
ỦY BAN NHÂN DÂN  

THỊ XÃ HOÀI NHƠN 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /BC-UBND Hoài Nhơn, ngày      tháng 9 năm 2022 
 

 

BÁO CÁO 

VỀ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ CÁC NHIỆM VỤ 

THUỘC KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI SỐ NĂM 2022 

 

Thực hiện Công văn số 919/STTTT-BCVT&CNTT ngày 30/8/2022 của Sở 

Thông tin và Truyền thông về việc báo cáo kết quả triển khai các nhiệm vụ 

chuyển đổi số. UBND thị xã Hoài Nhơn báo cáo về tình hình triển khai và kết 

quả các nhiệm vụ thuộc kế hoạch chuyển đổi số của thị xã như sau: 

I. CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO TRỌNG TÂM 

Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 20 tháng 9 năm 2021của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XX) về chuyển đổi số tỉnh Bình Định đến năm 2025, 

định hướng đến năm 2030, Thị ủy Hoài Nhơn đã ban hành Kế hoạch số 33-

KH/TU ngày 29 tháng 10 năm 2021 về chuyển đổi số thị xã Hoài Nhơn đến năm 

2025, định hướng đến năm 2030, trên cơ sở đó UBND thị xã ban hành Kế hoạch 

số 51/KH-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2022 về chuyển đổi số đến năm 2025, 

định hướng đến năm 2030 và  Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 25 tháng 4 năm 

2022 về chuyển đổi số năm 2022 của thị xã Hoài Nhơn.   

II. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI  

1. Tình hình triển khai và kết quả các nhiệm vụ thuộc Kế hoạch số 

39/KH-UBND ngày 05/04/2022 của UBND tỉnh 

TT Nhiệm vụ Văn bản triển 

khai 

Chỉ tiêu 

đề ra 

Kết quả thực hiện –  

Nhiệm vụ quý IV/2022 

I 
Nhóm nhiệm vụ tự triển khai về chính quyền số, kinh tế số  

và xã hội số 
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Xây dựng 

kế hoạch 

đẩy mạnh 

sử dụng 

dịch vụ 

công trực 

tuyến mức 

độ 3, mức 

độ 4. 

Kế hoạch số 

44/KH-UBND 

ngày 

05/4/2022 của 

UBND thị xã 

Hoài Nhơn về 

thực hiện đẩy 

mạnh sử dụng 

dịch vụ công 

trực tuyến 

mức độ 3, mức 

độ 4 trên địa 

bàn thị xã 

70% dịch 

vụ công 

trực tuyến 

mức độ 4, 

được cung 

cấp trên 

nhiều 

phương 

tiện truy 

cập khác 

nhau, bao 

gồm cả 

thiết bị di 

Đến cuối tháng 8/2022 (Căn 

cứ theo  Công văn số 

468/VPUBND-KSTT ngày 

26/8/2022 của Văn phòng 

UBND tỉnh): 

-Cấp thị xã: có 379 thủ tục 

hành chính trong đó có 212 

thủ tục đăng ký dịch vụ 

công toàn trình, chiếm tỷ lệ 

55,94%. 

-Cấp xã, phường: có 171 

thủ tục hành chính trong đó 

có 85 thủ tục đăng ký dịch 



Hoài Nhơn 

năm 2022 

(Hiện nay 

được đổi tên 

thành dịch vụ 

công một phần 

và dịch vụ 

công toàn 

trình). 

động. vụ công toàn trình, chiếm tỷ 

lệ 49,71%. 

-Trong quý IV, tiếp tục triển 

khai hoàn thành theo kế 

hoạch. 
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Tổ chức tập 

huấn ứng 

dụng công 

nghệ thông 

tin trong 

thực hiện 

công vụ. 

Công văn số 

213/VHTT 

ngày 

08/7/2022 của 

Phòng Văn 

hóa và Thông 

tin về việc tập 

huấn lập Hồ sơ 

công việc 

trong hệ thống 

Văn phòng 

điện tử thuộc 

danh mục các 

phần mềm 

dùng chung 

của tỉnh 

50% hồ sơ 

công việc 

tại thị xã; 

50% hồ sơ 

công việc 

tại cấp xã, 

phường 

được xử lý 

trên môi 

trường 

mạng (trừ 

hồ sơ công 

việc thuộc 

phạm vi bí 

mật nhà 

nước). 

