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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số của Phường Xuân Hà 

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 Xuân Hà. 

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 Xuân Hà 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 

Xuân Hà 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 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày      tháng      năm 2022 của 

UBND quận Thanh Khê) 

 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện Chuyển đổi số trên địa bàn phường Xuân Hà năm 2022 

  

Căn cứ Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một 

số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần 

thứ tư; 

Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030”; 

Căn cứ Chương trình số 35-CTr/TU ngày 16/12/2019 của Thành ủy Đà 

Nẵng triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ 

Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng 

công nghiệp lần thứ tư; 

Căn cứ Công văn số 553/UBND-VP ngày 31 tháng 3 năm 2022 của UBND 

quận Thanh Khê về việc triển khai kết luận của Trưởng ban chỉ đạo Chuyển đổi 

số tại phiên họp định kỳ Ban chỉ đạo quý I/2022; 

UBND phường Xuân Hà xây dựng Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2022  trên 

địa bàn cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Triển khai kịp thời, thống nhất, có hiệu quả chương trình chuyển đổi số 

quốc gia; tăng cường chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể 

trong thực hiện chương trình Chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn phường. 

2. Yêu cầu 

Xác định cụ thể mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và trách nhiệm của các ban, 

ngành, đoàn thể, bộ phận liên quan trong việc triển khai chương trình Chuyển đổi 

số quốc gia. Gắn nhiệm vụ triển khai chương trình Chuyển đổi số với quá trình 

thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. 

II. SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ  

Việc thực hiện chuyển đổi số trong xu hướng hiện nay đang là nhu cầu 

được ưu tiên hàng đầu. Đó là cơ hội thúc đẩy, đổi mới sáng tạo, tạo ra những giá 

trị mới và lợi ích mang lại có tác động chủ yếu đến các đối tượng: 

- Đối với Người dân, là cơ hội để tiếp cận tri thức, các dịch vụ, trao đổi 

thương mại một cách nhanh chóng, tiện ích. Việc áp dụng các ứng dụng CNTT 

sẽ giúp Người dân được chăm sóc tốt hơn, cung cấp các dịch vụ số tốt hơn và 
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mang lại những tiến bộ về chất lượng cuộc sống. 

- Đối với Tổ chức, Doanh nghiệp, là giúp tiết kiệm hơn, hiệu quả hơn 

thông qua việc sử dụng các nền tảng ứng dụng và phát triển CNTT. 

- Đối với cơ quan Nhà Nước, giúp hoạt động một cách tập trung, thông 

suốt; tạo lập dữ liệu mở dễ dàng truy cập, sử dụng; tăng cường tính công khai, 

minh bạch; phòng, chống tham nhũng và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức 

độ cao để người dân, doanh nghiệp được trải nghiệm tốt nhất về dịch vụ, nhanh 

chóng, chính xác, tiện lợi, tiết kiệm chi phí. 

III. HIỆN TRẠNG  

1. Thế mạnh 

UBND phường tập trung tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, phổ 

biến, nâng cao nhận thức và kiến thức về CNTT đối với cán bộ, công chức, doanh 

nghiệp và các tầng lớp nhân dân. Cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách 

pháp luật Nhà nước về ứng dụng, phát triển CNTT vào công tác quán triệt, tuyên 

truyền về CNTT. Lãnh đạo phường thường xuyên chỉ đạo các đơn vị, CBCC tăng 

cường quản lý đối với công tác ứng dụng, phát triển CNTT. Ứng dụng công nghệ 

thông tin phải gắn với cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo 

điều hành trong hệ thống chính quyền. Đưa nội dung ứng dụng, phát triển CNTT 

thành nội dung bắt buộc trong kế hoạch công tác, kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội hàng năm.  

