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KẾ HOẠCH  
Thực hiện Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng mức độ  

chuyển đổi số trên địa bàn huyện Đắk Song  

 

 

Căn cứ Quyết định số 1552/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ 

chuyển đổi số tại các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Ủy ban nhân 

dân huyện ban hành Kế hoạch thực hiện Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển 

đổi số (DTI) trên địa bàn huyện Đắk Song, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Để UBND tỉnh đánh giá, xếp hạng huyện Đắk Song về kết quả thực hiện xây 

dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số, là cơ sở để tổng hợp dữ liệu phục vụ công 

tác đánh giá chuyển đổi số của huyện Đắk Song nói riêng tỉnh Đắk Nông nói chung. 

Giúp UBND huyện, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của huyện, lãnh đạo các cơ  

quan nhà nước trên địa bàn huyện (sau đây gọi tắt là các cơ quan, đơn vị) theo dõi 

đánh giá một cách thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện chuyển đổi 

số hàng năm của các cơ quan, đơn vị. Đồng thời, kịp thời nắm bắt để chỉ đạo, đôn đốc 

quá trình triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số. 

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức tại 

các cơ quan, đơn vị trong công tác xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số góp 

phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Kế hoạch số 70 – KH/HU 

ngày 21/01/2022 của Huyện ủy Đắk Song về triển khai Nghị quyết số 09-NQ/TU 

ngày 01/11/2021 của Tỉnh ủy Đắk Nông về Chuyển đổi số huyện Đắk Song đến 

năm 2025, định hướng đến năm 2030 và các năm tiếp theo. 

2. Yêu cầu 

Việc đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của huyện phải bảo đảm tính 

khoa học, công khai, khách quan, minh bạch, phản ánh đúng thực trạng công tác 

Chuyển đổi số của cơ quan, đơn vị nói riêng và UBND huyện nói chung trong quá 

trình đánh giá. 



Các cơ quan, đơn vị căn cứ nhiệm vụ được giao hoàn thành các nội dung, chỉ số 

thành phần đánh giá theo Kế hoạch này, kết quả thực hiện nhiệm vụ là căn cứ để xếp 

mức độ hoàn thành nhiệm vụ vào cuối năm. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Nhiệm vụ cụ thể 

(Theo bảng phân công nhiệm vụ kèm theo Kế hoạch này)  

2. Trình tự, thời gian thực hiện đánh giá, xếp hạng 

Cung cấp tài liệu, số liệu 

Việc đánh giá, xếp hạng DTI của huyện sẽ thực hiện qua Hệ thống quản lý, 

đánh giá chỉ số chuyển đổi số của tỉnh Đắk Nông. Cơ quan, đơn vị được giao nhiệm 

vụ (Phòng Văn hóa và Thông tin) thực hiện việc nhập thông tin, số liệu kết quả 

chuyển đổi số trực tiếp lên hệ thống. 

2.1. Trình tự thực hiện  

- Phòng Văn hóa và Thông tin gửi Văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị cung 

cấp số liệu, tài liệu kiểm chứng để phục vụ công tác đánh giá chỉ số chuyển đổi số 

của huyện 

- Các đơn vị, địa phương cử đầu mối tổng hợp, cung cấp đầy đủ thông tin số 

liệu, kết quả công tác chuyển đổi số của đơn vị  (lãnh đạo đơn vị, địa phương phải ký 

xác nhận số liệu) gửi Phòng Văn hóa và Thông tin. 

- Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với các thành viên Hội đồng thẩm định 

(là các thành  viên thuộc Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo chuyển đổi số huyện) thực hiện 

việc kiểm tra số liệu và đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của huyện theo quy 

định (lần 1). 

- Sau khi có kết quả kiểm tra, xác minh Phòng Văn hóa và Thông tin sẽ đề xuất 

các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, bổ sung số liệu (lần 2). 

2.2. Thời gian thực hiện 

Thời gian thực hiện việc đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số trong các cơ 

quan, đơn vị được thực hiện trong tháng 10 hàng năm. Số liệu báo cáo được tính từ 

ngày 01/10 của năm trước đến ngày 01/10 của năm đánh giá. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Chỉ đạo chuyển đổi số huyện 

- Giao Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo chuyển đổi số phối hợp với Phòng Văn hóa 

và Thông tin kiểm tra tài liệu kiểm chứng của Chỉ số chuyển đổi số trong các cơ 

quan Nhà nước huyện Đắk Song. 

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ nhằm nâng 

cao Chỉ số chuyển đổi số trong các cơ quan Nhà nước huyện Đắk Song được giao 

trong Kế hoạch này. 



2. Các cơ quan, đơn vị 

- Thực hiện cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời các số liệu và tài liệu kiểm 

chứng về mức độ chuyển đổi số của cơ quan, đơn vị (theo phụ lục đính kèm). 

- Tạo điều kiện thuận lợi để Phòng Văn hóa và Thông tin thực hiện việc thẩm 

tra, xác minh số liệu báo cáo. 

- Chịu trách nhiệm trước UBND huyện và Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của 

huyện về kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của cơ quan, đơn vị. 

3. Phòng Văn hóa và Thông tin 

- Chủ trì tổ chức thực hiện việc đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của 

các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện. Căn cứ kết quả đánh giá, trình UBND 

huyện công bố kết quả đánh giá, xếp hạng. 

- Theo dõi, đôn đốc các phòng, ban, ngành trên địa bàn huyện; UBND các xã, 

thị trấn triển khai rà soát, tập hợp số liệu, đánh giá, tự chấm điểm đảm bảo đúng quy 

định và kế hoạch hàng năm. 

- Tham mưu UBND huyện xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác và duy trì hệ 

thống phần mềm đánh giá, xếp hạng Chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước 

huyện Đắk Song. 

- Xây dựng dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ này đưa vào kế hoạch ngân 

sách chi hàng năm của Phòng Văn hóa và Thông tin, báo cáo cấp có thẩm quyền xem 

xét, phê duyệt.  

        Trên đây là Kế hoạch thực hiện Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển 

đổi số tại các cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện Đắk Song. Yêu cầu các cơ quan, 

đơn vị có liên quan phối hợp thực hiện theo nội dung kế hoạch này./. 
   

Nơi nhận: 
- Sở Thông tin và Truyền thông (b/c); 

- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- Thường trực HĐNDhuyện (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Ban Chỉ đạo chuyển đổi số; 

- Các cơ quan chuyên môn của huyện; 

- Trung tâm VHTT&TT; 

- UBND các xã, thị trấn Đức An; 

- Các đơn vị viễn thông: VNPT, Mobifone, Viettel; 

- Bưu điện huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT (st). 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Ngô Đức Trọng 
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