Phòng Văn hóa và Thông 

tin đã triển khai phối hợp 

với Sở Thông tin và Truyền 

thông tổ chức tập huấn cho 

cán bộ công chức, viên chức 

trong toàn thị xã trong 03 

ngày (13,14,15/7/2022). 

Dự kiến trong 02 ngày 

21,23/9/2022 sẽ tiến hành 

kiểm tra thực tế tại 08 xã, 

phường trên địa bàn về việc 

xây dựng chính quyền điện 

tử, chuyển đổi số. 
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Triển khai 

hệ thống 

thông tin 

báo cáo. 

Thực hiện báo 

cáo định theo 

theo các văn 

bản chỉ đạo 

của cấp trên 

100% chế 

độ báo cáo, 

chỉ tiêu 

tổng hợp 

báo cáo 

định kỳ và 

báo cáo về 

kinh tế - xã 

hội phục 

vụ sự chỉ 

đạo, điều 

hành của 

cấp ủy, 

chính 

quyền các 

cấp được 

thực hiện 

trên hệ 

thống 

100% báo cáo về kinh tế - 

xã hội được thực hiện trên 

hệ thống thông tin báo cáo 

của tỉnh, cụ thể: 

1.Báo cáo số 81/BC-UBND 

ngày 21/3/2022 về Công tác 

kiểm soát thủ tục hành 

chính, triển khai cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông và 

thực hiện thủ tục hành 

chính trên môi trường 

điện tử quý I, năm 2022. 

2.Báo cáo số 194/BC-

UBND ngày 21/3/2022 về 

Công tác kiểm soát thủ tục 

hành chính, triển khai cơ 

chế một cửa, một cửa liên 

thông và thực hiện thủ tục 

hành chính trên môi trường 



thông tin 

báo cáo 

của tỉnh; 

được tích 

hợp, kết 

nối, chia sẻ 

dữ liệu với 

các hệ 

thống dùng 

chung của 

tỉnh và liên 

thông với 

hệ thống 

thông tin 

báo cáo 

quốc gia. 

điện tử quý II, năm 2022. 
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Triển khai 

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 thị 

xã đã triển 

khai 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. 

Trên 30% 

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 (trừ hồ 

sơ công 

việc thuộc 

bị mật nhà 

nước). 

Đến cuối tháng 8/2022,  

60% 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 (trừ hồ sơ công việc 

thuộc bị mật nhà nước). 
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Thực hiện 

Chuyển đổi 

số tại 04 

phường 

Trung tâm 

thị xã. 

1.Phường 

Bồng Sơn: Kế 

hoạch số 

32/KH-UBND 

ngày 

27/5/2022 

2.Phường 

Hoài Thanh 

Tây: Kế hoạch 

số 39/KH-

UBND ngày 

08/6/2022. 

3.Phường 

Hoài Hương: 

Kế hoạch số 

47/KH-UBND 

ngày 

01/6/2022 

4.Phường Tam 

Quan: Kế 

hoạch số 

51/KH-UBND 

ngày 

26/5/2022 

Thực hiện 

chuyển đổi 

số trên 03 

lĩnh vực: 

Chính 

quyền số, 

kinh tế số 

và xã hội 

số. 

Các xã, phường đã triển 

khai tuyên truyền, hướng 

dẫn người dân đăng ký sử 

dụng dịch vụ công cho 

người dân và doanh nghiệp. 

Triển khai sử dụng hóa đơn 

điện tử trong thu phí, lệ phí. 

Triển khai thành lập các tổ 

cộng đồng thôn, khu 

phố…Hướng dẫn hộ sản 

xuất nông nghiệp thực hiện 

buôn bán qua sàn thương 

mại điện tử Voso.vn và 

Postmart.vn. 

6 

Xây dựng 

Trung tâm 

Điều hành 

Đô thị 

thông minh 

- Phục vụ 

hành chính 

công. 

Quyết định số 

7121/QĐ-

UBND ngày 

08/6/2022 của 

UBND thị xã 

Hoài Nhơn. 

Đưa Trung 

tâm Điều 

hành Đô 

thị thông 

minh – 

Phục vụ 

hành chính 

công đi 

vào hoạt 

động trong 

quý II. 

