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BÁO CÁO 

Kết quả triển khai thực hiện chương trình Chuyển đổi số quý II/2022 

 

Thực hiện Quyết định số 570/QĐ-UBND ngày 21 tháng 03 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện 

Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 01/11/2021 của Tỉnh ủy về Chuyển đổi số tỉnh 

Đắk Nông đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, 

Sở Y tế báo cáo tình hình, kết quả thực hiện quý II/2022, cụ thể như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

1. Ban hành văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện 

- Ban hành Kế hoạch số 65/KH-SYT ngày 7/4/2022 của Sở Y tế tỉnh Đắk 

Nông về việc Ứng dụng công nghệ thông tin, Chuyển đổi số Y tế và bảo đảm an 

toàn thông tin mạng năm 2022 của Ngành Y tế tỉnh Đắk Nông với mục tiêu triển 

khai hệ thống thông tin y tế với chuyển đổi số y tế là nền tảng, nâng cao năng lực, 

hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính và chất lượng phục vụ người dân, 

doanh nghiệp, chia sẻ dữ liệu số phục vụ chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội 

số; đảm bảo an toàn thông tin và an ninh mạng. Đưa ra các nhiệm vụ, chỉ tiêu cần 

thực hiện trong lĩnh vực chuyển đổi số và an toàn thông tin mạng trong năm 

2022; 

- Thường xuyên triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế, 

UBND tỉnh, hướng dẫn của các sở, ban, ngành về công tác chuyển đổi số; 

- Tổ chức các buổi tập huấn, hội nghị về ứng dụng công nghệ thông tin, 

Chuyển đổi số trong phạm vi quản lý của Ngành. 

2. Công tác tuyên truyền về chuyển đổi số 

- Tích cực tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo, kế hoạch thực hiện 

về chuyển đối số đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động trên nhiều 

phương tiện thông tin và đăng tải công khai trên Trang Thông tin điện tử Sở, cụ 

thể như sau: 

+ Kế hoạch số 180/KH-UBND ngày 6/4/2022 của UBND tỉnh Đắk Nông 

về việc triển khai thực hiện Đề án "Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát 

triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 

2030" và các hoạt động về chuyển đổi số trên chuyên mục Chuyển đổi số của 

Trang thông tin điện tử của Sở; 

+ Các văn bản về ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện 

tử;  
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+ Tiện ích Căn cước công dân gắn chíp điện tử tích hợp mã thẻ Bảo hiểm y 

tế và triển khai thí điểm khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân 

gắn chíp điện tử; 

+ Quyết định 440/QĐ-UBND ngày 28/02/2022 của UBND tỉnh về việc ban 

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt 

trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định 1813/QĐ-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ; 

+ Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2022 trong đó triển khai việc tiếp 

nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công mức độ 3, 

mức độ 4;  

+ Phát động trong toàn ngành tham gia Giải thưởng Chuyển đổi số Việt 

Nam năm 2022 theo công văn số 611/STTTT-CNTT ngày 19/5/2022 của Sở 

Thông tin và truyền thông tỉnh Đắk Nông. 

- Triển khai hoạt động chuyển đổi số, hoạt động trong thực hiện Quyết định 

số 231/QĐ-UBND tỉnh ngày 26/01/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế 

hoạch Chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Đắk Nông. 

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số 

1.1. Triển khai các hệ thống thông tin, nền tảng số dùng chung của tỉnh 

- Sử dụng mạng Số liệu chuyên dùng của tỉnh trong hoạt động của Sở Y tế; 

- Triển khai các nền tảng, ứng dụng hệ thống của tỉnh như: hệ thống quản 

lý văn bản chỉ đạo và điều hành (https://qlvb.daknong.gov.vn); hệ thống thư điện 

tử công vụ (https://mail.daknong.gov.vn); Dịch vụ hành chính công trực tuyến 

(https://dichvucong.daknong.gov.vn); Sổ Sức khỏe điện tử… đến công chức, viên 

chức, người lao động, người bệnh và người nhà người bệnh trong ngành y tế. 

1.2. Xây dựng các hệ thống thông tin đổi mới lề lối, phương thức làm 

việc, phục vụ người dân, doanh nghiệp 

- Tuyên truyền về các tiện ích của việc thực hiện các dịch vụ công trực 

tuyến cấp độ 3,4, tiếp nhận trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính 

cho người dân qua Trang thông tin điện tử của ngành; 

- Tiếp nhận và trả lời phản ánh của công dân về lĩnh vực y tế, công tác 

phòng chống dịch Covid-19 trên Cổng thông tin tiêm chủng của Bộ Y tế 

(https://tiemchungcovid19.gov.vn/login). 

- Thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt tại các cơ sở khám chữa bệnh 

tuyến tỉnh, huyện. 

- Triển khai tổ chức các Hội nghị trực tuyến, triển khai văn bản điện tử, 

thống kê báo cáo qua hệ thống điện tử, ký xác nhận Hộ chiếu vắc xin, …. 

1.3. Hồ sơ sức khỏe điện tử 

https://qlvb.daknong.gov.v/
https://mail.daknong.gov.vn/
https://dichvucong.daknong.gov.vn/
https://tiemchungcovid19.gov.vn/login
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- Tạo lập và cập nhật dữ liệu của người dân trên địa bàn tỉnh lên Hồ sơ sức 

khỏe điện tử theo đúng yêu cầu của Quyết định số 831/QĐ-BYT ngày 11/3/2017 

của Bộ Y tế về việc ban hành mẫu hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân chăm sóc sức 

khỏe ban đầu, hình thành cơ sở dữ liệu về sức khỏe người dân tại Sở Y tế và 

Trung tâm dữ liệu Y tế Quốc gia.  

- Đã thực hiện khởi tạo dữ liệu ban đầu cho 661.295 nhân khẩu, 155.393 hộ 

gia đình được khởi tạo trên hệ thống, có 80/80 cơ ở khám, chữa bệnh (Gồm 

BVĐK tỉnh, Phòng khám đa khoa-CDC, 7 Trung tâm Y tế huyện; 71 Trạm Y tế xã, 

phường, thị trấn) thực hiện kết nối liên thông dữ liệu khám, chữa bệnh từ phần 

mềm khám chữa bệnh với hệ thống Hồ sơ sức khoẻ điện tử với 661.278 hồ sơ 

Việc sử dụng dữ liệu dân cư đang chờ hướng dẫn của Bộ Y tế về kết nối, chia sẻ 

dữ liệu1. 

1.4.  Triển khai các ứng dụng trong phòng, chống dịch COVID-19 

- Ngành y tế đã tích cực triển khai ứng dụng các nền tảng, giải pháp công 

nghệ số quốc gia trong công tác phòng chống dịch Covid-19: Hệ thống quản lý 

công tác tiêm chủng (https://tiemchungcovid19.moh.gov.vn); Triển khai Nền tảng 

xét nghiệm, triển khai Nền tảng tiêm chủng 

(https://quanlymauxn.pccovid.gov.vn), Hệ thống phản ánh tiêm chủng, Hệ thống 

tổng hợp đánh giá cấp độ dịch tại địa phương (https://capdodich.yte.gov.vn), Ứng 

dụng PC-COVID, Ứng dụng quản lý F0 tại nhà. Ngoài ra, Sở Y tế đã phối hợp 

với Sở Thông tin và Truyền thông, Viettel Đắk Nông triển khai và đưa vào sử 

dụng hệ thống Tổng đài thông minh ứng dụng công nghệ AI (19009056) hỗ trợ 

giải đáp những thắc mắc của người dân, doanh nghiệp về các nội dung liên quản 

đến thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh; 

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Viêttel – Đắk Nông tổ chức 

Hội nghị đánh giá việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh2. 

 1.5. Về “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng COVID-19 và triển khai ký xác 

nhận “Hộ chiếu vắc xin” 

- Việc đồng bộ, xác thực thông tin người dân trên nền tảng Quản lý tiêm 

chủng Covid-19 với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư: Sở Y tế, Công an tỉnh, Sở 

Thông tin và Truyền thông và các địa phương đã phối hợp chặt chẽ, đồng hành 

trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tiêm chủng vacxin 

phòng Covid-19, trong đó có việc đồng bộ, xác thực thông tin người dân trên nền 

                                                           
1 Số liệu được tính đến ngày 30/5/2022 trên lấy từ Hệ thống quản lý Hồ sơ sức khoẻ điện tử của Bộ Y tế 

https://hssk.congdulieuyte.vn/hssk/. 

2 Thông báo số 45/TB-SYT ngày 9/4/2022 của Sở Y tế tỉnh Đắk Nông về Kết luận Hội nghị đánh giá kết quả triển 

khai các nền tảng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đắk 

Nông; 

 

https://tiemchungcovid19.moh.gov.vn/
https://quanlymauxn.pccovid.gov.vn/
https://capdodich.yte.gov.vn/
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tảng Quản lý tiêm chủng Covid-19 với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, kết hợp 

với công tác làm sạch dữ liệu tiêm chủng; 

- Ngày 4/4/2022, Sở Y tế đã phối hợp cùng Công an tỉnh, Sở Thông tin và 

truyền thông tổ chức Hội nghị “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng COVID-19 và triển 

khai ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin” với lãnh đạo UBND huyện/thành phố, lãnh 

đạo Công an huyện/thành phố và các cơ sở tiêm chủng COVID-19 trên địa bàn. 

