
 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 206  /KH-UBND Lạng Sơn, ngày 20 tháng 10 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH  

Phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022  

 

Thực hiện Công văn số 3570/BTTTT-THH ngày 16/9/2021 của Bộ Thông 

tin và Truyền thông về việc hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương xây dựng Kế 

hoạch phát triển Chính phủ số, Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin 

mạng năm 2022, UBND tỉnh Lạng Sơn xây dựng Kế hoạch phát triển Chính 

quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022 như sau: 

Phần I 

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2021 

 

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 49-NQ/TU ngày 

28/9/2021 về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 

2030. 

UBND tỉnh đã ban hành các chương trình, kế hoạch, quyết định để triển 

khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi số trên địa 

bàn tỉnh theo chỉ đạo và hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông1. 

II. HẠ TẦNG KỸ THUẬT 

Hạ tầng viễn thông của tỉnh kết nối thông suốt đến các huyện, thành phố 

và các xã, phường, thị trấn, bảo đảm thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành 

của các cơ quan Đảng, Nhà nước; cơ bản đáp ứng nhu cầu ứng dụng sử dụng 

dịch vụ của người dân, doanh nghiệp. Toàn tỉnh có 2.818 trạm BTS phát sóng di 

động 2G/3G/4G, 100% xã, phường, thị trấn có cáp quang đến và cung cấp dịch 

vụ Internet băng rộng. 

Hạ tầng kỹ thuật CNTT trong các cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã 

đáp ứng yêu cầu, 100% các cơ quan, đơn vị kết nối internet tốc độ cao và có hệ 

                                              
1 Kế hoạch số 198/KH-UBND ngày 18/12/2020 của UBND tỉnh về Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong 

hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2021; Kế 

hoạch 103/KH-UBND ngày 06/5/2021 của UBND tỉnh triển khai cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên 

trực tuyến mức độ 4; Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 02/7/2021 của UBND tỉnh triển khai thí điểm chuyển đổi 

số tổng thể và toàn diện cửa khẩu Hữu Nghị, Tân Thanh; Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 16/7/2021 của 

UBND tỉnh triển khai thí điểm Trung tâm thông tin chỉ đạo, điều hành tại UBND tỉnh; Quyết định số 392/QĐ-

UBND ngày 26/01/2021 của UBND tỉnh phê duyệt cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Lạng Sơn, phiên 

bản 2.0; Quyết định số 1333/QĐ-UBND ngày 06/7/2021 của UBND tỉnh ban hành danh mục cơ sở dữ liệu dùng 

chung tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 2041/QĐ-UBND ngày 13/10/2021 của UBND tỉnh về kiện toàn và đổi tên Ban 

Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Lạng Sơn. 
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thống mạng LAN; tỷ lệ máy tính/cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị khối 

hành chính đạt 99%. Trong đó, cấp tỉnh và cấp huyện đạt 100%; cấp xã đạt 97%. 

100% các cơ quan, đơn vị được triển khai, kết nối vào mạng truyền số 

liệu chuyên dùng để ứng dụng cho hoạt động của Hệ thống hội nghị truyền 

hình trực tuyến. 

Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh được đầu tư nâng cấp và duy trì hoạt 

động ổn định, thường xuyên phục vụ quản lý hệ thống thư điện tử công vụ; phần 

mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức; phần mềm chuẩn hóa, tạo lập, 

chuyển đổi cơ sở dữ liệu (CSDL) hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC); hệ thống 

giám sát an toàn mạng thông tin, trang thông tin điện tử của tỉnh, hệ thống hội 

nghị truyền hình trực tuyến, lưu trữ dữ liệu dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) và 

một cửa điện tử của tỉnh, hệ thống phần mềm lưu trữ tài liệu lịch sử tỉnh, hệ 

thống phần mềm CSDL công chứng và một số ứng dụng dùng chung, ứng dụng 

chuyên ngành khác. 

III. CÁC HỆ THỐNG NỀN TẢNG 

- Duy trì nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh (LGSP) và kết nối 

LGSP với các cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, cơ sở dữ liệu 

quốc gia về văn bản quy phạm pháp luật, cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, Hệ 

thống cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách, Hệ thống thông tin quản lý 

danh mục điện tử dùng chung của các cơ quan nhà nước phục vụ phát triển 

Chính phủ điện tử Việt Nam, Hệ thống của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam 

(VNPOST), cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cổng dịch vụ công của tỉnh. 

- Triển khai Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh kết nối với Hệ thống 

thông tin báo cáo Chính phủ, đảm bảo thực hiện chế độ báo cáo của cơ quan 

hành chính nhà nước theo quy định tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP của Chính 

phủ và Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND ngày 07/01/2020 của UBND tỉnh. Tỷ 

lệ báo cáo định kỳ (không bao gồm nội dung mật) được gửi nhận qua hệ thống 

đạt 100%.  

- Triển khai Cổng dữ liệu chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn (giai đoạn 1), là 

đầu mối cung cấp dữ liệu mở của cơ quan nhà nước phục vụ người dân và doanh 

nghiệp khai thác dữ liệu khi có nhu cầu, CSDL của cơ quan nhà nước được hình 

thành, chuẩn hóa, chuyển đổi, tích hợp lên hệ thống quản lý CSDL dùng chung 

để chia sẻ phục vụ cho công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, phục vụ người dân 

và doanh nghiệp. 