Đến nay 

các thủ tục 

đang hoàn 

thiện trình 

Sở TTTT 

để tổ chức 

đấu thầu 

các dự án. 

Căn cứ công văn số 

1471/SNV-TCBC&TCPCP 

ngày 31/8/2022 của Sở Nội 

vụ về việc phúc đáp Tờ 

trình số 174/TTr-UBND 

của Ủy ban nhân dân thị xã 

Hoài Nhơn Bình Định, ngày 

tháng năm 2022. Tạm dừng 

triển khai Đề án. 

7 Tổ chức tập Số lượng viên Phối hợp Theo kế hoạch sẽ phối hợp 



huấn, đào 

tạo công 

chức, viên 

chức để vận 

hành Trung 

tâm Điều 

hành Đô thị 

thông minh 

– Phục vụ 

hành chính 

công. 

 

chức chưa đáp 

ứng đủ số 

lượng nên việc 

tổ chức tập 

huấn chưa 

thực hiện 

với Sở 

Thông tin 

và Truyền 

thông tỉnh 

tổ chức tập 

huấn kiến 

thức, kỹ 

năng, 

nghiệp vụ 

vận hành 

Trung tâm 

Điều hành 

Đô thị 

thông minh 

vào quý II. 

với Sở Thông tin và Truyền 

thông tổ chức tập huấn về 

việc vận hành Trung tâm 

điều hành Đô thị thông 

minh trong quý II/2022. 

Tuy nhiên do khó khăn việc 

hoàn thiện cơ sở hạ tầng và 

nguồn nhân lực phục vụ 

công tác vận hành nên 

Phòng Văn hóa và Thông 

tin chưa triển khai kịp trong 

quý II/2022. 
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Triển khai 

hạ tầng kết 

nối mạng 

truyền số 

liệu chuyên 

dùng 

(TSLCD). 

Công văn số 

560/UBND-

VX ngày 

08/4/2022 của 

UBND về việc 

triển khai mở 

rộng hạ tầng 

kết nối, giám 

sát mạng 

truyền số liệu 

chuyên dùng 

cấp II trên địa 

bàn thị xã. 

Hoàn thành 

vào quý II. 

17/17xã, phường và UBND 

thị xã đã hoàn thành việc 

kết nối liên thông từ Trung 

ương tới địa phương, hoàn 

thành chuyển đổi địa chỉ 

IPV4 sang IPV6. 

Tiếp tục duy trì tính ổn định 

tổ chức các cuộc họp trực 

tuyến từ trung ương đến các 

xã, phường. 
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Triển khai 

chuyển đổi 

số trong 

doanh 

nghiệp vừa 

và nhỏ. 

Phòng Kinh tế 

đã triển khai, 

hỗ trợ các 

doanh nghiệp 

vừa và nhỏ 

thực hiện công 

tác chuyển đổi 

số 

Phấn đấu 

20% các 

doanh 

nghiệp nhỏ 

và vừa 

(doanh 

nghiệp, 

hợp tác xã, 

hộ kinh 

doanh) 

thực hiện 

chuyển đổi 

số; Hình 

thành 01 

doanh 

nghiệp 

Đã triển khai 100% đến các 

doanh nghiệp trên địa bàn 

thị xã thực hiện các giải 

pháp của chuyển đổi số. 



công nghệ 

số, doanh 

nghiệp 

khởi 

nghiệp, đổi 

mới sáng 

tạo. 
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Thúc đẩy 

thương mại 

điện tử. 

Phòng văn hóa 

và Thông tin 

thị xã đã phối 

hợp với Sở 

Thông tin và 

Truyền thông 

tổ chức tập 

huấn cho Hộ 

sản xuất nông 

nghiệp thực 

hiện buôn bán 

trên sàn 

TMĐT 

Voso.vn và 

Postmart.vn 

-Phấn đấu 

tối thiểu 

20% sản 

phẩm hàng 

hóa và dịch 

vụ được 

chứng 

nhận 

thương 

hiệu có 

mặt trên 

các sàn 

thương mại 

điện tử. 

-Tỷ trọng 

kinh tế số 

trong từng 

ngành, lĩnh 

vực đạt tối 

thiểu 5%. 

