
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TỔNG ĐÀI 1022 HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP 

 

Giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh 

Giải đáp các vấn đề về kinh tế - xã hội 

Cung cấp dịch vụ sự nghiệp công  

Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, góp ý 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Giới thiệu Kế hoạch Chuyển đổi số Quảng Nam 2022 

 Chỉ tiêu cụ thể  

   Tin tức   

   Họp đánh giá công tác chuyển đổi số 8 tháng đầu năm 2022 

   Triển khai phần mềm họp HĐND tỉnh trên thiết bị di động 

   Hội thảo giải pháp thực hiện Chuyển đổi số ngành nông nghiệp Quảng Nam 

   Kiểm tra thực tế về việc triển khai thực hiện Đề án 06 

   Sở GTVT tăng cường sử Smart Quảng Nam, EGov Quảng Nam 

   Phổ cập kỹ năng Tổ công nghệ số cộng đồng và người dân 

   Ứng dụng CNTT trong các cơ quan Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội 

   Hội An thực hiện chuyển đổi số gắn với xây dựng Đô thị thông minh 

   Khẩn trương cải thiện chỉ số Chuyển đổi số cấp tỉnh 

   Bình Giang ra mắt đội xung kích hỗ trợ giải quyết TTHC 

 

 Câu chuyện Chuyển đổi số và cải cách hành chính 

   Quảng Nam đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số 

   Đông Giang vận hành "bộ não số" 

 

 

 

 Kết quả Bản đồ thực thi thể chế Quảng Nam đến 31/8/2022 

 

 

 

 

 

 

 

NỘI DUNG BẢN TIN 
 



 

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO 

CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH QUẢNG NAM 2022 

 

 Ngày 07/6/2022, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch số 

84/KH-BCĐ về Hoạt động của Ban chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam năm 2022. 

 

CHỈ TIÊU CỤ THỂ 

                                                                                               

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Họp đánh giá công tác chuyển đổi số 8 tháng đầu năm 2022 

Sáng ngày 31/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đã chủ trì cuộc họp với 

các sở, ban, ngành để đánh giá kết quả thực hiện công tác chuyển đổi số từ đầu năm đến 

nay, đồng thời thảo luận bàn giải pháp triển khai đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới. 

Báo cáo của Sở TT&TT cho thấy, từ đầu năm đến nay, tỉnh đã chỉ đạo tăng cường 

công tác thông tin, tuyên truyền về chuyển đổi số đến các tầng lớp nhân dân bằng nhiều 

hình thức. Qua đây nhằm trang bị kiến thức về chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ, công 

chức, người lao động, đồng thời nâng cao nhận thức cho cộng đồng xã hội về mục đích, ý 

nghĩa của chuyển đổi số. Theo đó, đến nay toàn tỉnh đã cung cấp 1.459 DVC TT mức độ 

3,4. Trong đó, cấp huyện 226 DVC mức 3,4, cấp xã 95 DVC TT mức độ 3,4. Đã thực hiện 

tích hợp trên Cổng DVC Quốc gia 1.398 DVC, đạt tỷ lệ 95,8%. Thống kê trên Cổng dịch 

vụ công, từ ngày 01/01/2022 đến 28/08/2022, có 11,33% DVC TT có phát sinh hồ sơ, tỷ lệ 

hồ sơ trực tuyến đạt 59,38%. Đã triển khai sử dụng biên lai điện tử trong thu phí, lệ phí 

giải quyết TTHC của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Tính đến thời điểm hiện nay 

thì trên toàn tỉnh có hơn 700 tổ công nghệ cộng đồng cấp thôn được thành lập, 152/241 xã 

đã triển khai thành lập tổ CNCĐ, với hơn 2.700 người tham gia các tổ công nghệ cộng 

đồng.  

 
Quang cảnh cuộc họp 

Hiện nay, 100% Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã tập trung nguồn lực 

để tổ chức thực hiện đúng tiến độ đề ra. Đến nay đã thu nhận 2.960 hồ sơ trực tuyến trên 

cổng dịch vụ công đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, khai báo tạm vắng, thông báo lưu 

       
 



 

 

trú; 14 hồ sơ trực tuyến cấp hộ chiếu phổ thông; 28 hồ sơ trực tuyến làm con dấu và cấp  

 

giấy đăng ký mẫu dấu. Phân cấp đăng ký xe ô tô cho 17/18 Công an cấp huyện; phân cấp 

đăng ký xe mô tô, xe gắn máy cho 74 Công an cấp xã đủ điều kiện. 

Cùng vói đó thì tỉnh cũng triển khai các ứng dụng Smart Quảng Nam, Egov Quảng 

Nam, tổng đài 1022 Quảng Nam ... để nâng cao tương tác nền tảng số với người dân, 

doanh nghiệp. Đồng thời phân bổ kinh phí để các cơ quan, đơn vị, địa phương nâng cấp hạ 

tầng, thiết bị CNTT để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã 

hội số. 

Tại cuộc họp, các địa biểu đã thảo luận làm rõ thêm một số nội dung còn tồn tại, 

vướng mắc. Trong đó chủ yếu là hạ tầng CNTT ở một số nơi còn khó khăn, việc triển khai 

mua sắm máy móc ở cơ sở còn chậm, hạ tầng mạng chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ 

đề ra.    

