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KẾ HOẠCH 

Chuyển đổi số năm 2022 trên địa bàn phường Thuận Phước 

 
 

Căn cứ Quyết định số 2870/QĐ-UBND ngày 28/8/2021 của UBND thành 

phố Đà Nẵng ban hành Đề án Chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến 

năm 2025, định hướng đến năm 2030; 

Căn cứ Kế hoạch số 30-KH/QU ngày 25/8/2021 của Quận uỷ Hải Châu về 

quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQQ/TU ngày 17/6/2021 của 

Thành uỷ về “Chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030”; 

Căn cứ Kế hoạch số 267/KH-UBND ngày 31/12/2021 của UBND quận Hải 

Châu về Chuyển đổi số quận Hải Châu giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 

2030; 

Căn cứ Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 31/3/2022 của UBND thành phố 

Đà Nẵng về Số hoá hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, 

chức năng quản lý của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố Đà 

Nẵng; 

Căn cứ Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 13/4/2022 của UBND thành phố về 

triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2022; 

Thực hiện Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 29/4/2022 của UBND quận 

Hải Châu về việc chuyển đổi số trên địa bàn quận Hải Châu 2022; 

Thực hiện Kế hoạch số 312/KH-UBND ngày 13/5/2022 của UBND phường 

Thuận Phước về việc chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025, hướng đến tầm nhìn 

2030; 

UBND phường Thuận Phước xây dựng kế hoạch chuyển đổi số trên địa bàn 

phường Thuận Phước năm 2022, cụ thể như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

Xác định các nội dung, nhiệm vụ chuyển đổi số trọng tâm năm 2022, phân 

công cho từng Hội, đoàn thể, công chức, Tổ công nghệ số cộng đồng tại Tổ dân 

phố triển khai thực hiện từng nhiệm vụ, có mục tiêu rõ ràng, bám sát các mục tiêu 

trọng tâm chuyển đổi số năm 2022 theo kế hoạch của thành phố, quận, định lượng, 

có thời gian hoàn thành, tạo sự thống nhất, chuyển biến mạnh mẽ, phát huy vai trò 

của người đứng đầu, làm cơ sở hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, giải phát 

Chuyển đổi số đặt ra đến năm 2025.  

II. MỘT SỐ MỤC TIÊU TRỌNG TÂM CHUYỂN ĐỔI SỐ NĂM 2022 

1. Chính quyền số  
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a) Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức 4 đủ điều kiện: đạt 100%, trong đó đặc 

biệt khuyến khích người dân giao dịch nộp lệ phí không dùng tiền mặt, quét thẻ 

momo hoặc chuyển khoản internet banking; 

b) Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ: đạt 85%; 

c) Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến: đạt 65%; 

d) Tỷ lệ số hoá hồ sơ, các giấy tờ có liên quan đến đầu vào, kết quả giải 

quyết thủ tục hành chính: đạt 50% (từ ngày 01/12/2022); 

e)  Tỷ lệ các báo cáo thuộc phân cấp cho phường thực hiện trực tuyến: đạt 

50%; 

g) Tỷ lệ số hoá hồ sơ lưu các thủ tục hành chính như: Các loại sổ hộ tịch, hồ 

sơ lưu các lĩnh vực như: LĐTB&XH; hộ tịch; đất đai… thuộc các năm 2021 trở về 

trước: đạt 50% (từ ngày 01/05/2022). 

2. Kinh tế số 

a) Tỷ lệ biên lai điện tử đối với các thủ tục hành chính: đạt 100%; 

b) Dự kiến các khoản thu phí, lệ phí của TDP thực hiện thu theo biên lai 

điện tử: đạt 100%. 