Đến nay đã có 139 hộ sản 

xuất nông nghiệp và doanh 

nghiệp thực hiện đăng ký 

buôn bán trên sàn thương 

mại điện tử Vỏ sò và 

Postmart (75 hộ SXNN 

đăng ký trên sàn TMDT Vỏ 

sò, 64 hộ SXNN đã đăng ký 

buôn bán trên sàn TMDT 

Postmart). Đến cuối tháng 

8/2022, 20% sản phẩm hàng 

hóa và dịch vụ được chứng 

nhận thương hiệu có mặt 

trên các sàn thương mại 

điện tử. 
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Phổ cập 

điện thoại 

thông minh 

và cáp 

quang băng 

rộng. 

Các doanh 

nghiệp viễn 

thông đã phổ 

cập hạ tầng 

mạng băng 

rộng cáp 

quang, mạng 

di động 4G 

trên toàn thị xã 

-Hạ tầng 

mạng băng 

rộng cáp 

quang phủ 

trên 80% 

hộ gia 

đình, 100% 

xã, 

phường. 

-Phổ cập 

dịch vụ 

mạng di 

động 

4G/5G và 

điện thoại 

di động 

100% xã, phường đã được 

trang bị hạ tầng mạng băng 

rộng cáp quang và dịch vụ 

mạng di động 4G. 



thông 

minh. 
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Thúc đẩy 

phương 

thức thanh 

toán số. 

Phòng Giáo 

dục và đào tạo 

thị xã đã ban 

hành Công văn 

số 

95/PGDĐT-

VP ngày 

17/3/2022 

về việc triển 

khai giải pháp 

thu hộ học phí 

điện tử không 

dùng tiền mặt 

qua Viettel 

Money 

-Triển khai 

thanh toán 

không 

dùng tiền 

mặt, trước 

mắt đến 

hết năm 

2022 phấn 

đấu trên 

50% 

trường học, 

bệnh viện 

thanh toán 

không 

dùng tiền 

mặt. 

-Phấn đấu 

tỷ lệ dân số 

có tài 

khoản 

thanh toán 

điện tử trên 

30%. 

Phòng Giáo dục và đào tạo 

đã triển khai đến 17 trường 

Mầm non – Mẫu giáo triển 

khai giải pháp thu hộ học 

phí điện tử không dùng tiền 

mặt qua Viettel Money 
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Phổ biến kỹ 

năng số. 

- Đã hành lập 

Tổ Công nghệ 

số cộng đồng 

theo Quyết 

định số 

10542/QĐ-

UBND ngày 

17/8/2022. 

- Thị đoàn 

Hoài Nhơn đã 

ban hành Kế 

hoạch số 225-

KH/ĐTN ngày 

27/4/2022 

triển khai đề 

án thanh niên 

tham gia thực 

hiện 

dịch vụ công 

100% đoàn 

viên, thanh 

niên gương 

mẫu sử 

dụng các 

dịch vụ xã 

hội số (y 

tế, giáo 

dục, an 

sinh xã hội, 

thanh toán 

điện tử, 

phản ánh 

hiện 

trường...); 

tích cực 

tham gia 

tuyên 

truyền, hỗ 

- 100% các thôn, khu phố 

đã thành lập Tổ Công nghệ 

số cộng đồng để tuyên 

truyền các dịch vụ số cho 

người dân trên địa bàn thị 

xã, cụ thể: Có 155 tổ 

CNSCĐ được thành lập trên 

155 thôn, khu phố, có 17 Tổ 

CNSCĐ xã, phường và 1 

Tổ quản lý Tổ CNSCĐ của 

thị xã được thành lập. 



trực tuyến 

mức độ 3, mức 

độ 4 giai đoạn 

2022 - 2027 

 

trợ, đảm 

bảo tối 

thiểu 50% 

người dân 

được tiếp 

cận và sử 

dụng các 

dịch vụ 

chính 

quyền số, 

xã hội số, 

tham gia 

phát triển 

kinh tế số. 

Vận động 

đoàn viên, 

thanh niên 

tham gia 

các phong 

trào thi đua 

phát huy 

sáng kiến 

chuyển đổi 

số cấp cơ 

sở. 
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Phổ cập sử 

dụng nền 

tảng dạy 

học trực 

tuyến. 

Phòng Giáo 

dục và Đào 

tạo, Trung tâm 

GDNN-

GDTX, các 

trường THPT 

trên địa bàn thị 

xã đã tổ chức 

triển khai 

Bồi dưỡng 

kỹ năng, 

điều kiện 

dạy - học 

trực tuyến 

cho giáo 

viên, học 

sinh. 

