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KẾ HOẠCH
“Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030” 

trên địa bàn xã Lê Ninh

Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 26/3/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 
Hải Dương về chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch 
hành động số 2358/KH-UBND ngày 25/6/2021 của UBND tỉnh Hải Dương thực hiện Nghị 
quyết “Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hải 
Dương.

Thực hiện kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 19/03/2021 của ủy ban nhân dân thị xã 
Kinh Môn về ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn thị 
xã Kinh Môn giai đoạn 2021 – 2025; kế hoạch số 180/KH – UBND ngày 22/12/2021 của ủy 
ban nhân dân thị xã Kinh Môn về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan 
nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn thị xã 
Kinh Môn năm 2022; kế hoạch 103/KH – UBND ngày 16/8 /2021 của ủy ban nhân dân thị xã 
Kinh môn về “chuyển đổi số giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030”.

Ủy ban nhân dân xã Lê Ninh ban hành kế hoạch “chuyển đổi số giai đoạn 2021-
2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn xã Lê Ninh như sau:

           I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1.Mục đích
-Triển khai thực hiện kịp thời, thống nhất, hiệu quả chương trình chuyển đổi số quốc 

gia và Nghị quyết “chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030” trên địa 
bàn tỉnh Hải Dương, thị xã Kinh Môn và trên địa bàn thị xã Lê Ninh nhằm phát triển chính 
quyền số, xây dựng xã hội số, phát triển kinh tế số trong các ngành, lĩnh vực.

-Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, tổ 
chức, doanh nghiệp và người dân trong việc thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn xã Lê Ninh.

2.Yêu cầu
- Xác định cụ thể mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và trách nhiệm của các cơ quan liên 

quan trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết “Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định 
hướng đến năm 2030” gắn với việc thực hiện “Chương trình chuyển đổi số quốc gia”.

- Cán bộ, công chức, các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp chặt chẽ trong quá trình 
triển khai thực hiện; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh; tập trung thực hiện các 
giải pháp nhằm đạt được các mục tiêu,chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

II.MỤC TIÊU
1.Mục tiêu tổng quát
- Xây dựng chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của UBND 

xã, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, đảm bảo người dân có thể tiếp cận, 
sử dụng dịch vụ mọi lúc, mọi nơi dựa trên nhiều phương tiện khác nhau, phù hợp với nhu cầu; 
cung cấp dữ liệu mở có thể truy cập, sử dụng dễ dàng và bảo đảm an toàn thông tin mạng.

2. Mục tiêu cơ bản đến năm 2025
a, Phát triển Chính quyền số, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động
- 40% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 30% dịch vụ công mức độ 4 được

cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động.
- 60% hồ sơ công việc tại  xã được xử  lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc 



thuộc phạm vi bí mật nhà nước).
- 80% chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh 

tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND xã được kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu 
số trên hệ thống thông tin báo cáo thị xã, tỉnh.

- Các cơ sở dữ liệu dùng chung được kết nối, chia sẻ trong xã; từng bước mở dữ liệu 
để cung cấp dịch vụ công kịp thời, một lần khai báo, phục vụ người dân và phát triển kinh tế - 
xã hội.
          - 50% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông  qua  môi 
trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý.

b. Phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.
- Tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 10%.
- Năng suất lao động hàng năm tăng tối thiểu 8%.
c) Phát triển xã hội số, thu hẹp khoảng cách số
- Hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ trên 50% hộ gia đình.
- Phổ cập dịch vụ mạng di động 4G/5G và điện thoại di động thông minh.
- Tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử trên 30%.
3. Mục tiêu cơ bản đến năm 2030
a. Phát triển chính quyền số, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động
- 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên nhiều phương tiện truy 

cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động.
- 80% hồ sơ công việc tại xã được xử  lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc 

phạm vi bí mật nhà nước).
- Hình thành nền tảng dữ liệu và hạ tầng kết nối mạng Internet vạn vật (IoT), kết nối, 

chia sẻ rộng khắp giữa các cơ quan nhà nước, giảm 30% thủ tục hành chính;   mở dữ liệu cho 
các tổ chức, doanh nghiệp, tăng 30% dịch vụ sáng tạo dựa trên dữ liệu phục vụ người dân, 
doanh nghiệp.

