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BÁO CÁO 

Kết quả triển khai thực hiện thí điểm xây dựng mô hình 

 chuyển đổi số cấp xã trên địa bàn thành phố Tam Điệp năm 2021 

 

Thực hiện văn bản số 22/UBND-PVHCC ngày 01/4/2022 của UBND tỉnh 

về việc ban hành Kế hoạch chuyển đổi số cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai 

đoạn 2022-2025; Công văn số 371/STTTT-CNBCVT ngày 04/4/2022 của Sở 

Thông tin và Truyền thông về việc đôn đốc báo cáo đánh giá kết quả triển khai mô 

hình thí điểm chuyển đổi số cấp xã năm 2021. UBND thành phố Tam Điệp báo cáo 

kết quả thực hiện thí điểm xây dựng mô hình chuyển đổi số cấp xã trên địa bàn 

thành phố năm 2021 như sau:  

I. QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Thực hiện văn bản số 16/UBND-PVHCC ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh 

về việc triển khai thực hiện mô hình thí điểm chuyển đổi số cấp xã tại 14 đơn vị 

cấp xã trên địa bàn tỉnh, UBND thành phố Tam Điệp đã chọn phường Bắc Sơn là 

đơn vị thực hiện thí điểm mô hình chuyển đổi số cấp xã năm 2021. Ngay sau khi 

được phê duyệt, UBND thành phố đã ban hành kế hoạch và chỉ đạo UBND 

phường Bắc Sơn xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện ngay các nội dung của mô 

hình. Sau 6 tháng tích cực triển khai, đến hết năm 2021, về cơ bản, các nội dung 

thực hiện mô hình thí điểm chuyển đổi số cấp xã tại phường Bắc Sơn đã hoàn 

thành, đảm bảo tiến độ, có chất lượng. 

II. HIỆN TRẠNG ỨNG DỤNG CNTT TẠI PHƯỜNG BẮC SƠN 

Sau khi triển khai thực hiện các nội dung của mô hình thí điểm chuyển đổi 

số cấp xã, với quyết tâm chính trị cao và sự nỗ lực cố gắng của tập thể lãnh đạo, 

cán bộ, công chức phường Bắc Sơn; sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp, trường học trên địa bàn thành phố, sự hưởng ứng tích cực của nhân dân 

trên địa bàn phường, có thể thấy hiện trạng ứng dụng CNTT tại phường Bắc Sơn 

đã có nhiều chuyển biến tích cực. Phường đã tổ chức nâng cấp hệ thống trang thiết 

bị, máy móc phục vụ công tác tại UBND phường; nâng cấp Trang thông tin điện tử 

phường; tổ chức tập huấn, trang bị kiến thức, kỹ năng CNTT cho 100% cán bộ, 

công chức phường trong thực thi nhiệm vụ, trọng tâm là hướng dẫn giải quyết hồ 

sơ, thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 4 cho tổ chức, công dân; đẩy mạnh công 

tác thông tin, truyền thông thực hiện các nội dung về chuyển đổi số tới các tổ dân 

phố, cơ quan đơn vị trên địa bàn phường và đông đảo nhân dân; hướng dẫn cài đặt, 
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sử dụng và ứng dụng các nền tảng công nghệ số phục vụ đời sống nhân dân thông 

qua các ứng dụng số.  

Đến hết năm 2021, việc triển khai thực hiện các ứng dụng CNTT tại phường 

Bắc Sơn phục vụ nhiệm vụ chuyển đổi số về cơ bản đã hoàn thành theo đúng tiến 

độ và yêu cầu đề ra. Hiện nay, phường tiếp tục chỉ đạo, tổ chức hoàn thiện và nâng 

cao hơn nữa chất lượng các nội dung thực hiện mô hình. 

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM MÔ HÌNH 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về triển khai thực hiện mô hình thí điểm 

chuyển đổi số cấp xã, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 106/KH-UBND 

ngày 30/7/2021 triển khai thực hiện mô hình thí điểm chuyển đổi số cấp xã tại 

phường Bắc Sơn năm 2021. 

