
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN HỮU LŨNG 

 

Số:          /UBND-VH 

V/v điều chỉnh một số chỉ tiêu  

Kế hoạch 275/KH-UBND  

ngày 21/10/2022 của UBND 

huyện và phân công thực hiện  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hữu Lũng, ngày       tháng 02 năm 2023 

 

                      Kính gửi:  

- Các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện; 

- Chi cục Thống kê huyện; 

- Chi cục Thuế khu vực I; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Các DN Bưu chính, Viễn thông trên địa bàn huyện; 

- Chi nhánh, PGD các ngân hàng trên địa bàn huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

 Ngày 21/10/2022 UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 275/KH-UBND 

về Chuyển đổi số, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng 

năm 2023. Tuy nhiên, ngày 14/12/2022, UBND tỉnh Lạng Sơn mới ban hành Kế 

hoạch số 247/KH-UBND về Chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn năm 2023.  

Trên cơ sở các chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2023, để các chỉ tiêu thực hiện 

đảm bảo thống nhất theo yêu cầu của UBND tỉnh, phù hợp với thực tế địa phương, 

UBND huyện điều chỉnh một số chỉ tiêu tại Kế hoạch số 275/KH-UBND và phân 

công thực hiện nhiệm vụ như sau: 

1. Điều chỉnh một số chỉ tiêu theo Kế hoạch số 275/KH-UBND của 

UBND huyện 

 

TT Chỉ tiêu theo Kế hoạch số 275/KH-UBND Chỉ tiêu điều chỉnh thực hiện 

4.1. Phát triển Chính quyền số  

c) 

Phấn đấu 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 cấp huyện từ ngày 01/12/2022. 

Phấn đấu tỷ lệ số hóa hồ sơ, 

kết quả giải quyết thủ tục hành 

chính tại cấp huyện đạt 60%, 

cấp xã đạt 55% 

d 

Tỷ lệ báo cáo của các cơ quan hành chính 

nhà nước được thực hiện trực tuyến đạt 

50%. 

100% chế độ báo cáo, chỉ tiêu 

tổng hợp báo cáo định kỳ và 

báo cáo thống kê về kinh tế  - 

xã hội phục vụ sự chỉ đạo điều 

hành của UBND huyện, chủ 

tịch UBND huyện được kết 

nối, tích hợp chia sẻ dữ liệu số 

trên hệ thống thông tin báo cáo 
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chính phủ 

e 

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông 

tỉnh triển khai thực hiện 50% công chức 

được gắn định danh số trong xử lý công 

việc. 

Không thực hiện trong năm 

2023 

g 

Phấn đấu 80% hồ sơ công việc tại cấp 

huyện và 40% hồ sơ công việc tại cấp xã 

được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ 

công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước). 

Phấn đấu 80% hồ sơ công việc 

tại cấp huyện và 45% hồ sơ 

công việc tại cấp xã được xử lý 

trên môi trường mạng (trừ hồ 

sơ công việc thuộc phạm vi bí 

mật nhà nước). 

h 

50% các hoạt động chỉ đạo, điều hành và 

quản trị nội bộ của cơ quan hành chính nhà 

nước thực hiện trên nền tảng quản trị tổng 

thể, thống nhất. 

70% các hoạt động chỉ đạo, 

điều hành và quản trị nội bộ 

của cơ quan hành chính nhà 

nước thực hiện trên nền tảng 

quản trị tổng thể, thống nhất. 

k 

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông 

triển khai phấn đấu 30% đơn vị cấp xã có 

hệ thống thông tin truyền thanh cơ sở ứng 

dụng công nghệ số, nền tảng số. 

Phối hợp với Sở Thông tin và 

Truyền thông triển khai phấn 

đấu 35% đơn vị cấp xã có hệ 

thống thông tin truyền thanh cơ 

sở ứng dụng công nghệ số, nền 

tảng số. 

4.2 Phát triển kinh tế số  

a 

Tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh kế số 

trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu trên 

2%. 

Tỷ trọng giá trị tăng thêm của 

kinh kế số trong từng ngành, 

lĩnh vực đạt tối thiểu trên 

0,2%. 

c 

Tỷ lệ hộ gia đình có cửa hàng số cho người 

mua và người bán giao dịch trên nền tảng 

thương mại điện tử đạt trên 50%. 

Tỷ lệ hộ gia đình có cửa hàng 

số cho người mua và người bán 

giao dịch trên nền tảng thương 

mại điện tử đạt trên 70%. 

d 

Phấn đấu tỷ trọng doanh thu thương mại 

điện tử trong tổng mức bán lẻ đạt 7%. 

 

Phấn đấu tỷ trọng doanh thu 

thương mại điện tử trong tổng 

mức bán lẻ đạt 0,7%. 

e 
Phấn đấu tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hợp 

đồng điện tử đạt 50%. 