- Triển khai thí điểm Nền tảng cửa khẩu số tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị 

và cửa khẩu Tân Thanh, Nền tảng cửa khẩu số tự động hóa quy trình, giảm thời 

gian cho doanh nghiệp thông quan, tạo kênh thông tin kết nối đa chiều giữa cơ 

quan nhà nước và doanh nghiệp xuất nhập khẩu, công khai, minh bạch trong 

hoạt động quản lý tại cửa khẩu, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp 

lãnh đạo, cải cách hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp xuất nhập 

khẩu. Hiện nay đã thi công, lắp đặt hệ thống camera AI tại cửa khẩu, kết nối với 

hệ thống camera trên quốc lộ 1A để giám sát mật độ, lưu lượng xe đến cửa khẩu 
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phục vụ cho việc điều tiết, phân luồng, tránh ùn tắc giao thông, tổ chức tập huấn 

02 lớp hướng dẫn sử dụng cho các cơ quan, đơn vị tại khu vực cửa khẩu (vào 

ngày 04/10/2021), Nền tảng cửa khẩu số chính thức hoạt động trong tháng 

10/2021. Lạng Sơn là tỉnh đầu tiên trong cả nước ứng dụng công nghệ số trong 

quản lý tổng thể và toàn diện hoạt động cửa khẩu.  

- Triển khai hỗ trợ 100% bệnh viện tuyến huyện có hệ thống hội chuẩn từ 

xa (Telehealth-Viettel) do Tập đoàn Viettel hỗ trợ, giúp người dân được sử dụng 

dịch vụ y tế chất lượng của tuyến trên ngay tại cơ sở y tế tuyến dưới, góp phần 

giảm tải của bệnh viện tuyến trên, nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch COVID-

19; triển khai Nền tảng quản lý tiêm chủng, kế hoạch tiêm, nhập dữ liệu, thông 

báo tin nhắn,...hoàn toàn thực hiện trên Nền tảng tiêm chủng, tỉnh Lạng Sơn luôn 

là một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước về triển khai Nền tảng tiêm chủng, đã 

nhập dữ liệu được 558.6160 mũi tiêm, đạt 100%. 

IV. PHÁT TRIỂN DỮ LIỆU 

Từ năm 2018 đến nay, thực hiện việc số hóa hồ sơ, tài liệu lưu trữ của tỉnh 

theo Đề án đã được phê duyệt, từng bước hình thành CSDL số phục vụ công tác 

lưu trữ lịch sử và khai thác. Tổng số cơ sở dữ liệu lưu trữ được số hóa đến thời 

điểm hiện tại, với tổng số: 15 phông, 25.340 hồ sơ, 554.231 văn bản, 924.838 

trang tài liệu số hóa. 

Triển khai cơ sở dữ liệu số hóa hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức 

(CBCCVC) tỉnh. Giai đoạn 1 triển khai cho khối sở, ban, ngành và UBND cấp 

huyện được 7.394 hồ sơ CBCCVC; giai đoạn 2 đang triển khai khối cấp xã, đơn 

vị sự nghiệp giáo dục, y tế, theo lộ trình đến hết năm 2021 hoàn thành 100% 

CBCCVC được số hóa hồ sơ. 

- Kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cổng dịch vụ công của tỉnh 

để khai thác cơ sở dữ liệu dân cư, giảm bớt thành phần hồ sơ TTHC phục vụ 

người dân và doanh nghiệp.  

V. CÁC ỨNG DỤNG, DỊCH VỤ 

1. Ứng dụng, dịch vụ CNTT phục vụ hoạt động nội bộ các cơ quan 

nhà nước 

- Hệ thống quản lý văn bản và điều hành triển khai đến 100% các cơ quan 

hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Trong đó: cấp tỉnh có 20 

đơn vị sử dụng, cấp huyện có 11 đơn vị sử dụng, cấp xã có 200 đơn vị sử dụng, 

tổng số có 15.630 người sử dụng, hệ thống cơ bản đáp ứng được yêu cầu xử lý 

công việc của CBCCVC. Tổng số văn bản điện tử trên toàn tỉnh từ tháng 

01/2021đến hết tháng 9/2021 là 287.752/287.752 văn bản, đạt tỷ lệ 100% văn 

bản trao đổi giữa các cơ quan dưới dạng điện tử (trừ văn bản mật). 

- Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh có 213 điểm cầu. 

Trong đó: cấp xã 200 điểm cầu, cấp huyện 11 điểm cầu, cấp tỉnh 02 điểm cầu.Hệ 

thống hoạt động hiệu quả, chất lượng âm thanh, hình ảnh cơ bản đáp ứng yêu 

cầu, tổ chức các cuộc họp nhanh, kịp thời, tiết kiệm thời gian và chi phí, trong 9 
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tháng đầu năm có 355 cuộc họp (trong đó có 04 cuộc họp 4 cấp, 25 cuộc họp 3 

cấp, 326 cuộc họp 2 cấp), do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp 

nên hầu hết các cuộc họp thực hiện bằng hình thức trực tuyến. 

- Các tổ chức, cá nhân lãnh đạo trong các cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh 

đến cấp xã được cấp chứng thư số, chữ ký số chuyên dùng Chính phủ để thực 

hiện ký số văn bản điện tử. Đến thời điểm hiện tại trên toàn tỉnh đã cấp 2.312 

chữ ký số (trong đó có 734 chứng thư số tổ chức, 1.578 chứng thư số cá nhân), 

trong 9 tháng đầu năm đã cấp 113 chữ ký số tổ chức, 456 chữ ký số cá nhân. Các 

cơ quan, đơn vị đã ứng dụng hiệu quả chữ ký số được cấp, 100% văn bản điện tử 

gửi đi được ký số, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, tiết kiệm chi 

phí, tạo được môi trường làm việc hiện đại.  

- Hệ thống thư điện tử công vụ được duy trì hoạt động ổn định, 100% 

CBCCVC trong các cơ quan hành chính nhà nước đều được cấp hộp thư điện tử 

công vụ trong trao đổi công việc, số tài khoản thư điện tử đã cấp là 31.619 tài 

khoản. Tỷ lệ CBCCVC sử dụng thư điện tử công vụ đạt 65%. 

