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BÁO CÁO 

Hoạt động Chuyển đổi số trên địa bàn xã Mỹ Thanh năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 192/KH-BCĐ ngày 22/7/2022 của BCĐ về chuyển 

đổi số huyện Bạch Thông kế hoạch kiểm tra hoạt động chuyển đổi số tại các đơn vị 

năm 2022. UBND xã Mỹ Thanh báo cáo Hoạt động Chuyển đổi số trên địa bàn 

năm 2022 cụ thể như sau:  

I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG CHUYỂN ĐỔI SỐ 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành: 

- UBND xã đã quan tâm về công tác chỉ đạo, điều hành trong Công tác 

Chuyển đổi số ban hành các văn bản có nội dung về xây dựng chính quyền điện tử, 

công dân điện tử, chuyển đổi số cụ thể như: 

+ Quyết định số 178/QĐ-UBND ngày 17/11/2021 của UBND xã Mỹ Thanh 

Về việc kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử xã Mỹ 

Thanh thành Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số xã Mỹ Thanh; 

+ Quyết định số 179/QĐ-UBND ngày 17/11/2021 của UBND xã Mỹ Thanh 

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số; 

+ Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 23/11/2021 của UBND xã Mỹ Thanh 

Về việc Thành lập Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số xã Mỹ Thanh; 

+ Quyết định số 146/QĐ-UBND ngày 04/5/2022 của UBND xã Mỹ Thanh về 

việc Thành lập thí điểm Tổ công nghệ số cộng đồng xã Mỹ Thanh; 

+ Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 04/5/2022 của UBND xã Mỹ Thanh về 

việc Thành lập thí điểm Tổ công nghệ số cộng đồng thôn Phiêng Kham; 

+ Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 29/7/2022 về Kế hoạch hoạt động của 

BCĐ Chuyển đổi số xã Mỹ Thanh năm 2022; 

+ Báo cáo số 206/BC-UBND ngày 19/8/2022 của UBND xã Mỹ Thanh về 

Kết quả Triển khai thí điểm Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn xã Mỹ Thanh. 

2. Nguồn nhân lực: 

- Bố trí cán bộ phụ trách công tác Chuyển đổi số, tổ công nghệ số cấp xã, thôn: 

+ UBND xã giao Công chức Văn hóa - Xã hội xã phụ trách công tác chuyển 

đổi số của cơ quan. 

+ Đối với Tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã: UBND xã mời đồng chí Bí thư 

Đoàn TN xã đảm nhiệm vai trò Tổ trưởng trong Tổ công nghệ số; Tổ phó là Phó 

Công an xã; các thành viên gồm: Công chức VH-XH; giáo viên trường THCS; 

viên chức trạm Y tế; nhân viên bưu điện; Người làm công tác trẻ em.  



2 

 

+ Đối với Tổ công nghệ số cộng đồng thôn: UBND xã bố trí Trưởng thôn làm 

Tổ trưởng; Tổ phó là Bí thư chi đoàn; các thành viên gồm: Công an viên; Trưởng 

Ban Công tác MT….. 

- Công tác tổ chức tuyên truyền, bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số:  

+ Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ công chức tại cơ quanị những 

kiến thức an toàn thông tin mạng, kỹ năng sử dụng công nghệ số, sử dụng phần 

mềm nội bộ của xã, sử dụng chữ ký số và quy trình gửi, nhận văn bản điện tử trên 

hệ thống quản lý văn bản và điều hành, hướng dẫn thiết lập cấu hình quy trình điện 

tử giải quyết thủ tục hành chính (dịch vụ công) trên hệ thống cổng dịch vụ công 

của tỉnh, thường xuyên tuyên truyền và biên tập các tin bài trên trang thông tin 

điện tử của địa phương. 

+ Phối hợp với các đoàn thể thường xuyên tuyên truyền về chuyển đổi số đến 

toàn thể hội viên, đoàn viên và người dân trong các hội nghị nghị, họp thôn về 

công tác chuyển đổi số, sử dụng các dịch vụ công, các dịch vụ tiện ích trong 

chuyển đổi số để người dân nắm bắt, đồng thuận và triển khai thực tế vào đời sống. 