- 70% hoạt động kiểm tra của UBND được thực hiện thông  qua môi trường số và hệ 
thống thông tin của cơ quan quản lý.

b, Phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế
- Tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 20%.
- Năng suất lao động hàng năm tăng tối thiểu 8%.
c, Phát triển xã hội số, thu hẹp khoảng cách số
- Phổ cập dịch vụ Internet băng rộng cáp quang đến 50% hộ gia đình.
- Phổ cập dịch vụ mạng di động 5G;
- Tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử trên 30%.

 III.NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP
1. Nhiệm vụ
1.1. Chuyển đổi nhận thức
- Người đứng đầu UBND xã, Trưởng các tổ chức chính trị - Xã hội, các bộ, công chức 

tại địa phương chịu trách nhiệm trực tiếp về chuyển đổi số trong cơ quan, tổ chức, lĩnh vực  
mình phụ trách; tổ chức phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, nâng cao nhận thức của 
các cấp ủy Đảng, chính quyền, người dân và doanh nghiệp về sự cần thiết và tính cấp thiết 
của chuyển đổi số. Gắn các mục tiêu, nhiệm vụ về chuyển đổi số với nghị quyết, chiến lược, 
chương trình hành động, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, 
an ninh của các cơ quan, đơn vị.

- Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật về công nghệ để 
bảo đảm đầu tư của Nhà nước và huy động nguồn  lực từ doanh nghiệp, xã hội để chuyển đổi 
số theo hướng: khuyến khích mọi tổ chức, cá nhân đầu tư, tài trợ cho chuyển đổi số.

- Nghiên cứu, khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng, cung cấp các dịch vụ 
số trên địa bàn.



1.2. Xây dựng, hoàn thiện môi trường pháp lý
- Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong 

các lĩnh vực để đáp ứng yêu cầu điều chỉnh các mối quan hệ mới phát sinh trong tiến trình 
chuyển đổi số, khuyến khích đổi mới, sáng tạo để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển 
đổi số quốc gia và phát triển các sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới dựa trên công 
nghệ số, Internet và không gian mạng.

- Rà soát, xây dựng, kiến nghị cấp có thẩm quyền hoàn thiện hành lang pháp lý về 
bảo đảm an toàn, an ninh mạng; tạo hành lang pháp lý bảo vệ người dân, doanh nghiệp trên 
không gian mạng.

- Xây dựng kế hoạch thực hiện các quy định, quy chế về khai thác, sử dụng dữ liệu, 
quản trị dữ liệu, tạo thuận lợi cho việc tạo dựng kết nối chia sẻ và khai thác dữ liệu đảm bảo 
an toàn, an ninh mạng và định danh số.

- Nghiên cứu cơ chế, chính sách khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng, cung 
cấp các dịch vụ số.

1.3. Phát triển hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin
- Tiếp nhận và phát triển hạ tầng mạng truyền số liệu chuyên dùng đảm bảo an toàn 

đáp ứng nhu cầu triển khai chính quyền số theo hướng ưu tiên thuê dịch vụ, tuân thủ mô hình 
tham chiếu về kết nối mạng do Bộ Văn hóa – Truyền thông ban hành;

- Tiếp nhận và phát triển hạ tầng Internet vạn vật (loT) phục vụ các ứng dụng nghiệp 
vụ, chuyên ngành trong chuyển đổi số, chính quyền số; ưu tiên hình thức thuê dịch vụ, bảo 
đảm triển khai hiệu quả, tránh chồng chéo, tận dụng, kết hợp tối đa với hạ tầng của các tổ 
chức, cá nhân đã đầu tư.

