
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG THUẬN PHƯỚC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /KH-UBND Thuận Phước, ngày        tháng       năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Chuyển đổi số” 

trên địa bàn phường Thuận Phước 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 30/6/2022 của UBND quận Hải 

Châu về việc phát động và tổ chức thực hiện thi đua chuyển đổi số trên địa bàn 

quận Hải Châu, UBND phường Thuận Phước ban hành kế hoạch phát động và tổ 

chức thực hiện phong trào thi đua chuyển đổi số trên địa bàn phường, cụ thể như 

sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

a) Nâng cao nhận thức của cán bộ công chức và người lao động về sự cần 

thiết, tính cấp bách của chuyển đổi số tại địa phương. 

 b) Tổ chức phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả phấn đấu đến năm 2025, 

tầm nhìn đến năm 2030 thực hiện phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số 

theo các mục tiêu cơ bản của Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 17 tháng 6 năm 2021 

của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về chuyển đổi số trên địa bàn thành phố 

đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 2870/QĐ-UBND ngày 28 

tháng 8 năm 2021 của UBND thành phố về ban hành Đề án chuyển đổi số trên địa 

bàn thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 123/KH-

UBND ngày 29 tháng 4 năm 2022 của UBND quận Hải Châu; Kế hoạch số 

312/KH-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2022 của UBND phường Thuận Phước; Kế 

hoạch số 319/KH-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2022 của UBND phường Thuận 

Phước về Chuyển đổi số năm 2022 trên địa bàn phường. Qua đó, góp phần đổi mới 

căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan quản lý nhà nước. 

 c) Phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các sáng kiến, 

kinh nghiệm hay trong phong trào thi đua chuyển đổi số, tạo sự lan tỏa trong toàn 

phường. Biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất 

sắc, tiêu biểu trong triển khai thực hiện chương trình chuyển đổi số của địa phương. 

2. Yêu cầu 

 a) Phong trào thi đua phải được triển khai sâu rộng, đồng bộ, xuyên suốt đến 

tất cả các cán bộ công chức, người lao động và các đơn vị với nội dung, hình thức 

phong phú, thiết thực. 

b) Các đơn vị, bộ phận xem việc thực hiện phong trào thi đua là nhiệm vụ 

trọng tâm, quan trọng trong các phong trào thi đua song hành cùng với sự lãnh đạo, 

chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị của địa phương. 
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 c) Việc biểu dương, khen thưởng phải đảm bảo dân chủ, chính xác, công khai, 

minh bạch, kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định. 

 II. NỘI DUNG PHONG TRÀO THI ĐUA 

 1. Tổ chức phong trào thi đua để phấn đấu thực hiện đạt các mục tiêu cơ bản 

và các nhiệm vụ, giải pháp trong Chương trình hành động của Quận ủy và Kế 

hoạch của Ủy ban nhân dân quận về chuyển đổi số trên địa bàn quận Hải Châu và 

Kế hoạch chuyển đổi số của UBND phường. Trong đó tập trung một số nội dung 

sau: 

 2. Chuyển đổi nhận thức về sự cần thiết và tính cấp thiết của chuyển đổi số 

gắn với tuyên truyền các mục tiêu, nhiệm vụ của chuyển đổi số với các nghị quyết, 

chương trình hành động, mục tiêu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. 

 3. Xây dựng các cơ chế khuyến khích các hoạt động nghiên cứu, áp dụng 

công nghệ mới, sản phẩm mới, dịch vụ mới, mô hình mới. 

 4. Vận động, xã hội hóa đầu tư nâng cấp hạ tầng thiết bị và ứng dụng đồng bộ, 

hiện đại sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp và sự chuyển đổi 

của chính quyền điện tử. 

