
 

 

BÁO CÁO  

Kết quả triển khai Chuyển đổi số tỉnh Phú Thọ tháng 4 năm 2022 

 

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông 

báo cáo kết quả triển khai Chuyển đổi số tỉnh Phú Thọ tháng 4/2022 với các nội 

dung chính như sau: 

I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI 

1. Công tác chỉ đạo, ban hành văn bản 

UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Phú Thọ nhằm 

thống nhất công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ giữa các cấp, các ngành, 

địa phương; nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn 

vị, địa phương trong triển khai chuyển đổi số. Tính đến tháng 4/2022, có 08/33 

đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện (Ban quản lý các Khu công nghiệp, Thanh Tra tỉnh, 

Sở Thông tin và Truyền thông; UBND các huyện: Cẩm Khê, Hạ Hòa, Lâm 

Thao, Yên Lập, Thành phố Việt Trì) thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số do 

Thủ trưởng đơn vị làm Trưởng ban; Một số cơ quan, đơn vị chủ động ban hành 

các văn bản chỉ đạo triển khai xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số tại 

đơn vị, địa phương. 

2. Công tác thông tin tuyên truyền 

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin tuyên 

tuyền về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Trong tháng 4/2022, Cổng thông tin 

điện tử của tỉnh, các đơn vị, báo, đài, trang thông tin điện tử các cơ quan nhà 

nước của tỉnh thực hiện đăng tải 72 bài viết, video, phóng sự tuyên tuyền, phổ 

biến nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người dân và 

doanh nghiệp về ý nghĩa vai trò, lợi ích của triển khai chuyển đổi số. 

3. Chính phủ số 

3.1. Tình hình gửi nhận văn bản điện tử tích hợp chữ ký số 

Trong tháng 4/2022, 100% các cơ quan nhà nước của tỉnh thực hiện gửi, 

nhận văn bản điện tử tích hợp chữ ký số thay thế văn bản giấy. Có 66.291 văn 

bản điện tử gửi đến (tăng 2,83% so với tháng 3/2022); 27.692 văn bản điện tử đi 

được phát hành trên Trục liên thông văn bản Quốc gia (tăng 16,19% so với 

tháng 3/2022).  

3.2. Hệ thống một cửa tích hợp cổng dịch vụ công trực tuyến 

Hệ thống một cửa điện tử, Cổng dịch vụ công của tỉnh (không tính hồ sơ 
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Bảo hiểm xã hội) tiếp nhận và giải quyết 60.507 hồ. Trong đó, hồ sơ tồn tháng 3 

là 6.393; số hồ sơ tiếp nhận trong kỳ là 54.114 hồ sơ; số hồ sơ tiếp nhận, giải 

quyết trực tuyến là 30.845, đạt 57,02% (Tăng 6,79% với tháng 3/2022), Cụ thể:   

- Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết 

10.467 hồ sơ. Trong đó, hồ sơ tồn tháng 3 là 2.202; số hồ sơ tiếp nhận trong kỳ 

là 8.265; số hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết trực tuyến là 6.524, đạt tỷ lệ 

78,94%, tăng 18,41% so với tháng 3/2022. 

- UBND các huyện, thành, thị đã tiếp nhận và giải quyết 26.288 hồ sơ 

(tăng 22,36% so với tháng 3/2022). Trong đó, hồ sơ tồn tháng 3 là 4.191; số hồ 

sơ tiếp nhận trong kỳ là 21.121; số hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết trực tuyến 

là 16.460, đạt tỷ lệ: 77,93%, tăng 5,44% so với tháng 3/2022.  

- UBND các xã, phường, thị trấn đã thực hiện tiếp nhận và giải quyết hồ 

sơ thông qua hệ thống một cửa điện tử cấp xã. Số hồ sơ được UBND cấp xã tiếp 

nhận và giải quyết là 24.728 (tăng 13,84% so với tháng 3/2022). Số hồ sơ được 

tiếp nhận và giải quyết trực tuyến là 7.861, đạt 31,79%, tăng 1,15% so với tháng 

3/2022.  

- Một số UBND cấp xã chưa thực hiện tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trên hệ 

thống một cửa điện tử của tỉnh hoặc tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết trực 

tuyến trên tổng số hồ sơ tiếp nhận tại đơn vị còn rất thấp. Các huyện có số xã thực 

hiện dịch vụ công trực tuyến dưới 10% như: huyện Thanh Ba có 06 xã; huyện 

Thanh Sơn có 05 xã; huyện Đoan Hùng có 05 xã; huyện Cẩm Khê có 04 xã; huyện 

Tân Sơn có 01 xã; huyện Thanh Thủy có 01 xã; thành phố Việt Trì có 01 xã. 

