
 

 

 

KẾ HOẠCH 

Hoạt động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh năm 2022 

 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Cụ thể hóa các nhiệm vụ về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh nhằm bảo 

đảm thực hiện được các mục tiêu theo Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia 

về chuyển đổi số năm 2022 được ban hành tại Quyết định số 27/QĐ-UBQGCĐS 

ngày 15/3/2022. 

2. Nâng cao hiệu quả công tác tham mưu cho UBND tỉnh về chủ trương, 

chính sách và chỉ đạo, đôn đốc thực hiện công tác xây dựng, hoàn thiện Chính 

quyền điện tử, phát triển Chính quyền số hướng tới phát triển đô thị thông minh, 

kinh tế số và xã hội số, thí điểm Đề án đô thị thông minh. 

3. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, điều phối thực hiện nhiệm vụ giữa 

cơ quan thường trực với các thành viên Ban Chỉ đạo, bảo đảm công tác đôn đốc, 

kiểm tra, đánh giá kết quả xây dựng, hoàn thiện Chính quyền điện tử; ưu tiên và 

tập trung chuyển đổi số trong cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh; tạo sự đồng bộ 

trong hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và cấp huyện. 

4. Kế hoạch đảm bảo tính khả thi, phù hợp với chỉ đạo của Ủy ban Quốc 

gia về Chuyển đổi số và thực tiễn ở địa phương. 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

(Cụ thể tại Phụ lục kèm theo). 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo được bố trí trong dự toán kinh phí chi 

thường xuyên của ngân sách tỉnh hàng năm.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc 

- Chủ trì hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và điều phối sự phối hợp 

giữa các thành viên Ban Chỉ đạo trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch này.  

- Theo dõi, tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo về tình hình xây dựng và phát 

triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số trên địa bàn tỉnh. Phối hợp các đơn vị 

liên quan để chuẩn bị nội dung và tài liệu các cuộc họp của Ban Chỉ đạo; gửi các 

tài liệu, dự thảo xin ý kiến cho các thành viên Ban Chỉ đạo trước các phiên họp. 

- Định kỳ hàng Quý, 6 tháng và cả năm, báo cáo về tình hình thực hiện 

DVC trực tuyến mức độ 3, 4; triển khai các hệ thống LGSP, SOC, IOC; Trung 

tâm dữ liệu tỉnh; Hội nghị truyền hình trực tuyến;... 
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BAN CHỈ ĐẠO CHUYỂN ĐỔI SỐ 

 

Số:             /KH-BCĐCĐS 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Tĩnh, ngày      tháng      năm 2022 



2 

 

 

- Tham mưu cho Trưởng, Phó Ban Chỉ đạo sắp xếp kế hoạch làm việc và 

tổ chức các phiên họp; bố trí các đoàn kiểm tra việc thực hiện xây dựng Chính 

quyền điện tử, Chính quyền số; tham gia các chương trình hội nghị, hội thảo, làm 

việc với Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số, với các Bộ, ngành Trung ương. 

2. Các thành viên Ban Chỉ đạo 

- Phối hợp với Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc chuẩn bị 

các nội dung liên quan; cung cấp thông tin, số liệu, tài liệu thuộc lĩnh vực được 

phân công để Tổ giúp việc tổng hợp, báo cáo. 

- Chỉ đạo xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số trong 

ngành, lĩnh vực mình phụ trách. 

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Ban Chỉ đạo, tham gia công tác kiểm 

tra theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Trưởng, Phó Ban Chỉ đạo phân công. 

