
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ KỲ BẮC 

 

Số:64/KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Kỳ Bắc, ngày 21 tháng 6 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH CHI TIẾT 

Triển khai chương trình chuyển đổi số, giai đoạn 2022 - 2025 
 

                                                                                                                                                                       Đơn vị tính: Triệu đồng 

STT Nội dung nhiệm vụ 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị phối 

hợp/Hướng 

dẫn triển khai 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Dự kiến kinh phí thực hiện Ghi chú 

NS  
đơn vị 

đề nghị 
cấp trên 
hỗ trợ 

Tổng kinh 

phí 
 

I. Công tác chỉ đạo, tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức, phát triển nhân lực 

1 

Thành lập Ban Chỉ đạo 

chuyển đổi số xã Kỳ Bắc, 

Quy chế và Kế hoạch hoạt 

động của BCĐ  

Ban Văn 

hóa 
Văn phòng - TK 2022    

 

2 

Chỉ đạo, rà soát, đánh giá 

kết quả công tác Chuyển 

đổi số  để lãnh đạo, chỉ đạo 

Ban Văn 

hóa 

Văn phòng – 

TK, MTTQ, các 

đoàn thể và các 

công chức 

chuyên môn 

Thường 

xuyên 
   

 

3 

Xây dựng Kế hoạch và tổ 

chức thực hiện tuyên 

truyền, tập huấn về chuyển 

đổi số cho cán bộ công 

chức, người dân, doanh 

nghiệp, HXT trên địa bàn 

xã hàng năm 

Ban Văn 

hóa 

Văn phòng – 

TK, MTTQ, các 

đoàn thể và các 

công chức 

chuyên môn 

Hàng 

năm 
    

II. Các nội dung thực hiện chuyển đổi số 

1 Nâng cao chất lượng đội ngũ 

1.1 

Tổ chức các hội nghị về 

“Chuyển đổi số, phát triển 

chuyển đổi số” 

Ban Văn 

hóa 

Văn phòng – 

TK, MTTQ, các 

đoàn thể và các 

2022-

2025 
    



công chức 

chuyên môn 

1.2 

Tập huấn nâng cao trình độ 

CNTT, ATTT, sử dụng các 

hệ thống thông tin của tỉnh 

cho các cán bộ công chức 

toàn huyện 

UBND 

xã 

Văn phòng – 

TK, MTTQ, các 

đoàn thể và các 

công chức 

chuyên môn 

2022-

2025 
  

 

 

10.000 

 

 

 

2 Phát triển Chính quyền số 

2.1 Nâng cấp hạ tầng số 

- 

Trang bị  thiết  bị CNTT 

cho cán bộ, công chức xã 

để thực hiện nhiệm vụ 

Chuyển đổi số, vận hành 

chính quyền số 

UBND 

xã 

Văn phòng – 

TK, MTTQ, các 

đoàn thể và các 

công chức 

chuyên môn 

2022-

2025 
 150.000 150.000  

- 
Mua sắm thiết bị văn phòng 

và các phòng họp 

UBND 

xã 

Ban tài chính, 

Văn phòng – 

TK, MTTQ, các 

đoàn thể và các 

công chức 

chuyên môn 

2022-

2025 
10.000 45.000 55.000  

- 

Phủ sóng 4G và mạng cáp 

quang 100% địa bàn dân cư 

trên địa bàn xã 

Ban Văn 

hóa 

Ban tài chính, 

Văn phòng – 

TK,  

2022-

2025 
10.000 30.000 40.000 

Thụ hưởng theo 

chương trình của 

tỉnh, xã chủ động 

phối hợp, triển 

khai theo quy 

định 

2.2. Nâng cấp và nâng cao hiệu quả khai thác ứng dụng các nền tảng phần mềm chính quyền số 

- 

Phát triển các cơ sở dữ liệu 

chuyên ngành phục vụ hoạt 

động của chính quyền, 

hướng tới CĐS 

Ban Văn 

hóa 

MTTQ, các 

đoàn thể và 

công chức 

chuyên môn 

2022-

2025 
   

Thụ hưởng, phối 

hợp thực hiện 

theo chương trình 

của tỉnh 

- 

Ứng dụng Hệ thống báo 

cáo, chỉ tiêu tổng hợp định 

kỳ và báo cáo thống kê về 

Ban Văn 

hóa 

MTTQ, các 

đoàn thể và 

công chức 

2022-

2025 
   

Chủ động phối 

hợp thực hiện 

theo kế hoạch của 



kinh tế - xã hội được thực 

hiện trực tuyến, liên thông 

với hệ thống báo cáo của 

tỉnh và quốc gia 

chuyên môn tỉnh, huyện, 

VNPT hỗ trợ 

- 

Triển khai các biện pháp 

bảo đảm an toàn thông tin 

tại UBND  xã 

 