- Về thanh toán không dùng tiền mặt: 100% UBND cấp xã, phường đã mở 

tài khoản thanh toán không dùng tiền mặt; Trong tháng, 06 đơn vị (Thành phố 

Việt Trì, Thị xã Phú Thọ, Tam Nông, Thanh Sơn, Tân Sơn, Yên Lập) phát sinh 

801 hồ sơ thực hiện thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ 

tục đất đai, tổng số tiền thu qua hệ thống là: 3,206 tỷ đồng. 07/13 huyện, thành, 

thị còn lại chưa phát sinh hồ sơ. 

3.3. Hệ thống truyền hình trực tuyến 

Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến được duy trì, đảm bảo phục vụ 

công tác chỉ đạo, điều hành các cấp của tỉnh. Trong tháng, tổ chức 23 cuộc họp 

trực tuyến với 201 điểm cầu, cụ thể: 16 cuộc họp trực tuyến với Trung ương; 01 

cuộc họp liên tỉnh (Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức học tập, quán triệt Nghị 

quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII từ ngày 27-29/4/2022, với 76 điển 

cầu, trên 1.760 đại biểu tham dự); 06 cuộc họp nội huyện về các xã, thị trấn với 

108 điểm cầu. Một số UBND cấp huyện thực hiện tốt việc duy trì họp trực tuyến 

trong tháng với UBND cấp xã trong huyện như: Hạ Hòa (02 cuộc họp); Tân Sơn 

(02 cuộc họp). 9/13 UBND cấp huyện không phát sinh cuộc họp trực tuyến. 
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3.4. Nền tảng bản đồ số 

Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao. Sở Thông tin và Truyền thông, Sở 

Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng các đơn vị liên quan triển khai các nội 

dung xây dựng Nền tảng bản đồ số tỉnh Phú Thọ. Sở Thông tin và Truyền thông 

đã làm việc, báo tiến độ triển khai, đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông phối 

hợp, hướng dẫn tiển khai, rà soát ứng dụng đảm bảo đáp ứng đầy đủ các tính 

năng, chức năng, tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định. Đến nay, Nền tảng bản đồ 

số tỉnh Phú Thọ đang được triển khai, các ngành (Công Thương, Xây dựng, 

Giao thông Vận tải, Nông nghiệp Phát triển nông thông, Ban Quản lý khu công 

nghiệp) đang tích hợp bản đồ chuyên ngành vào hệ thống Nền tảng bản đồ số 

tỉnh Phú Thọ.  

3.5. Hệ thống nền tảng triển khai chuyển đổi số 

- Hệ thống nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của tỉnh được duy trì đảm bảo 

kết nối, chia sẻ dữ liệu kịp thời, hiệu quả giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu 

chuyên ngành của tỉnh với các cơ sở dữ liệu Trung ương. 

- Hệ thống Mạng diện rộng của tỉnh đã được triển khai đến 100% các cơ 

quan hành chính từ cấp tỉnh đến cấp xã. 

- Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh, Chính phủ được triển khai đồng bộ 

đến 100% cơ quan, đơn vị từ cấp tỉnh đến huyện, xã. 

- Trung tâm điều hành thông minh (IOC), Trung tâm giám sát an toàn thông 

tin mạng (SOC) của tỉnh hỗ trợ tốt công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các 

cấp; đảm bảo đầy đủ các điều kiện để tích hợp liên thông với trung tâm điều hành 

của Chính phủ. 

- Các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành được các cơ quan, 

đơn vị triển khai đáp ứng yêu cầu khai thác và sử dụng của từng ngành như: Công 

báo điện tử; cán bộ công chức, viên chức; khám chữa bệnh; quản lý đầu tư; tài 

nguyên, môi trường; an sinh xã hội; quản lý ngân sách và kho bạc… 

3.6. Hạ tầng số 

- Hệ thống mạng diện rộng của tỉnh duy trì hoạt động ổn định, đảm bảo 

kết Internet cáp quang tốc độ cao đến 100% cơ quan nhà nước của tỉnh. 100% 

cán bộ công chức cấp tỉnh, cấp huyện, trên 70% cấp xã được trang bị máy tính 

đáp ứng nhu cầu làm việc. 

- Tỷ lệ dân số có điện thoại thông minh đạt 72,28%, Tỷ lệ hộ gia đình có 

đường Internet cáp qua băng rộng đạt 68,18%.  