Không thực hiện trong năm 

2023 

g 
Phấn đấu tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử 

dụng nền tảng số đạt 30%. 

Phấn đấu tỷ lệ doanh nghiệp 

nhỏ và vừa sử dụng nền tảng 

số đạt 85%. 

4.3. Phát triển xã hội số  

c 

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 70%. 

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 75%. 
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đ 

100% các trường học có ứng dụng công 

nghệ số trong công tác dạy học và hoạt 

động quản lý; sử dụng các phương thức 

thanh toán không dùng tiền mặt để thanh 

toán học phí. 

100% các trường học có ứng 

dụng công nghệ số trong công 

tác dạy học và hoạt động quản 

lý; 60% trường học, cơ sở giáo 

dục sử dụng các phương thức 

thanh toán không dùng tiền 

mặt để thanh toán học phí. 

Lưu ý: Các chỉ tiêu khác tại Kế hoạch 275/KH-UBND ngày 21/10/2022 của 

UBND huyện vẫn giữ nguyên, không thay đổi. 

2. Phân công thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số 

TT Nội dung mục tiêu Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp 

1 Phát triển chính quyền số   

- 

Phấn đấu tỷ lệ dịch vụ công 

trực tuyến phát sinh hồ sơ 

đạt 90% 

Các phòng chuyên 

môn, UBND các 

xã, thị trấn 

VPHĐND&UBND, Phòng 

VH&TT  

- 

Phấn đấu tỷ lệ hồ sơ thủ tục 

hành chính xử lý trực tuyến 

đạt 80% 

Các phòng chuyên 

môn, UBND các 

xã, thị trấn 

VPHĐND&UBND, Phòng 

VH&TT  

- 

Phấn đấu tỷ lệ số hóa hồ sơ, 

kết quả giải quyết thủ tục 

hành chính tại cấp huyện 

đạt 60%, cấp xã đạt 55% 

VP HĐND&UBND 

huyện; Các phòng 

chuyên môn, 

UBND các xã, thị 

trấn 

Phòng Văn hóa và Thông 

tin 

- 

100% chế độ báo cáo, chỉ 

tiêu tổng hợp báo cáo định 

kỳ và báo cáo thống kê về 

kinh tế  - xã hội phục vụ sự 

chỉ đạo điều hành của 

UBND huyện, Chủ tịch 

UBND huyện được kết nối, 

tích hợp chia sẻ dữ liệu số 

trên hệ thống thông tin báo 

cáo Chính phủ 

VP HĐND&UBND 

huyện 

Các phòng chuyên môn, 

UBND các xã, thị trấn 

- 

Phối hợp với Sở Thông tin 

và Truyền thông triển khai 

thực hiện tỷ lệ cơ quan nhà 

nước cung cấp dữ liệu mở 

đầy đủ theo danh mục đạt 

50% (không áp dụng đối 

với dữ liệu phục vụ công 

tác quân sự, quốc phòng). 

Phòng Văn hóa và 

Thông tin 

Các phòng chuyên môn, 

UBND các xã, thị trấn 

- 
Phấn đấu 80% hồ sơ công 

việc tại cấp huyện và 45% 
VP HĐND&UBND  

Các phòng chuyên môn, 

UBND các xã, thị trấn 
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hồ sơ công việc tại cấp xã 

được xử lý trên môi trường 

mạng (trừ hồ sơ công việc 

thuộc phạm vi bí mật nhà 

nước). 

- 

70% các hoạt động chỉ đạo, 

điều hành và quản trị nội bộ 

của cơ quan hành chính nhà 

nước thực hiện trên nền 

tảng quản trị tổng thể, 

thống nhất 

VP HĐND&UBND  
Các phòng chuyên môn, 

UBND các xã, thị trấn 

- 

25% hoạt động kiểm tra của 

cơ quan quản lý nhà nước 

được thực hiện thông qua 

môi trường số và hệ thống 

thông tin của cơ quan quản 

lý 

Thanh tra huyện 
Các phòng chuyên môn, 

UBND các xã, thị trấn 

- 

Phối hợp với Sở Thông tin 

và Truyền thông triển khai 

phấn đấu 35% đơn vị cấp 

xã có hệ thống thông tin 

truyền thanh cơ sở ứng 

dụng công nghệ số, nền 

tảng số. 

Phòng Văn hóa và 

Thông tin 
UBND các xã, thị trấn 

- 

Phối hợp với Sở Thông tin 

và Truyền thông triển khai 

100% các hệ thống thông 

tin, cơ sở dữ liệu của các cơ 

quan, đơn vị hành chính 

nhà nước hoạt động trên 

nền tảng điện toán đám 

mây của tỉnh (Lạng Sơn 

Cloud). 

