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

HUYỆN QUẢNG XƯƠNG 

 

Số:         /UBND-VH&TT 
V/v yêu cầu khẩn trương báo cáo 

kết quả thực hiện nhiệm vụ 

chuyển đổi số năm 2022.  

 

             Độc lập – Tự do –Hạnh phúc 

 

             Quảng Xương, ngày     tháng    năm 2022 

       Kính gửi:   

                                           - Trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị sự ngiệp;  

                                           - UBND các xã, thị trấn. 

             

Ngày 04/8/2022, UBND UBND huyện Quảng Xương đã ban hành Công văn 

số 2197/UBND-VH&TT về việc báo cáo thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số năm 

2022, thời hạn báo cáo về UBND huyện trước ngày 09/8/2022. Tuy nhiên, đến 

ngày 10/8/2022 mới có 04 đơn vị báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số 

năm 2022 gồm: Phòng văn hóa và Thông tin, Phòng lao động Thương binh & xã 

hội, xã Quảng Nham, xã Quảng Nhân. Còn lại 35 đơn vị chưa báo cáo kết quả thực 

hiện nhiệm vụ chuyển đổi số gửi về UBND huyện, gồm:  

1. Cấp huyện: có 09 phòng chuyên môn và 02 đơn vị sự nghiệp: Văn phòng 

HĐND-UBND, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo, Nông 

nghiệp và PTNT, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Thanh 

tra, Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, Ban quản lý dự án đầu tư 

xây dựng huyện. 

2. Cấp xã có 24 UBND xã, thị trấn chưa báo cáo, gồm: Xã Quảng Hải, 

Quảng Giao, Quảng Lưu, Quảng Lộc, Quảng Thái, Quảng Thạch, Quảng Trung, 

Quảng Chính, Quảng Khê, Quảng Bình, Quảng Ninh, Quảng Hòa, Quảng Hợp, 

Quảng Ngọc, Quảng Trường, Quảng Phúc, Quảng Văn, Quảng Long, Quảng Yên, 

Quảng Trạch, Quảng Định, Quảng Đức, Thị trấn Tân Phong, xã Tiên Trang. 

Qua theo dõi trên phần mềm quản lý văn bản & hồ sơ công việc đã thể hiện 

06 đơn vị kết thúc xử lý văn bản nhưng chưa có văn bản báo cáo kết quả triển khai 

chuyển đổi số năm 2022 gửi về UBND huyện gồm: Trung tâm Văn hóa, Thông tin, 

Thể thao và Du lịch, xã Quảng  Hải, Quảng Đức, Quảng Ninh, Quảng Phúc, Quảng 

Văn. 

 Để có cơ sở đánh giá kết quả triển khai chuyển đổi số trên địa bàn, Chủ tịch 

UBND huyện yêu cầu Trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, UBND 

các xã, thị trấn khẩn trương báo cáo kết quả và đăng ký nhiệm vụ chuyển đổi số 

theo nội dung văn bản nêu trên gửi về UBND huyện (qua Phòng Văn hóa và 



Thông tin) trước 15 giờ ngày 11/8/2022 để tổng hợp. Sau thời gian nêu trên đơn vị 

nào không có văn bản báo cáo kết quả gửi về UBND huyện thì người đứng đầu cơ 

quan, đơn vị  phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên: 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, VHTT. 

                                  CHỦ TỊCH 

                        

 

 

 

 

                         Nguyễn Đức Thịnh 
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