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KẾ HOẠCH
Thực hiện Chuyển đổi số, giai đoạn 2023-2025
định hướng đến năm 2030
____________

Thực hiện Kế hoạch số 251/KH-UBND ngày 01/11/2021 của UBND tỉnh
Sơn La triển khai thực hiện Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ
tướng Chính phủ và Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 31/8/2021 của Ban Thường
vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến
năm 2030. Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chuyển đổi số
giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT) và truyền thông đảm
bảo thống nhất, ổn định, linh hoạt; tiếp tục khai thác có hiệu quả và đầy đủ các
tính năng của các ứng dụng CNTT đã được đầu tư và đang thực hiện; áp sụng
ứng dụng, dịch vụ mới chính xác vào hoạt động của UBND tỉnh, Văn phòng
UBND tỉnh để đáp ứng công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch,
các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng thời phục vụ người dân và doanh nghiệp để
đáp ứng yêu cầu đổi mới, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc
phòng, an ninh của tỉnh.
2. Cụ thể hóa và triển khai có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp
chủ yếu đề ra theo Kế hoạch số 251/KH-UBND ngày 01/11/2021 của UBND
tỉnh Sơn La triển khai thực hiện Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của
Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 31/8/2021 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025, định
hướng đến năm 2030.
3. Triển khai quyết liệt, đồng bộ theo kế hoạch của UBND tỉnh và hướng
dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông, đảm bảo nguồn lực thực hiện các nhiệm
vụ.
II. NỘI DUNG

1. Mục tiêu
1.1. Mục tiêu cơ bản đến năm 2025
- 90% hồ sơ công việc tại Văn phòng UBND tỉnh được xử lý trên môi
trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước, liên quan đến
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lĩnh vực tài chính hoặc các hồ sơ công việc phức tạp thực hiện theo chỉ đạo của
lãnh đạo UBND tỉnh).
- 90% 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 của tỉnh.
- Hoạt động chỉ đạo, điều hành và quản trị nội bộ được thực hiện trên nền
tảng quản trị tổng thể, thống nhất.
- Rà soát, bổ sung hạ tầng mạng; đồng thời bổ sung trang thiết bị phục vụ
hiện đại hóa hành chính tại Văn phòng UBND tỉnh.
- Triển khai hiệu quả các ứng dụng CNTT: Hệ thống điều hành và quản lý
văn bản, hệ thống thông tin phục vụ họp (eCabinet), hệ thống thông tin báo cáo
tỉnh Sơn La, dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ phòng họp trực tuyến, thư
điện tử công vụ, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Sơn La.
- Quản lý, khai thác, vận hành có hiệu quả Trung tâm Điều hành thông
minh - IOC
- Đảm bảo nhân lực vận hành Trung tâm Điều hành thông minh, hạ tầng
mạng và các ứng dụng CNTT được đầu tư.
- Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng số cơ bản, kỹ năng phân tích, khai thác dữ
liệu và công nghệ số cho công chức, viên chức liên quan.
1.2. Mục tiêu cơ bản đến năm 2030
- 100% hồ sơ công việc tại Văn phòng UBND tỉnh được xử lý trên môi
trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước hoặc các hồ sơ
công việc phức tạp,…).
- 90% 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 của tỉnh.
- Triển khai hiệu quả các hệ thống, ứng dụng CNTT đã được đầu tư và
tiếp tục xem xét, đầu tư các ứng dụng, dịch vụ, trang thiết bị tiên tiến phù hợp
với yêu cầu nhiệm vụ công tác của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.
2. Nhiệm vụ
- Tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ thực hiện và phát triển Chính quyền
điện tử, chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số bám sát
các nội dung tại Kế hoạch số 251/KH-UBND, ngày 01/11/2021 của UBND tỉnh.
- Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kế
hoạch đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhằm nâng cao nhận
thức và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao.
- Phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện đánh giá kết quả thực
hiện Chính quyền điện tử, chuyển đổi số bằng các tiêu chí cụ thể: chuyển đổi
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nhận thức; kiến tạo thể chế; phát triển hạ tầng và nền tảng số; thông tin và dữ
liệu số; hoạt động chuyển đổi số; an toàn, an ninh mạng; đào tạo và phát triển
nhân lực. Truyền thông mạnh mẽ những ưu điểm, tích cực đồng thời chỉ ra
những hạn chế, yếu kém trong quá trình thực hiện chuyển đổi số.
- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống hạ tầng thông tin đáp ứng yêu cầu thực
hiện chuyển đổi số đảm bảo nguyên tắc an toàn thông tin, an ninh mạng, tăng
cường dùng chung hạ tầng thông tin.
- Chuẩn hóa, điện tử hóa quy trình nghiệp vụ, quy trình xử lý hồ sơ, biểu
mẫu, chế độ báo cáo trên môi trường mạng; tăng cường gửi, nhận văn bản, báo
cáo điện tử tích hợp chữ ký số giữa các cơ quan; thực hiện số hóa hồ sơ, lưu trữ
điện tử hồ sơ công việc theo quy định.
- Bổ sung biên chế hoặc điều động công chức, viên chức chuyên ngành
CNTT để đảm bảo nhân lực vận hành Trung tâm Điều hành thông minh, hạ tầng
mạng và các ứng dụng CNTT được đầu tư.
- Bồi dưỡng nâng cao trình độ và cập nhật kiến thức lĩnh vực CNTT đáp
ứng nhu cầu công nghệ số, chuyển đổi số.
3. Kinh phí thực hiện
Nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có).
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các phòng, ban, đơn vị
- Tuyên truyền, quán triệt mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đến, công chức,
viên chức, người lao động.
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện có hiệu quả
các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch.
2. Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị
- Chủ trì, đôn đốc các phòng, ban, đơn vị liên quan thực hiện kế hoạch.
- Tham mưu lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh tổ chức thực hiện hiệu quả các
mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch.
- Tổng hợp, báo cáo các sở, ngành về công tác chuyển đổi số theo yêu cầu./.
Nơi nhận:
- Đ/c Lê Hồng Minh- PCT UBND tỉnh (Báo cáo);
- Sở Thông tin và Truyền thông (Báo cáo);
- LĐ Văn phòng;
- Các phòng, ban, đơn vị;
- Trang Thông tin điện tử VP;
- Lưu: VT, TCHCQT.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Sòi Đức Nghĩa

4