Hội nghị đã đưa ra các giải pháp phối hợp và đẩy mạnh công tác “làm sạch” dữ 

liệu tiêm chủng và ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin” theo đúng tiến độ Bộ Y tế đã 

đề ra, triển khai công tác tuyên truyền đến người dân về quyền được cấp giấy 

chứng nhận tiêm chủng và “Hộ chiếu vắc xin” khi đã tiêm vắc xin phòng 

COVID-19; 

- Tính đến ngày 30/5/2022, tổng số mũi tiêm cập nhật trên Hệ thống/tổng 

số mũi tiêm là 1.349.346/1.372.212 đạt 98,3%. Tiến hành xác thực thông tin trên 

nền tảng Covid-19: 96.869/211.472 trường hợp cần được xác thực, đạt tỷ lệ: 45,0 

%; Hiện còn 114.603 trường hợp đang được tiếp tục thực hiện xác thực và làm 

sạch dữ liệu. 

Bảng 1: Báo cáo số liệu chưa được làm sạch trên 

Hệ thống Tiêm chủng Covid-19 

TT Địa phương 

Không có 

CCCD/Mã định 

danh 

CCCD/Mã 

định danh sai 

định dạng 

Xác minh 

sai thông 

tin 

Tổng 

1 Huyện Cư Jút 89 419 10.807 11.315 

2 
Huyện Đăk 

Glong 
524 936 20.042 21.502 

3 Huyện Đắk Mil 18 30 6.996 7.044 

4 
Huyện Đắk 

R'Lấp 
1.221 389 19.973 21.583 

5 
Huyện Đắk 

Song 
103 348 13.200 13.651 

6 
Huyện Krông 

Nô 
141 172 15.354 15.667 

7 Huyện Tuy Đức 1.557 174 11.824 13.555 

8 
Thành phố Gia 

Nghĩa 
205 428 9.653 10.286 

Tổng 3.858 2.896 107.849 114.603 
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- 79/79 (8 Trung tâm Y tế các huyện, thành phố, 71 Trạm Y tế xã, phường, 

thì trấn) được cấp chứng thư số phục vụ việc ký xác nhận dữ liệu tiêm chủng để 

cấp “Hộ chiếu vắc xin” cho người dân theo quy định. Đến nay các cơ sở tiêm 

chủng COVID -19 tích cực triển khai và đã ký xác nhận dữ liệu tiêm chủng Vắc 

xin Covid-19 cho 981.719 mũi tiêm đã tiêm và 378.253 đối tượng.  

Bảng 2: Báo cáo số đối tượng đã được ký duyệt trên Hệ thống Tiêm 

chủng Covid-19 để cấp “Hộ chiếu vắc xin” 

STT 
Cơ sở tiêm cấp chứng 

nhận 
Số mũi tiêm đã ký Số đối tượng đã ký 

1 Huyện Cư Jút 137.024 56.108 

2 Huyện Đăk Glong 79.931 30.149 

3 Huyện Đắk Mil 166.142 63.865 

4 Huyện Đắk R'Lấp 150.354 57.912 

5 Huyện Đắk Song 132.071 50.232 

6 Huyện Krông Nô 118.722 45.040 

7 Huyện Tuy Đức 82.815 30.839 

8 Thành phố Gia Nghĩa 114.660 44.108 

Tổng 981.719 378.253 

2. Phát triển kinh tế số 

2.1. Triển khai thanh toán trực tuyến, phát triển thương mại điện tử 

Thực hiện Quyết định số 440/QĐ-UBND ngày 28/02/2022 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 

phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 

2021-2025 theo Quyết định 1813/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Công văn 

số 2373/UBND-TH ngày 10/5/2022 về việc tham mưu triển khai thúc đẩy chuyển 

đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và 

bệnh viện, cơ sở y tế.  Ngành Y tế đã xây dựng kế hoạch thực hiện và tiếp tục 

quán triệt đến các đơn vị trực thuộc thực hiện việc thanh toán điện tử qua ngân 

hàng không dùng tiền mặt3; 

