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BÁO CÁO 

Nhiệm vụ và tiến độ thực hiện Chuyển đổi số, 

đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính trên địa bàn thị xã 

 
 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực thị ủy Phú Mỹ về việc báo cáo kết 

quả thực hiện công tác Chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với cải cách hành 

chính trên địa bàn thị xã; 

UBND thị xã báo cáo kết quả với các nội dung cụ thể như sau: 

I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI 

1. Căn cứ pháp lý 

- Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 28/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ 

tỉnh về Chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính. 

- Quyết định số 2207/QĐ-UBND ngày 6/8/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp 

hành đảng bộ tỉnh về Chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với cải cách hành 

chính. 

- Quyết định số 97/QĐ-BCĐ về việc ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban 

Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2022. 

2. Công tác triển khai 

2.1. Triển khai công tác Chuyển đổi số 

- Kế hoạch số 58-KH/TU ngày 14/10/2021 của Ban Thường vụ Thị ủy về 

việc thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 28/5/2021 của Tỉnh ủy về chuyển 

đổi số, đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính. 

- Quyết định số 1902/QĐ-UBND ngày 25/11/2021 về việc ban hành Kế 

hoạch thực hiện Chương trình hành động của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết 

của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với cải 

cách hành chính trên địa bàn thị xã Phú Mỹ. 

- Quyết định số 3226/QĐ-UBND ngày 29/11/2021 về việc thành lập Ban 

Chỉ đạo chuyển đổi số thị xã Phú Mỹ với 34 thành viên tham gia. 

- Kế hoạch số 1307/KH-UBND ngày 31/3/2022 về việc triển khai thực hiện 

các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số năm 2022 trên địa bàn thị xã. 

2.2. Triển khai công tác đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính 

- Kế hoạch 3488/KH-UBND ngày 9/9/2019 về việc triển khai thực hiện 

Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7/3/2021 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải 
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pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng 

đến năm 2025. 

- Kế hoạch số 974/KH-UBND ngày 01/4/2020 của UBND thị xã về việc 

thực hiện Nghị quyết số 112/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh về việc 

thông qua Đề án phát triển đô thị thông minh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 

2020 - 2022, định hướng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. 

- Kế hoạch số 3764/KH-UBND ngày 21/10/2020 về việc ứng dụng công 

nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn thị xã giai đoạn 

2021 - 2025. 

- Kế hoạch 5236/KH-UBND, ngày 26/11/2021 của UBND thị xã về việc 

triển khai thực hiện Quyết định 468/QĐTTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ; đẩy mạnh việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trên địa 

bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

1. Nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021 - 2025 

- Phấn đấu duy trì tỷ lệ 100% cán bộ công chức từ thị xã đến xã, phường được trang 

bị máy tính và các trang thiết bị tin học cần thiết để làm việc; 100% cơ quan nhà nước có 

mạng nội bộ và mạng chuyền số liệu chuyên dùng với tốc độ cao an toàn, bảo mật, 

chất lượng đảm bảo; Xây dựng hạ tầng kỹ thuật CNTT đáp ứng được nhu cầu 

dùng chung hạ tầng, tích hợp dữ liệu, triển khai các phần mềm ứng dụng liên thông 

qua mạng. 

- Xây dựng hoàn thiện hệ thống mạng WAN thị xã và các xã, phường kết 

nối với hệ thống mạng WAN của tỉnh. 

- Xây dựng một số tiện ích phục vụ người dân từng bước xây dựng Chính 

quyền điện tử, đô thị thông minh trên địa bàn thị xã Phú Mỹ. 

- Đảm bảo các thông tin chỉ đạo, điều hành của UBND thị xã được đăng tải 

trên cổng thông tin điện tử thị xã. 

- 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương được công bố, 

công khai đảm bảo kịp thời, đúng quy định. 

- 100% TTHC, hồ sơ TTHC được tiếp nhận và giải quyết theo cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của thị xã và các xã, 

phường, trên hệ thống thông tin một cửa điện tử. Mức độ hài lòng của người dân, 

tổ chức đối với sự phục vụ hành chính trên địa bàn thị xã đạt từ 95% trở lên. 

- Hồ sơ công việc 80% ở thị xã và 60% ở xã, phường được xử lý trên môi 

trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước). 

- Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến (mức độ 3, 4) trên tổng số hồ sơ giải 

quyết TTHC của thị xã và của các xã, phường đạt từ 10% trở lên; tỷ lệ hồ sơ được 

tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích đạt từ 10% 

trở lên; kết quả giải quyết TTHC sớm hạn và đúng hạn đối với thị xã và cấp xã đạt 

trên 95%. 

- Tiếp tục duy trì và phấn đấu 100% TTHC, hồ sơ TTHC được tiếp nhận và 

giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 
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quả của thị xã và các xã, phường trên hệ thống thông tin một cửa điện tử của thị 

xã, thực hiện công khai kết quả đánh giá việc giải quyết TTHC. Mức độ hài lòng 

của người dân và doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính đạt từ 98% trở 

lên. 

- Phấn đấu tỷ lệ thủ tục hành chính đã triển khai có phát sinh hồ sơ tiếp 

nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích đạt từ 50% số thủ tục hành chính 

trở lên. 

- Phấn đấu tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến (mức độ 3, 4) trên tổng số hồ sơ 

giải quyết TTHC của thị xã và của các xã, phường đạt từ 30% trở lên; tỷ lệ hồ sơ 

được tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích đạt từ 

20% trở lên; kết quả giải quyết TTHC sớm hạn và đúng hạn đối với thị xã và các 

xã, phường đạt trên 98%. 

- 100% cơ quan hành chính nhà nước từ thị xã đến các xã, phường có sử 

dụng chữ ký số đối với các văn bản điện tử được phát hành và lưu chuyển trên các 

hệ thống công nghệ thông tin của thị xã. 

- 100% bộ phận một cửa của các cơ quan hành chính nhà nước thị xã đến 

các xã, phường được trang bị đầy đủ các thiết bị công nghệ thông tin nhằm ứng 

dụng các giải pháp công nghệ thông tin trong việc tiếp nhận, theo dõi quá trình xử 

lý, tra cứu, thống kê tổng hợp, trả kết quả hồ sơ yêu cầu của người dân và doanh 

nghiệp. 

- 100% cơ quan quản lý nhà nước các cấp sử dụng tốt phần mềm Quản lý 

văn bản và điều hành trên môi trường mạng. 

- 100% các cơ quan quản lý nhà nước của thị xã và các xã, phường được 

cung cấp chứng thư số, chữ ký số của Ban Cơ yếu Chính phủ. 

- 100% hoạt động quản lý nhà nước của các cơ quan từ thị xã đến xã, 

phường sử dụng văn bản điện tử có chữ ký số, liên thông từ cấp tỉnh đến cấp xã và 

liên thông với quốc gia (ngoại trừ các văn bản mật theo quy định). 

- Kinh tế số phấn đấu đạt 15% GRDP. Tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, 

lĩnh vực phấn đấu đạt 7%. Năng suất lao động hàng năm phấn đấu đạt 4%. 

- Tỷ lệ hộ gia đình có cáp quang đạt 90%. Phổ cập dịch vụ mạng di động 

4G/5G và điện thoại thông minh, Internet, hướng đến tỷ lệ điện thoại thông 

minh/100 dân đạt 100%. Phấn đấu 50% dân số và 100% doanh nghiệp có tài khoản 

thanh toán điện tử. 

- Cơ bản hoàn thành một số nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng đô thị thông 

minh, thông minh hóa các ứng dụng trong quản lý, điều hành và các ứng dụng 

phục vụ người dân, doanh nghiệp và du khách. Gắn kết các dịch vụ đô thị thông 

minh với các dịch vụ chính quyền số. Từng bước chuyển quản lý đô thị từ truyền 

thống sang quản lý trên dữ liệu số. 

2. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 

2.1. Nhiệm vụ thường xuyên  

a. Về Chính quyền số: Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, gắn với 

cải cách hành chính. 
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- Nâng tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 lên  có phát sinh hồ sơ từ 

26,2% năm 2021 lên mức 80%. 

- Nâng tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến lên mức 50% từ mức 

18% năm 2021. 

- Tỷ lệ báo cáo của các cơ quan hành chính nhà nước được thực hiện trực 

tuyến đạt 50%. 

- Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 100% (đối với 

thủ tục hành chính tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa thị xã từ 01/12/2022). Ứng dụng 

công nghệ phân tích dữ liệu hiện có để hỗ trợ tự động điền thông tin vào các biểu 

mẫu cho người dân, doanh nghiệp khi làm thủ tục hành chính;... 

- Tỷ lệ xã, phường có trang thông tin điện tử: 100%. 

- Triển khai ứng dụng Zalo để thúc đẩy chuyển đổi số, cải cách hành chính.  

- Tổ chức họp Hội đồng nhân dân thị xã không giấy. 

b. Về Kinh tế số: Thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhỏ và vừa, 

thúc đẩy phát triển doanh nghiệp số, đẩy nhanh quá trình đưa các sản phẩm tiêu 

biểu lên các sàn thương mại điện tử. 

- Tập trung vào các nhiệm vụ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số như: 

30% các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) sử dụng nền tảng số; 50% sử dụng hợp 

đồng điện tử, 100% sử dụng hóa đơn điện tử; 50% có tên miền .vn.  

- Thúc đẩy để đạt 30% hộ nông dân có tài khoản trên sàn thương mại điện 

tử; sử dụng Nền tảng lưu trú trực tuyến, thống kê theo thời gian thực số lượng 

phòng khách sạn còn trống trên sàn thương mại du lịch tỉnh, tiến tới thông báo giá 

phòng theo thời gian thực.  

c. Về Xã hội số: Hướng đến trang bị các công cụ, ứng dụng cơ bản cho 

người dân để tiếp cận quá trình chuyển đổi số; đưa hoạt động của người dân, 

doanh nghiệp lên môi trường số, từng bước hình thành công dân số.  

- Tỷ lệ điện thoại thông minh trên dân số đạt 80%; 20% người dân sử dụng 

định danh điện tử; 80% người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử; 90% hộ gia đình có 

Internet cáp quang; 80% hộ gia đình dùng công tơ điện tử ghi số tự động. 

- Tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc 

các tổ chức được phép khác đạt từ 65% vào tháng 7/2022, phấn đấu đến cuối năm 

2022 đạt 80%. 

- Triển khai tổ công nghệ số cộng đồng đến toàn bộ các khu phố, thôn, ấp để 

thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng công nghệ số. 

- Triển khai chữ ký phục vụ nền tảng số quản lý dạy và học trong lĩnh vực 

giáo dục và đào tạo. 

- Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong các lĩnh vực: giáo dục đào 

tạo, y tế, viễn thông, điện, nước, thương mại...theo Quyết định 588/QĐ-UBND 

ngày 22/02/2022 của UBND tỉnh. 

- Đẩy mạnh, nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng các ứng dụng do cơ quan nhà 

nước cung cấp: VNEID, Sổ Sức khỏe điện tử, VSSID... 
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- Thúc đẩy các nhà hàng, cửa hiệu, cửa hàng, tiểu thương,... chấp nhận 

phương thức thanh toán không tiền mặt; Xây dựng chợ 4.0.  

2.2. Dự kiến thực hiện một số dự án Chuyển đổi số 

STT TÊN DỰ ÁN THỜI GIAN GHI CHÚ 

1 Phòng họp không giấy 2022 

UBND Thị xã đã có Công 

văn số: 2906/UBND-

VHTT ngày 21/6/2022 lấy 

ý kiến VP.UBND tỉnh 

trước khi thực hiện dự án. 

2 
Hệ thống tin nhắn nội bộ SMS 

Brandname 
2022 

Do nhu cầu thực tế của 

ngành và địa phương. 

3 Hệ thống truyền tải thông minh 2022 
Do nhu cầu thực tế của 

ngành và địa phương. 

4 Hệ thống Wifi công cộng  2022-2023 
Do nhu cầu thực tế của 

ngành và địa phương. 

5 Hệ thống camera giám sát an ninh 2022-2023 
Do nhu cầu thực tế của 

ngành và địa phương. 

6 
Thanh toán không dùng tiền mặt 

cho ngành y tế, giáo dục, BHXH. 
2022 

Thực hiện theo Quyết 

định số 588/QĐ-UBND 

ngày 22/02/2022 của 

UBND tỉnh. 