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đánh giá, 

công tác CĐS được các ngành, địa phương vào cuộc tích cực và bước đầu có những kết 

quả khả quan. Tuy nhiên hiện vẫn còn rất nhiều vướng mắc, khó khăn cần tháo gỡ. Đồng 

chí Hồ Quang Bửu đề nghị Sở TT-TT, các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền một cách sâu rộng và thường xuyên, Sở Nội vụ tăng cường công tác đào tạo về 

CĐS; đẩy mạnh số hóa cơ sở dữ liệu các ngành, đẩy mạnh dịch vụ bưu chính công ích và 

triển khai thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu do Chính phủ quy định… Để cuộc họp hàng 

tháng về CĐS hiệu quả, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu cũng đề nghị Sở TT-TT 

thay đổi hình thức báo cáo từ văn bản giấy sang văn bản điện tử, tất cả những kết quả phải 

hiển thị cụ thể qua màn hình. Sở Tài chính, KH-ĐT, TT-TT có sự phối hợp nhằm đưa ra số 

liệu cụ thể của tỉnh, địa phương trong việc sử dụng ngân sách dành cho CĐS. Liên quan 

đến những vướng mắc trong triển khai IOC, hệ thống báo cáo LRIS, Văn phòng UBND 

tỉnh cần phối hợp với VNPT Quảng Nam để đưa ra giải pháp tối ưu nhất để phát huy, ứng 

dụng vào thực tế./. 

 

Triển khai phần mềm họp HĐND tỉnh trên thiết bị di động 

Sáng 26/8, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã phối hợp với Trung tâm 

CNTT và Truyền thông (QTI) tổ chức cuộc họp báo cáo kết quả khảo sát, xây dựng phần 

mềm phục vụ kỳ họp HĐND. Chủ trì cuộc họp có các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân 

Vinh, Nguyễn Công Thanh và lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh. 

 

Phần mềm phục vụ kỳ họp HĐND tỉnh được xây dựng chạy trên nền tảng website 

tại địa chỉ hoponline.quangnam.gov.vn và trên ứng dụng thiết bị di động có tên Q-

MEETTING. Nội dung của phần mềm được cấu hình gồm 8 chức năng chính đó là: thông 

tin chương trình, nội dung tài liệu, phát biểu/ tranh luận, chất vấn, dự thảo nghị quyết biểu 

quyết, thảo luận tổ, trả lời ý kiến cử tri, tiện ích. Điểm nổi bật của phần mềm họp HĐND 



 

 

online là số hóa toàn bộ tài liệu, văn bản cập nhật lưu trữ trên hệ thống; điều hành cuộc  

 

họp như đăng ký phát biểu, đăng ký tranh luận, chất vấn; thảo luận, biểu quyết Nghị quyết 

trực tiếp trên phần mềm. Ngoài ra ở mục trả lời ý kiến cử tri, phần mềm sẽ cung cấp tiện 

ích như tạo ý kiến cử tri, trả lời ý kiến cử tri, tra cứu nội dung ý kiến cử tri, đây chính là 

tiện ích giúp HĐND tỉnh và các vị đại biểu HĐND tỉnh tương tác với cử tri thông qua  

nền tảng công nghệ số. Qua đây sẽ góp phần nâng cao chất lượng giám sát của HĐND 

tỉnh và các vị đại biểu HĐND tỉnh đối với các lĩnh vực đời sống xã hội.  

 
Demo phần mềm phục vụ kỳ họp HĐND tỉnh  

Tại cuộc họp, các đại biểu đều thống nhất với giao diện và nội dung của phần mềm, 

đồng thời đề nghị đơn vị phát triển ứng dụng bổ sung thêm một số chức năng cho phù hợp 

với thực tiễn công việc của các kỳ họp HĐND tỉnh. 

Phát biểu tại cuộc họp, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh, Nguyễn 

Công Thanh đánh giá cao việc áp dụng công nghệ thông tin và các kỳ họp HĐND tỉnh sẽ 

nâng cao chất lượng kỳ họp. Yêu cầu đơn vị sản xuất phần mềm hoàn chỉnh, bổ sung các 

chức năng để hoàn thiện sớm đưa vào vận hành thực tiễn, ứng dụng công nghệ thông tin 

trong điều hành, xử lý công việc nhằm tiến đến xây dựng kỳ họp không giấy để tiết kiệm 

chi phí, tạo môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp./. 

 

Hội thảo giải pháp thực hiện Chuyển đổi số ngành nông nghiệp Quảng Nam 

Chiều ngày 31/8,Sở NN&PTNT tổ chức hội thảo giải pháp thực hiện chuyển đổi số 

ngành nông nghiệp Quảng Nam. Tham dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu.  

Tại hội thảo, ông Trương Xuân Tý- Phó Giám đốc Sở NN&PTNT cho biết, không 

nằm ngoài định hướng chung của quốc gia, của tỉnh; Ngành Nông nghiệp Quảng Nam thực 

hiện chuyển đổi số dựa trên cấu trúc gồm 03 trụ cột chính: Chính phủ số, Kinh tế số, Xã 



 

 

hội số. 

 

Về chính phủ số, ngoài việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 4; giải quyết hồ sơ công việc trên môi trường mạng; báo cáo thống kê phục vụ 

công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo tỉnh; ngành Nông nghiệp Quảng Nam xác định dữ 

liệu mở là nguồn tài nguyên mới, là một trong những nguồn lực then chốt để thực hiện 

thành công chuyển đổi số. Do đó, vấn đề đặt ra là cần thiết xây dựng hệ thống dữ liệu 

ngành nông nghiệp từ tỉnh đến địa phương đảm bảo nguyên tắc “đúng”, “đủ”, “sạch”, 

“sống” và kết nối, liên thông với hệ thống cơ sở dữ liệu của Bộ, ngành Trung ương và của 

tỉnh. 