- 100% (14/14) đơn đơn vị thanh toán lương, phụ cấp và các chế độ khác 

cho công chức, viên chức, người lao động thông qua các giao dịch với ngân hàng 

triệt để, các hoạt động thu nộp thuế vào ngân sách nhà nước và thanh toán các 

                                                           
3 Kế hoạch số 01/KH-SYT ngày 02/01/2020 về việc triển khai thực hiện đẩy mạnh thanh toán qua ngân 

hàng không dùng tiền mặt trong ngành Y tế tỉnh Đắk Nông 
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dịch vụ công cộng như: vệ sinh môi trường, điện, nước, điện thoại, … đều được 

thực hiện thanh toán qua ngân hàng;  

- Có 2/9 cơ sở khám chữa bệnh (BVĐK tỉnh; TTYT Đắk G’Long) đã xây 

dựng các quy trình và tổ chức tuyên truyền về lợi ích của phương thức thanh toán 

này tới người bệnh và người nhà người bệnh; bố trí, sắp xếp bộ phận tiếp đón, 

hướng dẫn và hỗ trợ người dân thực hiện; thiết kế, lắp đặt hệ thống bảng, biển 

thông báo đặt tại các khoa, phòng hướng dẫn quy trình thực hiện thanh toán viện 

phí không dùng tiền mặt. Cụ thể: BVĐK tỉnh phối hợp với ngân hàng đặt 01 hệ 

thống giao dịch tự động (ATM) đặt tại cổng Bệnh viện. Đồng thời triển khai đặt 

Poss quẹt thẻ tại quầy thu viện phí. Triển khai thanh toán chuyển khoản chi phí 

khám chữa bệnh và các dịch vụ có liên quan khi khách hàng có sử dụng ứng dụng 

SMS Banking. Tại Trung tâm Y tế huyện Đắk Glong đã thực hiện triển khai hình 

thức thanh toán không dùng tiền mặt đối với các dịch vụ khám chữa bệnh như: 

phối hợp với ngân hàng Agribank đặt 01 hệ thống giao dịch tự động (ATM) tại 

Trung tâm Y tế huyện. Đồng thời đặt Poss quẹt thẻ tự động tại quầy thu viện phí 

của trung tâm; xây dựng các quy trình và tổ chức tuyên truyền về lợi ích của 

phương thức thanh toán này tới người bệnh và người nhà người bệnh; bố trí, sắp 

xếp bộ phận tiếp đón, hướng dẫn và hỗ trợ người dân thực hiện; thiết kế, lắp đặt 

hệ thống bảng, biển thông báo đặt tại các khoa, phòng hướng dẫn quy trình thực 

hiện thanh toán viện phí không dùng tiền mặt.  

3. Phát triển xã hội số 

3.1. Triển khai nền tảng xã hội số, công dân số, thu hẹp khoảng cách số 

- Tham gia ý kiến góp ý vào dự thảo quyết định của UBND tỉnh ban hành 

quy chế quản lý, khai thác chia sẻ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư giữa các cơ 

quan nhà nước và cơ quan nhà nước với đơn vị cung cấp dịch vụ công; 

- Cử lãnh đạo Sở tham gia thành viên của Tổ công tác triển khai thực hiện 

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 20304; 

Triển khai và cung cấp thông tin phục vụ việc đăng ký định danh địên tử 

cho công chức, viên chức và người lao động cho Công an thành phố Gia Nghĩa 

triển khai5. 

3.2. Lĩnh vực y tế 

- Xây dựng kế hoạch thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh 

mạng trong năm 2022 như: Thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống mã 

độc, bảo vệ 100% máy trạm, thiết bị đầu cuối liên quan; Triển khai cài đặt phần 

mềm theo dõi và diệt virus tập trung của tỉnh đến các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; 

- Về hướng dẫn triển khai thí điểm khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế 

bằng Căn cước công dân gắn chíp điện tử: Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế tại 

                                                           
4 Quyết định số 467/QĐ-UBND ngày 01/3/2022 của UBND tỉnh Đắk Nông. 

5 Công văn số 1179/SYT-VP ngày 24/5/2022 và Công văn số 1208/SYT ngày 26/5/2022 của Sở Y tế. 
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Công văn số 931/BYT-BH ngày 28/02/2022, Sở Y tế đã triển khai thí điểm khám 

bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng Căn cước công dân gắn chíp điện tử và được 

thực hiện ở tất cả các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh6. Đối với việc 

kiểm tra thông tin thẻ Bảo hiểm y tế, ngoài kiểm tra trên Cổng Thông tin điện tử 

Bảo hiểm xã hội Việt Nam, các cơ sở khám, chữa bệnh đã tích hợp trên phần 

mềm quản lý thông tin y tế tại đơn vị, tạo thuận lợi cho người dân khi sử dụng thẻ 

Căn cước công dân tham gia khám, chữa bệnh; 