7 
Nâng cấp cổng thông tin điện tử 

thị xã và xã, phường 
2022 

VP. Thị xã đã phối hợp 

Trung tâm CNTT tỉnh tổ 

chức khảo sát, đánh giá 

thực trạng hạ tầng cơ sở 

và xây dựng dự toán kinh 

phí thực hiện. Dự kiến 

trong năm 2022 sẽ thực 

hiện  xong việc nâng cấp. 

8 
Hệ sinh thái giáo dục thông minh 

vnEdu 4.0 
2022 

Thực hiện theo Kế hoạch 

số 61/KH-UBND ngày 

18/4/2022 của UBND tỉnh 

và Kế hoạch số 1490/KH-

SGDĐT ngày 25/5/2022. 

9 
Hệ sinh thái y tế, nông nghiệp 

thông minh. 
2022 

UBND Thị xã đã có Công 

văn số: 2908/UBND-

VHTT ngày 21/6/2022 lấy 

ý kiến Sở Y tế trước khi 

thực hiện dự án. 

10 Chữ ký số + BHXH điện tử 2022 
Do nhu cầu thực tế của 

ngành và địa phương. 

11 Hệ thống quản lý CBCC-VC 2022-2023 
Do nhu cầu thực tế của 

ngành và địa phương. 
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Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho 

cán bộ, công chức, viên chức của 

thị xã về Chuyển đổi số và an 

ninh thông tin. 

2022  

* Lưu ý: Các dự án Chuyển đổi số trên địa bàn thị xã Phú Mỹ đang chờ văn 

bản cho ý kiến của các sở, ngành chuyên môn của tỉnh. Đồng thời, các dự án được 

thực hiện thông qua chương trình phối hợp giữa UBND thị xã với VNPT tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu. 

III. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Các nhóm nhiệm vụ trọng tâm 

1.1. Nhóm nhiệm vụ Chính quyền số 

Nhiệm vụ 1: Chuẩn hoá quy trình xử lý văn bản trên môi trường mạng 

thông qua phần mềm quản lý văn bản đển tử Idesk  

Hiện nay, 100% cơ quan, đơn vị, địa phương ứng dụng quản lý văn bản trên 

hệ thống phần mềm điều hành iDesk hoặc thư điện tử công vụ (trừ một số văn bản 

đặc thù và văn bản mật); Đã thực hiện cấp 57 chữ ký số cho cán bộ, công chức giữ 

chức vụ lãnh đạo quản lý đạt 100% và 26 chứng thư số cho các cơ quan, đơn vị 

trên địa bàn thị xã đạt 100%. 

Nhiệm vụ 2: Thực hiện thủ tục hành chính dịch vụ công mức độ 3-4   

Tổng số hồ sơ dịch vụ công mực độ 3-4 đã hoàn thành (243 bộ thủ tục cấp 

huyện và 116 bộ thủ tục cấp xã), riêng hồ sơ xử lý trực tuyến trong năm phấn đấu 

đạt 50%, nhưng đến nay chỉ đạt 4.45%. 

Nguyên nhân: Hệ thống xử lý dịch vụ công hỗ trợ trên hệ thống Smartphone 

còn rất nhiều thao tác nên người dân ít sử dụng; tâm lý người dân đòi hỏi phải có 

giấy hẹn và sợ mất hồ sơ. 

- Hoàn thành việc thực hiện số hóa hồ sơ hộ tịch trên địa bàn thị xã. Đồng 

thời, tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về Đề án “Phát 

triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển 

đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” của Chính phủ. 

Nhiệm vụ 3: Nâng cấp hoàn thiện hệ thống trang, cổng thông tin điện tử 

của thị xã và xây dựng cổng thông tin điện tử của  10 xã,  phường 

Hiện nay Văn phòng thị xã đang phối hợp với đơn vị tư vấn xây dựng đề 

cương, hoàn thiện hồ sơ phấn đấu trong năm nay sẽ thực hiện xong việc nâng cấp 

hệ thống website của thị xã và các xã, phường. 

Nhiệm vụ 4: Tăng cường họp trực tuyến, họp không giấy 

Tính từ đầu năm đến nay đã thực hiện 42 cuộc họp trực tuyến theo hệ thống 

trực tuyến của tỉnh. Hiện nay, UBND thị xã đang chờ ý kiến góp ý của Văn phòng 

UBND tỉnh và phối hợp với VNPT Bà Rịa - Vũng Tàu triển khai thực hiện Phòng 

họp không giấy. 