1.4. Phát triển các hệ thống nền tảng và phát triển dữ liệu
- Phát triển hệ thống tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP) kết nối các hệ thống thông tin, cơ 

sở dữ liệu trong nội bộ và kết nối với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu Quốc gia (NGSP) theo 
khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, kiến trúc chính quyền điện tử của xã;

- Tích hợp các CSDL nền tảng dùng chung (người dân, doanh nghiệp, cán bộ,  công 
chức, TTHC, danh mục dùng chung, hồ sơ điện tử....) kết nối, chia sẻ, khai thác trên phạm vi 
toàn xã với CSDL Quốc gia, Sở ngành để hình thành kho dữ liệu dùng chung của xã;

1.5. Chuyển đổi số phục vụ người dân và doanh nghiệp
- Chuẩn hóa, điện tử hóa quy trình nghiệp vụ xử lý hồ sơ trên môi trường mạng, biểu 

mẫu, chế độ báo cáo; thực hiện số hóa hồ sơ, lưu trữ hồ sơ công việc điện tử của UBND xã 
theo quy định;

- Thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, số hóa kết quả giải quyết thủ 
tục hành chính theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính 
phủ;

- Nâng cấp hệ thống một cửa điện tử, kết nối với cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh, hệ 
thống giám sát Quốc gia về Chính phủ số; ứng dụng công nghệ số để cá nhân hóa giao diện, 
nâng cao trải nghiệm người dùng dịch vụ công, tiếp thu ý kiến người dân và doanh nghiệp khi 
xây dựng, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến;

1.6. Chuyển đổi số phục vụ hoạt động nội bộ cơ quan 
- Phát triển các cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ ứng dụng, dịch vụ Chính quyền 

số, bảo đảm không trùng lắp, cập nhật, kết nối, chia sẻ với các Cơ sở dữ liệu quy mô Quốc gia 
theo yêu cầu và thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu Quốc gia.

- Nâng cấp mở rộng hệ thống quản lý văn bản và điều hành bảo đảm kết nối, liên thông 
trao đổi văn bản điện tử qua tất cả các cấp chính quyền và kết nối với Trục liên thông văn bản 
của thị xã, của tỉnh và Quốc gia;

- Phát triển hệ thống thông tin báo cáo của UBND xã, từng bước tự động hóa công tác 
báo cáo, thống kê phục vụ sự chỉ đạo, điều hành nhanh chóng, kịp thời, hỗ trợ quyết định dựa 
trên dữ liệu của cơ quan nhà nước các cấp và kết nối với hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/nghi-dinh-45-2020-nd-cp-thuc-hien-thu-tuc-hanh-chinh-tren-moi-truong-dien-tu-426372.aspx


và Chính phủ;
- Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số mới và các công nghệ số mới trong xây dựng, 

triển khai các ứng dụng, dịch vụ Chính quyền số để tiết kiệm thời gian, chi phí xây dựng, 
vận hành các hệ thống thông tin và tự động hóa, thông minh hóa, tối ưu hóa các quy trình xử 
lý công việc.

1.7. Phát triển nguồn nhân lực cho chuyển đổi số
- Cử Cán bộ, công chức tham gia các lớp đào tạo về chuyển đổi số.
- Phân công cán bộ, công chức phụ trách công nghệ thông tin tham gia tập huấn CNTT 

tạo lực lượng nòng cốt cho chuyển đổi số, Chính quyền số nắm bắt được các xu thế công 
nghệ mới, các bài học kinh nghiệm, quy định pháp luật, mô hình, quy định kỹ thuật trong 
triển khai chuyển đổi số:

- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, hướng dẫn người dân nâng cao nhận thức 
tự bảo vệ trên môi trường số.

- Quan tâm đầu tư trang thiết bị, phương tiện khoa học kỹ thuật đề chủ động phòng 
ngừa, ứng phó với các nguy cơ, tác động tiêu cực của quá trình chuyển đổi số; bảo đảm an 
toàn, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân trong chuyển đổi số, góp phần thúc đẩy hoạt động 
trên môi trường số.

2. Giải pháp
2.1. Đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức chuyển đổi số, kỹ năng 

số, tăng cường tương tác với người dân, doanh nghiệp
- Ứng dụng các kênh truyền thông đa dạng để nâng cao nhận thức, hình thành văn hóa 

số cho người dân, tạo điều kiện tiếp cận các dịch vụ số;
- Khuyến khích người dân sử dụng điện thoại thông minh để mọi người dân có thể tiếp 

cận dịch vụ số mọi lúc, mọi nơi;
- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các tổ chức, 

doanh nghiệp và công dân về lợi ích, hiệu quả của việc ứng dụng CNTT, đặc biệt là việc sử 
dụng dịch vụ công trực tuyến do cơ quan nhà nước cung cấp.