 5. Ưu tiên hoạt động số hóa, quy trình hóa, tối ưu hóa một số khâu, công việc, bộ 

phận (dữ liệu chuyên ngành; dữ liệu dân cư, doanh nghiệp, học sinh; thẩm định và quy 

hoạch theo phân cấp; cấp phép xây dựng, hậu kiểm cấp phép xây dựng, thuế…) 

 6. Đảm bảo an toàn, an ninh mạng. 

 III. TIÊU CHÍ THI ĐUA, CÔNG TÁC KHEN THƯỞNG 

 1. Tiêu chí thi đua 

a) Việc triển khai thực hiện Bộ chỉ số đánh giá xếp hạng công tác ứng dụng 

công nghệ thông tin do UBND thành phố phê duyệt. 

b) Việc triển khai thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số năm 2022 do UBND 

phường ban hành. 

c) Việc thực hiện Quyết định số 367/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2021 

của UBND phường về ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2022. 

d) Có sáng kiến kỹ thuật, mô hình phù hợp, hiệu quả đối với đơn vị, địa 

phương (nhân lực, phương tiện, trang bị..) trong việc triển khai nhiệm vụ, giải pháp 

về mục tiêu, yêu cầu xây dựng “Chính quyền số”. 

2. Khen thưởng 

Căn cứ kết quả việc thực hiện chuyển đổi số của các đơn vị, cá nhân, UBND 

phường tiến hành khen thưởng hằng năm và trong các hội nghị sơ kết 03 năm, 05 

năm giai đoạn 2020-2025 và 2025-2030; đồng thời đề xuất cấp trên khen thưởng 

theo quy định. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng UBND 
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a) Tham mưu UBND phường xây dựng kế hoạch phát động và tổ chức thực 

hiện thi đua chuyển đổi số trên địa bàn phường. 

b) Tham mưu UBND phường đầu tư các trang thiết bị cần thiết cho quá trình 

chuyển đổi số. 

c) Theo dõi, tổng hợp, báo cáo định kỳ 6 tháng, 01 năm tình hình triển khai kế 

hoạch tại các đơn vị, bộ phận. Đề xuất UBND phường và cấp trên khen thưởng cho 

cá nhân, tập thể có mô hình, sản phẩm cụ thể nổi trội, hiệu quả. 

2. Bộ phận Văn hóa – Thông tin 

Chủ động xây dựng các kênh tuyên truyền về chuyển đổi số như: tờ rơi, áp 

phích, poster, group zalo tổ dân phố... 

3. Bộ phận Tài chính – Kế toán 

Hướng dẫn Văn phòng UBND phường thanh quyết toán các chứng từ liên 

quan đến chuyển đổi số. 

4. Đề nghị UBMTTQVN và các hội đoàn thể phường 

a) Phối hợp tuyên truyền Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2022 đến các hội viên 

và nhân dân trên địa bàn phường. 

b) Vận động đoàn viên, hội viên tích cực nâng cao nhận thức về chuyển đổi số 

và các kỹ năng ứng dụng công nghệ số, lựa chọn đảm nhận những nội dung phù 

hợp với chức năng, nhiệm vụ và khả năng của đoàn viên, hội viên trong việc thực 

hiện chuyển đổi số; gắn Phong trào thi đua với việc thực hiện các phong trào, cuộc 

vận động khác do các đoàn thể đang triển khai thực hiện, tạo động lực mới cho 

việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. 

Trên đây là Kế hoạch phát động và tổ chức thực hiện thi đua chuyển đổi số 

trên địa bàn phường Thuận Phước. Đề nghị các đơn vị, bộ phận có liên quan triển 

khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  CHỦ TỊCH 
- Sở Thông tin và Truyền thông (báo cáo); 

- PNV quận, Phòng VHTT quận (báo cáo); 

- TT Đảng uỷ phường( biết); 

- UBMTTQVN và các hội đoàn thể(t/hiện); 

- Các bộ phận liên quan(t/hiện); 
- Lưu: VT, VP-TK.        

                          Nguyễn Hữu Hồng 
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