1.2. Nhóm nhiệm vụ Kinh tế số 

Nhiệm vụ 1: Tổ chức hội nghị, hội thảo về chuyển đổi số tính cấp thiết, lợi 
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ích của chuyển đổi số trong sản xuất phát triển kinh doanh, kết nối hợp tác hỗ 

trợ doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh chuyển đổi số. 

UBND đã tổ chức hội nghị triển khai công tác chuyển đổi số trên địa bàn thị 

xã với hơn 600 cán bộ, công chức, viên chức và đại diện các công ty cung cấp dịch 

vụ viễn thông, các công ty, doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn thị 

xã tham dự tại 4 điểm cầu. Qua đó các công ty, doanh nghiệp, có sở kinh doanh 

được các đơn vị tư vấn thông tin về lợi ích của chuyển đổi số trong sản xuất phát 

triển kinh doanh, kết nối hợp tác hỗ trợ doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh 

doanh chuyển đổi số. 

Nhiệm vụ 2: Chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp 

UBND thị xã đang phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở 

Thông tin và Truyền thông, Tập đoàn Viettel - CN tỉnh BR-VT tập huấn hướng 

dẫn các hộ sản xuất nông nghiệp đăng ký tham gia sàn thương mại điện tử 

Postrmart, VoSo nhằm đẩy mạnh tiêu thụ hàng hàng hóa sản phẩm nông nghiệp 

trên địa bàn với số lượng tham gia 56 hộ. 

Nhiệm vụ 3: Chuyển đổi số trong Du lịch 

UBND thị xã giao cho Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp Công an thị 

xã và Công an các xã, phường tuyên truyền, triển khai hệ thống quản lý lưu trú 

trực tuyến đến các cơ sở lưu trú trên địa bàn thị xã. Đến nay, có 152/152 cơ sở lưu 

trú đã được cấp tài khoản trên hệ thống quản lý và đang chạy thử nghiệm phần 

mềm quản lý lưu trú trực tuyến;  

Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao triển khai dán mã QR Code tại 02 

điểm Khu di tích lịch sử: Khu di tích lịch sử Căn cứ Núi Dinh và Địa đạo Hắc 

Dịch. 

Nhiệm vụ 4: Chuyển đổi số - Thanh toán không dùng tiền mặt 

Tổ chức Hội nghị “Chuyển đổi số - Thanh toán không dùng tiền mặt” trên 

địa bàn thị xã Phú Mỹ với 01 điểm cầu chính tại UBND thị xã và 03 điểm cầu tại 

các xã, phường (xã Châu Pha, xã Tân Hòa và phường Hắc Dịch) với hơn 600 đại 

biểu tham gia.  

Hiện nay, UBND thị xã giao cho Phòng Kinh tế chủ trì phối hợp UBND các 

xã, phường rà soát, tổng hợp số liệu để phục vụ cho việc triển khai mô hình Chợ 

4.0. Phối hợp với Tập đoàn Viettel - Chi nhánh BR-VT khảo sát thực hiện  thí 

điểm tại 03 chợ: Chợ Mỹ Xuân, Mỹ Thạnh và Chợ Hắc Dịch. 

Triển khai Công điện số 155/CĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ về dán thẻ định danh đối với xe ô tô để sử dụng dịch vụ thu phí giao 

thông đường bộ theo hình thức điện tử không dừng (ETC). Từ năm 2021, đến nay 

trên địa bàn thị xã Phú Mỹ đã thực hiện dán thẻ định danh cho 11.379 xe. 

Đến nay, 100% các cơ quan, đơn vị, địa phương đã thực hiện chi trả lương 

CBCCVC qua tài khoản ngân hàng. Tổ chức phối hợp với BIDV Phú Mỹ rà soát 

các đối tượng cán bộ hưu trí, thương bệnh binh, BTXH, hộ nghèo…để tạo tài 

khoản và cấp thẻ ATM cho các đối tượng nêu trên. 
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Triển khai thực hiện việc thanh toán phí và lệ phí tại Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả thị xã và cấp xã. Kết quả các cơ quan, đơn vị đang thực hiện các quy 

trình ký kết với các đơn vị cung cấp dịch vụ để tổ chức thực hiện. Dự kiến hoàn 

thành trong tháng 8/2022. 