2.2. Giải pháp tổ chức, triển khai
- Phát huy vai trò Ban chỉ đạo Chính quyền điện tử, gắn trách nhiệm các thành viên với 

nhiệm vụ chính trị của từng cán bộ công chức được phân công phụ trách trong việc thực hiện 
kế hoạch này để tập trung chỉ đạo điều hành, tạo sự chuyển biến tích cực, hiệu quả trong thực 
hiện.

- Lãnh đạo UBND chịu trách nhiệm về hiệu quả chuyển đổi số tại địa phương; ưu 
tiên bố trí, sử dụng và đào tạo nâng cao kỹ năng nghiệp vụ đối với nguồn nhân lực có chuyên 
môn về công nghệ thông tin phù hợp với nhu cầu tại địa phương.

- Tăng cường hợp tác, phối hợp với nguồn nhân lực CNTT từ các cơ quan, tổ chức để 
thực hiện việc thúc đẩy việc chuyển đổi số của địa phương.

- Thực hiện lồng ghép tiêu chí đánh giá kết quả chuyển đổi số, ứng dụng CNTT 
vào tiêu chí hiện đại hóa cải cách hành chính trong hoạt động của địa phương.

- Triển khai chuyển đổi số và đồng bộ các ứng dụng CNTT đảm bảo phù hợp với kiến 
trúc Chính quyền điện tử của địa phương, đặc biệt là việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa 
các ngành, đoàn thể.

2. 3. Giải pháp tài chính
- Ưu tiên huy động các nguồn kinh phí đầu tư phát triển cho việc triển khai chuyển đổi 

số, bố trí ngân sách chi thường xuyên hàng năm cho những nhiệm vụ an toàn thông tin, bảo 
trì, nâng cấp, mở rộng các hệ thống thông tin nhằm đảm bảo phát huy hiệu quả đầu tư và duy 
trì hoạt động các hệ thống thông tin và hạ tầng kỹ thuật;

- Đẩy mạnh việc triển khai thuê dịch vụ theo Nghị định số 73/2019/NĐ- CP ngày 
05/9/2019 của Chính phủ về việc quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử 
dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, Thông tư số 23/2020/TT-BTTTT ngày 09/9/2020 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/nghi-dinh-73-2019-nd-cp-quan-ly-dau-tu-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-su-dung-nguon-von-ngan-sach-423247.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/nghi-dinh-73-2019-nd-cp-quan-ly-dau-tu-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-su-dung-nguon-von-ngan-sach-423247.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/thong-tu-23-2020-tt-btttt-noi-dung-hop-dong-thue-dich-vu-cong-nghe-thong-tin-su-dung-ngan-sach-452178.aspx


của Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Truyền thông quy định các nội dung đặc thù của hợp đồng thuê 
dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước để nâng cao hiệu quả đầu 
tư, mua sắm, triển khai nhanh các ứng dụng CNTT, phát triển Chính quyền số trong cơ quan 
nhà nước, trong đó, ưu tiên triển khai các nội dung thuê dịch vụ đảm bảo hạ tầng kỹ thuật 
CNTT, ATTT.

2.4. Thu hút nguồn lực CNTT cho chuyển đổi số
- Tổ chức cho cán bộ, công chức tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng các kỹ năng cơ 

bản chuyển đổi số, chuyên sâu về CNTT, về quản lý công nghệ thông tin, kỹ năng đảm bảo an 
toàn thông tin mạng.

3. Một số lĩnh vực cần ưu tiên chuyển đổi số
3.1. Lĩnh vực y tế
- Phát triển nền tảng hỗ trợ khám, chữa bệnh từ xa trên cơ sở phối hợp chặt với ngành 

Y tế để triển khai đồng bộ với nền tảng kết nối các cơ sở khám, chữa bệnh.
- Hướng dẫn người dân tham gia hệ thống chăm sóc sức khỏe và phòng bệnh dựa 

trên các công nghệ số; ứng dụng công nghệ số toàn diện tại các cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh góp phần cải cách hành chính, giảm tải bệnh viện, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

3.2. Lĩnh vực giáo dục
- Tiếp thu và phát triển nền tảng hỗ trợ dạy và học từ xa trên cơ sở phối hợp, triển khai 

đồng bộ với ngành giáo  dục và đào tạo cấp trên; ứng dụng triệt để công nghệ số trong công 
tác quản lý, giảng dạy và học tập; số hóa tài liệu, giáo trình; xây dựng nền tảng chia sẻ tài 
nguyên giảng dạy và học tập theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến.