3. Công tác đảm bảo an toàn thông tin (ATTT): 

- Triển khai các giải pháp đảm bảo ATTT, các giải pháp bảo đảm an toàn 

thông tin tại cơ quan như: 

+ Nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức trong cơ quan về mức độ quan 

trọng của việc đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; quán triệt cán bộ, công chức sử 

dụng thư điện tử công vụ để gửi các văn bản trao đổi công việc. Các máy tính của 

cán bộ, công chức xã được cài phần mềm diệt vi rút; các tài khoản đăng nhập phần 

mềm dùng chung được thay đổi mật khẩu theo quy định không lưu mật khẩu trên 

máy tính.  

+ Bên cạnh đó, hệ thống chữ ký số chuyên dùng được triển khai phục vụ công 

tác, đảm bảo an toàn thông tin cho các giao dịch điện tử. Đảm bảo an toàn, an ninh 

thông tin không bị rò rỉ hoặc bị tin tặc tấn công. 

- Việc khắc phục các sự cố ATTT xảy ra tại cơ quan:  

+ Các sự cố ATTT xảy ra tại đơn vị chủ yếu là sự cố do lỗi của hệ thống, thiết bị, 

phần mềm, hạ tầng kỹ thuật. Khi có sự cố xảy ra tại đơn vị, đ/c phụ trách công nghệ 

thông tin xã có trách nhiệm liên hệ với các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý.  

+ Trong năm 2022, các sự cố gây ảnh hưởng đến máy tính đã được khắc phục 

kịp thời và không làm gián đoạn hay đình trệ hoạt động chính của cơ quan. 

- Việc triển khai lập hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn thông tin; Triển khai các 

nội dung nhiệm vụ, phương án bảo đảm an toàn thông tin tại hồ sơ đề xuất cấp độ 

đã được phê duyệt:  Chưa triển khai thực hiện được.  

4. Hạ tầng số: 

- Về thiết bị, đường truyền: Hiện nay, UBND xã đã bố trí 16 máy tính để bàn,  

01 máy tính xách tay, 15 máy in, 02 máy scan, 01 máy photocoppy, hệ thống 

phòng họp trực tuyến, máy chiếu để phục vụ cho hoạt động của cơ quan; xã đã 
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trang bị hệ thống mạng LAN, Tốc độ, chất lượng dịch vụđường truyền Internet của 

đơn vị ở mức độ khá, đảm bảo 100% máy tính của cán bộ, công chức làm việc đều 

có kết nối mạng; tuy nhiên thời gian gần đây chất lượng đường truyền tín hiệu 

không ổn định, hay bị mất tín hiệu mạng, hoặc bị sung đột IP nên một số máy tính 

bị gián đoạn đường truyền; UBND xã đã phối hợp với đơn vị cung ứng thường 

xuyên kiểm tra, xử lý sự cố bảo đảm đường truyền thông suốt và có chất lượng. 

- UBND xã sử dụng 02 đường truyền (Trong đó có 01 đường truyền sử dụng 

cho phòng họp trực tuyến và 01 đường truyền Internet). 

5. Chính quyền số: 

5.1. Đánh giá tình hình sử dụng các phần mềm: 

Đối với phần mềm quản lý văn bản: Từ ngày 15/01/2022 thực hiện văn bản 

chỉ đạo của UBND huyện về việc sử dụng phần mềm VNPT ioffce. Đã ứng dụng 

phần mềm Quản lý văn bản và điều hành VNPT - iOffice trong việc tiếp nhận, xử 

lý, phát hành và quản lý văn bản, tổng số tài khoản được cấp là 22 (trong đó CBCC 

17, cán bộ không chuyên trách 03) UBND xã đã tiếp nhận và xửlý trên phần mềm 

1.409 văn bản, trong đó có 878 văn bản đến, 531 văn bản đi (trong đó văn bản liên 

thông 325, văn bản nội bộ 206). Nhìn chung phần mềm chưa có nhiều tính ưu việt 

như phần mềm TDOffice của Tân Dân do đó công tác sử dụng, khai thác và vận 

hành còn nhiều bỡ ngỡ và hạn chế cụ thể như: 

+ Cấu hình khá phức tạp; Mục Văn bản đến cá nhân cần xử lý không tách 

biệt rõ ràng giữa văn bản cần xử lý, văn bản phối hợp, văn bản xem để biết, do đó 

cán bộ, công chức xã phải thực hiện xử lý nhiều lần đối với một thao tác xử lý văn 

bản, tạo nên sự trùng lặp. 

