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KẾ HOẠCH  

Chuyển đổi số trên địa bàn xã Hòa Châu năm 2022 

Căn cứ Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2022 của 

UBND huyện Hòa Vang về chuyển đổi số trên địa bàn huyện Hòa Vang năm 

2022, UBND xã Hòa Châu xây dựng Kế hoạch thực hiện chuyển đổi số trên địa 

bàn xã Hòa Châu năm 2022 với những nội dung cụ thể như sau: 

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

I. MỤC ĐÍCH 

- Chuyển đổi số là xu thế tất yếu, làm thay đổi thứ hạng trong cuộc cách 

mạng công nghiệp lần thứ tư. Chuyển đổi số sẽ tạo ra đột phá to lớn trong phát 

triển kinh tế - xã hội, đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành 

của chính quyền, hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; phương thức 

sống, làm việc của người dân và toàn xã hội dựa trên công nghệ số. 

 - Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, 

nâng cao nhận thức về sự cần thiết, tính cấp bách của chuyển đổi số trong xã hội 

và hành động đồng bộ ở các cấp, ngành, lĩnh vực với sự tham gia của toàn thể 

người dân nhằm thực hiện thắng lợi chương trình chuyển đổi số trên địa bàn 

huyện. 

II. YÊU CẦU  

- Các ngành, các bộ phận, các thôn phải chủ động, tích cực, quyết tâm 

thực hiện các nhiệm vụ để tạo bước đột phá, thống nhất nhận thức từ quan điểm 

chỉ đạo đến hành động; phối hợp đồng bộ, chặt chẽ thường xuyên, liên tục; huy 

động mọi nguồn lực để hoàn thành nhiệm vụ.  

- Thường xuyên giám sát, kiểm tra, đánh giá, đo lường chính xác, kịp thời 

mức độ, hiệu quả của chuyển đổi số để có các giải pháp thúc đẩy kịp thời. Tăng 

cường công tác truyền thông đến mọi người dân, doanh nghiệp để tạo sự đồng 

thuận, thống nhất cao. 

B. CÁC MỤC TIÊU CHUNG 

1. Chính quyền số  

- Tỷ lệ dịch vụ hành chính công trực tuyến mức 4 đạt 80% (trừ một số thủ 

tục hành chính có tính chất đặc thù, có qui định riêng).  

- Tỷ lệ dịch vụ hành chính công trực tuyến có phát sinh hồ sơ đạt 90% 

(Chỉ tiêu của Kế hoạch quốc gia là 80%). 

- Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt từ 60 - 70% (Chỉ tiêu của Kế hoạch quốc gia 

là 50%).  
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- Tỷ lệ sử dụng phần mềm Quản lý văn bản điều hành đạt 100%. 

2. Kinh tế số  

- Tỷ lệ hóa đơn điện tử đạt 100%. 

3. Xã hội số  

- Tỷ lệ người dân trong huyện nắm bắt nhanh chóng các thông tin về kinh 

tế - xã hội - quốc phòng - an ninh của huyện đạt 60%.  

- Tỷ lệ người dân trong độ tuổi lao động có sử dụng điện thoại thông minh 

đạt 80% (Chỉ tiêu của Kế hoạch quốc gia là 85% người dân có sử dụng điện 

thoại thông minh).  

- Tỷ lệ dân số trưởng thành có danh tính số cá nhân đạt 30%.  

- Tỷ lệ người dân có kỹ năng số cơ bản đạt 30%.  

- Tỷ lệ người dân trong độ tuổi lao động có tài khoản thanh toán điện tử 

đạt 80%.  

- Tỷ lệ người dân có mã ID y tế duy nhất và hồ sơ sức khỏe điện tử cá 

nhân đạt 50%.  

3 - Tỷ lệ cơ sở khám chữa bệnh triển khai thanh toán viện phí trực tuyến 

không dùng tiền mặt đạt từ 30- 40 %.  

- Tỷ lệ học sinh có mã ID và hồ sơ học bạ điện tử đạt 100%. 

