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KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG 
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 2025 

 

Thực hiện Kế hoạch hành động số 106/KH-UBND ngày 06/6/2019 của 
UBND tỉnh về 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 2025. 

Căn cứ nhiệm vụ được giao, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch 
hành động thực hiện Nghị quyết như sau: 

 I. MỤC TIÊU 

Góp phần hoàn thiện nền tảng Chính quyền điện tử (CQĐT) nhằm nâng cao 
năng lực chỉ đạo, điều hành, đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) phục vụ các 
doanh nghiệp và người dân ngày càng hiệu quả; góp phần cải thiện môi trường 
đầu tư kinh doanh và nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh. 

 Góp phần thực hiện hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết của Chính phủ về 
Chính phủ điện tử trên cơ sở phù hợp với điều kiện, yêu cầu thực tế của tỉnh. 

 II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1. Tham gia xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật về ứng 
dụng, phát triển công nghệ thông tin 

a) Tham gia góp ý các quy chế, quy định về quản lý sử dụng hệ thống 
CNTT dùng chung của tỉnh.  

b) Xây dựng và ban hành kịp thời các quy chế, quy định về quản lý sử dụng 
hệ thống CNTT tại cơ quan, đơn vị. Thực hiện các nhiệm vụ về đảm bảo an toàn, 
an ninh thông tin mạng trong nội bộ cơ quan, đơn vị. 

2. Bảo đảm các nguồn lực triển khai xây dựng CQĐT 

a) Tăng cường nghiên cứu, đề xuất triển khai chương trình nghiên cứu khoa 
học, phát triển công nghệ, các giải pháp tích hợp, ứng dụng, sản phẩm CNTT 
phục vụ xây dựng CQĐT hướng tới nền kinh tế số, xã hội số dựa trên dữ liệu mở, 
ứng dụng các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), chuỗi khối (Blockchain), 
Internet kết nối vạn vật (IoT), dữ liệu lớn (Big Data), giao diện lập trình ứng dụng 
mở (Open API)... tại địa phương. 
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b) Nghiên cứu, phối hợp tổ chức đào tạo, tập huấn cho công chức, viên 
chức khai thác sử dụng các hệ thống thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ 
3,4 và làm việc trên môi trường mạng. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở căn cứ chức năng nhiệm vụ 
xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung theo kế hoạch đề ra. 

2. Văn phòng Sở chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các phòng 
chuyên môn, đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện nghiêm túc Kế hoạch hành động. 

3. Giao các phòng chuyên môn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan 

tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ: 

- Phòng Quản lý công nghệ và Quản lý chuyên ngành chủ trì, phối hợp với 

các phòng, đơn vị liên quan tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ tại mục 1 

phần II, điểm b mục 2 phần II và phối hợp với phòng Quản lý Khoa học thực hiện 

nhiệm vụ có liên quan tại điểm a mục 2 phần II. 

- Phòng Quản lý Khoa học chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn, 

các đơn vị liên quan đề xuất nhiệm vụ và triển khai thực hiện nhiệm vụ tại điểm a, 

mục 2 phần II. 

Định kỳ trước ngày 15/3, 15/6, 15/9 và ngày 15/12, đề nghị các phòng 

chuyên môn được giao chủ trì báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ được 

phân công gửi Văn phòng Sở để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định./. 

 
 

 

  Nơi nhận: 
- Văn phòng UBND tỉnh;   
- Sở Thông tin và Truyền thông;     
- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng, đơn vị trực thuộc; 
- Lưu: VT, VP..              

 

GIÁM ĐỐC 
 
 
 

(Đã ký) 
 
 

Nguyễn Thị Hà 
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