2. Ứng dụng, dịch vụ CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp  

- Triển khai cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức 

độ 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh với 1.007 DVCTT mức độ 4 ( hoàn thành 

ngày 06/6/2021, trước thời hạn 7 tháng) theo yêu cầu của Bộ Thông tin và 

Truyền thông tại Công văn số 1145/BTTTT-THH ngày 19/4/2021, Lạng Sơn là 

một trong 3 tỉnh, thành phố trong cả nước hoàn thành cung cấp 100% dịch vụ 

công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4. Cổng dịch vụ công có 228 cơ quan, 

đơn vị từ cấp tỉnh đến cấp xã sử dụng, trong đó có 17 sở, ngành; 11 huyện, thành 

phố; 200 xã, phường, thị trấn, cung cấp cung cấp 1.784 DVCTT (trong đó có 

448 DVCTT mức độ 2; 329 DVCTT mức độ 3 và 1007 DVCTT mức độ 42). Tỷ 

lệ DVCTT mức độ 3, 4 trên tổng số TTHC đạt 75%, trong đó mức độ 3 là 

18,4%; mức độ 4 là 56,5% (Vượt chỉ tiêu 26,5% theo chỉ tiêu Nghị quyết 17/NQ-

CP đề ra là 30%) 

- Triển khai tích hợp Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh 

thành phố Lạng Sơn và Trung tâm thông tin chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh 

thống nhất thành một hệ thống dùng chung với đầy đủ 10 modul chức năng3, kết 

nối các nền tảng ứng dụng hiện có, tổng hợp, phân tích, khai thác dữ liệu theo 

thời gian thực phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh và 

UBND tỉnh, dự kiến chính thức hoạt động vào cuối tháng 10/2021. 

- Thí điểm triển khai Trợ lý ảo (Chatbot) để hỗ trợ cho mỗi CBCCVC xử 

lý công việc hàng ngày, giao tiếp bằng ngôn ngữ tự nhiên, trợ lý ảo sẽ giúp cho 

CBCCVC làm việc tốt hơn, hiệu quả hơn, khi cần tham mưu văn bản Trợ lý ảo 

sẽ hỗ trợ đưa ra các quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành, hướng dẫn 

CBCCVC thực hiện; Trợ lý ảo (Chatbot) cho người dân và doanh nghiệp thực 

                                              
2 Số liệu thống kê tại thời điểm báo cáo. 
3Theo Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh triển khai thí điểm Trung tâm thông tin chỉ 

đạo, điều hành tại UBND tỉnh. 
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hiện TTHC, Trợ lý ảo hướng dẫn, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp nộp hồ sơ 

trực tuyến, dự kiến sẽ chính thức hoạt động từ 01/12/2021. 

- Cổng thông tin điện tử (TTĐT) của tỉnh tại địa chỉ http://langson.gov.vn 

gồm 01 Cổng chính và 126 Trang TTĐT thành viên (21 sở, ban, ngành; 11 

UBND cấp huyện; 15 cơ quan, đơn vị khác và 79 xã, phường, thị trấn). Cổng 

TTĐT cung cấp, cập nhật thông tin theo đúng quy định tại Nghị định số 

43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ, thường xuyên cập nhật tin, bài, 

văn bản chỉ đạo điều hành (hàng tháng trên 200 tin, bài và 1000 văn bản được 

đăng tải trên Cổng TTĐT của tỉnh) 

- Triển khai bản đồ số Covidmaps4 tỉnh Lạng Sơn giúp người dân nắm 

được thông tin như danh sách bệnh nhân đã bị nhiễm COVID-19 và các trường 

hợp F1; lộ trình bệnh nhân nhiễm COVID-19 đã từng đến; khu vực sinh sống và 

địa điểm tiếp xúc của bệnh nhân nhiễm COVID-19 trong vòng 14 ngày; địa điểm 

cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh; các chốt kiểm dịch trên địa bàn tỉnh; các khu 

vực phong tỏa; khu vực cách ly y tế,... Bên cạnh đó, bản đồ cũng giúp các cấp ủy 

đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh có thêm giải pháp công nghệ số phục vụ 

quản lý, điều hành trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

VI.  NGUỒN NHÂN LỰC 

Toàn tỉnh hiện có 73 CBCCVC chuyên trách, kiêm nhiệm trong lĩnh vực 

CNTT tại các cơ quan nhà nước, trong đó trình độ tiến sĩ 01, thạc sĩ 04 người, 

trình độ đại học 64 người, trình độ cao đẳng 04 người. Số cán bộ chuyên trách, 

kiêm nhiệm về CNTT tại các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh là 51 người, cấp 

huyện là 22 người. 

VII. AN TOÀN THÔNG TIN 

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ 

quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng 

năm 20215; Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng 

dụng CNTT trong các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn6. 

UBND tỉnh thành lập Đội ứng cứu, xử lý sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Lạng 

Sơn7, trên cơ sở đó, Đội Ứng cứu, xử lý sự cố máy tính đã ban hành Quy chế 

hoạt động của Đội ứng cứu, xử lý sự cố an toàn thông tin mạng, đồng thời ban 

hành kế hoạch hoạt động Đội ứng cứu, xử lý sự an toàn thông tin mạng tỉnh 

Lạng Sơn năm 20218. Thường xuyên chỉ đạo bảo đảm ATTT theo hướng dẫn 

của Bộ Thông tin và Truyền thông, ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành, phổ 

biến, hướng dẫn, cảnh báo các cơ quan về ATTT. 