1.3. Nhóm nhiệm vụ Xã hội số 

Nhiệm vụ 1. Chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế 

Phòng Y tế phối hợp Trung tâm Y tế thị xã tổ chức triển khai thực hiện các 

văn bản liên quan đến lĩnh vực chuyển đổi số của tỉnh và thị xã; Hiện nay, Trung 

tâm y tế thị xã đã lắp máy POS tại khu vực quầy thu ngân giúp cho người dân có 

thể thanh toán tiền khám, chữa bệnh không cần sử dụng tiền mặt. Tuy nhiên, tỷ lệ 

sử dụng còn thấp do số tiền cần thanh toán thấp và thói quen sử dụng tiền mặt của 

người dân. 

Việc thực hiện các nhiệm vụ khác về Chuyển đổi số lĩnh vực y tế đang chờ 

văn bản góp ý từ Sở Y tế theo Công văn số 2908/UBND-VHTT ngày 21/6/2022. 

Nhiệm vụ 2 : Chuyển đổi số trong giáo dục 

Năm học 2021-2022, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã đã triển khai đến 

các cơ sở giáo dục trên địa bàn, qua đó đã thực hiện triển khai thí điểm 15 đơn vị 

(05 trường THCS, 05 trường tiểu học và 05 trường mầm non) thực hiện thu phí, lệ 

phí, học phí học sinh bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt qua “Hệ 

thống quản lý nguồn thu trường học – SSC”. Trong đó, đã có 2.415 học sinh tham 

gia thanh toán, chiếm tỷ lệ hơn 40% trên tổng số học sinh được cập nhật trên hệ 

thống; Tổng nguồn thu tại một số đơn vị thông qua hệ thống SSC quản lý thu năm 

học 2021-2022 là 1,450 tỷ đồng. 

Nhiệm vụ 3. Chuyển đổi số trong lĩnh vực nội vụ  

 Phòng Nội vụ đang nghiên cứu, đề xuất xây dựng hệ thống quản lý hồ sơ 

đăng ký thi tuyển, xét tuyển viên chức trực tuyến (nhận hồ sơ, xét duyệt hồ sơ và 

thông báo kết quả xét duyệt qua mạng hoặc tin nhắn). 

Nhiệm vụ 4. Chuyển đổi số trong lĩnh vực Lao động - Thương binh và 

Xã hội 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với UBND các 

xã, phường tuyên truyền, vận động cán bộ hưu trí đăng ký tài khoản ngân hàng để 

nhận lương hàng tháng; vận động chủ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các hộ kinh 

doanh sử dụng lao động thanh toán tiền công bằng hình thức chuyển khoản. 

Nhiệm vụ 5: Khai thuế và nộp thuế trực tuyến 

Chi cục thuế thị xã đã thực hiện tuyên truyền vận động người dân sử dụng 

hệ thống khai thuế, cấp mã số thuế trực tuyến. Khuyến khích người dân đăng ký, 

khai thuế và cho phép nộp thuế trực tuyến. Từ đầu năm đến nay đã có 54 bộ hồ sơ 

đăng ký khai thuế và nộp thuế trực tuyến. Tỷ lệ người dân sử dụng Cổng dịch vụ 

công còn thấp chủ yếu là sử dụng qua trang Thuế điện tử. 

Nhiệm vụ 6 : Xây dựng, quản lý hệ thống camera an ninh, trật tự trên 

địa bàn 
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Công an thị xã Phú Mỹ chủ trì phối hợp Công an các xã, phường đang thực 

hiện tổ chức rà soát, tổng hợp báo cáo đánh giá kết quả vận hành, sử dụng hệ thống 

camera an ninh trên địa bàn thị xã theo Công văn số 2957/UBND-VHTT ngày 

23/6/2022. 

Nhiệm vụ 7: Tuyên truyền nâng cao nhận thức, vận động cán bộ công 

chức và người dân thực hiện chuyển đổi số và đào tạo công dân số 

Thành lập Tổ Chuyển đổi số cộng đồng: Hiện nay các xã, phường đã thành 

lập 56 Tổ Chuyển đổi số cộng đồng tương ứng với 56 thôn, ấp, khu phố đạt tỷ lệ 

100%. 