- Tỷ lệ trường học triển khai thanh toán học phí trực tuyến không dùng 

tiền mặt đạt từ 30 – 40 %  

C. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

I. NHIỆM VỤ CẤP TRÊN GIAO  

1. Về chuyển đổi nhận thức 

a) Thành lập Ban chỉ đạo/Tổ công tác chuyển đổi số của cơ quan, địa 

phương do người đứng đầu làm Tổ trưởng.  

- Thời hạn thực hiện: Đã hoàn thành trong năm 2021. 

b) Thành lập các Tổ công nghệ cộng đồng, huy động sự tham gia của Chi 

đoàn thanh niên, Ban nhân dân thôn, tình nguyện viên... để lan tỏa các công 

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

xã. 

- Đơn vị phối hợp: Đoàn Thanh niên xã.  

- Thời hạn thực hiện: Hoàn thành trong tháng 4 năm 2022. 

c) Các ngành, Hội đoàn thể; Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Học tập 

cộng đồng tăng cường tuyên truyền, phổ biến các bài học kinh nghiệm, mô hình, 

câu chuyện điển hình, tiêu biểu về chuyển đổi số.  

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2022. 
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d) Phát động thi đua chuyển đổi số theo Kế hoạch ban hành tại Quyết định 

số 3970/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND huyện. 

- Đơn vị chủ trì: VP UBND xã. 

- Đơn vị phối hợp: Cán bộ công chức, các ngành, hội đoàn thể 

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành việc phát động trong quý I năm 2022. 

2. Về xây dựng cơ chế, chính sách 

a) Cải cách thủ tục hành chính 

Văn phòng UBND xã rà soát toàn bộ thủ tục hành chính, quy trình nghiệp 

vụ trong cơ quan Nhà nước, đề xuất giải pháp đơn giản hóa thủ tục hành chính, 

giảm thành phần hồ sơ phải nộp thông qua sử dụng dữ liệu số và công nghệ số 

(như sử dụng CSDL quốc gia về dân cư, đăng ký doanh nghiệp, đất đai, bảo 

hiểm, hộ tịch,...). 

- Đơn vị phối hợp: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã. 

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành rà soát, đề xuất danh mục cải cách thủ 

tục hành chính trong quý III năm 2022.  

b) Khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến 

Thành lập Đội thanh niên tình nguyện hướng dẫn người dân tham gia sử 

dụng dịch vụ công trực tuyến;  

- Hướng dẫn tạo tài khoản công dân điện tử sử dụng dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3, 4; Hỗ trợ, lập, quản lý tài khoản công dân sử dụng DVCTT 

như: Lập file theo dõi các tài khoản đã cung cấp (Họ tên, số điện thoại, số chứng 

minh đăng ký tài khoản, tên tài khoản đăng nhập, mật khẩu đăng nhập…) để hỗ 

trợ tổ chức, công dân thực hiện các giao dịch phát sinh trong năm trên cùng 01 

tài khoản đã được cấp, tránh việc thất lạc tài khoản làm phát sinh tài khoản ảo. 

- Phấn đấu nâng tỷ lệ hồ sơ công dân, tổ chức nộp trực tuyến từ 65% - 

70% theo lộ trình của thành phố; Tạo tài khoản trực tuyến cho người dân đạt 

50% - 60 %. 

3. Về phát triển dữ liệu số 

a) Điều phối phát triển, kết nối, chia sẻ dữ liệu số 

Văn phòng UBND xã phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông trong việc 

kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu qua LGSP (Nền tảng tích hợp và chia sẻ dùng 

chung). 

Khẩn trương rà soát, công bố danh mục dữ liệu chuyên ngành và danh 

mục dữ liệu mở thuộc phạm vi quản lý; đăng ký, cung cấp dịch vụ API chia sẻ 

dữ liệu về Sở Thông tin và Truyền thông để triển khai trên Trục tích hợp LGSP 

và đưa lên Cổng dữ liệu mở thành phố. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2022. 

b) Phát triển, hoàn thiện cơ sở dữ liệu (CSDL) chuyên ngành  
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- Phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường tập trung hoàn thiện 

CSDL đất đai để đồng bộ với CSDL đất đai thành phố và quốc gia; chia sẻ, tích 

hợp với các CSDL chuyên ngành khác như quy hoạch xây dựng, giao thông, 

công chứng,...; công bố chính thức, đưa vào sử dụng Cổng Thông tin đất đai 

thành phố.  