                                              
4 Theo thống kê từ ngày 24/5/2021 đến 12/10/2021, có 255.955 lượt truy cập trên bản đồ số 

Covidmaps. 
5 Kế hoạch số 198/KH-UBND ngày 18/12/2020 của UBND tỉnh. 
6 Quyết định số 1456/QĐ-UBND ngày 03/10/2013 của UBND tỉnh. 
7 Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 02/02/2018 của UBND tỉnh về việc kiện toàn thành viên Đội 

ứng cứu xử lý sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh. 
8 Kế hoạch số 450/KH-ĐƯCXLSC  ngày 10/3/2021 của Đội Ứng cứu xử lý sự cố an toàn thông tin mạng về 

Hoạt động Đội Ứng cứu xử lý sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Lạng Sơn năm 2021. 
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Triển khai đảm bảo an toàn thông tin theo mô hình 4 lớp (lực lượng tại 

chỗ, giám sát chuyên nghiệp, độc lập kiểm tra, kết nối với hệ thống giám sát 

quốc gia). 100% máy tính của CBCCVC được cài đặt phần mềm diệt virus9, 

hàng tuần tổng hợp số liệu, báo cáo về tình hình lây nhiễm mã độc gửi các cơ 

quan, đơn vị để nắm tình hình và phòng, chống mã độc. 

Cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn an toàn thông tin, tham gia diễn tập 

quốc tế ASEAN-Nhật Bản năm 2021 và tham gia diễn tập quốc tế ACID năm 

2021 do Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục An toàn thông tin tổ chức. 

VIII. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

- Kinh phí bố trí cho các nhiệm vụ, dự án ứng dụng CNTT của các cơ 

quan nhà nước năm 2021 là 60.417 triệu đồng (chi tiết tại Phụ lục I gửi kèm 

theo). 

- Kinh phí bố trí cho các nhiệm vụ, dự án về an toàn thông tin mạng năm 

2021 là 1.895 triệu đồng (chi tiết tại phụ lục II gửi kèm theo). 

 

Phần II 

NỘI DUNG KẾ HOẠCH  

 

I. CĂN CỨ LẬP KẾ HOẠCH 

- Luật Công nghệ thông tin; 

- Luật An toàn thông tin mạng; 

- Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ 

trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư;  

- Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo 

đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; 

- Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ ban hành 

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW; 

- Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg ngày 16/3/2017 của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp, bảo đảm an 

toàn thông tin mạng quốc gia; 

- Quyết định số 632/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ 

ban hành Danh mục lĩnh vực quan trọng cần ưu tiên bảo đảm an toàn thông tin 

mạng và hệ thống thông tin quan trọng quốc gia; 

- Quyết định số 1622/QĐ-TTg ngày 25/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc đẩy mạnh hoạt động của mạng lưới ứng cứu sự cố, tăng cường năng lực 

                                              
9 Sở Thông tin và Truyền thông đang thực hiện mua săm bổ sung 2.635 license bản quyền phần mềm cài đặt cho 

máy tính để bàn của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. 
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cho các cán bộ, bộ phận chuyên trách ứng cứu sự cố mạng trên toàn quốc đến 

năm 2020, định hướng đến 2025; 

- Quyết định số 1017/QĐ-TTg ngày 14/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Đề án “Giám sát an toàn thông tin mạng đối với hệ thống, dịch vụ công 

nghệ thông tin phục vụ Chính phủ điện tử đến năm 2020, định hướng đến 2025”; 

- Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng năm 2030;  

- Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai 

đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030;  

- Quyết định số 21/QĐ-TTg ngày 06/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai 

đoạn 2021 - 2025”; 

- Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của 

Việt Nam; 

- Quyết định số 2323/BTTTT-THH ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Thông tin và Truyền thông ban hành Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt 

Nam, phiên bản 2.0; Kiến trúc Chính phủ điện tử/Kiến trúc Chính quyền điện tử 

của bộ/tỉnh; 

- Nghị quyết số 49-NQ/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; 

- Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 17/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng 

cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với nhiệm vụ xây dựng Chính quyền 

điện tử trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2020 - 2025; 

- Chương trình hành động số 153-CTr/TU ngày 21/7/2020 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TƯ, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị 

về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp 

lần thứ tư; 

- Kế hoạch hành động số 106/KH-UBND ngày 06/6/2019 của UBND tỉnh 

thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số 

nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 

2020, định hướng đến năm 2025; 

- Quyết định số 1063/QĐ-UBND ngày 07/6/2019 của UBND tỉnh phê 

duyệt Đề án xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019 - 2025; 

- Kế hoạch số 154/KH-UBND ngày 10/9/2020 của UBND tỉnh về triển 

khai thực hiện Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về 

quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn; 
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- Kế hoạch số 195/KH-UBND ngày 08/12/2020 của UBND tỉnh về ứng 

dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển 

Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021 - 2025; 

- Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 26/01/2021 của UBND tỉnh phê 

duyệt cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Lạng Sơn, phiên bản 2.0. 

II. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

Phát triển chính quyền số có toàn bộ hoạt động an toàn trên môi trường số, 

có mô hình hoạt động được thiết kế lại và vận hành dựa trên dữ liệu và công 

nghệ số, để có khả năng cung cấp dịch vụ chất lượng hơn, đưa ra quyết định kịp 

thời hơn, ban hành chính sách tốt hơn, sử dụng nguồn lực tối ưu hơn, kiến tạo 

phát triển, dẫn dắt chuyển đổi số của tỉnh, giải quyết hiệu quả những vấn đề lớn 

trong phát triển và quản lý kinh tế - xã hội. 