- Phấn đấu cả 3 Nhà trường áp dụng và triển khai ứng dụng công nghệ số để giao bài 
tập về nhà và kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh trước khi đến lớp học.

3.3. Lĩnh vực nông nghiệp
- Phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, chú trọng nông nghiệp thông 

minh, thích ứng với biến đổi khí hậu, tăng tỷ trọng nông nghiệp các quy trình sản xuất, kinh 
doanh phù hợp với điều kiện sản xuất của địa phương.

- Tiếp thu và áp dụng các hệ thống dữ liệu lớn của ngành như về đất đai, cây trồng, vật 
nuôi, thủy sản. Thúc đẩy cung cấp thông tin về môi trường, thời tiết, chất lượng đất đai để 
người nông dân nâng cao năng suất và chất lượng cây trồng; hỗ trợ chia sẻ các thiết bị nông 
nghiệp qua các nền tảng số.

- Thực hiện chuyển đổi số trong công tác quản lý để có chính sách, cơ chế điều 
hành kịp thời phát triển nông nghiệp như dự báo, cảnh báo thị trường, quản lý quy hoạch.

- Tích hợp giữa sản xuất và lưu thông dựa trên hệ thống chợ thương mại điện tử.
- Áp dụng các phương thức thanh toán thông minh dựa trên các công nghệ như: thanh 

toán thẻ, ví điện tử, hạn chế sử dụng tiền mặt.
3.4. Lĩnh vực giao thông vận tải 
- Khuyến khích các chủ phương tiện kinh doanh vận tải, người điều khiển phương 

tiện, đăng ký và quản lý phương tiện qua hồ sơ số, cấp và quản lý giấy phép người điều khiển 
phương tiện số.

- Khuyến khích sử dụng các nền tảng kết nối giữa các chủ hàng, các nhà giao vận và 
khách hàng để phát triển thành một hệ thống một cửa để cho phép chủ hàng có thể tìm ra 
phương tiện tối ưu để vận chuyển hàng hóa và các kho bãi chính xác cũng như hỗ trợ việc 
đóng gói và hỗ trợ đăng ký, hoàn thiện các quá trình xử lý các văn bản hành chính liên quan.

3.5. Lĩnh vực tài nguyên và môi trường
- Tiếp thu và triển khai các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu lớn lĩnh vực tài nguyên và 

môi trường nhằm quản lý và khai thác toàn diện, hiệu quả, gồm: cơ sở dữ liệu về đất đai, quan 
trắc tài nguyên và môi trường, đa dạng sinh học, nguồn thải, biến đổi khí hậu; khí tượng - 
thủy văn; địa chất - khoáng sản.

- Triển khai các giải pháp thông minh trong quan trắc, giám sát, quản lý, xử lý sự cố 



môi trường, cảnh báo sớm thiên tai.
3.6. Lĩnh vực sản xuất công nghiệp
- Tiếp thu các lĩnh vực nghiên cứu khoa học nghệ thuật quân sự, khoa học xã hội nhân 

văn, khoa học kỹ thuật công nghệ, công tác hậu cần - kỹ thuật quân sự,... Nhằm tiếp cận các 
công nghệ, chuyển đổi số (Internet vạn vật, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ robot, 
công nghệ 3D, công nghệ mô phỏng, vật liệu tiên tiến, công nghệ sinh học, công nghệ 
gen, công nghệ nano, năng lượng tái tạo,…) và ứng dụng trong các hoạt động quân sự 
quốc phòng; tập trung vào một số nhiệm vụ sau:

- Xây dựng cơ sở dữ liệu, số hóa trong quản lý, điều hành; chuẩn hóa hệ thống 
cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

- Tiếp nhận các dự án quy hoạch và phát triển hạ tầng công nghệ thông tin gắn với bảo 
đảm an toàn, an ninh thông tin, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa trong lực lượng vũ trang của địa 
phương.