- Hạ tầng CNTT được địa phương quan tâm đầu tư đồng bộ, hiện đại, hoạt 

động tương đối ổn định đáp ứng được các hoạt động chỉ đạo điều hành của chính 

quyền cấp phường cũng như tương tác với công dân trên môi trường mạng. Số 

lượng máy tính đảm bảo đạt tỷ lệ 01 CBCCVC/máy, cùng một số trang thiết bị 

như máy chiếu, máy scan, máy in, Video phone, IP phone đảm bảo phục vụ hiệu 

quả cho cán bộ, công chức làm việc cũng như phục vụ người dân, tổ chức, doanh 

nghiệp. Tại phường, tổng số máy vi tính để bàn 30 máy; máy xách tay: 2 máy; 

Máy in: 20 máy; Máy quét: 6 máy; Máy chiếu: 01 bộ. Thiết bị mạng gồm: chuyển 

mạch Switch (Hub) 6 cái; Thiết bị định tuyến (router): 07 cái. Mạng truyền thông 

số liệu chuyên dùng là mạng MAN. 100% máy tính của CBCC phường đều được 

kết nối mạng nội bộ, mạng đô thị thành phố với với đường truyền tốc độ cao. Hệ 

thống mạng Wifi (mạng không dây) của thành phố cũng được Sở Thông tin và 

Truyền thông lắp đặt để phục vụ cho công dân tra cứu thông tin thủ tục hành 

chính.  

- Hạ tầng thông tin tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường được 

hoàn thiện để phục vụ tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ một cửa cho các tổ chức, cá 

nhân. Hệ thống camera bộ phận TN&TKQ phường cũng được hoàn thiện kết nối 

tập trung để phục cho việc giám sát của cấp trên về hoạt động của Bộ phận 

TN&TKQ phường. 

- 100% cán bộ, công chức có tài khoản email công vụ và sử dụng các phân 

hệ phần mềm như quản lý văn bản điều hành, một cửa điện tử, đánh giá cán bộ 

công chức, góp ý.  
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- 100% các văn bản đến và văn bản đi (trừ các văn bản mật) được số hoá, 

lưu trữ và xử lý trên phần mềm quản lý văn bản điều hành. Chữ ký số điện tử 

được triển khai áp dụng trong việc phát hành văn bản điện tử. Trong đó đã thực 

hiện việc áp dụng chữ ký số cá nhân lãnh đạo khi phát hành văn bản đi. 

- Thường xuyên nâng cấp Trang Thông tin điện tử phường đảm bảo theo bộ 

tiêu chính ứng dụng CNTT. 

- Mô hình “Một cửa điện tử” tại phường tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức 

và công dân khi tham gia vào các dịch vụ hành chính công, thời gian rút ngắn, thủ 

tục đơn giản, người dân giảm thời gian đi lại và tiến độ giải quyết công việc 

nhanh chóng hơn, chất lượng hơn; tạo điều kiện để người dân được tiếp cận dễ 

dàng các dịch vụ hành chính công của phường. 

- Dịch vụ công trực tuyến: 115/115 thủ tục hành chính được cung cấp dịch 

vụ công trực tuyến mức độ 4 đạt tỷ lệ 100%. Các dịch vụ công trực tuyến mức 3, 

4 các năm đều có phát sinh hồ sơ. Việc tuyên truyền khuyến khích các tổ chức cá 

nhân được thực hiện thường xuyên thông qua việc ban hành các văn bản khuyến 

khích, hướng dẫn sử dụng cũng như ưu tiên giảm thời gian giải quyết các hồ sơ 

nộp trực tuyến. Đã đưa vào sử dụng các tiện ích nhắn tim SMS thông báo kết quả 

giải quyết hồ sơ một cửa cho công dân.  

- Hằng năm UBND phường đều tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ 

năng sử dụng các ứng dụng trên Hệ thống thông tin Chính quyền điện tử thành 

phố, sử dụng chữ ký số điện tử phục vụ công việc cũng như công tác quản lý điều 

hành. Cử cán bộ phụ trách CNTT phường tham dự các lớp nâng cao về mạng và 

an ninh mạng do thành phố tổ chức theo kế hoạch ứng dụng CNTT hằng năm. 

- Công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin được UBND phường thường 

xuyên quan tâm thông qua các văn bản chỉ đạo, nhắc nhở, yêu cầu các ngành, bộ 

phận thực tốt quy chế an toàn thông tin của thành phố. Hằng năm đều đầu tư 

trang bị phần mềm chống virus bản quyền trên máy tính. Đến nay tổng số máy 

tính ở phường có trang bị phần mềm chống virus bản quyền là 32/32 máy tính đạt 

tỷ lệ 100%. 