100% các trường và Trung 

tâm đã triển khai các nền 

tảng dạy học trực tuyến 

như: Google Meeting, 

Trans, Zoom… 

II Nhóm nhiệm vụ triển khai theo Kế hoạch của tỉnh, Trung ƣơng 

1 

Triển khai 

Hệ thống 

quản lý 

tài liệu lưu 

trữ điện tử 

tại các cơ 

quan, đơn 

vị, địa 

phương trên 

Tập trung việc 

tăng cường sử 

dụng văn 

phòng điện tử 

IDesk 

Hoàn thành 

việc xây 

dựng: Hệ 

thống quản 

lý tài liệu 

lưu trữ 

điện tử tại 

các cơ 

quan, đơn 

Đã và đang triển khai văn 

phòng điện tử Idesk. Trong 

thời gian tới, tiếp tục nâng 

cao việc ứng dụng văn 

phòng điện tử trong hoạt 

động công vụ. 



địa bàn thị 

xã. 

vị, địa 

phương 

trên địa 

bàn thị xã. 

2 

Xây dựng 

hệ thống 

CSDL 

chuyên 

ngành xây 

dựng. 

Kế hoạch 

69/KH-UBND 

ngày 

03/6/2022 của 

UBND về việc 

thực hiện xây 

dựng và chuẩn 

hóa cơ sở dữ 

liệu thông tin 

quy hoạch vào 

hệ thống tra 

cứu trực tuyến 

thị xã Hoài 

Nhơn 

Có được hệ 

thống 

thông 

tin quản lý 

quy hoạch 

đô thị 

thông minh 

trong thời 

gian tới. 

Đã triển khai thu thập dữ 

liệu thông tin quy hoạch của 

thị xã để tích hợp vào hệ 

thống tra cứu trực tuyến thị 

xã Hoài Nhơn. 

Trong quý IV sẽ triển khai 

hệ thống CSDL theo Kế 

hoạch của Sở xây dựng. 

3 

Xây dựng 

cơ sở dữ 

liệu số 

ngành tài 

nguyên - 

môi 

trường. 

 

Kế hoạch 

69/KH-UBND 

ngày 

03/6/2022 của 

UBND về việc 

thực hiện xây 

dựng và chuẩn 

hóa cơ sở dữ 

liệu thông tin 

quy hoạch vào 

hệ thống tra 

cứu trực tuyến 

thị xã Hoài 

Nhơn 

Có được hệ 

thống 

thông 

tin quản lý 

tài nguyên 

môi trường 

thông minh 

trong thời 

gian tới. 

Đã triển khai thu thập dữ 

liệu, đang trong quá trình 

hoàn thiện các chức năng 

của hệ thống để tích hợp 

vào trung tâm Điều hành 

Đô thị thông minh khi triển 

khai. 

Trong quý IV sẽ triển khai 

hệ thống CSDL theo Kế 

hoạch của Sở Tài nguyên – 

Môi trường. 

4 

Xây dựng 

hệ thống 

ứng dụng 

kết nối, trao 

đổi thông 

tin theo 

hình thức 

điện tử để 

xác định 

nghĩa vụ tài 

chính về đất 

đai giữa cơ 

Phòng Tài 

Nguyên – Môi 

trường đang 

chờ Sở Tài 

nguyên – Môi 

trường triển 

khai 

Kết nối, 

trao đổi dữ 

liệu điện tử 

thực hiện 

được trong 

năm 2022. 

 

Trong quý IV, khi Sở Tài 

nguyên – Môi trường triển 

khai hệ thống, phòng Tài 

nguyên-Môi trường sẽ triển 

khai theo kế hoạch đề ra. 



quan Thuế 

và cơ quan 

Đăng ký đất 

đai. 

5 

Phổ cập 

danh tính số 

toàn dân. 

 

Công an thị xã 

Hoài Nhơn đã 

triển khai 

Mục tiêu 

đến hết 

năm 2022 

sẽ có hơn 

30% người 

dân sử 

dụng ứng 

dụng định 

danh số. 

 

Đã triển khai 

6 

Phổ cập an 

toàn thông 

tin mạng 

toàn dân. 