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ 

1. Về chuyển đổi nhận thức 

a) Rà soát, củng cố thành lập Tổ công tác chuyển đổi số của UBND phường 

Thuận Phước do Chủ tịch UBND phường làm Tổ trưởng; 

- Nội dung thực hiện: Tham mưu rà soát thành lập Tổ công tác chuyển đổi 

số của UBND phường Thuận Phước do Chủ tịch UBND phường làm Tổ trưởng; 

xây dựng quy chế và phân công nhiệm vụ của từng cá nhân; 

- Thời gian thực hiện: Tháng 5 năm 2022. 

b) Rà soát, thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng tại 60 Tổ dân phố; 

- Nội dung thực hiện: Tham mưu rà soát thành lập Tổ công nghệ số cộng 

đồng tại 60 Tổ dân phố do Tổ trưởng TDP làm Tổ trưởng; 

- Thời gian thực hiện: Tháng 4 năm 2022. 

c) Củng cố, thay thế nhân lực làm việc tại Bộ phận TN & TKQ tại phường 

- Nội dung thực hiện: Tham mưu rà soát, củng cố thành viên Bộ phận 

TN&TKQ tại phường am hiểu về công nghệ thông tin, thành thạo vi tính để đáp 

ứng yêu cầu đề ra; 

- Thời gian thực hiện: Năm 2022. 

d) Ban hành Kế hoạch chi tiết chuyển đổi số của UBND phường giai đoạn 

2021-2025; kế hoạch chi tiết chuyển đổi số năm 2022; kế hoạch số hoá hồ sơ đối 

với các TTHC thuộc Bộ phận Tiếp nhận & Trả kết quả cho tổ chức và công dân; 
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- Nội dung thực hiện: Tham mưu hoàn thành việc ban hành Kế hoạch chi tiết 

chuyển đổi số của UBND phường giai đoạn 2021-2025; kế hoạch chi tiết chuyển 

đổi số năm 2022 của UBND phường Thuận Phước; 

- Thời gian thực hiện: Tháng 5 năm 2022. 

e) Ban hành Kế hoạch chi tiết số hoá hồ sơ đầu vào và kết quả đầu ra của các 

thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả của phường Thuận Phước; 

- Nội dung thực hiện: Tham mưu hoàn thành việc ban hành Kế hoạch chi tiết 

số hoá hồ sơ đầu vào và kết quả đầu ra của các thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp 

nhận & trả kết quả của phường Thuận Phước; 

- Thời gian thực hiện: Tháng 5 năm 2022. 

g) Tăng cường tuyên truyền về các nội dung chuyển đổi số 

- Nội dung thực hiện: Đăng tải toàn bộ các kế hoạch, thông báo, tờ rơi, pano, 

áp phích lên trang thông tin điện tử phường Thuận Phước. Tổ chức tập huấn cho 

60 Tổ công nghệ số cộng đồng để hướng dẫn các nội dung có liên quan đến công 

tác chuyển đổi số; 

-  Thời gian thực hiện: Tháng 6 năm 2022. 

h) Tổ chức phát động thi đua chuyển đổi số theo Kế hoạch của thành phố tại 

thành phố ban hành theo Quyết định số 3970/QĐ-UBND ngày 10/12/2021, UBND 

quận Hải Châu.  

- Nội dung thực hiện: Xây dựng Kế hoạch phát động thi đua chuyển đổi số 

của UBND phường, tổ chức lồng ghép trong Hội nghị sơ kết 06 tháng năm 2022. 

-  Thời gian thực hiện: Tháng 6 năm 2022 

2. Về đề xuất cơ chế, chính sách 

a) Đề xuất chính sách khuyến khích, các chế tài trong sử dụng dịch vụ số: 

- Nội dung thực hiện chính sách khuyến khích: Đề xuất các chính sách tài 

chính để khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ số của chính 

quyền như: giảm lệ phí nộp các TTHC khi giao dịch tại Bộ phận 01 cửa như: Nếu 

công dân, tổ chức thực hiện giao dịch dịch vụ công mức độ 4 (áp dụng với các thủ 

tục đủ điều kiện) sẽ được giảm 10% lệ phí; 

-  Nội dung thực hiện các chế tài: Đề xuất một số thủ tục hành chính nếu tổ 

chức, công dân không nộp hồ sơ trực tuyến mức 4 sẽ không tiếp nhận hồ sơ giao 

dịch. 

b) Đề xuất cải cách thủ tục hành chính 

- Nội dung thực hiện: Rà soát toàn bộ các tiêu chí về cải cách hành chính, về 

văn thư - lưu trữ….để thực hiện theo đúng các tiêu chí đề ra. 