Tổ Chuyển đổi số cộng đồng thực hiện tuyên truyền, vận động, giải thích 

cho người dân hiểu hơn về việc thực hiện Chuyển đổi số.  

Ngoài ra, theo Quyết định số 97/QĐ-BCĐ ngày 25/5/2022 của Ban Chỉ đạo 

Chuyển đổi số tỉnh và Kế hoạch số 1307/KH-UBND ngày 31/3/2022 của UBND 

thị xã Phú Mỹ, một số nhiệm vụ được tỉnh giao cho các Sở, ban ngành chủ trì 

UBND thị xã chỉ thụ hưởng và thực hiện tuyên truyền trên địa bàn. 

2. Tồn tại, hạn chế 

2.1. Nhóm nhiệm vụ về Chính quyền số 

Chuyển đổi số là một lĩnh vực mới, yêu cầu thời gian dài và mức kinh phí 

đầu tư lớn để phát triển và hoàn thiện quy trình chuyển đổi số bao gồm: Số hóa; 

Ứng dụng số hóa và Chuyển đổi số trên mọi lĩnh vực. 

Thách thức về nguồn nhân lực đặc biệt ở các địa phương là một thách thức 

lớn trong quá trình thực hiện Chuyển đổi số. Bước vào quá trình thực hiện chuyển 

đổi số, đòi hỏi Cán bộ đảng viên, công chức cần có những kỹ năng và năng lực 

thay đổi phù hợp, linh hoạt với cách thức vận hành mới, sáng tạo cùng với các 

công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ mới kết nối vạn vật (IoT). 

Lãnh đạo một số ngành, địa phương còn chậm triển khai thực hiện các nội 

dung về chuyển đổi số gây khó khăn trong việc triển khai đồng bộ từ thị xã đến các 

cơ quan, đơn vị và địa phương. 

Một số lĩnh vực chuyển đổi số vẫn chưa triển khai được vì đang chờ văn bản 

góp ý, chỉ đạo của các Sở, ban ngành chủ quản về chủ trương, định hướng đối với 

các lĩnh vực này. 

2.2 Nhóm nhiệm vụ về kinh tế số 

Các doanh nghiệp trên địa bàn chưa chú trọng vào lĩnh vực chuyển đổi số 

trong doanh nghiệp gây khó khăn trong việc phối hợp thực hiện đồng bộ giữa nhà 

nước và doanh nghiệp. 

Công tác phối hợp về Chuyển đổi số - Thanh toán không dùng tiền mặt trên 

địa bàn còn khó khăn do lĩnh vực này còn mới và quy mô rộng bao gồm nhiều 

thành phần và đối tượng tham gia. 

2.3 Nhóm nhiệm vụ về xã hội số 

Chuyển biến về nhận thức của người dân còn hạn chế về lĩnh vực chuyển 

đổi số; Một bộ phận người dân lớn tuổi không hiểu rõ về công nghệ, sử dụng các 
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dịch vụ ứng dụng công nghệ thông tin, đã quen với cách làm cũ chưa đón nhận 

cách thức làm việc mới. 

3. Đề xuất, kiến nghị 

3.1. Nhóm nhiệm vụ Chính quyền số 

 * Dịch vụ công mức độ 3,4 

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thị xã; UBND các xã, phường 

tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao 

nhận thức của người dân về lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công mức độ 3,4. 

Giúp cho tỷ lệ thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến và nhận kết quả trực tuyến hoặc dịch 

vụ bưu chính công ích. 

Phát huy vai trò của tổ công tác công nghệ số cộng đồng của UBND các xã, 

phường trong công tác tuyên truyền, vận động người dân hiểu sự tiện ích và quy 

trình thực hiện nộp hồ sơ thủ tục hành chính. 

Chỉ đạo cán bộ, công chức, bộ phận chuyên môn tiếp nhận thủ tục hành 

chính tại Bộ phận Một cửa thị xã và các xã, phường tích cực vận động tổ chức, 

công dân đến liên hệ thủ tục hành chính thực hiện việc nộp hồ sơ qua dịch vụ công 

mức độ 3,4.  