2. Hạn chế 

- Trang thiết bị phục vụ việc ứng dụng CNTT tuy được quan tâm đầu tư, 

tuy nhiên do nhu cầu tăng cao cũng như phục vụ cho công tác xử lý văn bản điện 

tử, hồ sơ trực tuyến và họp trực tuyến, một số thiết bị còn thiếu như: máy tính, 

máy scan tốc độ cao, thiết bị họp trực tuyến. 

- Hiệu quả sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 chưa đạt yêu cầu, 

tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến còn thấp. Chưa có hình thức tuyên truyền sử dụng dịch 

vụ công trực tuyến trực quan, sinh động, tạo điều kiện cho người dân dễ tiếp cận. 

- Công tác khắc phục các tồn tại trong ứng dụng CNTT của các bộ phận và 

CBCC chưa thường xuyên. Một số CBCC do lớn tuổi nên khả năng ứng dụng 

CNTT còn hạn chế. 

IV. MỤC TIÊU CỦA CHUYỂN ĐỐI SỐ 
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 Dựa trên thực trạng được đánh giá tại địa phương và những nhu cầu cần 

thực hiện; những mục tiêu cần phải thực hiện và hoàn thành khi triển khai kế  

hoạch đó là: 

1. 100% hồ sơ của tổ chức công dân giao dịch tại địa phương được cập 

nhập và xử lý trên hệ thống chính quyền điện tử thành phố đảm bảo quy trình, 

thời gian, minh bạch và không trễ hẹn gây phiền hà cho công dân. 

2. Đẩy mạnh thực hiện đồng bộ hồ sơ liên thông điện tử lên cơ quan cấp 

trên (không đi văn bản giấy). 

3. 100% văn bản được tiếp nhận, xử lý, ban hành, luân chuyển thông qua 

hệ thống Quản lý văn bản và điều hành (trừ văn bản mật).  

4. 100% văn bản có chữ ký số lãnh đạo và chứng thư số của cơ quan. 

5. 100% cán bộ công chức sử dụng thường xuyên mail công vụ điện tử 

(mail.danang.gov.vn), liên kết văn bản đến và văn bản đi trên hệ thống chính 

quyền điện tử egov. 

6. UBND phường đầu tư cơ sở vật chất hạ tầng và công nghệ thông tin theo 

các tiêu chí theo Quyết định số 6242/QĐ-UBND ngày 21/12/2018.  

7. Tiếp tục duy trì thực hiện dịch vụ công trực tuyến Mức 3, Mức 4 đối với 

115 dịch vụ công trực tuyến cấp phường. Phấn đấu hồ sơ nộp trực tuyến đạt trên 

40% năm 2022, mỗi năm tăng trung bình thêm 10% (trừ hồ sơ chứng thực).  

 8. Hoàn thiện và khai thác hiệu quả sử dụng của Trang thông tin điện tử 

phường. Cập nhập đầy đủ các nội dung tiêu chí theo Quyết định số 6242/QĐ-

UBND ngày 21/12/2018. Bên cạnh đó nâng cao hiệu quả kênh thông tin Zalo Tổ 

dân phố hỗ trợ các đồng chí Tổ trưởng nắm rõ chủ trương của địa phương. 

 9. Triển khai công tác khảo sát mức độ hài lòng thông qua máy tính bảng 

đạt số lượt khảo sát theo quy định khi giải quyết Thủ tục hành chính (Hoàn thành 

trước 31/12/2022). 

