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 Thực hiện công văn số 2581/STTTT-CNTT ngày 28/11/2022 của Sở Thông 

tin và Truyền thông về việc báo cáo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 

78/KH-UBND ngày 21/3/2022 của UBND tỉnh về thực hiện “Chương trình thúc 

đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát 

triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số” trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá năm 2022. 

UBND huyện Thiệu Hoá báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch 

trên địa bàn huyện, cụ thể như sau: 

1. Công tác chỉ đạo điều hành 

Trên cơ sở bám sát các Kế hoạch, công văn hướng dẫn của UBND tỉnh và 

của Sở Thông tin và Truyền thông, UBND huyện đã ban hành Công văn số 

2075/UBND -VHTT ngày 18/5/2022 về việc đề xuất tổ chức, triển khai sử dụng 

các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số trên địa bàn huyện. 

2. Kết quả thực hiện 

2.1. Về chính phủ số 

- Thực hiện có hiệu quả các ứng dụng CNTT trong nội bộ các cơ quan hành 

chính trên địa bàn huyện, đặc biệt là phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công 

việc, hệ thống thông tin một cửa điện tử, thư điện tử công vụ, 100% cán bộ, công 

chức các phòng, ngành thuộc UBND huyện, khối chính quyền các xã, thị trấn trên 

địa bàn huyện được cấp chữ ký số cá nhân chuyên dùng và duy trì việc nhận, tạo 

lập, xử lý văn bản và thực hiện ký số văn bản trên môi trường điện tử. 

- Huyện đã tập trung chỉ đạo khai thác, sử dụng hiệu quả Cổng dịch vụ công, 

hệ thống một cửa điện tử cấp huyện, cấp xã, giảm thời gian, chi phí và thủ tục hành 

chính cho người dân, doanh nghiệp (tính đến ngày 21/11/2022, đối với cấp huyện: 

việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến mức độ 3: 849/852 hồ sơ đạt 99,65%, 

mức độ 4: 64/65 hồ sơ đạt 98,46%; đối với cấp xã: việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ 

trực tuyến mức độ 3: 4590/4622 hồ sơ đạt 99,3%, mức độ 4: 5756/6392 hồ sơ đạt  



90%); thực hiện công khai 354 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp 

huyện, 244 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã. 

- Nâng cấp Cổng Thông tin điện tử huyện Thiệu Hoá đảm bảo theo quy định 

tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ; tạo lập chuyên 

mục Chuyển đổi số, Xúc tiến đầu tư tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, nhà đầu 

tư nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội và thực hiện đầu tư trên địa bàn huyện; rà soát, đôn 

đốc các xã, thị trấn duy trì hoạt động Trang Thông tin điện tử địa phương đảm bảo 

quy định. 

2.2. Về kinh tế số 

a) Kết quả đạt được:  

- Thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp, hộ kinh 

doanh, sản xuất và người dân về chuyển đổi số, phát triển kinh tế, mua bán, phân phối 

hàng hóa dựa trên môi trường mạng. 

- Phối hợp với VNPT Thanh Hóa, Bưu điện huyện hỗ trợ các doanh nghiệp, 

hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể đưa các sản phẩm OCOP, sản phẩm có lợi thế lên sàn 

giao dịch điện tử nông sản Thanh Hóa, sàn thương mại điện tử postmart.vn, voso.vn; 

Hỗ trợ cung cấp tem truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm OCOP của huyện. 

b) Tồn tại, hạn chế: Việc chuyển đổi số và tham gia ứng dụng các nền tảng số 

doanh nghiệp do doanh nghiệp quyết định do đó việc thay đổi về cơ chế làm việc, sản 

xuất và tư duy nhận thức về chuyển đổi số chỉ dừng lại ở mức độ tuyên truyền, vận 

động nên số lượng doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số còn thấp. 

2.3. Về xã hội số 

a) Kết quả đạt được:  

- Triển khai bổ sung các phần mềm trong hệ sinh thái giáo dục thông minh 

như: Phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục; cài đặt các ứng dụng vnEdu 

Teacher, vnEdu Connect để hỗ trợ giáo viên, phụ huynh cập nhật thông tin, tương 

tác giữa nhà trường, gia đình và xã hội; mô hình camaza an ninh... 

- Chỉ đạo các xã, thị trấn phối hợp với VNPT Thiệu Hoá - Đông Sơn tuyên 

truyền, hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ, thành viên tổ công nghệ số cộng đồng, nhân dân 

mở tài khoản thanh toán điện tử để sử dụng để thanh toán các dịch vụ thiết yếu; cài 

đặt và sử dụng sổ khám sức khỏe điện tử; tổ chức triển khai thực hiện kết nối, chia 

sẻ giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh 

và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia đảm bảo theo yêu cầu. 

b) Tồn tại, hạn chế: Tổ công nghệ số cộng đồng các thôn cơ bản là người cao 

tuổi, việc tiếp cận các nền tảng số còn hạn chế, hoạt động kiêm nhiệm nên trách 

nhiệm triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số trụ cột xã hội số tại cơ sở chưa đạt hiệu 

quả cao 



 

Trên đây là báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 78/KH-UBND 

ngày 21/3/2022 của UBND tỉnh về thực hiện “Chương trình thúc đẩy phát triển và 

sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, 

kinh tế số, xã hội số” trên địa bàn huyện Thiệu Hoá năm 2022, UBND huyện 

Thiệu Hoá trân trọng báo cáo để Sở Thông tin & Truyền thông tổng hợp./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu VT,VHTT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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