
Phụ lục 2: Danh mục các nhiệm vụ phát triển chính quyền số, chuyển đổi số, đảm bảo an toàn thông tin mạng 

 triển khai thực hiện trong năm 2023 

 (Kèm theo Kế hoạch số:        /KH-UBND, ngày       /12/2022 của UBND huyện) 

 

Stt Nội dung Đơn vị chủ trì Mục tiêu, nội dung, quy mô Thời gian 

thực hiện 

Ghi chú 

I Nhóm nhiệm vụ về phát triển dữ liệu số 

 Số hoá kết quả giải quyết thủ tục 

hành chính còn hiệu lực đang được 

lưu trữ trên địa bàn huyện 

Văn phòng HĐND và 

UBND huyện 

*Mục tiêu: Nhằm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu,yêu cầu, 

nhiệm vụ của Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2022 

của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử 

tại các cơ quan nhà nước cấp huyện, cấp xã trên địa bàn 

huyện. 

* Nội dung, quy mô: Tiếp tục số hoá các bản kết quả giải 

quyết TTHC còn hiệu lực đang được lưu trữ trên địa bàn 

huyện theo lộ trình tại Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 

23/12/2020 và Văn bản số 41/UBND-VP7 ngày 25/01/2022 

của UBND tỉnh về điều chỉnh nội dung Kế hoạch số 

132/KH-UBND. 

Năm 2023 

và các năm 

tiếp theo 

 

II Nhóm nhiệm vụ về phát triển Chính quyền số 

 Triển khai thực hiện chuyển đổi số 

tại 04 đơn vị theo Mô hình chuyển 

đổi số cấp xã, phiên bản 1.0 trên địa 

bàn huyện 

- Phòng VH&TT huyện;  

- UBND các xã: Yên Lâm, 

Yên Nhân, Khánh Dương và 

Khánh Thượng 

*Mục tiêu, nội dung, quy mô: Theo Kế hoạch số 157/KH-

UBND ngày 13/10/2022 của UBND huyện triển khai thực 

hiện mô hình Chuyển đổi số cấp xã trên địa bàn huyện Yên 

Mô (phiên bản 1.0). 

Năm 2023 

 

 

 

III Nhóm nhiệm vụ về phát triển Kinh tế số, Xã hội số 

 Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt 

động của Tổ công nghệ số cộng 

đồng trên địa bàn huyện để thực 

hiện mục tiêu chuyển đổi số cấp xã, 

chuyển đổi số trong xây dựng 

NTM 

UBND các xã, thị trấn; 

Phòng VH&TT, các đoàn 

thể, tổ chức chính trị-xã hội 

*Mục tiêu: Phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả 

hoạt động các Tổ công nghệ số cộng đồng trong việc tuyên 

truyền, phố biến, hỗ trợ người dân sử dụng các dịch vụ, công 

nghệ số tiện ích thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số, 

huyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn 

huyện. 

* Nội dung, quy mô: Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp 

nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Tổ công nghệ 

số cộng đồng góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn 

Năm 2023 

và các năm 

tiếp theo 

 



hành các mục tiêu chuyển đối số cấp xã, chuyển đổi số trong 

xây dựng nông thông mới:  

- Hỗ trợ một số trang thiết bị, các tài liệu tuyên truyền phục 

vụ hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng ở một số địa 

phương để tuyên truyền, hướng dẫn người dân tham gia, sử 

dụng các dịch vụ công trực tuyến; hỗ trợ các hộ sản xuất 

nông nghiệp, người dân mua bán sản phẩm dịch vụ trên môi 

trường mạng, sàn thương mại điện tử; thúc đẩy thực hiện các 

chỉ tiêu về y tế, giáo dục, thanh toán không tiền mặt phục vụ 

phát triển kinh tế số, xã hội số trên địa bàn huyện. 

- Hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức các hoạt động phổ biến khóa 

học “Phổ cập kỹ năng số cộng đồng” trên Nền tảng học trực 

tuyến của Bộ Thông tin và Truyền thông đến các thành viên 

trong tổ, người dân để sử dụng; 

- Tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá hoạt động của Tổ công 

nghệ số cộng đồng tại một số địa phương có cách làm hay, 

hiệu quả để tuyên truyền, phố biến, nhân rộng. 

IV Nhóm nhiệm vụ về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin 

 Trang bị phần mềm diệt virus bản 

quyền phục vụ đảm bảo an toàn 

thông tin, dữ liệu cho các thiết bị 

đầu cuối tại các cơ quan nhà nước 

trên địa bàn huyện. 

Các phòng, ban, ngành của 

huyện; UBND các xã, thị 

trấn. 

* Mục tiêu: Phục vụ hoạt động an toàn, ổn định, hiệu quả 

cho các thiết bị đầu cuối tại các cơ quan, đơn vị. 

* Nội dung, quy mô: Mua, trang bị phần mềm bản quyền 

diệt Virus, cài đặt cho các máy tính, thiết bị đầu cuối tại các 

phòng, ban, ngành của huyện; UBND các xã, thị trấn. 

Năm 2023 

và các năm 

tiếp theo 
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