 
Quảng cảnh hội thảo 

 

Về phát triển kinh tế số, thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 12/4/2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam xác định mục tiêu: Phấn đấu kinh tế số đến năm 2025 

chiếm 8-10% GRDP và đến năm 2030 chiếm 15% GRDP.Ngay từ đầu năm 2022, Sở Nông 

nghiệp và PTNT Quảng Nam đã phối hợp với Phòng Kinh tế/Phòng Nông nghiệp và 

PTNT các huyện, UBND các xã/phường/thị trấn tiến hành làm việc trực tiếp với các hợp 

tác xã, doanh nghiệp, hộ sản xuất tham gia vào chuỗi liên kết giá trị nhằm mục đích khảo 

sát trực tiếp thực trạng sản xuất, thu hoạch, chế biến và tiêu thụ cũng như việc ứng dụng 

công nghệ mới, tiến bộ kỹ thuật, khoa học công nghệ vào sản xuất.   

Về xã hội số, thực hiện theo Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 

2025, định hướng đến năm 2030; theo đó, đặt ra nhiều mục tiêu về phát triển Xã hội số. 

Tại hội thảo, các đại biểu khách mời chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, kiến thức, thảo 

luận đề ra các giải pháp thực hiện chuyển đổi số ngành Nông nghiệp Quảng Nam đạt hiệu 

quả cao tập trung vào những vấn đề như: nâng cao nhận thức chuyển đổi số; Lựa chọn ứng 

dụng công nghệ số phù hợp với điều kiện, tập quán sản xuất, khí hậu, đất đai, thổ nhưỡng 

trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; nguồn lực tài chính để thực hiện Chuyển đổi số;Phát triển hạ 



 

 

tầng số, nền tảng số; dữ liệu số;Nhân lực chuyển đổi số;Phát triển kinh tế số;… 

 

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu khẳng định, ngành 

nông nghiệp của tỉnh đang đi đúng hướng khi xác định đầy đủ, rõ ràng vai trò, nhiệm vụ, 

mục tiêu cụ thể đối với các chủ thể tham gia lộ trình chuyển đổi số, bao gồm: nhà nước, 

doanh nghiệp và người nông dân.  

Với vai trò là địa phương thí điểm cả nước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang 

Bửu yêu cầu các địa phương cần tập trung đẩy mạnh công tác xây dựng lộ trình, ứng dụng 

công nghệ số, nền tảng số; Để tự động hóa một số khâu trong quy trình sản xuất, thu 

hoạch, chế biến; xây dựng nhật ký điện tử, số hóa dữ liệu vùng trồng, quy trình sản xuất; 

giám sát, truy xuất nguồn gốc (tạo mã QR…) các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh.  

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý ngành nông nghiệp tỉnh trong việc tích cực xây 

dựng hệ thống dữ liệu ngành nông nghiệp từ tỉnh đến địa phương đảm bảo nguyên tắc 

“đúng”, “đủ”, “sạch”, “sống” và kết nối, liên thông với hệ thống cơ sở dữ liệu của Bộ, 

ngành Trung ương và của tỉnh./. 

 

Kiểm tra thực tế về việc triển khai thực hiện Đề án 06 

Ngày 23/8, Đoàn công tác do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu dẫn đầu đã 

có chuyến kiểm tra thực tế về việc triển khai thực hiện Đề án 06 tại các xã: Trà Sơn (Bắc 

Trà My), Tiên Cảnh (Tiên Phước), Tam Thăng (Tam Kỳ). 

Ngày 06/01/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 06/QĐ-TTg phê 

duyệt 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”. Đây là Đề án có ý 

nghĩa hết sức quan trọng để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến; phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; phục vụ công tác dân số; hoàn thiện hệ 

sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; phục vụ chỉ đạo, điều 

hành của lãnh đạo các cấp. Đặc biệt, thực hiện hiệu quả Đề án sẽ mang lại lợi ích rất lớn 

cho đất nước, góp phần tiết kiệm, chống lãng phí, tạo thuận lợi nhất cho người dân và 

doanh nghiệp. 

Qua chuyến kiểm tra thực tế, hầu hết các xã đã triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh 

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

quốc gia, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ đã được phân 

công. Tuy nhiên, qua theo dõi nhận thấy công tác triển khai còn chậm, vẫn còn vướng mắc 

nhiều bất cập như: đường truyền mạng không ổn định, cơ sở vật chất chưa đảm bảo, thiết 

bị, máy móc còn đơn sơ... 

Phát biểu kết luận sau chuyến kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu 

đánh giá cao những nỗ lực triển khai thực hiện Đề án 06 của các xã và đồng chí sẽ tiếp thu 

các ý kiến đề xuất của các xã cũng như các sở, ban, ngành.  



 

 

 

 

 

Để thực hiện có hiệu quả Đề án 06 trên địa bàn tỉnh, đảm bảo tiến độ đề ra, Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh tổng hợp các ý kiến quan trọng, có liên quan đề báo 

cáo với Bộ Công an trong thời gian sớm nhất, có kiến nghị với tỉnh thêm một số nội dung 

về trụ sở làm việc của công an xã, trang bị máy móc, thiết bị phục vụ triển khai công tác 

Đề án 06. Các sở, ban, ngành của tỉnh khẩn trương triển khai kết nối dữ liệu./. 