Trên đây là Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo năm 2022, yêu cầu Cơ 

quan Thường trực Ban Chỉ đạo, các Thành viên và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- UBQG về Chuyển đổi số; 

- Bộ Thông tin và Truyền thông; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Trưởng BCĐ; Phó Trưởng BCĐ; 

- Thành viên BCĐ (phối hợp); 

- Lưu: VT, VP BCĐ, NC2. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Lê Ngọc Châu 

 



 

 

Phụ lục 

CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

(Kèm theo Kế hoạch số       /KH-UBND ngày       /      /2022 của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh) 

 

STT Nhiệm vụ Thành viên chủ trì 
Thành viên  

phối hợp 
Thời gian 

I Nhiệm vụ trọng tâm Quý I    

1 

Chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 

22/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tập trung 

lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 

2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 

Trưởng Ban, các PTB 

Ban Chỉ đạo 

Giám đốc Sở Thông 

tin và Truyền thông 

01/2022 

(đã thực hiện) 

2 
Hoàn thiện dự thảo, trình UBND tỉnh ban hành Đề án 

Chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025. 

Giám đốc Sở Thông 

tin và Truyền thông 

Các thành viên  

BCĐ có liên quan 

01-02/2022 

(đã thực hiện) 

3 
Chỉ đạo triển khai Kế hoạch phát triển Chính quyền số và 

bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022 của tỉnh 

Giám đốc Sở Thông 

tin và Truyền thông 

Các thành viên BCĐ 

có liên quan 

3/2022 

(đã thực hiện) 

4 

Tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện hệ thống giám sát và điều hành 

thông minh (IOC), bảo đảm phục vụ có hiệu quả công tác 

chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo UBND tỉnh 

Giám đốc Sở Thông 

tin và Truyền thông 

Các thành viên BCĐ 

có liên quan 

3/2022 

(đã thực hiện) 

5 
Tham mưu phương án triển khai Hệ thống giám sát an toàn 

thông tin mạng trên địa bàn tỉnh (SOC) 

Giám đốc Sở Thông 

tin và Truyền thông 

Các thành viên BCĐ 

có liên quan 

3/2022 

(đã thực hiện) 

6 

Chỉ đạo tổ chức khảo sát hiện trạng các hệ thống thông tin 

dự kiến cấp độ 3, triển khai thực thi xác định an toàn hệ 

thống thông tin theo cấp độ 

Giám đốc Sở Thông 

tin và Truyền thông 

Các thành viên BCĐ 

có liên quan 

3/2022 

(đã thực hiện) 

7 
Chỉ đạo hoàn thành các quy trình, thủ tục triển khai mạng 

truyền số liệu chuyên dùng cấp II toàn tỉnh 

Trưởng Ban, các PTB 

Ban Chỉ đạo 

Giám đốc Sở Thông 

tin và Truyền thông 

3/2022 

(đã thực hiện) 

8 
Chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ chuyển đổi số ngành 

Giáo dục và Đào tạo; chỉ chỉ đạo phổ cập dạy học trực tuyến 

Giám đốc Sở Giáo 

dục và Đào tạo 

Các thành viên BCĐ 

có liên quan 

3/2022 

(đã và đang 

thực hiện) 

9 

Chỉ đạo  triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân 

cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số 

quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 

Giám đốc Công an 

tỉnh 

Các thành viên BCĐ 

có liên quan 

03/2022 

(đã và đang 

thực hiện) 
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II Nhiệm vụ trọng tâm Quý II    

