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      BÁO CÁO 

Tự đánh giá, chấm điểm xác định chỉ số  

Chuyển đổi số huyện Tủa Chùa năm 2022 

 

 Thực hiện Quyết định số 2001/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 của UBND tỉnh 

Điện Biên phê duyệt Đề án “Xác định Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các cơ 

quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, 

thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên”; Công văn số 110/UBND-KTN ngày 

11/01/2023 của UBND tỉnh Điện Biên về việc cung cấp số liệu phục vụ đánh giá 

mức độ Chuyển đổi số (DTI) năm 2022 theo Quyết định số 922/QĐ-BTTTT ngày 

20 tháng 5 năm 2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

UBND huyện Tủa Chùa đã tiến hành rà soát, thu thập tài liệu kiểm chứng, 

tự đánh giá, chấm điểm xác định chỉ số Chuyển đổi số huyện Tủa Chùa năm 

2022, cụ thể như sau: 

 1. Nhận thức số đạt: 50 điểm.  

2. Thể chế số đạt: 40 điểm.  

3. Hạ tầng số đạt: 35,48 điểm.  

4. Nhân lực số đạt: 20,75 điểm.  

5. An toàn thông tin mạng đạt: 49,8 điểm.  

6. Hoạt động chính quyền số đạt: 79,33 điểm.  

7. Hoạt động kinh tế số đạt: 40 điểm.  

8. Hoạt động xã hội số đạt: 39,77 điểm.  

Tổng số điểm huyện Tủa Chùa tự đánh giá đạt: 355,13 điểm (Phụ lục tự 

chấm điểm chỉ số Chuyển đổi số huyện Tủa Chùa năm 2022 gửi kèm theo). 

Trên đây là Báo cáo tự đánh giá, chấm điểm xác định bộ chỉ số Chuyển 

đổi số trên địa bàn huyện Tủa Chùa năm 2022 của UBND huyện Tủa Chùa./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh Điện Biên; 

- Sở TT&TT tỉnh Điện Biên; 

- TT. Huyện ủy; 

- TT. HĐND huyện 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Ban Chỉ đạo CĐS huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, VHTT. 
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