Tái cấu trúc hạ tầng CNTT, chuyển đổi hạ tầng CNTT thành hạ tầng số 

ứng dụng công nghệ điện toán đám mây phục vụ kết nối, quản lý các nguồn lực, 

dữ liệu của cơ quan nhà nước một cách an toàn, linh hoạt, ổn định, hiệu quả. 

Tiếp tục triển khai đô thị thông minh tại tỉnh. Giữ vững và tiếp tục nâng 

cao chỉ số sẵn sàng ứng dụng CNTT (ICT Index) của tỉnh lên mức khá so với 

các tỉnh/thành trên toàn quốc. 

2. Mục tiêu cụ thể 

a) Ứng dụng CNTT cung cấp dịch vụ phục vụ người dân và doanh 

nghiệp 

- 100% TTHC đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp 

dưới hình thức DVCTT mức độ 4. 

- Phấn đấu 30% hồ sơ TTHC được xử lý hoàn toàn trực tuyến. 

- Tối thiểu 90% người dân, doanh nghiệp hài lòng với dịch vụ của cơ quan 

nhà nước. 

b) Thu hút sự tham gia của người dân, doanh nghiệp  

- 50% cơ quan nhà nước tham gia mở dữ liệu và cung cấp dữ liệu mở 

phục vụ phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. 

- 30% dịch vụ công mới của cơ quan nhà nước có sự tham gia cung cấp 

của doanh nghiệp hoặc tổ chức ngoài nhà nước. 

c) Phát triển Chính quyền số phục vụ vận hành tối ưu hoạt động của bộ 

máy 

- 50% cơ quan nhà nước cung cấp dịch vụ 24/7, sẵn sàng phục vụ trực 

tuyến bất cứ khi nào người dân và doanh nghiệp cần; 50% công chức được gắn 

định danh số trong xử lý công việc.  

- 50% các hoạt động chỉ đạo, điều hành và quản trị nội bộ của cơ quan 

hành chính nhà nước thực hiện trên nền tảng quản trị tổng thể, thống nhất.  
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- 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước được thực hiện dưới 

dạng điện tử, được ký số bởi chữ ký số chuyên dùng, trừ văn bản mật theo quy 

định của pháp luật. 

- 90% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh, 80% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 

40% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công 

việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước). 

- 50% chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống 

kê về kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch 

UBND tỉnh được thực hiện trên hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ. 

- 50% hồ sơ được tạo, lưu giữ, chia sẻ dữ liệu điện tử theo quy định. 

- 50% cơ quan nhà nước có nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp tập 

trung, có ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa hoạt động. 

- 25% 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. 

- 30% các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các cơ quan, đơn vị hành 

chính nhà nước hoạt động trên nền tảng điện toán đám mây của tỉnh (Lạng Sơn 

Cloud). 

- 50% CBCCVC được tập huấn, bồi dưỡng, phổ cập kỹ năng số cơ bản; 

25% CBCCVC được tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng phân tích, khai thác dữ liệu và 

công nghệ số 

- 100% cơ quan nhà nước có Trợ lý ảo hỗ trợ cho CBCCVC trong môi 

trường làm việc. 

d) Bảo đảm an toàn thông tin 

- Tối thiểu 70% hệ thống thông tin được xác định cấp độ và triển khai 

phương án bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ.  

- Tối thiểu 90% thiết bị đầu cuối được cài đặt giải pháp bảo vệ.  

- 100% người đứng đầu của các đơn vị, tổ chức nhà nước (trực thuộc cơ 

quan) được tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về bảo đảm an toàn 

thông tin. 

- 100% CBCCVC được tuyên truyền, phổ biến về thói quen, trách nhiệm 

và kỹ năng cơ bản bảo đảm an toàn thông tin. 

- 100% cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm của các cơ quan hành chính 

nhà nước được đào tạo, bồi dưỡng về an toàn thông tin. 

- 100% trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và các cơ sở 

bảo vệ, nuôi dưỡng trẻ em được tuyên truyền, giáo dục kiến thức, kỹ năng cần 

thiết cho trẻ em để tham gia môi trường mạng an toàn. 

- 100% trẻ em là nạn nhân bị xâm hại trên môi trường mạng được hỗ trợ, 

can thiệp khi có yêu cầu từ bản thân trẻ em hoặc từ người thân, cộng đồng xã hội; 
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- Duy trì và nâng cấp hệ thống SOC theo mô hình 4 lớp để bảo đảm an 

toàn, an ninh cho các hệ thống thông tin của tỉnh. 

III. NHIỆM VỤ 

1. Hoàn thiện quy chế, quy định pháp lý 

- Duy trì, cập nhật Khung kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh bảo đảm phù 

hợp với Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam. 

- Kiện toàn tổ chức, bộ máy, thiết lập mạng lưới đơn vị chuyên trách và 

nhân sự hỗ trợ triển khai từ tỉnh đến cơ sở để triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi 

số, xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. 

2. Phát triển hạ tầng số 

- Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho trung tâm tích hợp dữ liệu  

của tỉnh theo tiêu chuẩn Tier-3. 

 - Triển khai nền tảng điện toán đám mây (Lạng Sơn Cloud) sử dụng nền 

tảng Make in VietNam. 

- Đầu tư trang thiết bị, hệ thống an toàn thông tin cho Trung tâm tích hợp 

dữ liệu và điện toán đám mây (Lạng Sơn Cloud). 

- Đầu tư trang thiết bị cơ sở hạ tầng và Nền tảng ứng dụng cửa khẩu số 

của tỉnh. 

- 100% thôn, bản vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới có hạ tầng viễn thông 

di động 3G, 4G và hạ tầng dịch vụ internet băng rộng. 