Đơn vị phối hợp: Bộ phận Địa chính –Nông nghiệp - Xây dựng & Môi 

trường xã 

Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong năm 2022. 

- Phối hợp với Phòng Tư pháp số hóa 100% dữ liệu hộ tịch toàn xã, tạo 

lập CSDL hộ tịch điện tử huyện để đồng bộ vào hệ thống CSDL hộ tịch điện tử 

thành phố và quốc gia.  

Đơn vị thực hiện: Bộ phận Tư pháp – Hộ tịch xã 

Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong năm 2022. 

 - Phối hợp với Phòng Nội vụ số hóa 100% hồ sơ cán bộ, công chức, viên 

chức trên địa bàn xã; cập nhật, hoàn thiện CSDL cán bộ công chức, viên chức 

huyện để đồng bộ với hệ thống CSDL thành phố và quốc gia về cán bộ, công 

chức, viên chức.  

Đơn vị thực hiện: Bộ phận Văn phòng – Thống kê xã 

Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong năm 2022.  

- Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin rà soát các dữ liệu hiện có 

(bản đồ số các điểm di tích trên địa bàn xã tại https://bandodisandanang.vn; dữ 

liệu các bảo tàng, hiện vật,...); số hóa toàn bộ các điểm di tích văn hóa, hiện 

vật,... trên địa bàn huyện.  

Đơn vị thực hiện: Bộ phận Văn hóa – xã hội xã 

Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong năm 2022. 

4. Về phát triển nền tảng số 

a) Phổ cập danh tính số toàn dân 

Văn phòng UBND phối hợp Ban Công an xã cung cấp về định danh và 

kho dữ liệu số của người dân, kết hợp với mã QR cá nhân từ nền tảng QR quốc 

gia; tạo thuận lợi người dân sử dụng các dịch vụ số của thành phố. 

- Đơn vị thực hiện: Công an xã;  

- Thời gian thực hiện: Phấn đấu đến hết năm 2022 có tối thiểu 30% dân số 

sử dụng nền tảng định danh MyPage. 

5. Về phát triển nhân lực số 

Các Trường học trên địa bàn xã triển khai đưa vào chương trình giáo dục 

phổ thông nội dung giới thiệu, phổ cập kiến thức về chuyển đổi số, đào tạo kỹ 

năng số phù hợp trong các cấp học phổ thông; thực hiện đào tạo, tập huấn hướng 

nghiệp để học sinh có các kỹ năng sẵn sàng cho môi trường số. 
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- Đơn vị phối hợp: Bộ phận Văn hóa - xã hội xã, các trường THCS và 

Tiểu học. 

- Thời gian thực hiện: Tiến hành triển khai từ tháng 4 năm 2022 ( Sau khi 

Phòng giáo dục có kế hoạch). 

6. Về phát triển chính quyền số 

Triển khai Hệ thống thông tin Báo cáo điện tử thành phố 

Triển khai sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin Báo cáo điện tử thành 

phố. Các ban, ngành, VP UBND  xã tích cực sử dụng, nhập liệu; hỗ trợ công tác 

tổng hợp, thống kê, giảm báo cáo giấy, tăng cường sử dụng số liệu theo thời 

gian thực phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2022. 

7. Về phát triển Kinh tế số 

a) Phổ cập chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhỏ và vừa 

UBND xã phối hợp với Phòng Tài chính và Kế hoạch triển khai thúc đẩy 

chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhỏ và vừa; tuyên truyền, nâng cao nhận thức 

và kỹ năng chuyển đổi số; giới thiệu tham gia sử dụng các nền tảng số. 

- Đơn vị phối hợp: Bộ phận Văn hóa - xã hội; các ban, ngành, VP UBND  

xã. 