10. Đối với việc tiếp tục triển khai, sử dụng hiệu quả các phần mềm, ứng 

dụng dùng chung của thành phố, phường đã có những đánh giá thực tế và đặt ra 

những mục tiêu phấn đấu hoàn thành sau khi triển khai; đồng thời lựa chọn một 

số nội dung công việc phù hợp điều kiện và nhu cầu của địa phương trên cơ sở 

căn cứ Bộ Chỉ số đánh giá chuyển đổi số của UBND các phường, xã trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng (tại Công văn số 3192/STTTT-CNTT ngày 01/12/2021 của 

Sở Thông tin và Truyền thông thành phố), để sau khi triển khai kế hoạch, phấn 

đấu đảm bảo hoàn thành tối thiểu 10% Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số 

phường/xã. Cụ thể các nội dung như sau: 

STT Nội dung 

Điểm 

số tối 

đa 

Số 

điểm 

đạt 

được 

sau khi 

thực 

Tỷ lệ % 

thực hiện 

năm 

2021 

 

Giải thích, chứng 

minh số liệu 

Mục 

tiêu 

hoàn 

thành 

sau 

triển 
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hiện 

các nội 

dung 

chuyển 

đổi số 

khai 

Dự án 

(%) 

1 Hệ thống một cửa điện tử      

1.1 

Tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận 

trên phần mềm một cửa/ 

Tổng hồ sơ một cửa 

 

 

100 

Tổng số hồ sơ 

được tiếp nhận: 

1.356/1.356 hồ sơ 

100 

1.2 

Tỷ lệ hồ sơ có đính kèm 

thành phần hồ sơ khi tiếp 

nhận/Tổng hồ sơ một cửa 

 

 

99 

Tổng số hồ sơ có 

thực hiện đính kèm 

thành phần hồ sơ: 

1.343/1.356 hồ sơ, 

không tính hồ sơ 

chứng thực sao y 

bản chính 

 

100 

1.3 

Tỷ lệ hồ sơ có đính kèm kết 

quả giải quyết trả cho tổ 

chức, công dân/Tổng hồ sơ 

một cửa  

 

99,93 

Tổng số hồ sơ có 

đính kèm kết quả 

xử lý: 1.355/1.356 

hồ sơ, không tính 

hồ sơ chứng thực 

sao y bản chính 

 

100 

1.4 

Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn, sớm 

hạn trên phần mềm/Tổng hồ 

sơ một cửa 
 

 

98,45 

Tổng số hồ sơ 

đúng và sớm hạn: 

1.335/1.356 (hồ 

sơ) 

99 

 

2 
Hệ thống thư điện tử thành 

phố Đà Nẵng 
 

 
 

 
 

2.1 

Lãnh đạo cơ quan thường 

xuyên sử dụng thư điện tử 

công vụ trong công việc 

 

 
Thường 

xuyên 

 
Thường 

xuyên 

2.2 

Tỷ lệ CBCC thường xuyên 

sử dụng hệ thống thư điện tử 

công vụ trong công việc 

 

 

100 

 

100 

3 
Sử dụng văn bản điện tử có 

chữ ký số 
 

 
 

 
 

3.1 

Văn bản đi khi ban hành trên 

phần mềm QLVBĐH có chữ 

ký số của cơ quan 

 

 

100 

Số lượng văn bản 

đi: 1.457/1.457 

 

100 

3.2 
Văn bản đi khi ban hành trên 

phần mềm QLVBĐH có chữ  
 

100 

Số lượng văn bản 

đi: 1.457/1.457 

 
100 
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ký số của Lãnh đạo cơ quan 

(chỉ tính khi ký số trực tiếp 

trên bản word, không tính 

các văn bản scan từ bản giấy 

thành file hình ảnh dạng pdf 

rồi mới ký số của Lãnh đạo 

và chữ ký số cơ quan) 

 

4 Dịch vụ công trực tuyến      

4.1 

Có giải pháp truyền thông 

phổ biến; có văn bản hướng 

dẫn, khuyến khích thực hiện 

dịch vụ công trực tuyến 

 

 

Có 

Mô tả giải pháp: 

- Tuyên truyền 

bằng tờ rơi tại bộ 

phận một cửa; dán 

banner tuyên 

truyền tại nhà họp 

khu dân cư; tuyên 

truyền thông qua 

Trang thông tin 

điện tử phường. 

- Đoàn viên thanh 

niên hướng dẫn sử 

dụng dịch vụ công 

trực tuyến cho 

người dân tại bộ 

phận 1 cửa 

- Ban hành văn 

bản tăng cường sử 

dụng dịch vụ công 

trực tuyến; hỗ trợ 

phí, lệ phí khi 

thanh toán trực 

tuyến và qua bưu 

điện công ích. 

