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BÁO CÁO
Kết quả triển khai công tác chuyển đổi số 06 tháng đầu năm 2022
phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2022
––––––––––––––
Thực hiện Công văn số 870/STTTT-CNTTVT ngày 05/7/2022 của Sở
Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La về việc báo cáo kết quả triển khai nhiệm
vụ chuyển đổi số 6 tháng đầu năm. Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Nhai báo cáo
kết quả cụ thể như sau:
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Xây dựng kế hoạch triển khai
Cụ thể hóa chỉ đạo của tỉnh ủy, huyện ủy, UBND huyện đã cụ thể hóa nhiệm
vụ chuyển đổi số trên địa bàn huyện qua các kế hoạch:
- Kế hoạch số 295/KH-UBND ngày 25/11/2020 của UBND huyện Quỳnh Nhai
về chuyển đổi số huyện Quỳnh Nhai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;
- Kế hoạch số 326/KH-UBND ngày 10/11/2021 của UBND huyện Quỳnh
Nhai triển khai thực hiện Quyết định 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ
tướng Chính phủ và Nghị quyết số 17/NQ-TU ngày 31/8/2021 của Ban Thường
vụ tỉnh ủy về Chuyển đổi số tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 – 2025, định hướng
đến năm 2030.
- Kế hoạch số 348/KH-UBND ngày 03/12/2021 của UBND huyện Quỳnh
Nhai phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng huyện Quỳnh
Nhai năm 2022.
2. Công tác tuyên truyền phổ biến các văn bản về chuyển đổi số
UBND huyện đã có các văn bản triển khai các nội dung về chuyển đổi số
và áp dụng các phần mềm, hệ thống dùng chung của tỉnh để phục vụ công tác
chuyển đổi số như:
- Công văn số 536/UBND-VHTT ngày 10/3/2021 về việc tham gia khảo
sát đánh giá chỉ số chuyển đổi số tỉnh Sơn La năm 2020.
- Công văn số 547/UBND-VHTT ngày 11/3/2021 về việc tham gia ý kiến
vào dự thảo Kế hoạch triển khai “chương trình chuyển đổi số ngành Thư viện đến
năm 2025, định hướng đến năm 2030” giai đoạn 2021 – 2025.
- Công văn số 1131/UBND-VHTT ngày 19/5/2021 tham gia ý kiến vào dự
thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ tỉnh ủy về Chương trình chuyển đổi số tỉnh
Sơn La, giai đoạn 2021 - 2025 định hướng đến 2030.
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- Công văn số 2004/UBND-VHTT ngày 17/8/2021 góp ý dự thảo Chiến
lược hạ tầng số đến năm 2025 và định hướng đến 2030; dự thảo Đề án khuyến
khích doanh nghiệp tư nhân tham gia xây dựng hạ tầng viễn thông và các hạ tầng
khác cho chuyển đổi số quốc gia.
- Công văn số 2310/UBND-VHTT ngày 15/9/2021 góp ý Dự thảo Quyết
định thành lập BCĐ thực hiện Nghị quyết 17 của BTV tỉnh ủy về chuyển đổi số
- Công văn số 2931/UBND-VHTT ngày 18/11/2021 thực hiện nhiệm vụ
chuyển đổi số huyện Quỳnh Nhai giai đoạn 2021-2030.
3. Kết quả thực hiện
- 100% cán bộ, công chức viên chức các cơ quan, đơn vị trực thuộc, UBND
11 xã được quán triệt các nội dung cơ bản về nhiệm vụ chuyển đổi số và xây dựng
được kế hoạch thực hiện tại từng cơ quan, đơn vị.
- Từng bước định hướng và chuyển đổi dần nhận thức của cấp ủy, chính
quyền và Nhân dân trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai về nhiệm vụ chuyển đổi số từ
thấp đến cao.
- Chủ động xây dựng được lộ trình chuyển đổi số trên địa bàn huyện Quỳnh
Nhai, ưu tiên các ngành có thế mạnh như Y tế, Giáo dục, Du lịch trong chuyển
đổi số làm mô hình thử nghiệm nhằm củng cố giải pháp thực hiện các bước chuyển
đổi lớn trong tương lai.
- UBND 11 xã, các cơ quan chuyên môn đã áp dụng chứng thư số trong các
giao dịch điện tử và sử dụng để phát hành trao đổi văn bản điện tử.
- Hoàn thành việc rà soát danh mục thủ tục hành chính mức độ 1, mức độ
2, mức độ 3, mức độ 4. Cải thiện và hoàn thiện các quy trình nội bộ của thủ tục
hành chính, hướng dẫn chỉ đạo cán bộ, công chức tiếp nhập và trả kết quả của bộ
phận tiếp nhận trả kết quả cấp huyện, xã hoàn thành việc số hóa tài liệu của công
dân khi tiếp nhận và trả kết quả.
- Định hình được công tác thông tin tuyên truyền và phản ánh hoạt động
của cơ quan, đơn vị thông quan Cổng thông tin điện tử huyện và Trang thông tin
điện tử của 11 xã.
- Thí điểm thành lập tổ chuyển đổi số cộng đồng tại 11 xã và một số bản
trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai.
II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI
NĂM 2022

1. Phương hướng
- Chủ động xây dựng lộ trình hoàn thiện các hệ thống thông tin nội bộ
- Đẩy mạnh việc áp dụng chứng thư số trong giao dịch điện tử và trao
đổi văn bản trong hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.
- Nâng cao chất lượng các cuộc họp trực tuyến, hỗ trợ các cơ quan, đơn
vị trong việc sử dụng các hệ thống thông tin.
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- Hình thành dần tư duy chuyển đổi số trong mọi lĩnh vực, hoạt động
công vụ.
3. Nhiệm vụ
- Rà soát lại toàn bộ hệ thống mạng nội bộ (LAN) trong cơ quan, đơn vị.
bước đầu kết nối thành một thể thống nhất.
- Kết nối mạng nội bộ vào hệ thống mạng chuyên dùng của tỉnh Sơn La.
- Tiếp tục rà soát đề xuất thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4 đảm
bảo phục vụ tốt các hoạt động của người dân và doanh nghiệp.
- Hướng dẫn UBND các xã triển khai hệ thống mạng chuyên dùng.
Trên đây là Báo cáo Kết quả triển khai công tác chuyển đổi số 06 tháng
đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2022 của UBND huyện
Quỳnh Nhai./.
Nơi nhận:
- Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, VHTT(Nhất); PT 05b.
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