3. Phát triển các nền tảng, hệ thống 

- Triển khai xây dựng kho dữ liệu dùng chung (Data Lake) phục vụ phân 

tích, dự báo hỗ trợ quá trình ra quyết định của tỉnh. 

- Xây dựng Nền tảng số quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản. 

- Xây dựng Nền tảng số quản lý tài sản công tập trung. 

- Xây dựng Nền tảng số dùng chung các Ngành Giao thông vận tải, Tài 

nguyên và Môi trường, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông (bản đồ số). 

- Xây dựng Nền tảng số dùng chung ngành Giao thông vận tải, Tài nguyên 

và Môi trường, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông (bản đồ số). 

- Mở rộng Cổng khai thác dữ liệu chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn.  

- Xây dựng Nền tảng số cho hệ thống mạng lưới IoT quan trắc môi 

trường. 

- Xây dựng Nền tảng số hệ thống mạng lưới giám sát khai thác mỏ tỉnh 

Lạng Sơn sử dụng công nghệ số. 

- Xây dựng Nền tảng số quản lý giá kết nối với Cổng khai thác dữ liệu 

chuyển đổi số (quản lý giá vật liệu, vật tư, giá đất....) 
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- Xây dựng CSDL tài chính tích hợp tập trung (kế toán hành chính sự 

nghiệp; kế toán xã; tổng hợp quyết toán đơn vị hành chính sự nghiệp, xã/ 

phường) 

- Triển khai xây dựng Nền tảng danh tính số. 

4. Phát triển dữ liệu 

- Thực hiện tiếp nhận, kế thừa, sử dụng các CSDL đã được Trung ương 

đầu tư, xây dựng (các CSDL về dân cư, đất đai, đăng ký doanh nghiệp, dân số, 

tài chính, bảo hiểm…) 

- Tiếp tục duy trì và phát triển nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu dùng 

chung cấp tỉnh (LGSP) và kết nối với Hệ thống kết nối, liên thông các hệ thống 

thông tin ở trung ương và địa phương (NGSP) để khai thác các cơ sở dữ liệu 

quốc gia, hệ thống thông tin có quy mô, phạm vi từ trung ương đến địa phương. 

Tiếp tục thực hiện tích hợp kết nối, chia sẻ các hệ thống thông tin của tỉnh với 

các hệ thống thông tin của các bộ, ngành trung ương. 

- Tiếp tục xây dựng hệ thống quản lý CSDL ngành Xây dựng; hệ thống hỗ 

trợ thu thập, quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu ngành và Trung tâm điều hành giáo 

dục. 

- Đầu tư, nâng cấp cơ sở dữ liệu và Nền tảng số phục vụ quản lý 

CBCCVC toàn tỉnh. 

5. Phát triển các ứng dụng, dịch vụ 

5.1. Phát triển các ứng dụng, dịch vụ phục vụ hoạt động nội bộ các cơ 

quan nhà nước  

- Đẩy mạnh việc sử dụng các ứng dụng đã triển khai một cách có hiệu 

quả: Hệ thống quản lý văn bản và điều hành, Hệ thống thư điện tử, Cổng thông 

tin điện tử, Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa,… bảo đảm an 

toàn thông tin khi trao đổi văn bản trên môi trường mạng. 

- Tiếp tục triển khai chứng thư số cá nhân và cơ quan, tổ chức cho các đơn 

vị trực thuộc các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã; các tổ chức chính trị 

xã hội. Tiếp tục triển khai tích hợp chữ ký số vào các hệ thống thông tin dùng 

chung của tỉnh (hệ thống quản lý văn bản và điều hành, hệ thống thư điện tử, 

cổng thông tin điện tử, dịch vụ công trực tuyến…) nhằm bảo đảm tính pháp lý và 

trao đổi văn bản, tài liệu an toàn trên môi trường mạng; mở rộng triển khai ứng 

dụng chữ ký số trên các nền tảng di động để thuận lợi cho người sử dụng. 

- Duy trì Hệ thống thông tin báo cáo kết nối với Hệ thống thông tin báo 

cáo Chính phủ, Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ. 

5.2. Phát triển ứng dụng, dịch vụ phục vụ người dân và doanh nghiệp  

- Triển khai có hiệu quả các hoạt động ứng dụng CNTT gắn kết chặt chẽ 

với chương trình cải cách hành chính. Tiếp tục triển khai cung cấp DVCTT mức 
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độ 3, 4 theo chỉ đạo của Chính phủ; tích hợp cổng thanh toán trực tuyến; tích 

hợp Cổng dịch vụ công quốc gia; tích hợp giải pháp xác thực điện tử tập trung; 

từng bước số hóa các kết quả giải quyết TTHC đồng thời tăng cường số hóa hồ 

sơ của các tổ chức, công dân. 

- Ứng dụng CNTT hiệu quả, toàn diện tại bộ phận tiếp nhận, trả kết quả thủ 

tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả cấp huyện, tăng cường trao đổi, xử lý hồ sơ qua mạng; bảo đảm tính 

liên thông giữa các đơn vị trong quy trình xử lý thủ tục, tin học hóa tối đa các hoạt 

động trong quy trình thủ tục hành chính. Tiếp tục triển khai tiếp nhận hồ sơ, trả 

kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Xây dựng App Lạng Sơn Smart phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của 

chính quyền và kênh tương tác với người dân; và ngược lại người dân và doanh 

nghiệp tương tác với chính quyền. 

6. Bảo đảm an toàn thông tin 

- Duy trì và nâng cấp hệ thống Trung tâm giám sát an toàn thông tin 

(SOC); mở rộng phạm vi, nâng cao chất lượng, mức độ giám sát và bảo vệ cho 

100% hệ thống thông tin của cơ quan, đơn vị. Áp dụng hệ thống quản lý an toàn 

thông tin mạng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật (TCVN 11930:2017). 

