
ỦY BAN NHÂN DÂN             

 HUYỆN QUẢNG XƯƠNG 
CỘNG HÒA XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:           /UBND-VH&TT 

 
 

V/v báo cáo thực hiện nhiệm vụ 

chuyển đổi số năm 2022. 

Quảng Xương, ngày       tháng      năm 2022 

    Kính gửi: 

  - Các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; 

  - Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn; 

  - Trung tâm Viễn thông VNPT Quảng Xương; 

  - Trung tâm Viettel Quảng Xương; 

  - Bưu điện huyện Quảng Xương. 

 

 Thực hiện Quyết định số 969/QĐ-UBND ngày 18/3/2022 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa về việc giao chỉ tiêu hoàn thành chuyển đổi số cấp huyện, cấp xã trên 

địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022-2025. Căn cứ Kế hoạch số 97/KH-

UBND ngày 04/4/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc hỗ trợ, thúc đẩy 

chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo 

dục và bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Kế hoạch số 106/KH-

UBND ngày 12/4/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc triển khai Đề án phát 

triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 

2021-2025; Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 16/5/2022 của UBND tỉnh Thanh 

Hóa về việc triển khai thực hiện phát triển kinh tế số và xã hội số giai đoạn 2022-

2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Công văn số 891/STTTT-CNTT ngày 

03/5/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa về việc hướng dẫn mô 

hình, nội dung chuyển đổi số cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh.  

Để tập trung chỉ đạo, hoàn thành các nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2022 

của huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu 

Trưởng các phòng chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND 

huyện, Chủ tịch UBND các xã (thị trấn); đề nghị các doanh nghiệp Bưu chính, 

Viễn thông trên địa bàn huyện thực hiện một số nội dung sau: 

 1. Trưởng các phòng chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc 

UBND huyện: 

 Theo chức năng, nhiệm vụ lĩnh vực ngành phụ trách và căn cứ các nội 

dung chuyển đổi số theo ngành dọc được các sở, ngành triển khai; các phòng 

chuyên môn, đơn vị sự nghiệp báo cáo các nội dung chuyển đổi số đã thực hiện 

và đăng ký nội dung chuyển đổi số sẽ thực hiện trong năm 2022 gắn với nhiệm 



2 

 

vụ chuyên môn lĩnh vực phụ trách; gửi về UBND huyện trước ngày 09/8/2022 

(qua Phòng Văn hóa và Thông tin để tổng hợp).  

 2. Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn 

 - Đối với 05 xã được giao chỉ tiêu hoàn thành chuyển đổi số cấp xã năm 

2022 (gồm: Thị trấn Tân Phong, xã Quảng Lưu, Quảng Bình, Tiên Trang, Quảng 

Yên): Rà soát báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu chuyển đổi số cấp xã, nêu rõ 

mức độ thực hiện từng tiêu chí, thời điểm hoàn thành. 

 - Đối với các xã còn lại: Rà soát báo cáo các tiêu chí chuyển đổi số đã 

hoàn thành theo hướng dẫn mô hình, nội dung chuyển đổi số cấp xã; đăng ký các 

nội dung chuyển đổi số sẽ thực hiện và hoàn thành trong năm 2022. 

 3. Đề nghị các doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông 

 - Thực hiện các chỉ tiêu về chuyển đổi số liên quan đến lĩnh vực hoạt động 

của doanh nghiệp trên địa bàn huyện. 

 - Căn cứ các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, văn bản hướng dẫn của các 

sở, ngành cấp tỉnh về thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số; căn cứ khả năng cung 

cấp các dịch vụ, các giải pháp thực hiện chuyển đổi số; các doanh nghiệp Bưu 

chính, Viễn thông chủ động đề xuất, phối hợp với chính quyền, các ngành, đoàn 

thể cấp huyện, cấp xã, các doanh nghiệp trên địa bàn trong việc tổ chức cung cấp 

dịch vụ, giải pháp chuyển đổi số; hỗ trợ tập huấn cho cán bộ, công chức, viên 

chức, các tổ công nghệ số cộng đồng, hướng dẫn cho doanh nghiệp, hộ kinh 

doanh và người dân các nội dung cụ thể liên quan đến kiến thức, kỹ năng để thực 

hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số, đặc biệt là nội dung liên quan đến trụ cột xã 

hội số. 

 Yêu cầu các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp; UBND các xã, thị trấn 

khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện; đề nghị các doanh nghiệp Bưu 

chính, Viễn thông quan tâm, phối hợp triển khai thực hiện. Mọi vướng mắc trong 

quá trình tổ chức thực hiện đề nghị các đơn vị liên hệ về UBND huyện (qua 

Phòng Văn hóa và Thông tin) để được hướng dẫn, giải đáp./. 

 Nơi nhận:    
 - Như trên; 

 - Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

 - Lưu VT, VHTT. 

                                 

     CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

     Nguyễn Đức Thịnh 
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