
UBND HUYỆN KIM SƠN 

BCĐ CHUYỂN ĐỔI SỐ 

 

Số:        /CV-BCĐ 

V/v triển khai thực hiện chuyển đổi số 

năm 2022 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

            Kim Sơn, ngày       tháng 6 năm 2022 

 

             
 

 Kính gửi:  

- Phòng Văn hóa và Thông tin huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 03/3/2022 của UBND huyện về 

Phát triển chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng huyện 

Kim Sơn trong năm 2022 sẽ có 10 xã, thị trấn hoàn thành chuyển đổi số, các đơn vị 

còn lại sẽ hoàn thành trong năm 2023, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số huyện yêu cầu các 

cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 

1. UBND các xã, thị trấn (kể các xã không thuộc diện phải hoàn thành 

chuyển đổi số trong năm 2022): 

+ Thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo chuyển đổi số xã, Tổ giúp việc Ban chỉ 

đạo chuyển đổi số. Xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho 

các thành viên Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc. 

+ Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, lợi ích của việc chuyển đổi số bằng 

nhiều hình thức khác nhau để tạo sự đồng thuận trong cán bộ và Nhân dân. 

+ Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tiến hành khảo sát thực trạng hạ tầng của 

xã một cách khách quan, chính xác. Gửi các phiếu khảo sát về Ban chỉ đạo chuyển 

đổi số huyện (qua Phòng Văn hóa và Thông tin huyện trước ngày 20/6/2022). 

( Có các văn bản mẫu gửi kèm) 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện (cơ quan thường trực của Ban chỉ 

đạo chuyển đổi số huyện): 

- Hướng dẫn các xã, thị trấn triển khai các nội dung liên quan đến chuyển 

đổi số theo Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 03/3/2022 của UBND huyện. 

- Tổng hợp thực trạng, đề xuất các nhiệm vụ cần thực hiện để chuyển đổi số 

thành công cho các xã, thị trấn. 

- Phối hợp các cơ quan, đơn vị hỗ trợ các giải pháp kỹ thuật để các xã, thị 

trấn thực hiện việc chuyển đổi số thành công. 

Đây là nội dung mới, khó, Ban Chỉ đạo yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm 

túc triển khai thực hiện đảm bảo thời gian, hiệu quả. 
    

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh (để b/c). 

- Ban chỉ đạo chuyển đổi số huyện; 

- Lưu: BCĐ.. 

TM. BAN CHỈ ĐẠO 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN  

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

 Nguyễn Cao Sơn 
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