3.7. Nhân lực số 

- 100% cơ quan nhà nước của tỉnh đã bố trí cán bộ chuyên trách/phụ trách 

về CNTT; 09/13 UBND cấp huyện (Thanh Sơn, Tân Sơn, Phù Ninh, Cẩm Khê, 

Lâm Thao, Thanh Thủy, thị xã Phú Thọ, Hạ Hòa, Yên Lập) chỉ đạo triển khai 
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Tổ công nghệ số cộng đồng tại địa phương. 

- Trên địa bàn tỉnh có 02 trường đại học, 8 trường cao đẳng giảng dạy, đào 

tạo về tin học. Hằng năm, có 205 sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành CNTT. 

100% các Trường Trung học phổ trông và Trung học cơ sở giảng dạy bộ môn tin 

học; 54,61% Trường tiểu học trên địa bàn tỉnh giảng dạy bộ môn tin học theo 

hình thức môn tự chọn hoặc theo các chương trình chung. 

3.8. An toàn, an ninh mạng 

- Trong tháng 4/2022, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp, hướng dẫn 

các cơ quan, đơn vị thực hiện đánh giá, xác định cấp độ an toàn thông tin đối với 

các hệ thống thông tin trong cơ quan nhà nước của tỉnh. 

- Trung tâm Giám sát an toàn, an ninh mạng (SOC) của tỉnh hoạt động ổn 

định, thực hiện giám sát, cảnh báo, theo dõi các nguy cơ tấn công vào các hệ 

thống thông tin của tỉnh; một số cơ quan, đơn vị đã trang bị các biện pháp đảm 

bảo an toàn thông tin như: Hệ thống tường lửa, bảo mật không dây, trang bị 

phần mềm diệt virus 

4. Kinh tế số, Xã hội số 

- 100% doanh nghiệp của tỉnh đã sử dụng hóa đơn điện tử với trên 6.100 tổ 

chức, doanh nghiệp; trên 1.100 hộ, cá nhân kinh doanh theo phương pháp kê khai 

sử dụng hóa đơn điện tử. Cục thuế tỉnh đã tiếp nhận xử lý trên 1,4 triệu hóa đơn 

điện tử. 

- Tỉnh Phú Thọ hiện có trên 250 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực 

CNTT, điện tử viễn thông, tập trung chủ yếu tại thành phố Việt Trì, thị xã Phú 

Thọ, huyện Cẩm Khê và huyện Phù Ninh. Trong tháng 4/2022, doanh thu ước đạt 

trên 65 triệu USD, tổng giá trị xuất khẩu ước đạt trên 300 triệu USD. 

- Thương mại điện tử: thực hiện tuyên truyền, quảng bá thúc đẩy tiêu thụ 

các sản phẩm OCOP của tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã 

hội, Cổng Thông tin điện tử của tỉnh; triển khai các gian hàng trên sàn Postmart,  

Voso; Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Phú Thọ (giaothuong.net.vn). Tính 

đến tháng 4/2022, có hơn 5,14 triệu lượt truy cập các Sàn giao dịch thương mại 

điện tử của tỉnh; số lượng gian hàng trên là 277 gian với 912 sản phẩm dịch vụ.  

II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN 

1. Tồn tại, hạn chế 

- Tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến tại một số đơn vị cấp xã 

còn thấp (23 xã dưới 10%); 07/13 huyện, thành, thị chưa phát sinh thanh toán trực 

tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục đất đai trên Cổng dịch vụ công 

Quốc gia.  

- Tỷ lệ các dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ chưa nhiều (chủ yếu 

tập trung vào một số lĩnh vực như: Xúc tiến thương mại, Đất đai, Bảo trợ xã hội, 
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Người có công, Phòng cháy, chữa cháy…) nhiều dịch vụ công trực tuyến không 

phát sinh hồ sơ. Số lượng hồ sơ do người dân, doanh nghiệp tự thực hiện theo 

hình thức trực tuyến trong thực tế còn thấp, phần lớn do cán bộ tại bộ phận một 

cửa hỗ trợ người dân thực hiện. 

- Việc triển khai kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống 

thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia với các hệ thống thông tin của bộ, ngành, địa 

phương còn chậm (đặc biệt cơ sở dữ liệu về dân cư, tư pháp, đăng ký kinh 

doanh, bảo hiểm xã hội...) dẫn đến nhiều nội dung liên quan đến đơn giản hóa 

thủ tục hành chính chưa được triển khai kịp thời. 