- 100% trạm y tế sử dụng Hệ thống quản lý thông tin xã, phường, thị trấn 

trong quản lý thông tin y tế và khám chữa bệnh; 

- 100% nhà thuốc, quầy thuốc sử dụng phần mềm bán thuốc theo đơn, các 

công ty, nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc đã liên thông phần mềm dược quốc gia;  

- Tiếp tục triển khai nền tảng khám chữa bệnh từ xa tại các cơ sở y tế phục 

vụ công tác đào tạo nghiệp vụ, tư vấn khám, tư vấn điều trị. Xây dựng các chuyên 

mục trên trang thông tin điện tử phục vụ tư vấn, đăng ký khám chữa bệnh từ xa 

cho người dân; 

- Thực hiện hệ thống báo cáo thống kê điện tử, biểu mẫu báo cáo theo quy 

định tại Thông tư số 37/2019/TT-BYT ngày 30/12/2019 của Bộ Y tế quy định chế 

độ báo cáo thống kê ngành y tế; Thông tư số 20/2019/TT-BYT ngày 31/7/2019 

của Bộ Y tế quy định về Hệ thống chỉ tiêu thống kê cơ bản ngành y tế. 

4. Phát triển hạ tầng kỹ thuật phục vụ chuyển đổi số 

- Thực hiện nâng cấp hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin đáp ứng các tiêu 

chí xây dựng bệnh viện thông minh theo Thông tư 54/2017/TT-BYT; 

- Cập nhật, chuyển đổi địa chị IPv6 cho hệ thống mạng của cơ quan theo 

quy định của UBND tỉnh7, đáp ứng yêu cầu truy cập dữ liệu và tăng cường độ bảo 

mật đối với dữ liệu ngành y tế; nâng cấp hệ thống đường truyền thông tin chất 

lượng cao đáp ứng tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các lĩnh vực y tế. 

5. Chuyển đổi số gắn với đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng 

- Thường xuyên kiểm tra, theo dõi hệ thống thông tin của Sở để kịp thời 

sửa khắc phục khi có sự cố xảy ra. Có cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin 

quản lý, vận hành hệ thống máy chủ, đường truyền internet của Sở và các đơn vị 

trực thuộc; 

- Cập nhật thường xuyên các cảnh báo về sự cố máy tính, lỗ hổng bảo 

mật…và áp dụng theo hướng dẫn để khắc phục các sự cố trên; 

- Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và trang bị kỹ 

năng cơ bản về an toàn thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động trong cơ quan, đơn vị; 

                                                           
6 Công văn số 439/SYT-NVYD ngày 4/3/2022 của Sở Y tế tỉnh Đắk Nông. 
7 Quyết định số 1674/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông. 
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- Thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống mã độc, bảo vệ 100% 

máy trạm, thiết bị đầu cuối liên quan; xây dựng và triển khai kế hoạch dự phòng, 

sao lưu dữ liệu, bảo đảm hoạt động liên tục của cơ quan; sẵn sàng khôi phục hoạt 

động bình thường của hệ thống sau khi gặp sự cố mất an toàn thông tin mạng đối 

với các đơn vị có quản lý hệ thống thông tin. 

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. UBND tỉnh 

Chỉ đạo các Sở, ngành liên quan đảm bảo kinh phí, hỗ trợ kỹ thuật để thực 

hiện các nội dung, nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, Chuyển đổi số trong 

phạm vi quản lý của đơn vị. 

2. Sở Thông tin và Truyền thông 

- Tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn việc triển khai, thực hiện các nội dung, nhiệm 

vụ ứng dụng công nghệ thông tin, Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh thuộc phạm vi 

quản lý của ngành; 

- Hướng dẫn, hỗ trợ việc thực hiện các tiêu chí trong Bộ chỉ số đánh giá, 

xếp hạng Chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước tỉnh Đắk Nông8; 

- Tham mưu các cấp có thẩm quyền về chính sách, ưu đãi cho công chức, 

viên chức phụ trách công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh. 

Trên đây là báo cáo quý II về kết quả thực triển khai thực hiện Nghị quyết 

số 09-NQ/TU ngày 01/11/2021 của Tỉnh ủy về Chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông đến 

năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Sở Y tế, đề nghị Sở Thông tin và truyền 

thông tổng hợp./. 

 

                                                           
8 Theo Quyết  định  số  760/QĐ-UBND  ngày  25/4/2022  của  Uỷ  ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành 

Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng Chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước tỉnh Đắk Nông 

  

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

- Ban giám Đốc Sở (b/c); 

- Các phòng chức năng Sở; 

- Lưu: VT, VP(Lập). 

          

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Huỳnh Thanh Huynh 
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