Công văn số 

1644/UBND-

VX ngày 

07/9/2022 về 

việc phổ cập 

kỹ năng số 

cộng đồng đến 

thành viên của 

Tổ công nghệ 

số cộng đồng 

và người dân 

Đến hết 

năm 2022 

sẽ có 

trên 10% 

người dùng 

Internet 

Việt Nam 

sử dụng 

ứng dụng 

bảo đảm an 

toàn thông 

tin mạng 

cơ bản. 

Tổ công nghệ số cộng đồng 

thôn, khu phố thị xã Hoài 

Nhơn chịu trách nhiệm triển 

khai, hướng dẫn sử dụng 

ứng dụng C-msafe và các 

ứng dụng khác để bảo đảm 

an toàn thông tin mạng cơ 

bản cho người dân. 

 

7 

Phổ biến kỹ 

năng số. 

 

-Công văn số 

155/VHTT 

ngày 

23/5/2022 về 

việc đăng ký 

lãnh đạo cấp 

xã, phường 

tham gia 

Chương trình 

bồi dưỡng về 

chuyển đổi số. 

-Công văn số 

1644/UBND-

VX ngày 

07/9/2022 về 

việc phổ cập 

kỹ năng số 

cộng đồng đến 

Mục tiêu 

đến hết 

năm 2022 

phổ biến 

kỹ năng số 

cho hơn 

4000 lượt 

người. 

-Đã triển khai đến 17 xã, 

phường của thị xã. Có 30 

Lãnh đạo UBND xã, 

phường đã đăng ký tham 

gia khóa học trên nền tảng 

Onetouch. 

-Trong quý IV Tổ quản lý 

Tổ CNSCĐ thị xã sẽ tiến 

hành tập huấn phổ biến kỹ 

năng số đến Tổ CNSCĐ xã, 

phường, từ đó phổ biến nội 

dung đến các thành viên tổ 

CNSCĐ thôn, khu phố để 

tiến hành phổ biến kỹ năng 

số đến người dân và doanh 

nghiệp trên địa bàn thị xã. 



thành viên của 

Tổ công nghệ 

số cộng đồng 

và người dân 

8 

Triển khai 

Nền tảng dữ 

liệu số nông 

nghiệp. 

Phòng Kinh tế 

đã triển khai 

thu thập dữ 

liệu để tích 

hợp vào hệ 

thống cơ sở dữ 

liệu chuyên 

ngành nông 

nghiệp và Phát 

triển nông 

thôn của tỉnh 

Đưa Nền 

tảng vào sử 

dụng trong 

năm 2022 

 

Trong quý IV, Phòng Kinh 

tế tiếp tục triển khai theo kế 

hoạch của Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn tỉnh 

Bình Định. 

9 

Triển khai 

Cơ sở dữ 

liệu quốc 

gia về cán 

bộ, công 

chức, viên 

chức. 

Phòng Nội vụ 

thị xã đã chủ 

trì tổ chức 

hướng dẫn các 

cơ quan, đơn 

vị tổ chức 

triển khai 

Đưa CSDL 

vào sử 

dụng trong 

năm 2022. 

 

Đã triển khai thực hiện tại 

địa chỉ: 

https://qlcbccvc.binhdinh. 

gov.vn/faces/dangNhap.jspx 

10 

Phổ cập hồ 

sơ sức khỏe 

điện tử toàn 

dân. 

Trung tâm Y 

tế thị xã Hoài 

Nhơn đã triển 

khai Hồ sơ sức 

khỏe điện tử 

đến người dân 

khi thực hiện 

đăn ký khám 

bệnh tại Trung 

tâm Y tế 

Đến hết 

năm 2022, 

tất cả 

người dân 

khi khám 

bệnh, chữa 

bệnh tại 

các cơ sở y 

tế công lập 

trên địa 

bàn thị xã 

sẽ có Hồ 

sơ sức 

khỏe điện 

tử, được sử 

dụng trong 

hoạt động 

khám 

bệnh, chữa 

bệnh và 

theo dõi 

sức khỏe 

Đến nay đã có 24771 người 

dân được lập Hồ sơ sức 

khỏe điện tử cá nhân và 

được liên thông khi khám 

chữa bệnh. 

 
 

https://qlcbccvc.binhdinh/


của người 

dân. 