- Hệ thống Hội nghị trực tuyến cấp huyện, xã chưa được khai thác và sử 

dụng thường xuyên. 9/13 UBND cấp huyện không phát sinh cuộc họp trực tuyến 

giữa cấp huyện và cấp xã. 

2. Nguyên nhân 

- Công tác chỉ đạo, giám sát, đôn đốc triển khai cung cấp, thực hiện dịch vụ 

công theo hình thức trực tuyến tại một số sở ngành, địa phương chưa thực hiện 

nghiêm túc, còn mang tính hình thức; chưa bám sát các nội dung chỉ đạo của tỉnh 

về công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số. 

- Một số bộ, ngành Trung ương chưa đơn giản, chuẩn hoá thực chất các 

thủ tục hành chính, dẫn tới khó khăn khi thực hiện ở địa phương. Việc ban hành 

văn bản hướng dẫn của Bộ, ngành về quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật kết nối liên 

thông chia sẻ dữ liệu giữa Trung ương và địa phương còn chậm, chưa đồng bộ. 

- Công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến đến người dân và doanh 

nghiệp chưa được đổi mới về nộ dung; hình thức tuyên truyền chưa đa dạng; các 

tài liệu hướng dẫn thiếu trực qua, sinh động. Người dân còn thiếu thông tin, kỹ 

năng thực hiện dịch vụ công theo hình thức trực tuyến. 

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THÁNG 5/2022 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch nâng cao hoạt động dịch vụ 

công trực tuyến mức 3, 4 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2022 - 2025; Kế 

hoạch Chuyển đổi số tỉnh Phú Thọ năm 2022; Phân công nhiệm vụ của Ban chỉ 

đạo chuyển đổi số tỉnh Phú Thọ; Quyết định ban hành Bộ chỉ số đánh giá 

chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước tỉnh Phú Thọ. 

- Đẩy nhanh tiến độ triển khai kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu các hệ thống 

thông tin của tỉnh với hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu Quốc gia theo quy định. 

- Thực hiện rà soát, chuẩn hóa, đơn giản hóa quy trình giải quyết các thủ 

tục hành chính của tỉnh đảm bảo phù hợp với hình thức dịch vụ công trực tuyến; 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân và doanh nghiệp sử dụng 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, ứng dụng thanh toán trực tuyến, dịch vụ bưu 

chính công ích trong việc gửi, nhận kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.  
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- Tiếp tục triển khai các nội dung nhiệm vụ xây dựng Nền tảng bản đồ số 

tỉnh Phú Thọ; Triển khai đồng bộ hệ thống điện tử quản lý, chỉ đạo, điều hành, 

giám sát công việc trong cơ quan nhà nước của tỉnh; Triển khai xây dựng Kho 

dữ liệu và Cổng chuyển đổi số của tỉnh. 

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo: 

- Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành thị thành lập Ban chỉ đạo 

chuyển đổi số tại đơn vị do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị làm Trưởng ban, hoàn 

thành trong tháng 5/2022; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân và 

doanh nghiệp khai thác và sử dụng dịch công trực tuyến mức độ 3, 4; thực hiện 

gửi, nhận kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính thông qua dịch vụ Bưu 

chính công ích. 

- UBND các huyện, thành, thị tăng công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc 

UBND cấp xã thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ phục vụ người dân và doanh 

nghiệp thông qua dịch vụ công trực tuyến; cập nhật đầy đủ thông tin về quá trình 

tiếp nhận, xử lý, trả kết quả các hồ sơ trên hệ thống phần mềm; đẩy mạnh triển 

khai thanh toán không dùng tiền mặt đối với các hồ sơ phát sinh phí, lệ phí; tổ 

chức hội nghị giao ban hàng tháng với UBND cấp xã bằng hình thức trực tuyến. 

Khuyến khích các tổ chức chính trị cấp huyện, xã thực hiện các cuộc họp theo 

hình thức trực tuyến; Chỉ đạo UBND cấp xã hoàn thành triển khai Tổ công nghệ 

số cộng đồng tại địa phương. 

Trên đây là báo cáo kết quả triển khai Chuyển đổi số tỉnh Phú Thọ tháng 

4/2022, Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng báo cáo./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- GĐ, các PGĐ; 

- Các Sở, ban, ngành;  

- UBND các huyện, thành, thị; 

- Vietinbank CN Hùng Vương; 

- Agribank CN Phú Thọ; 

- VNPT, VNPost; 

- Lưu: VT, P.CNTT (NNT). 

GIÁM ĐỐC 
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