- Tự động hóa chỉ huy trong quản lý, điều hành; chỉ huy tác chiến, sẵn sàng chiến 
đấu và chiến đấu; ứng dụng công nghệ mô phỏng trong huấn luyện, diễn tập khu vực phòng 
thủ do cấp trên triển khai cho nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, giáo dục chính trị.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Kinh phí thực hiện kế hoạch này bao gồm: Ngân sách nhà nước; nguồn đầu tư của 

doanh nghiệp, khu vực tư nhân, cộng đồng và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. Ưu tiên 
kinh phí từ ngân sách nhà nước được phân bổ hàng năm để phục vụ các hoạt động hỗ trợ 
chuyển đổi nhận thức, kiến tạo thể chế, phát triển hạ tầng số, phát triển nền tảng số, tạo lập 
niềm tin, bảo đảm an toàn an ninh mạng, nghiên cứu phát triển và đổi mới sáng tạo trong môi 
trường số và chuyển đổi kỹ năng trong môi trường số và các nhiệm vụ thuộc kế hoạch này do 
cơ quan nhà nước chủ trì thực hiện.

Ưu tiên triển khai các nhiệm vụ của kế hoạch theo hình thức thuê dịch vụ công nghệ 
thông tin, hợp tác công - tư, giao nhiệm vụ, hình thức đặt hàng tùy theo từng nhiệm vụ cụ thể. 
Huy động các nguồn đầu tư của doanh nghiệp, cộng đồng và các nguồn kinh phí hợp pháp 
khác .....

Kinh phí thực hiện các giai đoạn: ( Có Dự toán kèm theo).
 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử xã: 
Giúp Đảng ủy, UBND  xã chỉ đạo, đôn đốc, phối hợp với Ban Chỉ đạo xây dựng 

Chính quyền điện tử của thị xã triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết về “Chuyển đổi số 
giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn xã Lê Ninh.

2. Công chức Văn Hóa – Xã hội ( Phụ trách Văn hóa và Thông tin).
- Phối hợp với các đơn vị chuyên môn của Phòng Văn hóa - Thông tin tham mưu UBND 

xã kiểm tra, giám sát, theo dõi, đôn đốc quá trình triển khai  thực hiện kế hoạch nhằm 
phục vụ chỉ đạo và điều hành của Ủy ban nhân dân xã, đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả, ổn 
định; đảm bảo hạ tầng kỹ thuật cho chuyển đổi số đảm bảo vận hành ổn định các hệ thống 
thông tin dùng chung của xã; đồng thời tổng hợp báo cáo và kiến nghị Đảng ủy, UBND xã và 
Phòng Văn hóa - Thông tin các biện pháp cần thiết để bảo đảm thực hiện đồng bộ, hiệu quả.

- Góp ý chuyên môn về hoạt động ứng dụng CNTT, thực hiện các mục tiêu kế 
hoạch, các nhiệm vụ được phân công thực hiện của kế hoạch;

- Chủ trì, phối hợp với các Cán bộ, công chức triển khai thực hiện kế hoạch, định kỳ 
báo cáo kết quả thực  hiện  về UBND xã, Phòng Văn hóa - Thông tin, UBND thị xã.

- Tuyên truyền, phổ biến, chia sẻ thành công, tôn vinh gương điển hình về chuyển đổi 
số trên cổng thông tin điện tử thị xã. về chuyển đổi số.

3. Công chức Văn phòng – Thống kê ( phụ trách  Nội vụ)



- Chủ trì, phối hợp với Công chức Văn hóa – Xã hội ( Phụ trách Văn hóa và Thông tin)  
triển khai lồng ghép đánh giá kết quả thực hiện chuyển đổi số trong thực hiện nhiệm vụ 
CCHC của địa phương trong chuyển đổi số; thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ được phân 
công của kế hoạch này.

- Tổ chức phát động phong trào thi đua chuyển đổi số trong toàn cán bộ, công chức. 
Lựa chọn, trình UBND xã đề nghị cấp trên khen thưởng cho các điển hình tiên tiến về chuyển 
đổi số.