 

Sở GTVT tăng cường sử Smart Quảng Nam, EGov Quảng Nam 

Sở Giao thông vận tải vừa có công văn yêu cầu Lãnh đạo Văn phòng Sở, các phòng, 

đơn vị thuộc Sở thực hiệncài đặt, khai thác sử dụng ứng dụng Smart Quảng Nam, EGov 

Quảng Nam phục vụ điều hành, quản lý và kết nối với người dân, doanh nghiệp.  

Quán triệt công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý cài đặt ứng 

dụng Smart Quảng Nam, EGov Quảng Nam trên điện thoại thông minh để khai thác, sử 

dụng các chức năng của ứng dụng. Đồng thời, thường xuyên rà soát các nội dung thông tin 

hiện đang cung cấp trên ứng dụng Smart Quảng Nam để góp ý, đề xuất bổ sung các thông 

tin, dữ liệu thuộc trách nhiệm quản lý của Sở GTVT nhằm phục vụ người dân, doanh 

nghiệp trên ứng dụng Smart Quảng Nam, EGov Quảng Nam ngày một tốt hơn./. 

 

Phổ cập kỹ năng Tổ công nghệ số cộng đồng và người dân 

Ngày 15/8, UBND tỉnh có Công văn đề nghị Sở TT-TT, UBND các huyện, thị xã, 

thành phố thực hiện phổ cập kỹ năng số cộng đồng đến thành viên của Tổ công nghệ số 



 

 

cộng đồng và người dân.  

Theo đó, UBND các huyện, thị xã, thành phố phổ biến tài liệu kỹ năng số cộng đồng 

như hướng dẫn tại công văn trên của TT&TT đến các thành viên Tổ công nghệ số cộng 

đồng để sử dụng và coi đây là tài liệu chính thức trong hoạt động của Tổ công nghệ số 

cộng đồng. 

Trong đó tập trung vào 06 nội dung quan trọng để hướng dẫn người dân bao gồm: 

Sử dụng dịch vụ công trực tuyến; thanh toán không dùng tiền mặt; mua bán trên sàn 

thương mại điện tử Voso, Postmart; sử dụng nền tảng số Việt Nam do địa phương lựa 

chọn; kỹ năng sử dụng phần mềm đảm bảo an toàn thông tin mạng cơ bản; nội dung quan 

trọng khác theo định hướng, chỉ đạo của chính quyền địa phương.  

Theo đó, Bộ TT&TT đã tổng hợp các tài liệu và đưa vào 01 khóa bồi dưỡng "Phổ 

cập kỹ năng số cộng đồng" trên nền tảng học trực tuyến mở đại trà của Bộ TT&TT để các 

thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng và người dân có thể tiếp cận nhanh chóng, thuận 

tiện.  

Thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng và người dân có thể dễ dàng truy cập vào 

khóa bồi dưỡng trên nền tảng mọi lúc, mọi nơi, đơn giản bằng cách sử dụng ứng dụng Zalo 

và quét mã QR Code kèm theo để truy cập tài liệu khóa bồi dưỡng.  

Thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng và người dân sử dụng kênh zalo "Chuyển 

đổi số quốc gia" và chọn “quan tâm” trên điện thoại thông minh như một kênh để cập nhật 

kịp thời các thông tin mới nhất về chuyển đổi số. Đồng thời, UBND tỉnh giao Sở TT&TT 

là đơn vị đầu mối phối hợp với Cục Tin học hóa (Bộ TT&TT) để phổ biến khóa bồi dưỡng 

"Phổ cập kỹ năng số cộng đồng" đến các thành viên của Tổ công nghệ số cộng đồng./. 

 

Ứng dụng CNTT trong Các cơ quan Đảng,  

MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội 

Tỉnh ủy vừa ban hành kế hoạch 189-KH/TU về ứng dụng CNTT trong hoạt động 

của các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội tỉnh Quảng Nam, 

giai đoạn 2022-2025.  

Theo đó, mục tiêu hướng đến việc triển khai và ứng dụng có hiệu quả các hệ thống 

thông tin chuyên ngành, phần mềm ứng dụng dùng chung do Trung ương chuyển giao và 

các phần mềm nội bộ tự xây dựng bảo đảm tính liên kết, thống nhất, đồng bộ. Tăng cường 

kết nối, trao đổi, chia sẻ thông tin, dữ liệu trong các cơ quan đảng và giữa các cơ quan 

đảng với các cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa 

bàn tỉnh. Các thông tin, số liệu trong công tác tham mưu, tổng hợp, phục vụ công tác lãnh 

đạo, chỉ đạo, điều hành được cập nhật, khai thác trên hệ thống thông tin tổng hợp và các hệ 

thống thông tin chuyên ngành, cơ sở dữ liệu dùng chung.  

Có 100% các văn bản, tài liệu chính thức có nội dung thông tin không mật được ký 

số, xử lý, gửi, nhận trên mạng máy tính giữa các cơ quan Đảng ở các cấp và giữa cơ quan 

Đảng với cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. 100% 



 

 

cán bộ, công chức xử lý công việc trên mạng máy tính thông qua hệ thống gửi nhận văn  

bản và điều hành tác nghiệp. Có 100% cán bộ, công chức sử dụng hệ thống thư công vụ 

của tỉnh để trao đổi công việc. 100% các văn kiện, tài liệu được số hóa kịp thời và đưa vào 

khai thác trên mạng máy tính theo quy định; 100% các cơ quan, đơn vị triển khai CSDL 

mục lục hồ sơ kho lưu trữ điện từ nhằm phục vụ khai thác, tra cứu sử dụng. Xây dựng cổng 

thông tin điện tử có tích hợp với các hệ thống thông tin, phần mềm ứng dụng trên nền 

website.   

