
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐÌNH LẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /UBND-VHTT  Đình Lập, ngày       tháng 5 năm 2022 

PHÁT ĐỘNG THI ĐUA 

Thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn huyện Đình Lập năm 2022 

 

Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 27/4/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc phát động phong trào thi đua thực hiện chuyển đổi số trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022; Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 06/5/2022 

của UBND huyện về chuyển đổi số năm 2022 trên địa bàn huyện Đình Lập; 

Chủ tịch UBND huyện phát động phong trào thi đua thực hiện chuyển đổi số 

trên địa bàn huyện Đình Lập năm 2022 như sau: 

I. CHỦ ĐỀ THI ĐUA 

“Quyết tâm thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chuyển đổi số 

năm 2022”. 

II. NỘI DUNG THI ĐUA 

1. Phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chuyển đổi số năm 2022, cụ 

thể như sau: 

- Phấn đấu 50% báo cáo của các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện 

trực tuyến. 

- Phấn đấu 80% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 40% hồ sơ công việc tại 

cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí 

mật nhà nước).  

- Phấn đấu 20% đơn vị cấp xã có hệ thống thông tin truyền thanh cơ sở 

ứng dụng công nghệ số, nền tảng số. 

- 100% các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các cơ quan, đơn vị hành 

chính nhà nước hoạt động trên nền tảng điện toán đám mây của tỉnh (Lạng Sơn 

Cloud). 

- Phấn đấu tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ đạt 80%. 

- Phấn đấu tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến đạt từ 20%.  

- Triển khai Nền tảng “Công dân số - Xứ Lạng”: tập huấn, giao  nhiệm  vụ 

cho Tổ công nghệ cộng đồng số triển khai đến 70% dân số có app Công dân số - 

Xứ Lạng từ 15 tuổi trở lên. 

- Phấn đấu tỷ lệ hộ gia đình có cửa hàng số cho người mua và người bán 

giao dịch trên nền tảng thương mại điện tử đạt trên 50%.  

2. Đẩy mạnh tuyên truyền, chuyển đổi nhận thức về chuyển đổi số gắn với 

tuyên truyền các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc 

phòng, an ninh của huyện. Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã, 
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thị trấn chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chuyển đổi số gắn 

với các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. 

3. Thi đua chuyển đổi số, phát triển chính quyền số trong hoạt động của các 

cơ quan nhà nước mà trọng tâm là hạ tầng số, chuẩn hóa dữ liệu số, lưu trữ hồ sơ 

điện tử, tạo lập cơ sở dữ liệu mở phục vụ người dân, doanh nghiệp khai thác, truy 

cập, sử dụng, phát triển các nền tảng số, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 

3, 4 góp phần công khai, minh bạch, phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, thúc đẩy 

phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chỉ số xếp hạng về chuyển đổi số. 

4. Thi đua chuyển đổi số trong quản lý các ngành, lĩnh vực du lịch, y tế, 

giáo dục, tài nguyên và môi trường, nông nghiệp, giao thông vận tải, xây dựng, 

công nghiệp, thương mại. Tăng cường số hóa cơ sở dữ liệu trong các ngành, lĩnh 

vực của huyện; xây dựng hình ảnh, văn hóa con người Đình Lập thân thiện, văn 

minh và có trách nhiệm trên không gian mạng. 

5. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong hoạt động quản lý, điều hành, 

chuyển đổi phương thức hoạt động trong các thành phần của nền kinh tế; xây 

dựng và triển khai các chương trình, đề án hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn 

huyện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số vào quản lý, quy trình sản xuất, 

phát triển sản phẩm từ ứng dụng công nghệ số để nâng cao năng lực cạnh tranh 

của doanh nghiệp.  

6. Sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn từ ngân sách địa phương, ngân 

sách trung ương và nguồn vốn xã hội hóa để đầu tư, nâng cấp hạ tầng số đồng 

bộ, hiện đại, sẵn sàng đáp ứng quá trình chuyển đổi số, xây dựng chính quyền 

số, kinh tế số, xã hội số của huyện. 

7. Đẩy mạnh phát triển cửa hàng số và tài khoản thanh toán điện tử cho hộ 

gia đình, người dân; tuyên truyền, vận động, tổ chức các lớp bồi dưỡng về ứng 

dụng công nghệ số cho người dân, hộ gia đình để từ đó thay đổi phương thức, 

quy trình tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa theo cách làm truyền thống, giúp cho hộ 

gia đình ứng dụng công nghệ số trong tiêu thụ sản phẩm nông sản. 

8. Phát động trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thi đua có nhiều 

sáng kiến, giải pháp hữu ích trong việc xây dựng, tổ chức thực hiện, kiểm tra, 

hướng dẫn về chuyển đổi số và phát triển sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh 

mới dựa trên công nghệ số, internet và không gian mạng; có nhiều đóng góp về 

công sức, trí tuệ, vật chất, sáng kiến vào chuyển đổi số.  

III. THỜI GIAN THI ĐUA 

1. Thời gian: Từ ngày phát động thi đua đến hết tháng 12 năm 2022. 

2. Tổng kết phong trào thi đua: Trong tháng 01/2023. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, các tổ chức, 

doanh nghiệp trên địa bàn huyện tổ chức triển khai các phong trào thi đua gắn với 

nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, kế hoạch của cơ quan, đơn vị; xác định, phấn 

đấu hoàn thành các mục tiêu chuyển đổi số của huyện năm 2022 là nhiệm vụ quan 
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trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Kết thúc đợt thi đua bình 

xét khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc đề nghị 

thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND huyện khen thưởng và đề nghị 

cấp trên khen thưởng. 

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức 

chính trị - xã hội huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, 

hội viên, Nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia chương trình chuyển đổi số. 

3. Các doanh nghiệp bưu chính viễn thông trên địa bàn huyện, các doanh 

nghiệp thực hiện chuyển đổi số xây dựng kế hoạch thực hiện, chủ động, tiên 

phong thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động của doanh nghiệp. 

4. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin triển khai phát động; phối hợp với 

Phòng Nội vụ tham mưu tổng kết phong trào thi đua, lựa chọn các tập thể, cá 

nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trình Chủ tịch UBND huyện xem xét, khen 

thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng. 

5. Giao Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin 

theo dõi việc tổ chức, triển khai phong trào thi đua, xây dựng hướng dẫn khen 

thưởng, thẩm định thành tích và trình Chủ tịch UBND huyện xem xét, khen 

thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng. 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các cụm, khối thi đua trên địa 

bàn huyện tổ chức triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Hội đồng TĐKT tỉnh; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Thành viên HĐ TĐKT huyện; 

- Các cụm thi đua huyện; 

- C, PVP HĐND và UBND huyện,  

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các doanh nghiệp trên địa bàn huyện; 

- Lưu: VT, VHTT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

                 Nguyễn Văn Hà 
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