- Xác định cấp độ an toàn thông tin và tổ chức triển khai phương án bảo 

đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ. Thường xuyên rà soát, cập nhật để 

đáp ứng yêu cầu thực tiễn và quy định về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin 

theo cấp độ.  

- Xây dựng và triển khai kế hoạch dự phòng, sao lưu dữ liệu, bảo đảm 

hoạt động liên tục của cơ quan, tổ chức; sẵn sàng khôi phục hoạt động bình 

thường của hệ thống sau khi gặp sự cố mất an toàn thông tin mạng; 

- Xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức đào tạo hoặc cử nhân sự chuyên 

trách/phụ trách về an toàn thông tin/công nghệ thông tin tham gia các khóa đào 

tạo về quản lý, kỹ thuật về an toàn thông tin; 

- Xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận 

thức và phổ biến kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin cho các cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động và người dân; 

- Triển khai Quyết định số 830/QĐ-TTg ngày 01/6/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về phê duyệt Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành 

mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021 - 2025”: Tăng cường tổ 

chức, tham gia các hoạt động liên quan đến bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác 

lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng; nâng cao nhận thức và từng bước 

trang bị kỹ năng số cho trẻ em trên địa bàn, tổ chức các lớp dạy kiến thức, kỹ 

năng cho cha mẹ và trẻ em ngoài trường học trên địa bàn có nhận thức và kỹ 

năng cơ bản tự bảo vệ mình trên môi trường mạng; 
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- Giám sát, phát hiện và xử lý hoặc phối hợp với các cơ quan chức năng 

có thẩm quyền xử lý tin giả, thông tin vi phạm pháp luật trên không gian mạng 

thuộc phạm vi quản lý. 

7. Phát triển nguồn nhân lực 

- Xây dựng các kế hoạch, chương trình đào tạo kỹ năng số cho CBCCVC. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các lớp đào tạo, bồi 

dưỡng cho CBCCVC về bồi dưỡng kiến thức về chuyển đổi số, bồi dưỡng quản trị 

mạng nội bộ và bảo mật, an toàn, an ninh thông tin, quản trị Cổng/Trang thông tin 

điện tử, kỹ năng phân tích và xử lý dữ liệu, kiến trúc chính quyền điện tử.  

- Tổ chức hội nghị, hội thảo về chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, 

kinh tế số, xã hội số, an toàn thông tin. 

IV.  GIẢI PHÁP 

1. Đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, kỹ năng số, 

tăng cường tương tác với người dân, doanh nghiệp 

- Đẩy mạnh công tác truyền thông về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của 

chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số trong CBCCVC và 

nhân dân trên địa bàn tỉnh. Thực hiện nhiều hình thức thông tin tuyên truyền 

như: Xây dựng chuyên trang, chuyên mục, phóng sự, tọa đàm, hội thảo, các 

chương trình truyền hình, các giải pháp truyền thông hiện đại để tuyên truyền 

rộng rãi về các kế hoạch, hoạt động ứng dụng và phát triển CNTT của tỉnh; nâng 

cao nhận thức, thay đổi thói quen hành vi, tạo sự đồng thuận của người dân, 

doanh nghiệp về chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.  

- Ứng dụng các kênh truyền thông đa dạng để nâng cao nhận thức, hình 

thành văn hóa số cho người dân, tạo điều kiện tiếp cận các dịch vụ Chính phủ số; 

đưa nội dung đào tạo kỹ năng số vào chương trình giảng dạy từ cấp tiểu học; xây 

dựng/ứng dụng các nền tảng đào tạo kỹ năng số cho người dân; xây dựng/ứng 

dụng các nền tảng, kênh tương tác trực tuyến giữa cơ quan nhà nước và người 

dân, doanh nghiệp; phổ cập điện thoại thông minh đến mọi người dân. 

2. Phát triển các mô hình kết hợp giữa các cơ quan nhà nước, doanh 

nghiệp 

- Phối hợp doanh nghiệp bưu chính công ích cung cấp dịch vụ công (thông 

qua mạng bưu chính công cộng, mạng xã hội, ứng dụng của doanh nghiệp); tạo 

điều kiện, hỗ trợ doanh nghiệp giới thiệu, cung cấp sản phẩm, dịch vụ số;… 

- Thực hiện gắn kết chặt chẽ giữa cải cách TTHC với phát triển Chính 

quyền số; rà soát các TTHC, quy trình nghiệp vụ trong các cơ quan nhà nước 

theo hướng đơn giản hóa hoặc thay đổi phù hợp để có thể ứng dụng hiệu quả 

công nghệ số; rà soát loại bỏ một số thủ tục hành chính, quy trình nghiệp vụ khi 

ứng dụng công nghệ số. 

- Chuẩn hóa kiến thức cho cán bộ chuyên trách CNTT các cơ quan nhà 

nước theo khung chương trình bồi dưỡng về ứng dụng CNTT và an toàn thông 
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tin cho cán bộ chuyên trách, kiêm nhiệm về CNTT do Bộ Thông tin và Truyền 

thông hướng dẫn. 

- Tăng cường phối hợp với các Tập đoàn CNTT lớn đào tạo, bồi dưỡng kỹ 

năng nâng cao, chuyên sâu về CNTT cho cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh. 

3. Nghiên cứu, hợp tác để làm chủ, ứng dụng hiệu quả các công nghệ 

- Triển khai nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ mới, các giải pháp 

tích hợp, ứng dụng, sản phẩm CNTT phục vụ xây dựng Chính quyền số, nền 

kinh tế số, xã hội số, từng bước xây dựng đô thị thông minh. 

- Tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với một số tỉnh, thành phố về 

cơ chế, chính sách phát triển chính quyền số. Chủ động hợp tác với các Tập đoàn 

viễn thông và CNTT để triển khai hạ tầng kỹ thuật, ứng dụng và phát triển công 

nghệ hiện đại. 

4. Thu hút nguồn lực CNTT 

- Ưu tiên sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và huy động các nguồn 

vốn hợp pháp khác nhằm đa dạng hóa nguồn lực để phát triển Chính quyền số; 

tăng cường thực hiện giải pháp thuê dịch vụ công nghệ thông tin 

- Ưu tiên bố trí đầu tư công để thực hiện các dự án phát triển hạ tầng, 

trung tâm dữ liệu, cơ sở dữ liệu, nền tảng, các ứng dụng, dịch vụ của tỉnh. 

- Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp để phát 

triển cơ sở hạ tầng CNTT và truyền thông. 

- Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư cho ứng dụng CNTT để nâng cao 

năng lực cạnh tranh, đổi mới phương thức quản lý, nâng cao năng suất và chất 

lượng sản phẩm. 

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1.  Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp nhiệm vụ 

chi hiện hành và các nguồn hợp pháp khác. Dự kiến tổng kinh phí thực hiện Kế 

hoạch là: 216,3 tỷ đồng. 

2. Các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm bố trí kinh phí thực hiện 

các nhiệm vụ trong dự toán ngân sách hàng năm được cấp có thẩm quyền giao. 

3. Khuyến khích việc huy động các nguồn kinh phí ngoài ngân sách theo 

quy định của pháp luật để triển khai thực hiện Kế hoạch. 

VI. DANH MỤC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN 

Danh mục các nhiệm vụ, dự án của các cơ quan nhà nước năm 2022: chi 

tiết tại Phụ lục III gửi kèm theo. 

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Thông tin và Truyền thông 

- Chủ trì tổ chức, triển khai và theo dõi, đôn đốc thực hiện Kế hoạch. 
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- Tham mưu tăng cường hoạt động của Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số 

của tỉnh và các huyện, thành phố. 

- Hướng dẫn, thẩm định, giám sát và hỗ trợ các đơn vị triển khai đầu tư 

ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh đảm bảo phù hợp với Khung kiến trúc chính 

quyền điện tử của tỉnh. 

- Theo dõi hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Kế 

hoạch của các đơn vị trên địa bàn tỉnh. 

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính bảo đảm các dự án, 

nhiệm vụ phát triển chính quyền số được triển khai đúng trình tự, thủ tục theo 

quy định của pháp luật; xây dựng dự toán kinh phí, cân đối và bố trí ngân sách 

hàng năm trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. 

- Phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức đào tạo, tập huấn về Chính quyền số, 

Khung kiến trúc Chính quyền điện tử/Chính quyền số và bảo đảm an toàn, an 

ninh mạng; Tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số, kỹ năng phân tích và xử lý 

dữ liệu cho cán bộ, công chức, viên chức. 

2. Văn phòng UBND tỉnh 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông hướng 

dẫn các Sở, ban, ngành, địa phương thực hiện chuẩn hóa, tái cấu trúc quy trình 

nghiệp vụ, cải cách TTHC, cải cách chế độ báo cáo trong các cơ quan hành 

chính nhà nước. 

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong việc tổ chức kiểm tra  

tình hình, đôn đốc thực hiện Kế hoạch này. 

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư: chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền 

thông, Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện các 

nhiệm vụ, dự án Chính quyền số nêu tại Kế hoạch này.  

4. Sở Tài chính: chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở 

Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí sự nghiệp thông 

tin và truyền thông, sự nghiệp CNTT hàng năm bảo đảm thực hiện có hiệu quả 

Kế hoạch này. 

5. Sở Nội vụ 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn các Sở, ban, ngành, 

địa phương thực hiện cải cách hành chính. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung Bộ 

chỉ số cải cách hành chính theo hướng gắn kết chặt chẽ phát triển Chính quyền 

số với hoạt động cải cách hành chính, Chính quyền số trở thành công cụ đắc lực 

thúc đẩy cải cách hành chính nhà nước.  

- Hằng năm, phối hợp tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhận 

thức cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan nhà nước các 

cấp về Chính quyền số, Khung kiến trúc Chính quyền điện tử/Chính quyền số và 
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bảo đảm an toàn, an ninh mạng; Tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số, kỹ 

năng phân tích và xử lý dữ liệu cho cán bộ, công chức, viên chức. 

6. Sở Khoa học và Công nghệ: chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và 

Truyền thông trong việc tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; nghiên 

cứu, lựa chọn, đưa vào áp dụng thử nghiệm các giải pháp mới về CNTT phục vụ 

công tác quản lý, sản xuất và đời sống. Tham mưu bố trí nguồn vốn sự nghiệp khoa 

học công nghệ để thực hiện các đề tài, dự án phát triển Chính quyền số của tỉnh.  

7. Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố 

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố 

tập trung triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể trong Kế hoạch này 

và Kế hoạch của đơn vị đã được ban hành; chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ 

tịch UBND tỉnh về kết quả phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông 

tin mạng năm 2022 của cơ quan, đơn vị, địa phương mình. 

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên 

quan trong quá trình tổ chức thực hiện các chương trình, dự án đảm bảo tiết 

kiệm, chất lượng, hiệu quả, đúng quy định. 

- Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này về Sở Thông tin và Truyền 

thông để tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định./. 
 

Nơi nhận:                                                    
- Bộ Thông tin và Truyền thông (b/c); 

- Thường trực Tỉnh uỷ; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

  các Phòng: KGVX, THNC, TT TT-CB; 

- Lưu: VT, KGVX (NNK). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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