+ Tính năng đăng ký Lịch công tác cho cơ quan chưa tối ưu, phải thực hiện 

nhiều thao thác, không xem được lịch công tác của huyện và lịch của cơ quan, cá 

nhân cùng cấp. 

- Phần mềm một cửa điện tử, Một cửa điện tử liên thông và Dịch vụ công trực 

tuyến mức độ cao: Về kết quả giải quyết TTHC, từ 10/12/2021 đến nay tiếp nhận 

173 hồ sơ thủ tục hành chính qua hệ thống phần mềm một cửa, một cửa liên thông. 

Số hồ sơ đã giải quyết 173 hồ sơ (Trả sớm hạn: 170 hồ sơ; Trả đúng hạn: 03 hồ 

sơ; Trễ hạn: 0 hồ sơ). Số hồ sơ đang giải quyết: 0 hồ sơ. 

- Thư điện tử công vụ: Tỷ lệ CBCC được cấp thư điện tử, tỷ lệ thường xuyên 

sử dụng đạt 97,7% (riêng tháng 02 đạt 86,4% do có 03 tài khoản cá nhân không 

đăng nhập sử dụng). Tỷ lệ lãnh đạo được cấp và thường xuyên sử dụng đạt 90% 

(riêng tháng 02 có 01 tài khoản cá nhân không đăng nhập sử dụng). 

- Phần mềm quản lý cán bộ, công chức: Xã chưa có phần mềm quản lý cán 

bộ, công chức.  

- Phần mền quản lý Tài chính - Kế toán: Hiện nay đang sử dụng 02 phần mềm 

kế toán ngân sách và phần mềm quản lý tài sản, cả hai phần mềm vẫn hoạt động tốt 

đáp ứng nhu cầu quản lý tài chính của đơn vị.  
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- Phần mềm quản lý chuyên ngành do các sở ngành triển khai (Đất đai, môi 

trường, giáo dục, y tế...): 

+ Phần mềm quản lý đất đai có phần mềm bản đồ địa chính, được công chức 

địa chính sử dụng và vận hành thường xuyên.  

+ Giáo dục có các phần mềm: Quản lý tài chính, tài sản; phần mềm cơ sở dữ 

liệu ngành; Phần mềm quản lý văn bản. 

+ Y tế: Phần mềm tiêm chủng mở rộng, phần mềm tiêm chủng covid-19, phần 

mềm quản lý khám chữa bệnh, phần mềm quản lý HIV/AIDS, phần mềm quản lý 

sốt rét, phần mềm quản lý hồ sơ sức khỏe, phần mềm thống kê báo cáo. 

Nhìn chung các phần mềm tại cơ sở đang sử dụng được vận hành đúng quy trình 

và hoạt động có hiệu quả đáp ứng được nội dung công việc tại cơ quan, đơn vị.   

5.2. Tình hình sư dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4: 

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 được UBND xã triển khai thực hiện tuy 

nhiên với khả năng và trình độ của người dân trên địa bàn việc tiếp nhận dịch vụ 

công còn nhiều hạn chế, chủ yếu vản là thực hiện TTHC bằng hồ sơ giấy; việc 

người dân  lập tài khoản cá nhân thì chưa thể thực hiện được. Để có được hồ sơ 

trên một cửa liên thông với mức độ 3,4 công chức xã phải tự đóng vai công dân 

giải quyết và thực hiện thủ tục hành chính. 