Tiếp tục đầu tư nâng cấp hạ tầng CNTT của các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và 

các đoàn thể chính trị - xã hội đồng bộ, hiện đại, đảm bảo điều kiện kỹ thuật cho việc triển 

khai ứng dụng CNTT trong hoạt động.  100% cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các 

huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng để kết 

nối vào mạng thông tin diện rộng của Đảng. Nâng cấp hệ thống mạng LAN, mạng wifi kết 

nối internet có quản lý, xây dựng hệ thống giám sát an ninh mạng và các thiết bị bảo mật 

đáp ứng yêu cầu ứng dụng CNTT tại các đơn vị.  

Nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu dùng chung theo chuẩn Tier II để bảo đảm hạ 

tầng lưu trữ, tính toán và dự phòng thiết yếu cho việc triển khai các ứng dụng. Hoàn thiện 

và duy trì hệ thống hội nghị trực tuyến với Trung ương; triển khai hệ thống hội nghị trực 

tuyến đến xã, phường, thị trấn. Triển khai hệ thống lưu trữ trực tuyến để lưu trữ và chia sẻ 

dữ liệu người dùng nhằm bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và toàn vẹn dữ liệu.  Tiếp 

nhận và triển khai các giải pháp, sản phẩm bảo mật của Ban Cơ yếu Chính phủ. Thiết lập 

hệ thống thu thập, phân tích sự kiện cơ bản và có kết nối với hệ thống giám sát, an toàn, an 

ninh thông tin mạng của các cơ quan đảng ở Trung ương; đồng thời, thực hiện việc kiểm 

tra an ninh thiết bị CNTT trước khi đưa vào sử dụng./.  

 

Hội An thực hiện chuyển đổi số gắn với xây dựng Đô thị thông minh 

UBND TP.Hội An vừa ban hành kế hoạch chuyển đổi số gắn với xây dựng đô thị 

thông minh thành phố năm 2022. 

Mục đích của kế hoạch nhằm phát triển hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại, đồng 

bộ; phát huy hiệu quả các nền tảng, ứng dụng dùng chung, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành 

do trung ương, tỉnh triển khai; tăng cường ứng dụng các thành tựu của cuộc cách mạng 

công nghệ 4.0; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công nghệ thông tin; nâng cao an toàn 

thông tin trong toàn hệ thống; nâng cao năng lực công tác quản lý, điều hành của chính 

quyền các cấp, đẩy mạnh cải cách hành chính; hình thành và phát triển môi trường số an 

toàn, tiện ích phục vụ tối đa nhu cầu sản xuất, kinh doanh cũng như sinh hoạt cộng đồng 

của người dân.  

Phấn đấu 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước (trừ văn bản mật theo 

quy định của pháp luật) dưới dạng điện tử. Có 80% hồ sơ công việc tại thành phố và 60% 

hồ sơ công việc tại xã, phường được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc 

thuộc phạm vi bí mật nhà nước). Trên 80% chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định 

kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội của chính quyền các cấp được thực hiện trên hệ 



 

 

thống thông tin báo cáo của tỉnh; được tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu với hệ thống dùng 

 chung của tỉnh, liên thông với hệ thống thông tin báo cáo quốc gia. 

Tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đạt 35% trở lên. Duy trì kết 

nối, chia sẻ các cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh, cung cấp DVC kịp thời, một lần khai 

báo, trọn vòng đời phục vụ người dân và phát triển kinh tế - xã hội.  

Tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 10%. Có 100% hóa đơn 

điện tử. Tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử trên 80%. Trên 10% người dân có kỹ 

năng số cơ bản.  

100% các cơ quan, ban ngành và UBND các xã phường có hạ tầng kỹ thuật đáp ứng 

yêu cầu triển khai các ứng dụng chuyên ngành, các ứng dụng phục vụ cung cấp các dịch 

vụ, tiện ích cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Hạ tầng mạng Internet 

băng rộng cáp quang phủ trên 80% hộ gia đình, 100% xã phường. 

100% tỷ lệ cơ quan nhà nước từ thành phố tới cấp xã kết nối vào Mạng truyền số liệu 

chuyên dùng của các cơ quan Nhà nước. Trên 85% người dân có điện thoại thông minh. 

 

Khẩn trương cải thiện chỉ số Chuyển đổi số cấp tỉnh 

Ngày 29.8, UBND tỉnh có công văn 5715/UBND-KGVX yêu cầu khẩn trương triển 

khai các nhiệm vụ nhằm cải thiện chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh (DTI). 

Để triển khai các nhiệm vụ nhằm cải thiện chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh (DTI), 

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành rà soát và khẩn trương triển 

khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại kế hoạch số 438/KH-UBND ngày 19.01.2022 

của UBND tỉnh về chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022 trên địa 

bàn tỉnh Quảng Nam; kế hoạch số 1491/KH-UBND ngày 15.3.2022 của UBND tỉnh về 

thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đột phá về chuyển đổi số trong năm 2022 trên địa bàn 

tỉnh Quảng Nam.  

