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Thông qua Đề án “Chuyển đổi số gắn với xây dựng đô thị thông minh
thành phố Hội An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỘI AN
KHÓA XII- KỲ HỌP THỨ 4
(Từ ngày 19 đến ngày 20/04/2022)
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền
địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;
Căn cứ Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 17/9/2020 của Hội đồng Nhân
dân tỉnh Quảng Nam về Đề án Phát triển ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền
số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2025;
Căn cứ Kế hoạch số 6124/KH-UBND ngày 19/10/2020 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Quảng Nam về việc triển khai thực hiện chương trình Chuyển đổi số tỉnh
Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;
Sau khi xem xét đề nghị của UBND thành phố Hội An tại Tờ trình số 68/TTrUBND ngày 15/4/2022; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND thành phố;
tiếp thu ý kiến của cử tri và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại
kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thống nhất thông qua Đề án “Chuyển đổi số gắn với xây dựng đô thị
thông minh thành phố Hội An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” do
UBND thành phố trình, với những nội dung chính như sau:
1. Mục tiêu
a) Mục tiêu cơ bản đến năm 2025
- 100% các giao dịch trên Cổng dịch vụ công (DVC) và hệ thống thông tin
Một cửa điện tử cấp thành phố, xã phường được xác thực điện tử;
- 80% 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 động;
- Trên 50% hồ sơ tiếp nhận, giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến mức độ
3, 4;
- 40% số người dân và doanh nghiệp tham gia hệ thống Chính quyền số
được xác thực định danh điện tử thông suốt, hợp nhất trên các hệ thống thông tin.
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- 80% hồ sơ công việc tại thành phố và 60% hồ sơ công việc tại xã phường
được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà
nước).
- 100% báo cáo định kỳ (không bao gồm nội dung mật) của các cơ quan
hành chính nhà nước được kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu số trên Hệ thống
thông tin báo cáo Chính phủ.
- 100% CBCCVC được tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng số, trong đó 30%
được tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng phân tích, xử lý dữ liệu.
- 50% 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.
- 90% người dân, doanh nghiệp hài lòng khi sử dụng các dịch vụ số do
Chính quyền cung cấp.
- Có ít nhất 60% trở lên xã, phường đạt tiêu chí “Xã, phường thông minh”.
- 100% Ủy ban nhân dân các xã, phường đạt chuẩn về trang thiết bị và Bộ
phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố đạt chuẩn hiện đại.
- Tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 15%.
- Hạ tầng mạng Internet băng rộng cáp quang phủ trên 100% hộ gia đình, 100%
xã phường.
- Phổ cập dịch vụ mạng di động 4G/5G và điện thoại di động thông minh.
- Tỷ lệ dân số có tài khoản tham gia sử dụng thanh toán điện tử trên 80%.
b) Mục tiêu cơ bản đến năm 2030
- 100% 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 động.
- 100% hồ sơ công việc tại thành phố và 100% hồ sơ công việc tại xã
phường được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí
mật nhà nước).
- Hình thành nền tảng dữ liệu và hạ tầng kết nối mạng Internet vạn vật (IoT),
kết nối, chia sẻ rộng khắp giữa các cơ quan nhà nước; mở dữ liệu cho các tổ chức,
doanh nghiệp.
- 80% 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.
- 100% xã phường đạt tiêu chí “Xã phường thông minh”.
- Tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 25%;
- Phổ cập dịch vụ mạng Internet băng rộng cáp quang.
- Phổ cập dịch vụ mạng di động 5G, tiếp cận với công nghệ 6G.
- Tỷ lệ dân số có tài khoản tham gia sử dụng thanh toán điện tử trên 90%.
2. Các nhiệm vụ trọng tâm:
- Tập trung xây dựng Chính quyền số gắn với đô thị thông minh.
- Chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế.
- Chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục.
- Chuyển đổi số lĩnh vực du lịch.
- Chuyển đổi số trong lĩnh vực thương mại, công nghiệp, tiểu thủ công
nghiệp, nông nghiệp.
- Chuyển đổi số trong lĩnh vực giao thông vận tải.
- Chuyển đổi số trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
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- Chuyển đổi số trong quản lý hạ tầng đô thị, quy hoạch, xây dựng an ninh
trật tự gắn với xây dựng đô thị thông minh.
- Chuyển đổi số trên lĩnh vực văn hóa, thể thao, thông tin, truyền thông.
- Chuyển đổi số lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội.
3. Các dự án cụ thể và dự kiến kinh phí thực hiện:
(Có biểu phụ lục kèm theo).
4. Những giải pháp chủ yếu:
- Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về sự cần thiết của chuyển đổi số
và xây dựng đô thị thông minh.
- Phát triển hạ tầng số, nền tảng số, bảo đảm an toàn, an ninh mạng.
- Phát triển nguồn nhân lực, từng bước hình thành công dân điện tử.
- Tăng cường hợp tác, liên doanh, liên kết trong chuyển đổi số, xây dựng đô
thị thông minh.
Điều 2.
- Thống nhất bổ sung các nhiệm vụ thực hiện Đề án vào Kế hoạch đầu tư
công trung hạn giai đoạn 2022 - 2025 của thành phố Hội An.
- Hàng năm, giao UBND thành phố trình HĐND thành phố quyết định bố trí
kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước thành phố; đồng thời tích cực vận động,
tranh thủ các nguồn vốn đầu tư của cấp trên, các nguồn lực xã hội hóa để thực
hiện Nghị quyết này. Trong đó, ưu tiên tập trung kinh phí và huy động xã hội hoá
để triển khai trước những công việc, nhiệm vụ có tính chất tạo nền tảng, động lực
để thực hiện những công việc còn lại và những nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến
xây dựng chính quyền số, cải cách hành chính.
Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Giao UBND thành phố xây dựng chương trình, kế hoạch, phân công cụ
thể để tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này đạt kết quả; hằng năm tiến
hành sơ kết, tổng kết đánh giá và báo cáo HĐND thành phố.
2. Đề nghị UBMTTQVN thành phố và các hội, đoàn thể từ thành phố đến cơ
sở tăng cường công tác phối hợp, tuyên truyền vận động hội, đoàn viên, các tầng
lớp Nhân dân tích cực triển khai các nội dung chuyển đổi số góp phần thực hiện
Nghị quyết đạt kết quả.
3. Giao Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và
đại biểu HĐND thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện
Nghị quyết này.
Nghị quyết này đã được HĐND thành phố Hội An khóa XII- kỳ họp thứ 4
thông qua ngày 20/4/2022./.
CHỦ TỊCH
Nơi nhận:
- TT HĐND, UBND tỉnh Quảng Nam;
- Sở TTTT, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam;
- TT TU, UBND thành phố;
- UBMTTQVN thành phố và các đoàn thể;
- 02 Ban HĐND thành phố;
- Các đại biểu HĐND thành phố;
- Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị thành phố;
- HĐND, UBND, UBMTTQ 13 xã, phường;
- Lưu: VT-UBND.

Trần Ánh
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