5.3. Tình hình triển khai sử dụng hệ thống thông tin do cơ quan triển khai:   

- Về hệ thống thông tin mạng tại cơ quan đang sử dụng đường truyền của 

Vinaphon với mạng LAN đến các phòng làm việc và đường truyền trực tuyến để 

phục vụ các cuộc họp từ tỉnh đến địa phương; bên cạnh đó xã còn được trang bị 

thêm 01 máy điện thoại để bàn để phục vụ thông tin liên lạc. 

- Về hệ thống Đài Truyền thanh từ khi lắp đặt sau một thời gian sử dụng do đã 

hết khấu hao và thời tiết mưa gió nên trong những năm gần đây đài thường xuyên 

bị hư hỏng. 

- Trang Thông tin điện tử hoạt động có hiệu quả hàng tháng đều đăng tải tin, 

bài theo kế hoạch từ đầu năm 2022 đến nay đã đăng tải được 120 tin bài các loại. 

- Để thuận tiện hơn trong công tác thông tin liên lạc xã thành lập các nhóm 

trên ZALO để thường xuyên liên lạc về công tác chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ 

kinh tế xã hội tại địa phương. 

6. Kinh tế số, xã hội số: 

- Về kinh tế số: Tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, cá nhân 

chuyển đổi số trong tất cả các khâu từ sản xuất, đến kinh doanh, tạo vùng nguyên 

liệu và mở rộng kinh doanh sản xuất, mở rộng thị trường; việc chuyển đổi về số 

hóa các thủ tục hành chính đã giảm chi phí về giấy mực rút ngắn được thời gian và 

các khoản chi phí cho việc đi lại giảm thiểu tốn kém cho người dân trong giao dịch 

và thực hiện các thủ tục hành chính tại địa phương.  
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- Về xã hội số: Hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng một số ứng dụng 

phục vụ đời sống dân sinh như ứng dụng báo cháy 114, sổ sức khỏe điện tử, ứng 

dụng bảo hiểm xã hội VssID... 

7. Chuyển đổi số trong lĩnh vực ưu tiên theo Quyết định số 676/QĐ-

UBND ngày 27/4/2022 của UBND tỉnh: 

Báo cáo tình hình triển khai và kết quả cụ thể đối với tất cả các lĩnh vực ưu 

tiên trong danh mục tại Quyết định số 676/QĐ-UBND ngày 24/4/2022 của UBND 

tỉnh Bắc Kạn: 

7.1. Lĩnh vực nông nghiệp 

Trên địa bàn xã có 01 HTX Bản Luông. Tuy nhiên việc ứng dụng công nghệ 

thông tin vào các hoạt động quảng bá sản phẩm và vận hành của HTX còn hạn chế. 

7.2. Lĩnh vực y tế 

- Hiện nay, Trạm y tế có 05 máy tính làm việc được kết nối mạng Internet 

đảm bảo thực hiện yêu cầu nhiệm vụ;  sử dụng thường xuyên, có hiệu quả các phần 

mềm dùng chung cho y tế do cấp trên triển khai. 

- Cán bộ, viên chức Trạm Y tế xã tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi 

dưỡng để sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng trong công việc. Nâng cao 

kỹ năng ứng dụng CNTT, bảo đảm an toàn, bảo mật trong quá trình vận hành, khai 

thác hạ tầng, ứng dụng trong công việc của cán bộ, viên chức trong việc xử lý các 

công việc hàng ngày. 

7.3. Lĩnh vực giáo dục 

- Xã có 3 trường học, các trường học sử dụng thường xuyên, có hiệu quả các 

phần mềm dùng chung của giáo dục. 

- Trong dạy học, nhà trường đã khuyến khích và đưa các bài giảng điện tử vào 

giảng dạy cho học sinh làm tăng tính sinh động của tài liệu, từ đó giúp học sinh có 

thể tiếp thu kiến thức được tốt hơn. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Kết quả đạt được: 

- Được sự quan tâm của UBND huyện và các ngành liên quan, UBND xã đã 

thực hiện khá tốt về công tác chuyển đổi số tại địa phương như: đã chủ động xây 

dựng các kế hoạch và văn bản để tổ chức triển khai thực hiện; thành lập được Ban 

Chỉ đạo và các Tổ công nghệ số cộng đồng để triển khai thí điểm với mục đích 

hình thành, phát triển chính quyền số, công dân số. 