 

4.2 

Tỷ lệ dịch vụ công trực 

tuyến mức 3,4/Tổng số thủ 

tục hành chính của cơ quan 

 

 

100 

 

100 

5 Các phần mềm ứng dụng      

5.1 

Tỷ lệ phản ánh xử lý đúng 

hạn/ Tổng phản ánh qua ứng 

dụng Góp ý 

 

 

56,89 

 

95 

Tỷ lệ phản ánh xử lý trễ hạn/ 

Tổng phản ánh qua ứng 

dụng Góp ý 

 

 

43,11 

 

5% 
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5.2 

Tỷ lệ tổ chức, doanh nghiệp, 

tiểu thương sử dụng ứng 

dụng thương mại điện tử 

(Sàn giao dịch thương mại 

điện tử 

Postmart.vn,…)/Tổng số 

doanh nghiệp trên địa bàn 

 

 

Đang 

triển khai 

 
Tiếp tục 

triển 

khai 

(phấn 

đấu đạt 

20-

30%) 

6 Chính quyền số 4 4    

6.1 

Văn bản điều hành về 

chuyển đổi số trong cơ quan 

nhà nước/ chính quyền số do 

người đứng đầu phường, xã 

(Chủ tịch UBND phường, 

xã) trực tiếp ký 

(- Số văn bản điều hành về 

chuyển đổi số do Chủ tịch 

UBND phường, xã trực tiếp 

ký: 01 điểm/văn bản, tối đa 3 

điểm. 

- Số văn bản điều hành về 

chuyển đổi số do Phó Chủ 

tịch UBND phường, xã trực 

tiếp ký: 1/3điểm/văn bản, tối 

đa 1 điểm) 

1 1 

   

6.2 

Kế hoạch, chương trình hoặc 

đề án về phát triển chính 

quyền số, ứng dụng CNTT 

trong CQNN giai đoạn 2021 

– 2025 

(Đã ban hành: Điểm tối đa; 

Chưa ban hành: 0 điểm) 

1 1 

   

6.3 
Ban hành Quy chế hoạt động 

của Trang thông tin điện tử 
1 1 

   

6.4 

Ban hành kế hoạch và chỉ 

đạo số hóa kết quả giải quyết 

thủ tục hành chính còn hiệu 

lực thuộc thẩm quyền giải 

quyết 

1 1 

   

7 Kinh tế số 6 6    

7.1 

Tài liệu tuyên truyền về kinh 

tế số và chuyển đổi số cho 

doanh nghiệp, hộ kinh doanh 

1 1 
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cá thể (Tờ rơi, tập gấp, sách) 

7.2 

Đào tạo, tập huấn nâng cao 

nhận thức về kinh tế số và 

chuyển đổi số trong doanh 

nghiệp, hộ kinh doanh cá thể 

cho người đứng đầu các 

doanh nghiệp, hộ kinh doanh 

cá thể trong phường, xã 

(Điểm= tỷ lệ * điểm tối đa) 

1 1 

   

7.3 

Tỷ lệ doanh nghiệp, hộ kinh 

doanh cá thể, hộ kinh doanh 

cá thể có kết nối internet 

băng thông rộng (Điểm = tỷ 

lệ * điểm tối đa) 

1 1 

   

7.4 

Tỷ lệ doanh nghiệp, hộ kinh 

doanh cá thể có sử dụng 

mạng xã hội 

1 1 

   

7.5 

Tỷ lệ doanh nghiệp, hộ kinh 

doanh cá thể bán hàng trực 

tuyến (Điểm = Tỷ lệ * Điểm 

tối đa) 

1 1 

   

7.6 

Tỷ lệ doanh nghiệp, hộ kinh 

doanh cá thể tham gia sàn 

TMĐT (Điểm = Tỷ lệ * 

Điểm tối đa) 

1 1 

   

8 Xã hội số 7 7    

8.1 

Chuyên mục về chuyển đổi 

số trên Cổng thông tin điện 

tử/website phường, xã 

(Đã có: điểm tối đa; Không 

có: 0 điểm 

1 1 

   