Phòng Văn hóa và 

Thông tin 

Các phòng chuyên môn, 

UBND các xã, thị trấn 

2 Phát triển kinh tế số   

- 

Tỷ trọng giá trị tăng thêm 

của kinh kế số trong từng 

ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 

trên 0,2% 

Các phòng, ban 

chuyên môn, 

UBND các xã, thị 

trấn và các cơ quan, 

đơn vị liên quan 

Chi cục Thống kê huyện 

- 

Phấn đấu năng suất lao 

động hàng năm tăng tối 

thiểu 0,7% 

Phòng Lao động, 

Thương binh, Xã 

hội – Dân tộc 

Các cơ quan, đơn vị liên 

quan 

- 
Tỷ lệ hộ gia đình, người 

dân có cửa hàng số cho 

Phòng Văn hóa và 

Thông tin 

UBND các xã, thị trấn, 

Bưu điện huyện; chi nhánh 
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người mua và người bán 

giao dịch trên nền tảng 

thương mại điện tử đạt trên 

70% 

bưu chính Viettel huyện 

- 

Phấn đấu tỷ trọng doanh 

thu thương mại điện tử 

trong tổng mức bán lẻ đạt 

0,7% 

Phòng Kinh tế và 

Hạ tầng 

Các phòng chuyên môn, 

UBND các xã, thị trấn 

- 

Phấn đấu tỷ lệ doanh 

nghiệp sử dụng hóa đơn 

điện tử đạt 100% 

Chi cục Thuế khu 

vực I 

Các phòng chuyên môn, 

UBND các xã, thị trấn và 

các cơ quan, đơn vị liên 

quan 

- 

Phấn đấu tỷ lệ doanh 

nghiệp nhỏ và vừa sử dụng 

nền tảng số đạt 85% 

Phòng Tài chính – 

Kế hoạch 

Các phòng chuyên môn, 

UBND các xã, thị trấn và 

các cơ quan, đơn vị liên 

quan 

3 Phát triển xã hội số   

- 

Phấn đấu tỷ lệ hộ gia đình 

có đường Internet cáp 

quangbăng rộngđạt 75% 

Phòng Văn hóa và 

Thông tin 

Các doanh nghiệp Viễn 

thông trên địa bàn huyện 

- 

Phấn đấu tỷ lệ dân số có 

điện thoại di động thông 

minh đạt 85% 

Phòng Văn hóa và 

Thông tin 

Các doanh nghiệp Viễn 

thông trên địa bàn huyện; 

UBND các xã, thị trấn 

- 

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 75% 

Chi nhánh, PGD 

các ngân hàng trên 

địa bàn huyện 

Các phòng chuyên môn, 

UBND các xã, thị trấn 

- 

Phối hợp với Sở Thông tin 

và Truyền thông tỉnh triển 

khai 100% người dân và 

doanh nghiệp được Trợ lý 

ảo hỗ trợ thực hiện thủ tục 

hành chính, sử dụng dịch 

vụ công trực tuyến của tỉnh 

Phòng Văn hóa và 

Thông tin 

VPHĐND&UBND; 

UBND các xã, thị trấn 

- 

100% các trường học có 

ứng dụng công nghệ số 

trong công tác dạy học và 

hoạt động quản lý; sử dụng 

các phương thức thanh toán 

không dùng tiền mặt để 

thanh toán học phí phí 

Phòng Giáo dục và 

Đào tạo 

Chi nhánh, PGD các ngân 

hàng trên địa bàn huyện 

- 
Trung tâm Y tế huyện kết 

nối với bệnh viện tuyến trên 

Trung tâm Y tế 

huyện 

Các phòng chuyên môn, 

UBND các xã, thị trấn 
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phục vụ khám chữa bệnh 

qua nền tảng công nghệ số, 

triển khai thanh toán điện tử 

không dùng tiền mặt. Phấn 

đấu đạt trên 90% người dân 

huyện Hữu Lũng có Hồ sơ 

sức khỏe điện tử 

- 
Tỷ lệ hộ gia đình có địa chỉ 

số đạt 100% 
Bưu điện huyện 

Phòng Văn hóa và Thông 

tin 

 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn rà soát lại 

chỉ tiêu kế hoạch đã ban hành và tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo hoàn thành 

các chỉ tiêu trong năm 2023 theo yêu cầu. Định kỳ hằng quý tổng hợp báo cáo tình 

hình tiến độ thực hiện các chỉ tiêu về UBND huyện (qua Phòng Văn hóa và Thông 

tin)trước ngày 15 của tháng cuối quý để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;  
- Sở Thông tin và Truyền thông;                                             
- Thường trực Huyện ủy; 
- Thường trực HĐND huyện; 
- CT, PCT UBND huyện; 
- C, PCVP HĐND&UBND huyện; 
- Trang TTĐT huyện (đăng tải); 
- Lưu: VT, VH&TT.                  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Phong 
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