đoàn 

thể chính trị - xã hội quận trong quý II/2022, triển khai thí điểm tham gia kết nối 

liên thông vào Hệ thống quản lý Văn bản và Điều hành (EGOV) của thành phố 

và phấn đấu đến cuối năm các đơn vị Hội đoàn thể luân chuyển văn bản điện tử 

được trên EGOV. 
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- 100% đơn vị tham gia cập nhật thường xuyên dữ liệu lên cơ sở dữ liệu 

chuyên ngành cấp quận 

- 100% máy tính trạm kết nối hệ thống mạng MAN/ tham gia các ứng 

dụng của TP đều có phần mềm virus bản quyền hoặc mã nguồn mở đảm bảo 

ATTT. Bảo đảm an toàn, an ninh mạng và bảo mật thông tin. Tập trung kết nối, 

phối hợp với Trung tâm điều hành an toàn, an ninh mạng thành phố, đảm bảo 

phần mềm bảo vệ máy tính, chống virus cho các máy trạm 

- Phấn đấu đến cuối năm 2022 thí điểm triển khai cung cấp và dùng lại kết 

quả hồ sơ, thủ tục hành chính điện tử, sử dụng dữ liệu số để thay thế một số 

thành phần hồ sơ, thủ tục hành chính, cắt giảm thủ tục hành chính; chuẩn hóa 

quy trình và cung cấp qua mạng các dịch vụ sự nghiệp công; cung cấp kịp thời 

và chủ động các chính sách, quy định, thông tin chỉ đạo, điều hành của thành 

phố và quận cho người dân, doanh nghiệp. 

b) Về xây dựng Kinh tế số 

- Phối hợp tổ chức, hỗ trợ các hoạt động khuyến khích tiêu dùng, xúc tiến 

thương mại, kết nối tiêu thụ sản phẩm và hỗ trợ đưa hộ sản xuất lên sàn thương 

mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số; Phấn đấu thực hiện hoàn thành Kế 

hoạch số 219/KH-UBND ngày 23/12/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng giao 

- Tiếp nhận và khai thác hiệu quả Trung tâm giám sát thông minh, khai 

thác Hệ thống phân tích dữ liệu và mô phỏng về các chỉ tiêu KTXH, các hoạt 

động của đô thị phục vụ dự báo, chỉ đạo, điều hành, ra quyết định dựa trên dữ 

liệu từ TP khi thành phố bàn giao về. 

- Phấn đấu đến cuối năm 2022 tổ chức được ít nhất 01 chương trình hỗ trợ 

doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ trong Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, 

doanh nghiệp ngành nghề truyền thống, doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn 

thành phố chuyển đổi sang cung cấp sản phẩm, dịch vụ trên các nền tảng số, 

thương mại điện tử, ứng dụng sản xuất thông minh. 

c) Về xây dựng Xã hội số 

- Triển khai, thừa hưởng các hệ thống thông minh hỗ trợ người dân, du 

khách tìm kiếm, sử dụng phương tiện giao thông công cộng từ TP; triển khai ít 

nhất 01 giải pháp quản lý thu phí đậu đỗ xe thông minh. Số hóa hạ tầng giao 

thông trên bản đồ số phục vụ xây dựng, duy tu, bảo dưỡng công trình giao 

thông, quản lý quy hoạch giao thông, chia sẻ cho các cơ quan liên quan. 

- Tăng cường quản lý hoạt động thông tin điện tử, khai thác sử dụng hiệu 

quả kênh Thông tin điện tử của Quận, nghiên cứu xây dựng kênh điện tử trên 

zalo kết nối với Trang thông tin điện tử của quận để tăng cường truyền thông, 

nâng cao nhận thức, góp phần xây dựng văn hóa số trong cộng đồng. 

- Có giải pháp kịp thời hỗ trợ các địa phương trong giảng dạy và học tập 

song song trực tiếp, trực tuyến cũng như triển khai xã hội hóa thanh toán học 

phí, lệ phí qua mạng 
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- Tăng cường đưa các hoạt động giáo dục lên môi trường số; tiếp tục phối 

hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tham gia quy trình hoàn thiện hệ thống học bạ 

điện tử theo quy chuẩn; 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 

cho tất cả các trường học 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin là cơ quan thường trực, đầu mối, theo dõi, 

đôn đốc, hướng dẫn thực hiện Kế hoạch; tổng hợp tình hình thực hiện, báo cáo 

UBND quận. 