4. Công chức Văn phòng – Thống kê ( VP HĐND - UBND xã).
- Chủ trì, phối hợp với cán bộ, công chức đẩy nhanh việc số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết 

quả giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo việc kết nối, chia sẻ dữ liệu trong giải quyết thủ 
tục hành chính trên môi trường điện tử; triển khai các nhiệm vụ đẩy mạnh chuyển đổi số phục 
vụ công tác báo cáo, chỉ đạo, điều hành cho lãnh đạo HĐND - UBND xã.

- Đề xuất các giải pháp, triển khai đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận 
một cửa; đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục 
hành chính thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ được phân công của Kế hoạch này.

5. Công chức Tài chính - Kế toán 
- Chủ trì, tham mưu cho UBND xã cân đối, bố trí vốn đầu tư công phù hợp với khả 

năng cân đối ngân sách của xã để thực hiện xây dựng chính quyền số thực hiện đầu tư theo 
luật đầu tư công.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai đẩy mạnh thu hút và sử dụng hiệu quả 
các nguồn lực từ cho hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng 
tạo, chuyển giao công nghệ.

- Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí theo quy định của pháp 
luật.

6. Ba nhà trường
- Thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số thành phần nguồn nhân lực thuộc lĩnh vực 

quản lý của ngành theo hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo, công bố thông tin trên 
cổng Thông tin điện tử của của ngành.

- Chuẩn bị các điều kiện tham gia vào hệ thống thông tin quản lý giáo dục của tỉnh và 
toàn quốc.

- Đẩy mạnh xã hội hoá đào tạo và ứng dụng CNTT trong dạy và học, sách giáo khoa 
điện tử.

7.  Trạm y tế: 
- Kết nối và bảo đảm hoạt động hiệu quả hệ thống thông tin quản lý khám chữa 

bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế qua mạng điện tử và hướng dẫn thực hiện tư vấn khám, 
chữa bệnh từ xa.

- Đưa vào ứng dụng đồng bộ có hiệu quả hệ thống hồ sơ sức khỏe cá nhân, bệnh 
án điện tử.

8. Cán bộ công chức khác:
- Căn cứ tình hình cụ thể, chủ động tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được 

phân công; đồng thời lồng ghép đưa các nội dung, nhiệm vụ về chuyển đổi số vào nhiệm vụ 
trọng tâm của kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin hàng năm của địa phương, chịu trách 
nhiệm về kế hoạch chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng của lĩnh vực mình phụ 
trách;  Định kỳ hàng năm gửi báo cáo kết quả thực hiện về UBND xã qua ( Công chức Văn 
hóa – Xã hội; Phụ trách Văn hóa và Thông tin)  để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thị xã 
và Phòng Phòng Văn hóa - Thông tin thị xã.

9. Đài Truyền thanh
- Xây dựng chuyên mục tuyên truyền, phổ biến về chuyển đổi số. Chia sẻ, phổ biến 

câu chuyện thành công, tôn vinh gương điển hình về chuyển đổi số.
10. Trách nhiệm của các ông Trưởng thôn:



Làm tốt công tác tuyên truyền cho cộng đồng dân cư, hộ gia đình, các tổ chức, cá nhân 
chủ động nắm bắt, tích cực nâng cao các kỹ năng ứng dụng công nghệ số, nâng cao nhận thức 
về chuyển đổi số, phát triển chính quyền số.

Trên đây là kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”
trên địa bàn xã Lê Ninh, trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu cần sửa đổi, bổ sung những nội 
dung cụ thể của kế hoạch, chủ động đề xuất gửi Công chức Văn Hóa – Xã hội ( Phụ trách 
Văn hóa và Thông tin)  tổng hợp và bác cáo UBND xã xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- UBND Thị xã;
- Phòng Văn hóa -TT thị xã;             Để báo cáo.
- TT Đảng ủy – TT HĐND xã
- Các ban, ngành, đoàn thể xã; 
- Lãnh đạo UBND xã;
- Cán bộ, công chức xã;                  Để biết, phối hợp thực hiện.
- Ban Biên tập trang TTĐT xã ;
- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trần Trung Kiên
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