1 

Tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm xây dựng, phát 

triển Chính quyền số, đô thị thông minh và kinh tế số tại 

một số tỉnh, thành phố trong nước 

Trưởng Ban, các PTB 

Ban Chỉ đạo 
Các thành viên BCĐ 4-6/2022 

2 

Chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 

22/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tập trung 

lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 

2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 424/QĐ-

UBND ngày 18/02/2022 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án 

“Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-

2025”; Kế hoạch phát triển Chính quyền số và bảo đảm an 

toàn thông tin mạng năm 2022 của tỉnh 

Trưởng Ban, các PTB 

Ban Chỉ đạo 

Giám đốc Sở Thông 

tin và Truyền thông 
4-6/2022 

3 Chỉ đạo phổ cập hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân 
Quyền Giám đốc  

Sở Y tế 

Các thành viên BCĐ 

có liên quan 
4/2022 

4 
Chỉ đạo xây dựng Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản 

phẩm hàng hóa tỉnh Hà Tĩnh 

Giám đốc Sở Khoa 

học và Công nghệ 

Các thành viên BCĐ 

có liên quan 
4-6/2022 

5 

Tổ chức đào tạo, cập nhật, bồi dưỡng kiến thức về Kiến trúc 

Chính quyền điện tử tỉnh Hà Tĩnh, phiên bản 2.0; xây dựng 

Chính quyền điện tử, hướng tới Chính quyền số cho các 

thành viên Ban Chỉ đạo, đội ngũ CIO. 

Giám đốc Sở Thông 

tin và Truyền thông 

Các thành viên BCĐ 

có liên quan 
6/2022 

6 
Xây dựng Trung tâm điều hành, giám sát an toàn, an ninh 

mạng cấp tỉnh (SOC) 

Giám đốc Sở Thông 

tin và Truyền thông 

Các thành viên BCĐ 

có liên quan 
6/2022 

7 

Chỉ đạo triên khai Hệ thống nền tảng chia sẻ và tích hợp dùng 

chung của tỉnh (LGSP); mạng truyền số liệu chuyên dùng 

cấp II toàn tỉnh; Lập hồ sơ đề xuất xây dựng Cổng dữ liệu 

cấp tỉnh (data.hatinh.gov.vn) 

Giám đốc Sở Thông 

tin và Truyền thông 

Các thành viên BCĐ 

có liên quan 
6/2022 

8 

Chỉ đạo tổ chức thực hiện các Kế hoạch của UBND tỉnh: số 

262/KH-UBND ngày 24/7/2021 triển khai thực hiện Đề án 

“Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức 

về an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh; 

số 388/KH-UBND ngày 20/10/2021 về phát triển doanh 

Giám đốc Sở Thông 

tin và Truyền thông 

Các thành viên BCĐ 

có liên quan 
6/2022 
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nghiệp công nghệ số, chuyển đổi số trong doanh nghiệp, 

hợp tác xã và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai 

đoạn 2021-2025; số 396/KH-UBND ngày 22/10/2021 thực 

hiện Quyết định số 21/QĐ-TTg ngày 06/01/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đào tạo và phát triển 

nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025”. 

9 
Chỉ đạo xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu về giá tại tỉnh Hà 

Tĩnh 

Giám đốc Sở Tài 

chính 

Giám đốc Sở Thông 

tin và Truyền thông; 

các thành viên BCĐ 

có liên quan 

6/2022 

10 

Rà soát, đánh giá kết quả xây dựng Chính quyền số 6 tháng 

đầu năm 2021 theo Quyết định số 2853/QĐ-UBND ngày 

11/8/2021 của UBND tỉnh 

Giám đốc Sở Thông 

tin và Truyền thông 

Các thành viên BCĐ 

có liên quan 
6/2022 

11 
Chỉ đạo xây dựng Đề án Đô thị thông minh tại thành phố 

Hà Tĩnh và thị xã Kỳ Anh 

Giám đốc Sở Thông 

tin và Truyền thông 

Các thành viên BCĐ 

có liên quan 
6/2022 

12 
Chỉ đạo nâng cao hiệu quả cung cấp, khai thác, sử dụng 

DVC trực tuyến 

Các thành viên BCĐ 

có liên quan 

Giám đốc  

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

5-6/2022 

III Nhiệm vụ trọng tâm Quý III    

1 

Chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 

22/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tập trung 

lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 

2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 424/QĐ-

UBND ngày 18/02/2022 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án 

“Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-

2025”; Kế hoạch phát triển Chính quyền số và bảo đảm an 

toàn thông tin mạng năm 2022 của tỉnh 

Trưởng Ban, các PTB 

Ban Chỉ đạo 

Giám đốc Sở Thông 

tin và Truyền thông 
7-9/2022 

2 
Họp Ban Chỉ đạo 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm 

vụ 6 tháng cuối năm 2022 

Trưởng Ban, các PTB 

Ban Chỉ đạo 

Giám đốc Sở Thông 

tin và Truyền thông; 

các thành viên BCĐ 

có liên quan 

7/2022 
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3 
Chỉ đạo công tác đảm bảo thông tin liên lạc, đảm bảo hoạt 