2. Tình hình triển khai xây dựng các CSDL theo Quyết định số 

1253/QĐ-UBND ngày 18/04/2022 của UBND tỉnh 

Thực hiện Quyết định số 1253/QĐ-UBND ngày 18/4/2022 của UBND tỉnh 

về Ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Bình Định. UBND thị xã 

đã tiến hành giao nhiệm vụ cho các phòng, ban chuyên môn phối hợp với các sở, 

ngành cung cấp các dữ liệu theo lĩnh vực quản lý để tích hợp vào hệ thống dữ 

liệu dùng chung của tỉnh. 

TT Tên CSDL Thuộc tính 

thông tin 

(Các thuộc 

tính 

cơ bản) 

Thông tin mô 

tả 

(Mô tả ngắn 

về mục đích, 

phạm vi 

CSDL để hiểu 

được ý nghĩa 

của CSDL đó) 

Hình 

thức chia 

sẻ dữ liệu 

Kết quả thực hiện 

1 

CSDL các 

Cổng/Trang 

thông tin 

điện tử 

Thông tin 

theo quy 

định tại Nghị 

định số 

43/2011/NĐ-

CP ngày 

13/6/2011 

của Chính 

phủ 

Cung cấp 

thông tin hoạt 

động của 

Lãnh đạo 

UBND thị xã, 

UBND cấp xã 

và toàn bộ các 

thông tin về 

hoạt động của 

cơ quan hành 

chính Nhà 

nước trên địa 

bàn thị xã. 

Dữ liệu 

mở 

UBND thị xã đã tiến 

hành cung cấp thông 

tin hoạt động của 

lãnh đạo UBND thị 

xã, UBND 17 xã, 

phường và hoạt 

động của cơ quan, 

đơn vị trên địa bàn 

thị xã cho các sở, 

ngành cấp trên (Sở 

Thông tin và 

Truyền thông, Đài 

Phát thanh – 

Truyền hình 

tỉnh…) đồng thời 

đăng tải trên Trang 

thông tin điện tử 

của thị xã tại địa 

chỉ 

https://hoainhon. 

binhdinh.gov. 

vn/portals 
 

 

 

https://hoainhon/


III. KHÓ KHĂN, VƢỚNG MẮC 

- Việc thực hiện hướng dẫn người dân thực hiện đăng ký sử dụng dịch vụ 

công mức độ 3, mức độ 4 còn hạn chế ở bộ phận người dân lớn tuổi. 

- Công tác tuyền truyền, thúc đẩy phương thức thanh toán số còn thấp do 

thói quen sự dụng tiền mặt của người dân, chưa quen sử dụng các dịch vụ thanh 

toán số.  

- Cách thức chia sẻ dữ liệu, quy định các trường thông tin,… chưa được 

hướng dẫn cụ thể của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

- Việc đăng nhập vào các hệ thống ứng dụng chuyên ngành để tổ chức chia 

sẻ dữ liệu dùng chung của tỉnh còn nhiều bất cập như: Hệ thống thường xuyên bị 

treo hoặc không đáp ứng số lượng truy cập nhiều vào cùng thời điểm…  

IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 02 THÁNG TIẾP THEO 

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch chuyển đổi số của tỉnh, thị 

xã. Tiếp tục phối hợp với sở, ngành rà soát, thu thập dữ liệu để tích hợp vào dữ 

liệu dùng chung của tỉnh. 

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông:  

Có văn bản quy định kỹ thuật đối với các trường thông tin của danh mục 

Cơ sở dữ liệu dùng chung để đảm bảo cho việc kế thừa và mở rộng các ứng 

dụng tại thị xã có sử dụng cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh. Đảm bảo các hạ 

tầng kỹ thuật cho việc thực hiện kết nối cập nhật dữ liệu vào Hệ thống cơ sở dữ 

liệu dùng chung của tỉnh. 

 Có kế hoạch sớm tổ chức tập huấn cho Tổ công nghệ số cộng đồng thôn, 

khu phố để Tổ công nghệ số cộng đồng thôn, khu phố hoạt động tốt trong năm 

2022. 

 UBND thị xã Hoài Nhơn báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh tổng 

hợp. 

Nơi nhận: 

- Sở TTTT (b/c); 

- CT, PCT UBND Trần Hữu Thảo; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Hữu Thảo 
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