- Chuyển đổi số đã được thực hiện trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội, 

giúp nhân dân nắm bắt nhanh hơn các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, 

các thông tin về sản xuất nông lâm nghiệp, phòng chống thiên tai, dịch bệnh,… 

Trên cơ sở nền tảng chuyển đổi số giúp cho nền kinh tế địa phương phát triển hơn. 

- UBND xã đã triển khai hiệu quả phần mềm một cửa điện tử, hồ sơ công việc 

phục vụ công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, 
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một cửa liên thông cho tổ chức, công dân; đồng thời nâng cao hơn ý thức, trách 

nhiệm, làm việc khoa học, hiệu quả hơn của đội ngũ cán bộ, công chức. 

2. Hạn chế, tồn tại: 

* Hạn chế: Công tác chuyển đổi số tại địa phương còn chậm do điều kiện 

kinh tế - xã hội của địa phương còn gặp nhiều khó khăn dẫn đến việc tiếp cận công 

nghệ thông tin, công nghệ số của người dân còn hạn chế. 

* Tồn tại:  

- Do hạ tầng cơ sở chưa đáp ứng được đầy đủ và khả năng và trình độ của 

người dân còn thấp nên việc thực hiện chuyển đổi số còn nhiều hạn chế. 

- Tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến còn thấp; dịch vụ công trực 

tuyến có phát sinh hồ sơ ở lĩnh vực bảo trợ và hộ tịch còn nhiều; dịch vụ công trực 

tuyến không phát sinh hồ sơ. Số lượng hồ sơ do người dân tự thực hiện theo hình 

thức trực tuyến trong thực tế không có, phần lớn do công chức tại bộ phận một cửa 

hỗ trợ người dân thực hiện. Việc ứng dụng CNTT, hiện đại hóa hành chính chưa 

thật sự đáp ứng yêu cầu của thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0. Chưa hình thành 

“Công dân điện tử”, trình độ hiểu biết, ứng dụng về CNTT của nhiều người dân 

trên địa bàn xã còn hạn chế. 

- Chuyển đổi số trong lĩnh vực ưu tiên theo Quyết định số 676/QĐ-UBND 

ngày 27/4/2022 của UBND tỉnh vẫn còn chung chung chưa thật sự rõ nét. 

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI HOẠT 

ĐỘNG CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG THỜI GIAN TỚI 

1. Phương hướng: 

- Phát triển Chính quyền số phục vụ vận hành tối ưu hoạt động của bộ máy, 

trong trao đổi văn bản điện tử qua mạng; xử lý hồ sơ công việc trên môi mạng, ứng 

dụng CNTT trong công tác chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc hành chính, ứng 

dụng CNTT trong quản lý cán bộ, tài chính - kế toán, hoạt động kiểm tra, giám sát 

trên môi trường số; giải quyết hiệu quả các vấn đề lớn trong phát triển kinh tế - xã 

hội, bao gồm các mục tiêu ứng dụng CNTT phục vụ quản lý, phát triển các lĩnh 

vực như y tế, giáo dục, lao động, việc làm, nông nghiệp, giao thông vận tải... 

- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn với cải cách hành 

chính trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn xã; hướng tới nâng 

cao năng suất lao động; cung cấp đầy đủ thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ 

cao, phục vụ người dân và doanh nghiệp; cắt giảm, tái cấu trúc quy trình thủ tục 

hành chính. 

2. Nhiệm vụ: 

- Nghiên cứu các giải pháp khuyến khích tổ chức, người dân tham gia chuyển 

đổi số (chính quyền số, kinh tế số, xã hội số); cung cấp, sử dụng các dịch vụ số trên 

địa bàn xã. 
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- Duy trì hoạt động Trang TTĐT của xã (mythanh.bachthong.gov.vn) hướng 

tới mục tiêu cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của xã, các dịch vụ Công trực 

tuyến mức độ 3 và 4. 

- Xây dựng, phát triển dịch vụ CNTT phục vụ người dân và tổ chức, xây dựng xã 

chuyển đổi số, từng bước xây dựng xã thông minh. Cung cấp các dịch vụ qua các kênh 

tương tác với người dân, doanh nghiệp. 