Ban Văn 

hóa 

MTTQ, các 

đoàn thể và 

công chức 

chuyên môn 

2022-

2025 
 10.000 10.000 

Huy động sự hỗ 

trợ của tỉnh, 

huyện và các 

doanh nghiệp và 

xã đối ứng 

3 Xây dựng xã hội số 

- 
Triển khai hệ thống truyền 

thanh thông minh 

Ban Văn 

hóa 

MTTQ, các 

đoàn thể và 

công chức 

chuyên môn 

2023  100.000 100.000  

- 

Tổ chức tuyên truyền cho 

người nhân về việc sử dụng 

các dịch vụ công, ứng dụng 

di động, các dịch vụ tiện 

ích trong chuyển đổi số 

Ban Văn 

hóa 

MTTQ, các 

đoàn thể và 

công chức 

chuyên môn 

2022-

2025 
 5000 5000 

Hỗ trợ người dân 

nắm bắt và sử 

dụng được các 

dịch vụ số 

- 
Triển khai phần mềm An 

sinh xã hội 

Văn hóa 

chính 

sách 

MTTQ, các 

đoàn thể và 

công chức 

chuyên môn 

2023-

2025 
 20.000 20.000  

- 

 Hỗ trợ các đơn vị thôn 

xóm lắp đặt các trang thiết 

bị CNTT để hình thành mô 

hình làng xã thông minh 

Ban Văn 

hóa 

Văn phòng –

TK, MTTQ, các 

đoàn thể và 

công chức 

chuyên môn 

2022-

2025 
 150.000 150.000 

Huy động quỹ 

hoạt động của khu 

dân cư và hỗ trợ 

của doanh nghiệp 

4 Xây dựng kinh tế số 

- 

Triển khai ứng dụng thanh 

toán trực tuyến trong thu 

phí, lệ phí: DVC, Giáo dục, 

Y tế, CTCC, đóng góp nhân 

dân 

UBND 

xã 

MTTQ, các 

đoàn thể và 

công chức 

chuyên môn 

2022-

2025 
   

Thụ hưởng theo 

chương trình của 

tỉnh, huyện và hỗ 

trợ của doanh 

nghiệp 



 

Tổ chức các chương trình 

hỗ trợ ứng dụng các nền 

tảng công nghệ số trong sản 

xuất, kinh danh; đưa các 

sản phẩm chủ lực, các sản 

phẩm OCOP, VietGap của 

xã lên các sàn thương mại 

điện tử 

Ban Văn 

hóa 

MTTQ, các 

đoàn thể và 

công chức 

chuyên môn 

2023-

2025 
   

Kinh phí từ các 

doanh nghiệp, 

HTX, THT 

5 Chuyển đổi số một số ngành, lĩnh vực 

5.1 Triển khai các giải pháp Giáo dục thông minh 

- 

Hổ trợ máy điện thoại 

Smartphone cho học sinh 

nghèo, có hoàn cảnh khó 

khăn 

MTTQ  
Trường học 

TH&THCS,  

2022-

2024 
   

Xin hổ trợ từ cấp 

trên và vận động 

xã hội hóa từ các 

tổ chức, cá nhân 

5.2 Triển khai dịch vụ lĩnh vực Y tế 

- 

Trạm y tế xã triển khai Hệ 

thống Quản lý Trạm Y tế 

xã, phường theo Quyết định 

3532/QĐ-BYT của Bộ Y tế 

Trạm Y 

tế 
UBND xã 

2023-

2025 
 50.000 50.000  

5.4 Triển khai dịch vụ bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông 

- 

Đầu tư Hệ thống camera 

giám sát phục vụ công tác 

quản lý bảo đảm an ninh, 

trật tự và an toàn giao thông 

trên địa bàn xã 

Công an 

xã 

UBND xã, 

MTTQ, các 

đoàn thể và 

công chức 

chuyên môn 

2022-

2025 
 50.000 50.000 

Vận động xã hội 

hóa từ doanh 

nghiệp, người dân 

III Kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai 

1 
Tổ chức kiểm tra, đánh giá 

công tác triển khai  

UBND 

xã 

MTTQ, các 

đoàn thể và 

công chức 

chuyên môn 

Hàng 

năm 
  

 

 

Giám sát kết quả 

triển khai từng 

giai đoạn 

2 

Tổ chức hội nghị sơ kết 

công tác triển khai chuyển 

đổi số hàng năm 

UBND 

xã 

MTTQ, các 

đoàn thể và 

công chức 

chuyên môn 

Hàng 

năm 
  

 

 

Đánh giá kết quả 

và xây dựng kế 

hoạch cho năm 

tiếp theo 



 Tổng cộng 20.000 610.000 630.000 1.260.000 

 Bằng chữ: Một tỷ, hai trăm sáu mươi triệu đồng chẵn  
                

Nơi nhận: 
- UBND huyện; 

- Phòng VH-TT huyện; 

Gửi văn bản điện tử./. 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Tương 
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