
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐĂK HÀ  
 

Số:         /UBND-VHTT 

      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

              Đăk Hà, ngày       tháng      năm 20222019 
V/v tăng cường triển khai công tác 

Chuyển đổi số trên địa bàn huyện 

 
          Kính gửi:  

   - Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; 

 - Công an huyện; 

                                                     - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Công văn số 3248/UBND-KGVX, ngày 29/9/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Kon Tum, về tăng cường triển khai công tác Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh; Căn 

cứ Văn bản số 1816/STTTT-BCVT&CNTT, ngày 05/10/2022 của Sở Thông tin và Truyền 

thông, về đôn đốc hoàn thành Chương trình bồi dưỡng về Chuyển đổi số cho Lãnh đạo 

UBND cấp xã. 

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị huyện; Ủy ban nhân dân các 

xã, thị trấn triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Tăng cường công tác tuyên truyền về Chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Huy động hiệu 

quả mọi nguồn lực tham gia Chuyển đổi số; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính 

trị, sự ủng hộ, tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Việc chuyển 

đổi số được triển khai trên tất cả các lĩnh vực, ngành nghề, có trọng tâm, trọng điểm và 

thực hiện một cách thực chất, tránh đầu tư dàn trải, lãng phí.  

- Trên cơ sở các nhiệm vụ đã được phân công tại Kế hoạch Chuyển đổi số trên địa 

bàn huyện Đăk Hà đến năm 2025 và các văn bản chỉ đạo khác của sở, ngành có liên 

quan, khẩn trương rà soát nhu cầu thực hiện chuyển đổi số của cơ quan, đơn vị, địa 

phương mình một cách phù hợp. Gửi về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng VH-TT 

huyện) để tổng hợp, xây dựng kế hoạch triển khai đồng bộ trên địa bàn huyện. Hoàn 

thành chậm nhất trong tháng 10 năm 2022. 

- Phối hợp với Phòng VH-TT huyện rà soát, đánh giá an toàn thông tin, an ninh 

mạng và triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn các hệ thống thông tin, cơ sở 

dữ liệu, tránh lột lọt thông tin. 

- Rà soát, đăng ký, phân bổ nguồn lực cho việc phát triển và triển khai các nền tảng 

số, đặc biệt là bố trí kinh phí cho năm 2023. Tập trung phát triển, nâng cao chất lượng 

nguồn nhân lực phục vụ Chuyển đổi số và bảo đảm an ninh, an toàn thông tin cho các 

hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước. 



- Riêng Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chỉ đạo các đồng chí cán bộ, lãnh đạo 

cấp xã1 tham gia hoàn thành Chương trình bồi dưỡng về Chuyển đổi số cho Lãnh đạo 

UBND cấp xã theo văn bản số 1816/STTTT-BCVT&CNTT, ngày 05/10/2022 và Văn 

bản số 1613/STTTT-BCVT&CNTT, ngày 08/9/2022 của Sở Thông tin và truyền thông 

tỉnh Kon Tum. Tập trung đẩy mạnh hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng về hỗ 

trợ, hướng dẫn người dân sử dụng các nền tảng số.  

2. Phòng Văn hóa - Thông tin 

- Hướng dẫn, định hướng các cơ quan, đơn vị thực hiện công tác tuyên truyền tăng 

cường thời gian, thời lượng tuyên truyền về lợi ích của Chuyển đổi số đến người dân, 

doanh nghiệp; giúp người dân, doanh nghiệp nâng cao nhận thức, hiểu rõ về lợi ích và 

hiệu quả. 

- Chủ trì, phối hợp với Công an huyện và các đơn vị có liên quan rà soát, đánh giá 

an toàn thông tin, an ninh mạng và triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn các 

hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, tránh lộ lọt thông tin. Hướng dẫn kỹ thuật các thành 

phần công nghệ thông tin thiết yếu, cần thiết, yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật, yêu 

cầu bảo đảm an toàn, an ninh mạng; huớng dẫn về áp dụng tiêu chuẩn định mức triển 

khai Đề án 06 (phiên bản 1.0). 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu xây dựng kế hoạch thực 

hiện Chuyển đổi số trên địa bàn huyện Đăk Hà năm 2023. Hoàn thành chậm nhất trong 

tháng 12 năm 2022 để triển khai, thực hiện. 

3. Văn phòng HĐND-UBND huyện: 

Tăng cường triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng 

Dịch vụ công trực tuyến. Triển khai ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực 

điện tử để cung cấp dịch vụ công trực tuyến, ưu tiên triển khai đối với các dịch vụ công 

thiết yếu nêu tại Quyết định số 06/QĐ-TTg, ngày 06 tháng 01 năm 2022 và Quyết định 

số 422/QĐ-TTg, ngày 04 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ khi cơ sở dữ liệu 

được hoàn thiện và được các cấp đưa vào vận hành, sử dụng. 

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch:  

Phối hợp Phòng Văn hóa - Thông tin huyện tham mưu trình cấp thẩm quyền bố trí 

kinh phí sự nghiệp cho việc phát triển và triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số năm 

2023 và các năm tiếp theo theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản 

quy định hiện hành, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách địa phương và phân cấp 

ngân sách nhà nước hiện hành. 

5. Phòng Nội vụ: 

Phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin và các đơn vị có liên quan tham mưu, 

triển khai các chương trình, kế hoạch đào tạo hằng năm tập trung phát triển, nâng cao 

                                                           
1 Có danh sách cán bộ lãnh đạo tham gia tập huấn cụ thể do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon Tum triệu tập 



chất lượng nguồn nhân lực phục vụ Chuyển đổi số và bảo đảm an ninh, an toàn thông 

tin cho các hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước. Tham mưu bố trí công chức chuyên 

môn công nghệ thông tin/điện tử viễn thông tại các cơ quan, đơn vị đáp ứng yêu cầu 

chuyển đổi số tại địa phương, đơn vị. 

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển 

khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                            
- Như trên (t/h);                  

- Sở Thông tin và Truyền thông (b/c);                      

- TT Huyện ủy (b/c); 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện (c/đ); 

- LĐ, CV VP; 

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Thị Thương 
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