- Ứng dụng hiệu quả phần mềm Một cửa điện tử để xử lý, giải quyết các hồ sơ 

TTHC nhanh gọn, thuận tiện, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ người dân, doanh 

nghiệp sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ cao. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và trang bị kỹ năng cơ 

bản về an toàn thông tin, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, người lao động trong 

cơ quan, đơn vị và người dùng Internet trên địa bàn. 

- Nâng cao nhận thức và từng bước trang bị kỹ năng số cho trẻ em trên địa 

bàn, tổ chức các lớp dạy kiến thức, kỹ năng cho cha mẹ và trẻ em ngoài trường học 

trên địa bàn có nhận thức và kỹ năng cơ bản tự bảo vệ mình trên môi trường mạng. 

- Tăng cường đào tạo, tập huấn cho cán bộ, công chức, nâng cao trình độ 

Công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, đào tạo kỹ năng đảm 

bảo an toàn thông tin trong thời đại mới, đặc biệt chú trọng tham gia các lớp đào 

tạo, bồi dưỡng dành cho cán bộ được phân công phụ trách CNTT về kỹ năng số, 

xây dựng “Công dân điện tử”; từng bước nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ 

và khả năng tham mưu của cán bộ phụ trách Công nghệ thông tin. 

3. Giải pháp 

- Ứng dụng các kênh truyền thông đa dạng để nâng cao nhận thức, từng bước 

hình thành “văn hóa số” cho người dân, tạo điều kiện tiếp cận các dịch vụ Chính phủ 

số; ứng dụng các nền tảng đào tạo kỹ năng số, kênh tương tác trực tuyến giữa cơ quan 

nhà nước và người dân, doanh nghiệp; cung cấp ứng dụng, các nền tảng đào tạo kỹ 

năng số cho người dân; phổ cập điện thoại thông minh đến mọi người dân. 

- Ban biên tập xã kịp thời biên tập, xây dựng các chuyên mục tuyên truyền về 

ứng dụng công nghệ thông tin trên môi trường điện tử để tuyên truyền trên Trang 

thông tin điện tử của xã. 

- Đài truyền thanh xã tuyên truyền, phổ biến sâu rộng ứng dụng công nghệ 

thông tin, hình thành, phát triển kỹ năng số cho người dân, tiến tới xây dựng Công 

dân điện tử. 

- Khuyến khích các doanh nghiệp giới thiệu cho xã triển khai các phần mềm 

ứng dụng thiết thực, hiệu quả, có tính cạnh tranh trong phát triển kinh tế - xã hội, 

quốc phòng - an ninh; cung cấp dịch vụ công thông qua mạng bưu chính công 

cộng, mạng xã hội, ứng dụng của doanh nghiệp. 

- Các doanh nghiệp chủ động ưu tiên các nguồn lực để đầu tư xây dựng, phát 

triển cơ sở hạ tầng và các dịch vụ công nghệ thông tin và truyền thông trên địa bàn; 
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xác định việc thực hiện Kế hoạch này là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp 

phần phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trên địa bàn. 

- Đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ số vào triển khai Chính quyền điện 

tử/Chính quyền số như điện toán đám mây, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, chuỗi khối,… 

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

- Phủ sóng điện thoại 3G/4G trên toàn xã (hiện còn thôn Thôm Ưng chưa có 

sóng điện thoại)  

- Lắp đặt sóng wifi công cộng tại trung tâm các thôn. 

Trên đây là Báo cáo Hoạt động Chuyển đổi số trên địa bàn xã Mỹ Thanh năm 

2022./. 

Nơi nhận: 
Bản giấy: 
- Các thành viên Tổ công nghệ số xã, thôn; 
- Lưu: VT. 
Bản điện tử: 
- Phòng VH&TT huyện; 
- TT Đảng ủy, HĐND xã; 
- Lãnh đạo UBND xã; 
- MTTQ và các đoàn thể xã; 
- Công chức UBND xã. 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

     

 

Đặng Quyết Chiến 
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