2. Các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc quận và các đơn vị liên quan 

căn cứ nội dung nhiệm vụ được phân công tại phụ lục kèm theo Kế hoạch này, 

chủ động triển khai có hiệu quả, đảm bảo chất lượng, tiến độ thực hiện. 

3. Phòng Tài Chính – Kế hoạch tổng hợp kinh phí theo đề nghị của Phòng 

Văn hóa và Thông tin và các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc quận và các đơn 

vị liên quan được phân công chủ trì thực hiện nhiệm vụ, tham mưu UBND quận 

trình UBND thành phố xem xét, phê duyệt, bố trí kinh phí thực hiện. 

4. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc vấn đề phát sinh cần 

điều chỉnh, bổ sung, các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc quận và các đơn vị 

liên quan phản hồi về Phòng Văn hóa và Thông tin để tổng hợp, báo cáo UBND 

quận xem xét, chỉ đạo. 

 Trên đây là Kế hoạch về việc ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin và 

Chuyển đổi số trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp và UBND các phường thuộc 

quận Thanh Khê năm 2022, đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương 

và các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

          
- Sở TTTT; 

- TT quận ủy; 

- Các PCT UBND quận; 

- UBMTTQVN và các hội đoàn thể; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc quận; 

- UBND 10 phường; 

- Lưu: VT, PVHTT. 

 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 
Hồ Thuyên 

 



PHỤ LỤC 

CÔNG TÁC CHUYỂN ĐỔI SỐ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THANH KHÊ NĂM 2022 

(đính kèm theo Kế hoạch số:       /KH-UBND của UBND quận Thanh Khê ban hành ngày     /02/2022) 

Stt Tên nhiệm vụ 
Cơ quan 

chủ trì 

Cơ quan 

phối hợp 
Mục tiêu phấn đấu 

Kinh phí 

(triệu đồng) 