- Thời gian thực hiện: Phấn đấu đến hết năm 2022 có 30% doanh nghiệp 

nhỏ và vừa được tham gia các buổi đào tạo, tập huấn, trải nghiệm các nền tảng 

số (Bộ TT&TT đã công bố các nền tảng hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển 

đổi số tại địa chỉ https://smedx.mic.gov.vn. Hiệp hội VINASA đã công bố 26 

Khung hướng dẫn chuyển đổi số cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa  tại địa chỉ 

https://dx4sme.vn. Hiện nay Sở Thông tin và Truyền thông thành phố đang hoàn 

chỉnh Chương trình xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh 

nghiệp). 

b) Thúc đẩy các phương thức thanh toán số 

Triển khai tuyên truyền nhân dân hình thức thanh toán trực tuyến không 

dùng tiền mặt. 

- Thời gian hoàn thành: năm 2022. 

c) Thúc đẩy thương mại điện tử 

Cán bộ Nông nghiệp phối hợp Phòng Kinh tế và Hạ tầng đưa các sản 

phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp truyền thống của Hòa Châu lên sàn thương 

mại điện tử. 

- Đơn vị phối hợp: Cán bộ Nông nghiệp xã. 

- Thời gian thực hiện: năm 2022 

8. Về phát triển xã hội số 

a) Phổ cập hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân 

https://smedx.mic.gov.vn/
https://dx4sme.vn/
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Trạm Y tế tham gia hoàn thiện CSDL hồ sơ sức khỏe điện tử theo tiêu 

chuẩn, quy chuẩn của Bộ Y tế do Sở Y tế chủ trì; đảm bảo 100% người dân có 

hồ sơ sức khỏe điện tử với dữ liệu đầy đủ, chính xác.  

- Thời gian thực hiện: Năm 2022. 

b) Phổ cập học bạ điện tử toàn dân 

Các Trường học trên địa bàn xã hoàn thiện CSDL giáo dục và học bạ điện 

tử; đảm bảo 100% học sinh có hồ sơ học bạ điện tử với dữ liệu đầy đủ, chính 

xác. 

- Đơn vị chủ trì: Các Trường học trên địa bàn xã. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2022. 

II. CÁC NỘI DUNG TIẾP TỤC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

TRONG NĂM 2022 

a) Tiếp nhận, vận hành phần mềm quản lý người có công, chăm sóc trẻ 

em; công tác giảm nghèo; quản lý cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm; quản lý 

đối tượng bảo trợ xã hội; quản lý đối tượng liên quan đến ma túy.  

- Đơn vị phối hợp: Bộ phận Lao động thương binh xã hội xã. 

- Thời gian hoàn thành: Năm 2022. 

b) Triển khai áp dụng phần mềm quản lý công tác giải tỏa, bồi thường 

trên địa bàn xã Hòa Châu. 

- Đơn vị phối hợp: Bộ phận Địa chính- Xây dựng 

- Thời gian hoàn thành: Quý II năm 2022. 

c) Triển khai ứng dụng Webgis trong quản lý môi trường trên địa bàn 

huyện. 

- Đơn vị phối hợp: Cán bộ môi trường 

- Thời gian hoàn thành: Quý III năm 2022. 

d) Thực hiện giao dịch điện tử về lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN đạt 

97% đối với các đơn vị, doanh nghiệp; thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử với cá 

nhân đối với các thủ tục BHXH đạt 95%. 

Thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng qua các phương 

tiện không dùng tiền mặt đạt 30%; chi trả trợ cấp BHXH một lần, trợ cấp ốm 

đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức đạt 94%. 

Triển khai hướng dẫn, cài đặt ứng dụng VssID – BHXH số đến các đơn 

vị, doanh nghiệp, người lao động, nhân dân và học sinh tham gia BHXH, BHYT 

có đủ điều kiện sử dụng ứng dụng VssID đạt 46% số người tham gia. 

- Đơn vị chủ trì: Bảo hiểm xã hội huyện. 