8.2 

Tần suất đăng bài trong 

chuyên mục về chuyển đổi 

số trên Cổng thông tin điện 

tử/website phường, xã 

(Hàng tuần: điểm tối đa; 

Hàng tháng: 1/2 điểm tối đa; 

Hàng quý: 1/4 điểm tối đa) 

1 1 

   

8.3 

Văn bản điều hành về xã hội 

số và chuyển đổi số cho 

người dân do người đứng 

đầu trực tiếp ký 

- Đã có văn bản điều hành 

1 1 
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do Chủ tịch UBND phường, 

xã trực tiếp ký: 01 điểm/ văn 

bản, tối đa 02 điểm 

- Đã có văn bản điều hành 

do PCT UBND phường, xã 

trực tiếp ký: 1/3 điểm, văn 

bản, tối đa 1 điểm 

- Không có: 0 điểm 

8.4 

Tỷ lệ xã, phường đã tổ chức 

tập huấn, đào tạo, phổ biến 

về chuyển đổi số, xã hội số 

cho người dân (như sử dụng 

dịch vụ công trực tuyến, mua 

sắm trực tuyến, khai thác 

mạng xã hội...) 

(Điểm= tỷ lệ * điểm tối đa) 

1 1 

   

8.5 

Có cơ chế, chính sách thúc 

đẩy người dân, doanh 

nghiệp, hộ kinh doanh các 

thể sử dụng dịch vụ công 

trực tuyến 

- Đã ban hành và thực thi: 

điểm tối đa 

- Chưa ban hành: 0 điểm 

1 1 

   

8.6 

Số người truy cập trang/ 

cổng thông tin điện tử của 

phường, xã trên dân số 

(Điểm = tỷ lệ * điểm tối đa) 

1 1 

   

8.7 

Tỷ lệ người dân sử dụng các 

dịch vụ công trực tuyến của 

CQNN trong phường, 

xã/Thành phố 

(Điểm = Tỷ lệ * điểm tối đa) 

1 1 

   

 

Tổng điểm các công việc 

thực hiện/ Tổng điểm Bộ 

tiêu chí 

 

17/60    

Dự kiến sau khi hoàn thành tất cả các nội dung đã nêu tại bảng trên sẽ đạt 

được mức điểm 17/60, tương ứng đạt 28% tổng điểm theo Bộ Chỉ số đánh giá 

Chuyển đổi số của UBND các phường, xã. Như vậy đảm bảo hoàn thành tối thiểu 

10% Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số phường/xã đã đặt ra. 

V. NỘI DUNG THỰC HIỆN 
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1. Tổ chức hướng dẫn, phổ biến, tập huấn về chuyển đổi số, các ứng 

dụng thông minh, tiếp tục triển khai, sử dụng hiệu quả các phần mềm, ứng 

dụng dùng chung của thành phố (Phần mềm một cửa điện tử, Phần mềm 

quản lý văn bản và điều hành, chữ ký số, Cổng Dịch vụ công trực tuyến, ứng 

dụng Góp ý,...) và các ứng dụng thương mại điện tử, thanh toán điện tử, giáo 

dục, y tế, … cho người dân, doanh nghiệp, tổ chức và CBCC phường  

a) Tổ chức hướng dẫn, phổ biến, tập huấn cho doanh nghiệp, tổ chức  

Dự kiến buổi tập huấn, hướng dẫn thực hiện 01 buổi 

- Nội dung tập huấn 

+ Khái quát cơ bản về chuyển đổi số. 

+ Các chủ trương, chính sách về chuyển đổi số. 

+ Khái niệm kinh tế số. 

+ Lợi ích của chuyển đổi số đối với doanh nghiệp. 

+ Các khó khăn, thách thức trong chuyển đổi số. 

+ Kinh tế số: Giới thiệu sàn thương mại điện tử, thanh toán trực tuyến. 

+ Chuyển đổi số đã giúp thay đổi tư duy kinh doanh. 

+ Quản trị nội bộ và khách hàng đã thay đổi như thế nào khi có chuyển đổi 

số. 

+ Vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp trong công cuộc chuyển đổi số 

của thành phố. 

+ Giới thiệu chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số 

tại Quyết định số 377/QĐ-BTTTT ngày 26/3/2021 của Bộ Thông tin và Truyền 

thông; các nền tảng hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số của Trung ương (qua 

website http://smedx.vn) và của thành phố. 

+ Giới thiệu hệ thống các ứng dụng của thành phố triển khai phục vụ 

doanh nghiệp như Cổng Góp ý, Cổng Dịch vụ công trực tuyến, Cổng dữ liệu 

thành phố, Cổng thông tin đất đai, Hệ thống quản lý CSDL hạ tầng đô thị, Phần 

mềm quản lý giám sát các dự án đầu tư, sử dụng dữ liệu doanh nghiệp thay thế 

thành phàn hồ sơ bản sao giấy đăng ký kinh doanh,… 

- Thành phần tập huấn 

+ Thành viên tham gia hội nghị: 200 thành viên 

* 01 Báo cáo viên. 

* 200 thành viên được tập huấn: Các chủ hộ kinh doanh cá thể, tiểu thương, 

chủ doanh nghiệp trên địa bàn. 

+ Thành viên Tổ giúp việc cho hội nghị: dự kiến 04 người. 

b) Tổ chức hướng dẫn, phổ biến, tập huấn cho người dân  

Dự kiến buổi tập huấn, hướng dẫn thực hiện 02 đợt, mỗi đợt 01 buổi 

http://smedx.vn/


 12 

- Nội dung tập huấn 

+ Hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến, đăng ký tài khoản công dân điện tử. 

+ Hướng dẫn sử dụng ứng dụng công nghệ khai báo, nhận trực tuyến kết 

quả cách ly tại nhà. 

+ Khái quát về chuyển đổi số. 

+ Giới thiệu các sản phẩm chuyển đổi số tại Đà Nẵng (Danang Smart City, 

Góp ý, Kuuho…) 

+ Giới thiệu các phần mềm khám bệnh từ xa (Viettel), giáo dục (VNPT). 

+ Giới thiệu, hướng dẫn sử dụng sàn thương mại điện tử, thanh toán trực 

tuyến. 

+ Chuyển đổi số đem lại những lợi ích cho người dân. 

+ Giới thiệu các chủ trương, chính sách của Trung ương và thành phố về 

chuyển đổi số. 

+ Vai trò, trách nhiệm của người dân trong công cuộc chuyển đổi số của 

thành phố. 

+ Hướng dẫn kỹ năng an toàn thông tin, sử dụng mạng xã hội an toàn. 

- Thành phần tập huấn 

+ Thành viên tham gia hội nghị: 200 thành viên 

* 01 Báo cáo viên. 

* 200 thành viên được tập huấn: Người dân trên địa bàn. 

+ Thành viên Tổ giúp việc cho hội nghị: dự kiến 04 người. 

c) Tổ chức hướng dẫn, phổ biến, tập huấn cho CBCC phường 

Dự kiến buổi tập huấn, hướng dẫn thực hiện 01 buổi 

- Nội dung tập huấn 

+ Khái quát các nội dung về chuyển đổi số, chính quyền số, các văn bản, 

chủ trương về chuyển đổi số của Trung ương và thành phố Đà Nẵng. 

+ Giới thiệu, hướng dẫn các sản phẩm chuyển đổi số tại Đà Nẵng (Danang 

Smart City, Góp ý, Kuuho, …). 

+ Chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan nhà nước. 

+ Đào tạo kỹ năng số. 

+ Chuyển đổi số trong từng ngành, lĩnh vực. 

+ Vai trò, trách nhiệm của cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, đoàn 

thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số của thành phố. 

+ Hướng dẫn số hoá thành phần hồ sơ khi tiếp nhận và trả kết quả. 

+ Hướng dẫn lập hồ sơ điện tử, lưu trữ điện tử. 
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Thành phần tập huấn 

+ Thành viên tham gia hội nghị: 150 thành viên 

* 01 Báo cáo viên. 