Định kỳ hằng quý (trước ngày 10 của tháng cuối quý) báo cáo Ban Chỉ đạo về 

chuyển đổi số tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông) để tổng hợp, báo cáo theo quy 

định. Theo dõi, giám sát, đôn đốc và chịu trách nhiệm về việc thực hiện các chỉ số đánh giá 

chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh do ngành, đơn vị mình phụ trách. Hằng năm cung cấp số 

liệu phục vụ đánh giá chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh DTI (số liệu đánh giá từ ngày 01.01 

đến ngày 31.12 của năm đánh giá, kèm tài liệu kiểm chứng file định dạng .pdf có con dấu, 

chữ ký của cơ quan, cá nhân có thẩm quyền) gửi Sở Thông tin và Truyền thông để tổng 

hợp, tham mưu UBND tỉnh tự đánh giá chấm điểm./. 

 

Bình Giang ra mắt đội xung kích hỗ trợ giải quyết TTHC 

Ngày 22/8/2022, UBND xã Bình Giang (Thăng Bình) đã tổ chức ra mắt đội xung 

kích “Tham gia hỗ trợ, hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính, hướng dẫn người dân sử 

dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4”. Đội xung kích gồm có 10 thành niên là những 

cán bộ công chức trẻ của cơ quan xã Bình Giang . Theo đó, các ngày hằng tuần, tại Bộ 



 

 

phận một cửa xã, Đội tình nguyện sẽ 2 cán bộ công chức trẻ trực để giúp đỡ người dân  

thực hiện thủ tục hành chính với các nội dung, như: tư vấn, giải đáp thắc mắc về thủ tục 

hành chính, hướng dẫn giao dịch, hỗ trợ xử lý hồ sơ cho công dân; trình tự thực hiện, thành 

phần hồ sơ, cách thức kê khai các mẫu đơn, mẫu tờ khai; hướng dẫn người dân sử dụng 

dịch vụ công trực tuyến để giao dịc các loại giấy tờ. 

          Theo đó, hoạt động của “Ðội Thanh xung kích nguyện hỗ trợ thủ tục hành chính” sẽ 

giúp người dân thuận lợi trong việc thực hiện các thủ tục hành chính; hạn chế đi lại nhiều 

lần, gây lãng phí thời gian; thường xuyên thông tin, tuyên truyền để nâng cao nhận thức về 

tầm quan trọng, tiện ích của công tác cải cách hành chính đối với người dân. 

          Được biết, để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong giải quyết thủ tục 

hành chính, trước đó UBND xã Bình Giang cũng đã thực hiện việc niêm yết các thủ tục 

hành chính bằng cách quét mã QR. Bảng niêm yết thủ tục hành chính bằng mã QR đối với 

10 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã./. 

 

  

 

 

 

Quảng Nam đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số 

 

Ngày 16/8, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và chuyển đổi số tỉnh tổ chức cuộc 

họp lần thứ 2 nhằm đánh giá kết quả đạt được trong thời gian qua. Các đồng chí: Phan 

Việt Cường- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, trưởng 

Ban chỉ đạo CCHC&CĐS tỉnh; Lê Trí Thanh- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; 

cùng các thành viên Ban Chỉ đạo tham dự cuộc họp.  

 

          
 



 

 

Đồng chí Phan Việt Cường- Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc họp 

 

Phát biểu quán triệt tại cuộc họp, đồng chí Phan Việt Cường đánh giá cao kết quả 

thực hiện CCHC và chuyển đổi số của tỉnh đạt được trong thời gian qua; đồng thời đồng 

chí cho rằng để thực hiện tốt công tác CCHC và chuyển đổi số phải tập trung triển khai ở 

các doanh nghiệp, nâng cao ý thức trong đảng viên; tại cuộc họp lần này các thành viên 

tham dự báo cáo kết quả đạt thực về nhiệm vụ của từng sở, ngành; qua đó phải tìm ra các 

nguyên nhân, tồn tại để có giải pháp tập trung quyết liệt chỉ đạo, đôn đốc, nhắc nhở và 

đặc biệt đề xuất phương hướng quyết tâm đẩy mạnh hơn nữa.  

Tại cuộc họp, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Trương Hồng Giang cho biết, chỉ số PAR 

INDEX năm 2021 của tỉnh Quảng Nam đạt 86.57 điểm, xếp hạng 33/63 tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương, xếp vào nhóm B (tăng 3.12%  và tăng 9 bậc so với năm 2020); 

chỉ số SIPAS đạt 84.24 điểm, xếp hạng 57/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

(tăng 3.64 điểm điểm và giảm 04 bậc so với năm 2020). Như vậy, tỉnh Quảng Nam nằm 

trong nhóm các tỉnh có chỉ số PAR INDEX và chỉ số SIPAS ở mức trung bình của cả 

nước. Về Chỉ số PAPI, theo thứ tự tổng điểm số từ cao đến thấp thì Quảng Nam đứng ở 

vị trí thứ 35/63 tỉnh, thành phố (đạt 42,1 điểm giảm 1,18 điểm và giảm 14 bậc so với 

năm 2020, thuộc nhóm các tỉnh đạt điểm trung bình thấp, tỉnh cao nhất là Thừa Thiên 

Huế đạt 48,059 điểm).  

Qua kiểm tra tại 8 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại các huyện, thị xã, 

thành phố: Núi Thành, Thăng Bình, Tiên Phước, Duy Xuyên, Đại Lộc, Điện Bàn, Tam 

Kỳ và Hội An, nhìn chung năng lực chuyên môn viên chức và người lao động trong cơ 

quan ở những năm gần đây đã có nhiều tiến bộ, phần lớn đã đáp ứng được yêu cầu, có 

nhiều kinh nghiệm trong tham mưu, đề xuất giải quyết công việc theo nhiệm vụ được 

giao và phù hợp với quy định hiện hành.  