- Đơn vị phối hợp: Bộ phận VHXH, kế toán thu.  

- Thời gian hoàn thành: Năm 2022. 
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D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

I. BAN CHỈ ĐẠO CHUYỂN ĐỔI SỐ XÃ 

-  Chỉ đạo, đôn đốc, điều phối chung việc triển khai Kế hoạch Chuyển đổi 

số năm 2022 và các hoạt động chuyển đổi số trên địa bàn xã. 

- Định kỳ 3 tháng/lần tổ chức phiên họp Ban Chỉ đạo để rà soát tiến độ 

triển khai, chỉ đạo xử lý kịp thời các khó khăn vướng mắc phát sinh. Tổ chức 

họp đột xuất nếu xét thấy cần thiết. 

II. VĂN PHÒNG UBND XÃ 

- Là cơ quan thường trực, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh 

giá, tổng hợp tình hình triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ tại Kế hoạch này 

- Chủ động nắm bắt, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình 

triển khai Kế hoạch và phối hợp tìm phương án giải quyết, báo cáo Ban Chỉ đạo 

xem xét, quyết định. 

- Theo dõi, tổng hợp, đưa vào đánh giá thi đua khen thưởng trách nhiệm 

người đứng đầu về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch và kết 

quả triển khai chuyển đổi số của ngành, địa phương 

III. BỘ PHẬN TÀI CHÍNH  KẾ TOÁN XÃ 

- Căn cứ khả năng cân đối ngân sách, trên cơ sở đề xuất dự toán kinh phí 

thực hiện các nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu UBND 

xem xét, bố trí kinh phí để thực hiện theo qui định. 

IV. BỘ PHẬN VĂN HÓA XÃ HỘI 

Tổ chức thực hiện tuyên truyền các nội dung, tiêu chí theo Đề án Chuyển 

đổi số của thành phố cụ thể sau: 

- Tài liệu tuyên truyền về kinh tế số và chuyển đổi số cho doanh nghiệp, 

hộ kinh doanh cá thể. 

- 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 xã, 

- Khuyến khích hình thành các đơn vị, đội ngũ tư vấn chuyển đổi số 

chuyên nghiệp nhằm tư vấn chiến lược, lộ trình, hỗ trợ chuyển đổi số trong các 

doanh nghiệp trên địa bàn xã phù hợp với quy mô và lĩnh vực hoạt động. 

- 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 

- Thường xuyên đăng bài trong chuyên mục về chuyển đổi số trên trang 

thông tin điện tử. 

V. UBMTTQVN, CÁC HỘI ĐOÀN THỂ 

- 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  
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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. 

- Tuyên truyền các nền tảng hỗ trợ khám chữa bệnh từ xa, cho phép theo 

dõi, trợ giúp, chăm sóc sức khỏe người dân  từ  xa,  kết  nối  trực  tuyến  giữa  

người  bệnh, các thiết bị theo dõi sức khỏe và cán bộ y tế, giúp giảm tải các cơ 

sở y tế, hạn chế tiếp xúc đông người, giảm nguy cơ lây nhiễm chéo. 

- 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. 

- Đoàn viên Thanh niên làm lực lượng nòng cốt hướng dẫn tuyên truyền, 

hướng dẫn lại cho người dân. Đoàn thanh niên thành lập Đội thanh niên tình 

nguyện hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại xã. 

- Thực hiện các hoạt động cụ thể nhằm hỗ trợ người dân thực hiện chuyển 

đổi số theo mục tiêu, nội dung tại Kế hoạch này. 

Trên đây là Kế hoạch Chuyển đổi số trên địa bàn xã Hòa Châu năm 2022, 

yêu cầu các ngành, bộ phận có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Phòng VH-TT huyện; 

- TT.Đảng ủy xã; 

- TT.HĐND xã; 

- TT. UBMTTQVN xã; 

- TT. UBND xã; 

- Các ban ngành, hội đoàn thể của xã; 

- Ban nhân dân 8 thôn; 

- Lưu: VT, VP (Thảo). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Đức Hùng 
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