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KHUNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ NĂM 2023 
 

 

STT Tên dự án 
Lĩnh vực phụ 

trách 
Đơn vị phối hợp 

Thời gian 

triển khai 

Thời gian 

kết thúc 

1.  Tuyên truyền pano, khẩu hiệu, tờ rơi… về 

chuyển đổi số, chính quyền số, xã hội số, 

ĐTTM, an toàn thông tin  

Văn hóa - xã hội Các Ban ngành, 

đoàn thể; Tổ dân 

phố 

Thường 

xuyên 

trong năm 

 

2.  Tiếp tục ra mắt tổ chuyển đổi số cộng đồng 

các tổ dân phố và triển khai hoạt động tuyên 

truyền, hướng dẫn người dân sử dụng các 

dịch vụ số, ứng dụng thông minh 

Văn hóa - xã hội 

 

Các Ban ngành, 

đoàn thể; Tổ dân 

phố 
Tháng 3 

Tháng 12 

3.  Tập trung chỉ đạo thực hiện tạo lập hồ sơ 

điện tử trên hệ thống hồ sơ công việc cho 

các lĩnh vực của UBND phường 

Văn phòng - 

thống kê 

Các lĩnh vực 

chuyên môn 

Tháng 02 Tháng 12 

4.  
Triển khai Tra cứu TTHC; Kết quả giải 

quyết TTHC qua mã QR 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả 

Các lĩnh vực 

chuyên môn 
Tháng 03 Tháng 05 

5.  Rà soát, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật CNTT, 

mạng LAN, Wifi, thiết bị đảm bảo ATTT 

của phường 

Chuyên trách 

CNTT 

Văn hóa - xã hội, 

Văn phòng - 

thống kê 

Tháng 3 Tháng 10 

6.  Xây dựng hồ sơ cấp độ cho hệ thống mạng 

LAN của phường và triển khai giải pháp 

đảm bảo ATTT theo cấp độ đã được phê 

duyệt 

Chuyên trách 

CNTT 

Văn hóa - xã hội, 

Văn phòng - 

thống kê 

Tháng 3 Tháng 6 



7.  Tập huấn Tổ chuyển đổi số cộng đồng  

phường và các tổ dân phố trong việc đưa 

công nghệ số đến với các tầng lớp Nhân dân. 

Văn hóa - xã hội 

 

Tổ chuyển đổi số 

cộng đồng 

phường và các tổ 

dân phố 

Tháng 5 Tháng 5 

8.  

Tham gia lớp tập huấn chuyên sâu về chuyển 

đổi số, đảm bảo an toàn thông tin cho đội 

ngũ cán bộ làm nhiệm vụ chuyên trách công 

nghệ thông tin  

Chuyên trách 

CNTT 

Văn hóa - xã hội, 

 
Tháng 6 Tháng 6 

9.  
Ứng dụng thanh toán phí lệ phí không dùng 

tiền mặt tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả 

phường, tạo mã QR. 

Văn phòng - 

thống kê; 

Tài chính -kế 

toán 

Các lĩnh vực 

chuyên môn có 

liên quan 

Tháng 3 Tháng 12 

10.  
Xây dựng hệ thống thống Truyền thanh ứng 

dụng CNTT-VT phường 

Trạm truyền 

thanh 
Văn hóa - xã hội Tháng 3 Tháng 12 
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