Đồng thời, tỉnh cũng chỉ đạo nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ TTHC, phấn 

đấu tỷ lệ hài lòng trên 85%; trong đó có trên 80% chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 

giải quyết hồ sơ đúng hạn từ 97% trở lên; giảm tỷ lệ hồ sơ trễ hạn lĩnh vực đất đai xuống 

dưới 5%; mô hình hóa các bước thực hiện yêu cầu cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất và niêm yết công khai tại Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã; niêm 

yết sơ đồ tại các nhà văn hóa thôn, bản hoặc giao đầu mối thông tin cho trưởng thôn, 

khối phố; Xây dựng cẩm nang hỏi-đáp thủ tục về đăng ký đất đai và cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 

Báo cáo công tác thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số 6 tháng đầu năm, ông 

Phạm Hồng Quảng- Giám đốc Sở TT-TT cho biết, hiện nay toàn tỉnh đã cung cấp 1.459 

DVC TT mức độ 3,4. Trong đó cấp huyện 226 DVC mức 3,4, cấp xã 95 DVC TT mức 

độ 3,4. Đã thực hiện tích hợp trên Cổng DVC Quốc gia 1.398 DVC, đạt tỷ lệ 95,8%. 

Thống kê trên Cổng dịch vụ công từ ngày 01/01 đến 30/06/2022 có 24,36% DVC TT 

mức độ 3,4 có phát sinh hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 42,07 %. Phối hợp với VP 

UBND tỉnh, Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh triển khai sử dụng biên lai điện tử trong thu 

phí, lệ phí giải quyết TTHC của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Triển khai xây 



 

 

dựng hệ thống bản đồ thực thi thể chế của tỉnh tại địa 

chỉ https://bandotheche.quangnam.gov.vn. 

 

 
Giám đốc Sở TT-TT Phạm Hồng Quảng phát biểu tại cuộc họp 

Đến tháng 6/2022 có 324.297 người đã tải ứng dụng phần mềm 

HSSKĐT/1.679.317 người, tính trên số người có Smartphone (1.132.180 người) tỷ lệ 

này đạt 28,64%. Cập nhật thông tin Bảo hiểm y tế người dân; Liên thông hệ thống 

BHXH Việt Nam, cập nhật 95% số BHYT của người dân toàn tỉnh Quảng Nam. 

Tổng số hồ sơ khám chữa bệnh liên thông thành công từ các hệ thống Viettel-HIS, 

VNPT-HIS, HIS khác với hệ thống HSSKĐT là 863.396 hồ sơ. Bên cạnh đó, hệ thống 

HSSKĐT liên thông số liệu tiêm chủng quốc gia (http://tiemchung.vncdc.gov.vn) 

1.364.388 mũi tiêm tương ứng với 34.024 đối tượng được quản lý tiêm chủng. Tổng số 

HSSKĐT được khám, tạo lập đạt trên 89,88%. Đồng thời có gần 20.000 lượt cài Ứng 

dụng smart Quảng Nam; 1.048 lượt cài đặt egov Quảng Nam. 

Từ ngày 01/01- 14/06/2022, có 1705 cuộc gọi, tin nhắn, email đến Tổng đài dịch 

vụ công 1022 có nội dung liên quan ở lĩnh vực thủ tục hành chính như: Làm căn cước 

công dân, lý lịch tư pháp, thủ tục đăng ký kinh doanh, giấy phép lái xe, nộp hồ sơ trực 

tuyến, tra cứu kết quả thủ tục hành chính, nhận kết quả qua đường bưu điện; Dịch 

bệnh Covid 19 như: trợ cấp BHXH, BHYT cho người lao động là F0; Phản ánh kiến 

nghị về đất đai môi trường, thủ tục hành chính...; Có 85 phản ánh kiến nghị Tổng Đài 

1022 đã chuyển về Sở, Ngành và địa phương nhưng chưa có kết quả phản hồi. 

Hiện nay 18/18 huyện, thị xã, thành phố triển khai thành lập tổ công nghệ cộng 

đồng cấp thôn, 134 xã đã có tổ công nghệ cộng đồng cấp thôn với 569 tổ công nghệ cộng 

đống cấp thôn, 31 tổ công nghệ công đống cấp xã, 2 tổ công nghệ cộng đồng cấp huyện 

với hơn 2276 người tham gia. 

https://bandotheche.quangnam.gov.vn/


 

 

Năm 2021 tỉnh Quảng Nam có 192 doanh nghiệp tham gia phản hồi điều tra PCI  

 

với 167 doanh nghiệp dân doanh và 25 doanh nghiệp FDI (trên tổng số hơn 8.000 doanh 

nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh). Chỉ số PCI 2021 đạt 66,24 điểm, xếp vị trí thứ 

19/63 tỉnh, thành trong cả nước, thứ 4/12 trong vùng duyên hải miền Trung (sau Đà 

Nẵng, TT-Huế và Bình Định) và thuộc nhóm tỉnh có chỉ số Khá. So với năm 2020 thì 

PCI 2021 của tỉnh Quảng Nam có sự cải thiện về điểm số (tăng 0,52 điểm). 

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phan Việt Cường yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo 

nghiên cứu phân tích các tồn tại và đưa ra đề xuất giải phảp tập trung thực hiện CCHC 

và CĐS trong thời gian đến. Phải đảm bảo công cuộc chuyển đổi số thực sự đem lại hiệu 

quả thiết thực nhất cho người dân, doanh nghiệp./. 