- Thời gian thực hiện: Quý III/2022  

3. Về phát triển hạ tầng số 

a) Xây dựng hoàn thiện lại hệ thống cơ sở hạ tầng  
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- Nội dung thực hiện: Nâng cấp hệ thống đường truyền internet, máy vi tính, 

máy scan, các thiết bị quét số tự động, máy check mã vạch, hệ thống camera giám 

sát của lãnh đạo để phục vụ công tác số hoá hồ sơ các TTHC…. 

- Thời gian thực hiện: Năm 2022 

b) Tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng và bảo mật thông tin 

- Nội dung thực hiện: Đảm bảo 100% máy tính kết nối hệ thống mạng 

MAN/tham gia các ứng dụng của thành phố khi có yêu cầu, nâng cấp, đầu tư mua 

bản quyền win, cài đặt phần mềm viruts để đảm bảo an toàn thông tin. Hợp đồng 

với đơn vị bảo trì, bảo dưỡng máy vi tính định kỳ để đảm bảo phần mềm bảo vệ 

máy vi tính, chống viruts; 

- Thời gian thực hiện: Năm 2022. 

4. Về dữ liệu số 

a) Đề xuất Sở Thông tin & Truyền thông mở và phân quyền cho Bộ phận 

Tiếp nhận & Trả kết quả tại phường được khai thác, cập nhật phần mềm cơ sở dữ 

liệu chuyên ngành dân cư để đảm bảo hệ thống thông tin được kịp thời, số liệu 

thống nhất và đảm bảo. Ví dụ như cập nhật khai tử, kết hôn…….) nhằm thực hiện 

tốt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử 

phục vụ Chuyển đổi số; 

- Thời gian thực hiện: Năm 2022. 

b) Số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính 

- Nội dung thực hiện: Xây dựng kế hoạch của UBND phường để thực hiện 

kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 31/3/2022 của UBND thành phố về số hoá hồ sơ, 

kết quả thủ tục hành chính thuộc Bộ TTHC áp dụng cho phường. Tổ chức thực 

hiện các nội dụng theo kế hoạch của UBND phường ban hành. Thực hiện số hóa 

toàn bộ kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải 

quyết của phường theo quy định. Thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành 

chính đáp ứng các yêu cầu theo quy định tại Điều 25 Nghị định 45/2020/NĐ-CP; 

- Thời gian thực hiện: Năm 2022. 

5. Về xã hội hoá 

a) Phổ cập hồ sơ sức khoẻ điện tử toàn dân 

- Nội dung thực hiện: Đại lý bảo hiểm y tế tự nguyện sẽ tuyên truyền, vận 

động nhận dân lập và cập nhật hồ sơ sức khoẻ điện tử, tiến hành tổng hợp, rà soát, 

cập nhật việc lập hồ sơ sức khoẻ điện tử của từng hộ gia đình trên toàn phường; 

- Thời gian thực hiện: Năm 2022 

b) Triển khai hồ sơ điện tử công dân và tạo địa chỉ số cho hộ gia đình 

- Nội dung thực hiện: Tổ công nghệ số cộng đồng sẽ triển khai hướng dẫn, 

hỗ trợ cho người dân (ưu tiên công dân từ lớp 10 trở lên) tạo hồ sơ điện tử công 

dân và địa chỉ số cho hộ gia đình;  
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- Thời gian thực hiện: Năm 2022 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Tổ công tác chuyển đổi số 

 a) Chỉ đạo, đôn đốc, điều phối chung việc triển khai kế hoạch chuyển đổi số 

tại phường năm 2022 và các hoạt động chuyển đổi số trên địa bàn phường; 

 b) Định kỳ hằng quý tổ chức họp Ban Chỉ đạo để rà soát tiến độ triển khai, 

chỉ đạo xử lý và đề xuất, kiến nghị những khó khăn vướng mắc; 

c) Tổ chức họp toàn thể CBCCNLĐ để quán triệt về mục đích, yêu cầu, nội 

dung, ý nghĩa, tầm quan trọng trong việc thực hiện kế hoạch, nhằm tạo sự đồng 

thuận, thống nhất trong nhận thức và hành động của từng cá nhân; 

 d) Phát động phong trào thi đua chuyển đổi số của UBND phường; 

 e) Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các tiêu chí trong Kế 

hoạch chuyển đổi số. 