* 150 thành viên được tập huấn: CBCC của UBND phường, Công an 

phường, Giáo viên trên địa bàn phường, Đoàn viên Thanh niên và Tổ trưởng, Tổ 

phó dân phố trên địa bàn phường. 

+ Thành viên Tổ giúp việc cho hội nghị: dự kiến 04 người. 

2. Thực hiện các ấn phẩm tuyên truyền về chuyển đổi số 

- Thiết kế, in ấn poster, phướn, băng rôn, tờ rơi, cụ thể: 

+ Poster: Hướng dẫn sử dụng ứng dụng công nghệ khai báo, nhận trực 

tuyến kết quả cách ly tại nhà. 

+ Tờ rơi: Hướng dẫn thủ tục đăng ký trực tuyến. 

+ Phướn: Tuyên truyền lợi ích sử dụng dịch vụ công trực tuyến; 

+ Băng rôn: Tuyên truyền lợi ích sử dụng dịch vụ công trực tuyến; 

- Thực hiện thu và tạo file audio phát truyền thanh cơ sở tại các tụ điểm 

đông người trên địa bàn phường, các điểm chợ và trên xe lưu động, cụ thể: 

+ Audio truyền thanh cơ sở: 02 tệp tin  

- Thực hiện xây dựng chuyên mục chuyển đổi số trên cổng 

thông tin phường, gồm: 

+ Xây dựng banner chuyên mục chuyển đổi số 

+ Biên tập các bài viết đăng trên chuyên mục chuyển đổi số: 20 bài viết; 

- Thực hiện tuyên truyền các hoạt động chuyển đổi số của phường trên địa 

bàn thành phố, cụ thể: 

+ Biên tập, đăng bài trên các kênh mạng xã hội trên Tổng đài 1022 (Zalo, 

Facebook, Cổng Thông tin dịch vụ công 1022): 05 bài viết  

3. Thực hiện tuyên truyền về các kênh/ điểm giải đáp chuyển đổi số  

- Tuyên truyền kênh tiếp nhận góp ý, hiến kế về chuyển đổi số qua Cổng 

Góp ý Đà Nẵng, thiết kế banner đăng trên Cổng thông tin điện tử UBND phường 

(link đến Cổng Góp ý Đà Nẵng). 

- Tuyên truyền hotline giải đáp chuyển đổi số qua Tổng đài 1022 và thiết 

kế, in ấn poster quảng bá về hotline giải đáp trên dán tại trụ sở UBND phường.  

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Kế hoạch này từ nguồn 

ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành và các nguồn kinh phí 

hợp pháp khác. 

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
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1. Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số phường 

Tăng cường công tác chỉ đạo, lãnh đạo, triển khai các giải pháp nhằm thực 

hiện đồng bộ, tạo sự chuyển biến rõ nét về chuyển đổi số trên địa bàn phường. 

2. Văn phòng UBND phường 

- Tham mưu UBND phường xây dựng kế hoạch chuyển đổi số trên địa bàn 

phường năm 2022. 

- Phối hợp với bộ phận Văn hoá – Xã hội xây dựng các nội dung tuyên 

truyền phù hợp với thực tế địa phương. 

- Tham mưu tổ chức các hội nghị tập huấn, tuyên truyền và báo cáo nội 

dung thực hiện kế  hoạch về  cấp trên theo định kỳ và  đột xuất. 

- Tham mưu UBND phường đầu tư các trang thiết bị cần thiết cho quá trình 

chuyển đổi số. 

3. Bộ phận Văn hoá – Xã hội 

Chủ động xây dựng các kênh tuyên truyền về chuyển đổi số như: tờ rơi, áp 

phích, poster, group zalo tổ dân phố… 

4. Bộ phận Tài chính – Kế  toán 

Hướng dẫn Văn phòng UBND phường thanh quyết toán các chứng từ liên 

quan đến chuyển đổi số. 

5. Đề nghị UBMTTQVN và các hội đoàn thể phường 

Phối hợp tuyên truyền Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2022 đến các hội viên 

và nhân dân trên địa bàn phường. 

Trên đây là Kế hoạch Chuyển đổi số trên địa bàn phường Xuân Hà năm 

2022; đề  nghị các bộ phận, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./. 
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