Thực hiện nhiệm vụ được UBND thành phố giao, UBND phường Bắc Sơn 

đã ban hành Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 06/8/2021về tổ chức thực hiện mô 

hình chuyển đổi số trên địa bàn phường; đồng thời tổ chức hội nghị triển khai thực 

hiện kế hoạch. Ngày 03/8/2021, UBND phường Bắc Sơn hành Quyết định số 

76/QĐ-UBND về việc Thành lập Ban chỉ đạo triển khai chuyển đổi số trên địa bàn 

phường Bắc Sơn với 43 thành viên; tổ chức phân công nhiệm vụ cho từng thành 

viên Ban Chỉ đạo. Hàng tháng, UBND phường đã tổ chức đánh giá kết quả tổ chức 

thực hiện các nhiệm vụ thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn phường, kịp thời đề ra 

giải pháp thúc đẩy tiến độ triển khai các nhiệm vụ. 

2. Kết quả thực hiện các nội dung Chuyển đổi số 

2.1. Việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm 

được giao tại Văn bản số 16/UBND-PVHCC ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh và 

Văn bản số 775/STTTT-CNBCVT ngày 14/7/2021 của Sở Thông tin và Truyền 

thông. 

(Chi tiết theo Biểu 1 đính kèm) 

2.2. Kết quả, hiệu quả sử dụng kinh phí hỗ trợ tại Quyết định số 1200/QĐ-

UBND ngày 02/11/2021 của UBND tỉnh cho các xã được lựa chọn thực hiện mô 

hình thí điểm chuyển đổi số cấp xã năm 2021. 

(Chi tiết theo Biểu 2 đính kèm) 

IV. HẠN CHẾ, KHÓ KHĂN VÀ NGUYÊN NHÂN 

 - Tiến độ triển khai thực hiện một số nhiệm vụ của mô hình thí điểm chưa 

đảm bảo theo quy định do diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19 

năm 2021, ảnh hưởng lớn tới công tác tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ; thu 

thập dữ liệu, thiết lập nền tảng dữ liệu cơ sở … 
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- Thời gian thực hiện mô hình chuyển đổi số tại phường ngắn. Việc xây 

dựng và triển khai mô hình diễn ra trong 06 tháng (từ tháng 7/2021 đến tháng 

12/2021), trong khi có nhiều nội dung trong mô hình cần phải có thời gian triển 

khai, thu thập dữ liệu, tổng hợp và kết nối hệ thống.  

- Việc đầu tư mua sắm trang thiết bị thực hiện mô hình chậm do quy định 

của việc mua sắm tập trung tài sản công theo quy định của nhà nước. 

V. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI 

1. Tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh toàn bộ các nội dung thực hiện mô hình 

chuyển đổi số cấp xã; bổ sung cập nhật thông tin, hoàn thiện các nền tảng dữ liệu 

tại phường. 

2. Tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá hiệu quả việc áp dụng các nền tảng 

ứng dụng vào thực tế đời sống; kịp thời hoàn thiện và kiến nghị hoàn thiện các nội 

dung còn có khó khăn, vướng mắc.  

3. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến trong nhân dân việc thực hiện các nội 

dung mô hình, trọng tâm là các nội dung liên quan đến đời sống nhân dân như: nền 

tảng số phục vụ công tác quản lý, dạy và học trên địa bàn phường; chăm sóc sức 

khỏe từ xa trong cộng đồng; phát triển kênh tương tác giữa chính quyền với người 

dân, doanh nghiệp; đẩy mạnh thanh toán điện tử … 

VI. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

Đề nghị các sở, ngành của tỉnh nghiên cứu, đề xuất, tham mưu UBND tỉnh 

có cơ chế đặc thù trong việc mua sắm trang thiết bị phục vụ thực hiện chuyển 

đổi số. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện thí điểm xây dựng mô hình chuyển đổi 

số cấp xã trên địa bàn thành phố năm 2021, UBND thành phố Tam Điệp trân trọng 

báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông./. 

 

 

Nơi nhận: 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Lãnh đạo UBND thành phố; 

- BCĐ chuyển đổi số thành phố; 

- UBND phường Bắc Sơn; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Vũ Đình Chiến 
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