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chủ động liên hệ cách làm, kinh nghiệm tại 

các cơ quan, đơn vị, địa phương có tỷ lệ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trực tuyến 

cao nhằm đề ra các giải pháp áp dụng tại cơ quan, đơn vị để nâng cao tỷ lệ hồ sơ 

thủ tục hành chính được tiếp nhận qua Dịch vụ công mức độ 3, 4 để đạt chỉ tiêu hồ 

sơ thủ tục hành chính được giao. 

* UBND thị xã giao cho Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương lồng 

ghép các nội dung về chuyển đổi số trong các cuộc họp, hội thảo… để nâng cao 

trình độ năng lực, nhận thức về chuyển đổi số đối với đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức trên địa bàn thị xã. 

3.2 Nhóm nhiệm vụ Kinh tế số 

Đề án Chuyển đổi số - Thanh toán không dùng tiền mặt 

Tổ chức tập huấn cho các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng về Đề án Chuyển đổi 

số không dùng tiền mặt; liên kết với các ngân hàng hỗ trợ thực hiện Đề án Chợ 

4.0; nâng cao tỷ lệ sử dụng tài khoản ngân hàng, thẻ ATM trên địa bàn. 

3.3 Nhóm nhiệm vụ về Xã hội số 

Đề nghị Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao; UBND các xã, phường 

tiếp tục thực hiện tuyên truyền bằng nhiều hình thức về lĩnh vực chuyển đổi số trên 

địa bàn thị xã nhằm nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn 

thị xã. 

3.4. Một số đề xuất, kiến nghị khác 

Hiện nay, các Sở, ban ngành đã được UBND tỉnh giao cho thực hiện 

Chuyển đổi số các lĩnh vực chuyên môn quản lý. UBND thị xã đề nghị các phòng, 

ban chuyên môn rà soát những văn bản thuộc lĩnh vực chuyển đổi số liên quan đến 
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lĩnh vực mình phụ trách. Đồng thời, tham mưu cho UBND thị xã thực hiện và chịu 

trách nhiệm báo cáo kết quả về UBND thị xã. Cụ thể như sau:  

- Phòng Kinh tế phụ trách triển khai Đề án Chợ 4.0; Hướng dẫn người dân 

đăng ký tài khoản và đưa sản phẩm nông nghiệp của địa phương lên các trang 

thương mại điện tử. 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo phụ trách triển khai các nhiệm vụ Chuyển đổi 

số lĩnh vực giáo dục; 

 - Phòng Y tế phối hợp Trung tâm Y tế thị xã phụ trách triển khai các nhiệm 

vụ Chuyển đổi số lĩnh vực Y tế; 

- Văn phòng thị xã phụ trách Đề án Phòng họp không giấy; phối hợp Tổ 

Công nghệ thị xã tiếp tục hoàn thiện Đề án nâng cấp hệ thống website thị xã và 10 

xã, phường trên địa bàn. 

- Công an thị xã phụ trách Đề án xây dựng quản lý hệ thống camera an ninh, 

trật tự trên địa bàn. 

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phụ trách các đề án chuyển đổi 

số thuộc lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội… 

- Phòng Văn hóa và Thông tin rà soát, tổng hợp những văn bản góp ý về Kế 

hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số năm 2022 trên địa bàn 

thị xã của các Sở, ban ngành và Quyết định số 97/QĐ-BCĐ ngày 25/5/2022 của 

BCĐ Chuyển đổi số tỉnh về việc ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo 

chuyển đổi số tỉnh BR-VT năm 2022 để hoàn thiện Kế hoạch thực hiện các nhiệm 

vụ trọng tâm về Chuyển đổi số trên địa bàn thị xã. 

Trên đây báo cáo nhiệm vụ và tiến độ triển khai thực hiện chuyển đổi số, đô 

thị thông minh gắn với cải cách hành chính của UBND thị xã Phú Mỹ./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Thông tin và Truyền thông (Báo cáo); 

- TTr.Thị ủy (Báo cáo); 

- TTr.HĐND thị xã (Báo cáo); 

- CT và các PCT.UBND thị xã; 

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc thị xã; 

- UBND các xã, phường; 

- Lưu: VT, VHTT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thành Nam 
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