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BÁO CÁO 

Kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch chuyển 

đổi số của cơ quan Ban Dân tộc năm 2021. 

 

Thực hiện Quyết định số 4216/QĐ-UBND ngày 06/10/2020 của UBND tỉnh 

về việc ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 

2025, định hướng đến năm 2030; hướng dẫn của Ban Thông tin và Truyền thông 

tại Công văn số 2454/STTTT-CNTT ngày 16/11/2021 về việc báo cáo kết quả 

triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch chuyển đổi số trên địa 

bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2021; Ban Dân tộc báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 09/3/2019 của Chính phủ, về một 

số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019, 

định hướng đến 2025; Quyết định số 4216/QĐ-UBND ngày 06/10/2020 của 

UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Thanh 

Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Sau khi có Chỉ thị số 

12/CTUBND ngày 01/4/2020 về tăng cường chỉ đạo thực hiện dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và Chỉ thị số 15/CT-

UBND ngày 18/5/2020 về việc tập trung chỉ đạo đổi mới quy trình xử lý văn bản 

và hồ sơ công việc, giải quyết thủ tục hành chính chuyển từ môi trường làm việc 

trên giấy sang làm việc trên môi trường điện tử trong cơ quan quản lý Nhà nước 

từ cấp tỉnh đến cấp xã. Ban Dân tộc đã ban hành văn bản chỉ đạo, đôn đốc đến 

toàn thể cán bộ công chức, người lao động trong việc ứng dụng CNTT trong quá 

trình giải quyết và xử lý hồ sơ công việc từ hồ sơ giấy sang giải quyết hồ sơ 

công việc thực hiện trên môi trường mạng một cách hiệu quả. 

Tổ chức phổ biến, nâng cao nhận thức đến toàn thể cán bộ, công chức và 

người lao động về sự cần thiết và tính cấp thiết của chuyển đổi số thông qua các 

hội nghị giao ban, hội nghị tổng kết ngành và các hội nghị do các cơ quan nhà 

nước, doanh nghiệp tổ chức; 

Ban hành kế hoạch, văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị bám sát vào chủ 

trương, nhiệm vụ được giao để thực hiện chuyển đổi số, nhằm chuyển đổi nhận 

thức, hình thành tư duy cho đội ngũ cán bộ, công chức về phát triển và ứng dụng 
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công nghệ số trong quản lý nhà nước, trong phát triển kinh tế - xã hội; 

Cử cán bộ, công chức tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi 

số; tích cực nghiên cứu, ứng dụng các sản phẩm của doanh nghiệp công nghệ số 

Việt Nam trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước; 

 Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng 

về chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; tăng cường công tác tuyên truyền 

bằng nhiều hình thức về sử dụng dịch vụ công trực tuyến và bưu chính công ích 

để người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh biết và sử dụng; 

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Ứng dụng CNTT trong chỉ đạo, điều hành, xây dựng Chính quyền 

điện tử 

Đến nay, Ban đã đề nghị Ban Cơ yếu Chính phủ cấp chứng thư số cho cơ 

quan và chứng thư số cá nhân cho 28 công chức thuộc Ban; đồng thời yêu cầu 

các phòng chuyên môn tiếp tục thực hiện nghiêm việc xử lý văn bản, hồ sơ công 

việc trên Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc (TD.Office) theo chỉ đạo 

của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 18/5/2020 về việc tập 

trung chỉ đạo đổi mới quy trình xử lý văn bản, hồ sơ công việc, giải quyết thủ 

tục hành chính chuyển từ môi trường làm việc giấy sang làm việc trên môi 

trường điện tử trong các cơ quan Nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã; theo đó, 

100% cán bộ, công chức cơ quan Ban đã thực hiện thiết lập hồ sơ điện tử, số hóa 

đầy đủ hồ sơ tài liệu (trừ văn bản mật), thực hiện ký số, ký số điện tử và phát 

hành văn bản điện trử trên phần mềm TD.Ofice. Đến ngày 30/11/2021, Ban Dân 

tộc đã tiếp nhận 5050 văn bản điện tử và ban hành hơn 1529 văn bản điện tử trên 

phần mềm TD.Office; tham mưu giải quyết kịp thời, đảm bảo chất lượng 

124/231 nhiệm vụ được UBND và Chủ tịch UBND tỉnh giao trên hệ thống Theo 

dõi thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh Thanh Hóa.  

2. Cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử 

Ban Dân tộc đã cung cấp đầy đủ thông tin về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu 

tổ chức của cơ quan trên Trang thông tin điện tử của Ban Dân tộc(tại địa chỉ truy 

cập http://Bdt.thanhhoa.gov.vn). Đồng thời cung cấp đầy đủ chức năng, nhiệm 

vụ, cơ cấu tổ chức của các phòng nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc Ban. 

 Thường xuyên cập nhật lịch tiếp công dân, lịch tiếp doanh nghiệp và lịch 

làm việc của lãnh đạo Ban để công dân và tổ chức biết, tiện liên hệ làm việc. 

Đưa các tin/bài và ảnh tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp 
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luật và chế độ, chính sách trên lĩnh vực công tác dân tộc; các chương trình, đề 

án, quy hoạch, kế hoạch phát triển của ngành và xã hội được đăng tải đầy đủ 

trên Trang thông tin điện tử của Ban. 

Ban Dân tộc gửi Ban Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo Chủ 

tịch UBND tỉnh./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở TTTT (để b/c); 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG BAN 

 

  

 

 

 

Mai Xuân Bình 
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