1 

Tổ chức học tập, quán triệt, phổ biến rộng rãi 

và triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, 

chính sách liên quan đến cuộc cách mạng công 

nghiệp 4.0, chuyển đổi số, hướng đến xây dựng 

quận thông minh 

Phòng 

VHTT 

CQĐV 

10 phường 

Trong năm phấn đấu tổ chức ít nhất 

01 lớp chuyển đổi cho đội ngũ 

CBCCVC toàn quận, 04 lớp tập 

huấn chuyên sâu về CĐS 

100 

2 

Tiếp tục tham mưu các thủ tục trình UBND 

thành phố ban hành Đề án xây dựng quận 

thông minh  

Phòng 

VHTT 

CQĐV 

10 phường 

Đến cuối năm 2022 xin được chủ 

trương của Thành ủy, trình Đề án 

UBND TP ban hành 

100 

3 

Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho khối Mặt 

trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia 

kết nối liên thông vào Hệ thống quản lý Văn 

bản và Điều hành (EGOV) của thành phố 

Phòng 

VHTT   

Đảng, Mặt 

trận đoàn thể 

của quận 

Phấn đấu thí điểm trước 30/4 và đến 

cuối năm các đơn vị Hội đoàn thể 

luân chuyển văn bản điện tử được 

trên EGOV 

20 

4 
Cập nhật thường xuyên CSDL chuyên ngành 

cấp quận 

VP 

UBND 

quận 

Các Pban 

100% phòng ban được cấp tài 

khoản, phân lĩnh vực có cập nhật dữ 

liệu năm 2022 lên phần mềm 

50 

5 

Phối hợp tổ chức, hỗ trợ các hoạt động khuyến 

khích tiêu dùng, xúc tiến thương mại, kết nối 

tiêu thụ sản phẩm và hỗ trợ đưa hộ sản xuất lên 

sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển 

kinh tế số 

Phòng 

Kinh tế 

PTCKH, 

CCT LKV 

TK-LC 

Phấn đấu thực hiện hoàn thành Kế 

hoạch số 219/KH-UBND ngày 

23/12/2021 của UBND thành phố 

Đà Nẵng giao 

65 
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6 

Bảo đảm an toàn, an ninh mạng và bảo mật 

thông tin. Tập trung kết nối, phối hợp với 

Trung tâm điều hành an toàn, an ninh mạng 

thành phố, đảm bảo phần mềm bảo vệ máy 

tính, chống virus cho các máy trạm 

Phòng 

VHTT 

CQĐV, 

10 phường 

Phấn đấu 100% máy tính trạm kết 

nối hệ thống mạng MAN/ tham gia 

các ứng dụng của TP đều có phần 

mềm virus bản quyền hoặc mã 

nguồn mở đảm bảo ATTT  

Nguồn tự 

chủ của 

đơn vị 

7 

Khai thác hiệu quả Trung tâm giám sát thông 

minh, khai thác Hệ thống phân tích dữ liệu và 

mô phỏng về các chỉ tiêu KTXH, các hoạt động 

của đô thị phục vụ dự báo, chỉ đạo, điều hành, 

ra quyết định dựa trên dữ liệu từ TP. 

VP 

UBND 

quận 

PNV 

PVHTT 

Tiếp nhận và điều hành theo Đề án 

của thành phố (sẽ có KH hướng dẫn 

riêng của TP) 

theo 

nguồn của 

TP 

8 

Triển khai cung cấp và dùng lại kết quả hồ sơ, 

thủ tục hành chính điện tử, sử dụng dữ liệu số 

để thay thế một số thành phần hồ sơ, thủ tục 

hành chính, cắt giảm thủ tục hành chính; chuẩn 

hóa quy trình và cung cấp qua mạng các dịch 

vụ sự nghiệp công; cung cấp kịp thời và chủ 

động các chính sách, quy định, thông tin chỉ 

đạo, điều hành của thành phố và quận cho 

người dân, doanh nghiệp. 

VP 

UBND 

Quận 

Phòng 

Nội vụ 

Phấn đấu đến cuối năm 2022 thí 

điểm một số thủ tục hành chính có 

liên kết, sử dụng kết quả hồ sơ, dữ 

liệu số từ TP 

100 

9 

Triển khai, thừa hưởng các hệ thống thông 

minh hỗ trợ người dân, du khách tìm kiếm, sử 

dụng phương tiện giao thông công cộng từ TP; 

triển khai các giải pháp quản lý thu phí đậu đỗ 

xe thông minh. Số hóa hạ tầng giao thông trên 

bản đồ số phục vụ xây dựng, duy tu, bảo dưỡng 

công trình giao thông, quản lý quy hoạch giao 

thông, chia sẻ cho các cơ quan liên quan. 

Phòng 

QLĐT 

PTCKH 

10 phường 

Phấn đấu đến cuối năm 2022 xây 

dựng thành công 01 ứng dụng về 

giao thông trên địa bàn quận 

300 



7 

 

10 

Triển khai hiệu quả Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp 

nhỏ và siêu nhỏ, doanh nghiệp ngành nghề 

truyền thống, doanh nghiệp sản xuất trên địa 

bàn thành phố chuyển đổi sang cung cấp sản 

phẩm, dịch vụ trên các nền tảng số, thương mại 

điện tử, ứng dụng sản xuất thông minh. 

Phòng 

Kinh tế 
10 phường 

Phấn đấu đến cuối năm 2022 tổ chức 

được ít nhất 01 chương trình hỗ trợ 

doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ 

100 

11 

Tăng cường quản lý hoạt động thông tin điện 

tử, khai thác sử dụng hiệu quả kênh Thông tin 

điện tử của Quận, nghiên cứu xây dựng kênh 

điện tử trên zalo kết nối với Trang thông tin 

điện tử của quận để tăng cường truyền thông, 

nâng cao nhận thức, góp phần xây dựng văn 

hóa số trong cộng đồng. 

Phòng 

VHTT 

CQĐV, 

10 phường 

Phát triển Kênh Thông tin điện tử 

của quận và phấn đấu trong năm 

2022 xây dựng thành công Kênh 

thông tin của quận Thanh Khê trên 

zalo 

200 

12 

Tăng cường đưa các hoạt động giáo dục lên 

môi trường số; hoàn thiện hệ thống học bạ điện 

tử theo quy chuẩn; 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 

cho tất cả các trường học 

Phòng 

GD-ĐT 

Trường 

học 

Trong năm có giải pháp kịp thời hỗ 

trợ các địa phương trong giảng dạy 

và học tập song song trực tiếp, trực 

tuyến cũng như triển khai xã hội hóa 

thanh toán học phí, lệ phí qua mạng 

300 
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