 

 

Đông Giang vận hành "bộ não số" 

 

Huyện Đông Giang vừa khai trương trung tâm điều hành thông minh IOC, 

đánh dấu bước chuyển mình quyết liệt trong công tác chuyển đổi số nhằm tận dụng 

sức mạnh kỹ nguyên số để xây dựng quê hương phát triển bền vững.  

 

Trung tâm điều hành thông minh IOC huyện Đông Giang do Tập đoàn Công 

nghiệp viễn thông Quân đội Viettel thiết kế, xây dựng.Thông qua các phân hệ thông 

minh để triển khai, các chức năng giám sát, điều hành tổng hợp nhiều hoạt động của 

chính quyền, hoạt động công ích; phục vụ đắc lực cho các cấp lãnh đạo và các cơ quan, 

đơn vị thông qua việc thu thập, chuẩn hóa dữ liệu, phân tích, xử lý, nhằm đưa ra các báo 

cáo, thống kê hỗ trợ ra quyết định chỉ đạo, điều hành và xử lý thông tin kịp thời. 

Trung tâm điều hành thông minh IOC huyện Đông Giang được triển khai 7 hợp 

phần chính, gồm trung tâm giám sát camera an ninh, giao thông; trung tâm giám sát dịch 

vụ hành chính công; trung tâm giám sát thông tin trên môi trường mạng (Reputa); trung 

tâm giám sát và cảnh báo cháy rừng cấp huyện; cơ sở dữ liệu ngành y tế; cơ sở dữ liệu 

ngành giáo dục; hệ thống phản ánh kiến nghị người dân, doanh nghiệp. 

Ông Avô Tô Phương- Chủ tịch UBND huyện Đông Giang, khẳng định việc xây 

dựng Trung tâm IOC huyện Đông Giang là minh chứng sinh động thể hiện quyết tâm 

của huyện trong việc thực hiện chuyển đổi số hưởng đến mục tiêu phát triển kinh tế - xã 

hội trên địa bàn huyện, nâng cao đời sống nhân dân, cải cách hành chính, xây dựng hệ 

thống chính quyền số, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.  

Trung tâm IOC huyện Đông Giang được ví như “bộ não số" với khả năng tích hợp 

dữ liệu và các hệ thống sẵn có cùng các phần mềm điều khiển trung tâm, tạo ra cái nhìn 

tổng thể toàn cảnh trên mọi lĩnh vực. “Trung tâm IOC sẽ giúp chúng tôi tăng cường 

giám sát, điều hành chỉ tiêu kinh tế - xã hội; chỉ tiêu báo cáo, thống kê; giám sát hiệu 

quả hoạt động chính quyền; giám sát quản lý, sử dụng đất đai; giám sát, điều hành an 



 

 

ninh trật tự cộng đồng; an toàn giao thông; tương tác, giao tiếp phục vụ công dân; giám 

sát chất lượng môi trường; giám sát, điều hành lĩnh vực y tế, giáo dục, du lịch và giám 

sát thông tin trên internet…” ông Phương chia sẻ. 

Trong thời gian tới, huyện Đông Giang sẽ tiếp tục phối hợp với Tập Đoàn Công 

Nghiệp Viễn Thông Quân Đội hoàn thiện và tích hợp thêm các phân hệ mới vào Trung 

tâm IOC của huyện, xây dựng Trung tâm IOC huyện thông minh hơn nhằm hỗ trợ tốt 

cho UBND huyện trong việc cảnh báo, dự báo, đưa ra khuyến cáo, giải pháp để giải 

quyết trong việc phát triển kinh tế xã hội, y tế, giáo dục, môi trường, quản lý tài nguyên, 

quản lý đất đai phù hợp, hiệu quả. Hỗ trợ UBND huyện xây dựng hệ sinh thái thanh toán 

không dùng tiền mặt và hệ thống thương mại điện tử đưa sản phẩm các mặt hàng nông 

lâm nghiệp đặc trưng của huyện Đông Giang đến với người tiêu dùng trên cả nước và 

quốc tế.  

 
Nghi thức khai trương trung tâm điều hành thông minh IOC 

Bà Phạm Thị Ngọc Quyên- Phó giám đốc Sở TT-TT nhận định việc đưa vào sử 

dụng trung tâm điều hành thông minh IOC là một trong các nhiệm vụ quan trọng để thực 

hiện chuyển đổi số; Hiện nay, Trung tâm IOC như một bộ não, nhằm phân tích dữ liệu 

về kinh tế- chính trị, an ninh- quốc phòng của một địa phương để từ đó đưa ra những 

thông báo, cảnh báo hỗ trợ cho các nhà lãnh đạo trong công tác quản lý, chỉ đạo điều 

hành tại địa phương. “Đặc biệt đây còn là một công cụ thiết thực cho người lãnh đạo 

trong công tác lãnh đạo điều hành; giúp lãnh đạo nắm được sự chuyển động, phát triển 

của địa phương, các dữ liệu, số liệu của từng ngành, các cảnh báo để từ đó đưa ra sự 

chỉ đạo đúng hướng” - bà Phạm Thị Ngọc Quyên cho biết thêm.  

Huyện Đông Giang xác định chuyển đổi số là chìa khoá tất yếu để phát triển kinh 

tế-xã hội, rút ngắn khoảng cách phát triển giữa khu vực miền núi và đồng bằng theo 

hướng xây dựng chính quyền điện tử; thực hiện kinh tế số và công dân số./.   
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