 2. Bộ phận Tài chính - Kế toán phường 

Căn cứ khả năng cân đối ngân sách, trên cơ sở kế hoạch và đề xuất của Văn 

phòng về dự toán kinh phí thực hiện công tác chuyển đổi số tham mưu Trưởng Ban 

Chỉ đạo kinh phí thực hiện công tác chuyển đổi số. 

3. Văn phòng UBND phường 

a) Giao trách nhiệm bà Đoàn Thị Thanh Tâm phụ trách tham mưu chính, 

tổng hợp, báo cáo định kỳ (trước ngày 25 tháng cuối cùng của từng quý và ngày 

25/12/2022) gửi về Sở TT&TT; UBND quận Hải Châu. Tham mưu xây dựng kế 

hoạch cụ thể, chi tiết về hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng gửi, quán xuyến 

việc Chuyển đổi số của UBND phường theo các nội dung trong kế hoạch, đăng tải 

các kế hoạch có liên quan lên trang thông tin điện tử phường Thuận Phước; 

b) Giao trách nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Hảo phụ trách công tác cải cách 

hành chính thực hiện xây dựng kế hoạch số hoá các TTHC tại Bộ phận TN & 

TKQ; kế hoạch Chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025; kế hoạch Chuyển đổi số năm 

2022; Quyết định Tổ công tác Chuyển đổi số phường Thuận Phước; Tăng cường 

ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính. Thường xuyên cập nhật 

thông tin trên webside của phường để tuyên truyền và giúp cho nhân dân theo dõi, 

nắm bắt nhanh, chính xác các thông tin liên quan đến các thủ tục hành chính nhằm 

tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trong việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ.    

 c) Giao trách nhiệm bà Phan Huỳnh Ngọc Liễu chịu trách nhiệm tham mưu 

thành lập 60 Tổ công nghệ số cộng đồng tại 60 TDP, tổng hợp các kiến nghị, đề 

xuất, vướng mắc của Tổ công nghệ số gửi lên để tham mưu Tổ công tác chuyển 

đổi số công nghệ số của phường, báo cáo định kỳ về UBND quận Hải Châu; 

 d) Giao trách nhiệm bà Nguyễn Thị Phương Nam phối kết hợp với bà Phan 

Huỳnh Ngọc Liễu tham mưu củng cố Tổ công nghệ số cộng đồng theo Quyết định 

số 06/QĐ-TTG ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ); xây dựng kế hoạch 
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phát động công tác Chuyển đổi số để học hỏi, trao đổi kinh nghiệm của các Tổ 

công nghệ số cộng đồng; 

 e) Giao trách nhiệm ông Nguyễn Quang Long xây dựng kế hoạch tuyên 

tuyền về công tác Chuyển đổi số trên địa bàn phường Thuận Phước; 

 g) Giao trách nhiệm bà Nguyễn Thị Cẩm xây dựng kế hoạch và xâu đầu mối 

tổng hợp các loại sổ, hồ sơ có liên quan đến số hoá trong kho lưu trữ; 

h) Cán bộ, công chức, người lao động làm việc tại UBND phường: Từng 

CB-CC-NLĐ làm việc tại UBND phường cụ thể hóa nhiệm vụ được phân công để 

đăng ký cụ thể, phù hợp thực hiện có hiệu quả nội theo kế hoạch; 

 Trên đây là Kế hoạch chuyển đổi số trên địa bàn phường Thuận Phước năm 

2022./. 
 

 

Nơi nhận:      
- Sở Thông tin & Truyền thông (báo cáo); 

- Phòng Nội vụ quận Hải Châu (báo cáo); 

- Đảng ủy phường (báo cáo); 

- UBMTTQVN phường (để biết); 

- Lưu: VT, VP-TK. (05 bản) 

 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 
Nguyễn Hữu Hồng 
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