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UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN YÊN MÔ 

 

Số:          /TB- UBND 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

           Yên Mô, ngày         tháng 9  năm  2022 

THÔNG BÁO 

Kết luận hội nghị tổng kết việc triển khai mô hình thí điểm  

chuyển đổi số trên địa bàn huyện năm 2021 

 
  

Ngày 08/9/2022, Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số 

huyện tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá kết quả triển khai mô hình thí điểm 

chuyển đổi số trên địa bàn huyện. Tham dự hội nghị gồm: Lãnh đạo UBND huyện, 

các đồng chí Uỷ viên thường trực BCĐ xây dựng CQĐT, CĐS huyện; trưởng 

BCĐ, công chức phụ trách chuyển đổi số các xã, thị trấn chuyển đổi số của huyện 

năm 2021. 

 Sau khi nghe lãnh đạo phòng Văn hoá- Thông tin (cơ quan thường trực Ban 

chỉ đạo) báo cáo đánh giá kết quả triển khai mô hình thí điểm chuyển đổi số trên 

địa bàn huyện năm 2021, các ý kiến thảo luận của các đại biểu dự hội nghị; đồng 

chí Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó trưởng Ban chỉ đạo biểu dương, đánh giá cao 

sự nỗ lực, tích cực vào cuộc của các phòng chuyên môn, các xã, thị trấn trong 

công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chuyển đổi số tại địa 

phương. Mặc dù trong điều kiện còn có nhiều khó khăn (dịch bệnh, đội ngũ cán 

bộ chưa đồng đều, lĩnh vực mới…) nhưng với sự nỗ lực quyết tâm chính trị cao 

và sự đồng hành của người dân công tác triển khai mô hình chuyển đổi số của 

huyện đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Trên tinh thần chuyển đổi số chỉ 

có điểm khởi đầu mà không có điểm kết thúc, tại hội nghị đồng chí Phó Chủ tịch 

UBND huyện, Phó trưởng Ban chỉ đạo kết luận, thống nhất một số nội dung sau: 

 1. UBND các xã, thị trấn:  

- Cần xác định nhiệm vụ chuyển đổi số là nhiệm vụ chính trị quan trọng 

của địa phương đòi hỏi tập trung cao độ của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc 

một cách chủ động, quyết liệt hơn nữa của các cấp, các ngành và toàn thể người 

dân, có sự phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ đạo. Phát 

huy triệt để vai trò của đội ngũ Tổ công nghệ số cộng đồng trong việc triển khai 

áp dụng các nền tảng công nghệ số cho cán bộ, công chức và người dân. 

- Bám sát vào yêu cầu, nhiệm vụ tại Quyết định số 733/QĐ-UBND ngày 

15/8/2022 của UBND tỉnh phê duyệt Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số tỉnh Ninh 

Bình để tự rà soát, đánh giá các yêu cầu, chỉ số của đơn vị mình từ đó tập trung 

chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt các tiêu chí theo quy định. 
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 2. Phòng Văn hoá- Thông tin: 

 - Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị tham mưu giúp UBND huyện, Ban 

chỉ đạo huyện trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyển 

đổi số của các đơn vị, địa phương.  

- Phối hợp phòng Tài chính- Kế hoạch tham mưu UBND huyện hỗ trợ kinh 

phí cho các xã, thị trấn thực hiện chuyển đổi số trong việc duy trì thiết bị, nền tảng 

phục vụ chuyển đổi số đảm bảo đúng các quy định. Tổng hợp ý kiến, kiến nghị, 

đề xuất của các đơn vị tham mưu UBND huyện báo cáo sở Thông tin và Truyền 

thông, UBND tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị chuyển đổi số đạt hiệu 

quả, mang tính bền vững. 

- Phối hợp phòng Giáo dục- Đào tạo huyện thành lập tổ công tác kiểm tra 

chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục tại các nhà trường trên địa bàn huyện. 

3. Các thành viên ban chỉ đạo của huyện:  

Căn cứ nhiệm vụ được phân công thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các đơn 

vị thực hiện chuyển đổi số đảm bảo tiến độ, chất lượng, yêu cầu đề ra. 
 

 UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị biết, triển khai thực hiện 

nghiêm túc và hiệu quả kết luận trên./. 

   

Nơi nhận:                                                               
- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Các thành viên BCĐ chuyển đổi số huyện; 

- Các xã: Yên Hoà, Khánh Thịnh, Yên Mạc, 

Yên Từ, Yên Đồng, Yên Thành và Thị trấn 

Yên Thịnh; 

- Lưu: VT. 

            

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 
 

  Tạ Ngọc Huế 
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