động các hệ thống thống tin của tỉnh trong mùa mưa bão 

Giám đốc Sở Thông 

tin và Truyền thông 

Các thành viên BCĐ 

có liên quan 
7-8/2022 

4 
Tổ chức Đoàn tham dự Hội thảo Hợp tác, phát triển CNTT-

TT lần thứ XXV năm 2021 (Bộ TTTT tổ chức) 

Trưởng Ban, các PTB 

Ban Chỉ đạo 

Giám đốc  

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

8/2022 

5 
Chỉ đạo nâng cấp, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về cán bộ, công 

chức, viên chức 
Giám đốc Sở Nội vụ 

Giám đốc Sở Thông 

tin và Truyền thông 
7-8/2022 

6 
Chỉ đạo hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT, 

các chương trình, dự án năm 2023 và những năm tiếp theo 

Giám đốc Sở Thông 

tin và Truyền thông 

Các thành viên BCĐ 

có liên quan 
9/2022 

7 

Hoàn thiện nền tảng chia sẻ và tích hợp dùng chung của tỉnh 

(LGSP), tổ chức kết nối, liên thông các hệ thống cơ sở dữ 

liệu của tỉnh, đồng bộ với các cơ sở dữ liệu quốc gia 

Giám đốc Sở Thông 

tin và Truyền thông 

Các thành viên BCĐ 

có liên quan 
9/2022 

8 

Chỉ đạo công tác tập huấn về kiến thức, kỹ năng ứng dụng 

CNTT, chuyển đổi số cho cán bộ công chức, viên chức 

trong cơ quan nhà nước và người dân, doanh nghiệp 

Giám đốc Sở Thông 

tin và Truyền thông 

Các thành viên BCĐ 

có liên quan 
7-9/2022 

9 

Chỉ đạo công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển 

đổi số, an toàn thông tin cho cán bộ công chức, viên chức 

trong cơ quan nhà nước và người dân, doanh nghiệp 

Giám đốc Sở Thông 

tin và Truyền thông 

Các thành viên BCĐ 

có liên quan 
9/2022 

10 

Chỉ đạo việc hoàn thành nâng cấp Cổng dịch vụ công của 

tỉnh, phần mềm Quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp; 

chỉ đạo triển khai có hiệu quả hệ thống thông tin báo cáo 

cấp tỉnh, kết nối với hệ thống thông tin báo cáo của Chính 

phủ. 

CVP UBND tỉnh 
Các thành viên BCĐ 

có liên quan 
7-9/2022 

11 
Chỉ đạo triển khai, sử dụng các nền tảng số theo hướng dẫn 

của Bộ Thông tin và Truyền thông 

Giám đốc Sở Thông 

tin và Truyền thông 

Các thành viên BCĐ 

có liên quan 
9/2022 

IV Nhiệm vụ trọng tâm Quý IV    

1 

Chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 

22/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tập trung 

lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 

2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 424/QĐ-

UBND ngày 18/02/2022 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án 

Trưởng Ban, các PTB 

Ban Chỉ đạo 

Giám đốc Sở Thông 

tin và Truyền thông 
10-11/2022 



5 

 

 

“Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-

2025”; Kế hoạch phát triển Chính quyền số và bảo đảm an 

toàn thông tin mạng năm 2022 của tỉnh 

2 

Tổ chức Diễn đàn Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh; phối hợp 

tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày doanh nhân Việt Nam 

(13/10) trong lĩnh vực CNTT-TT. 

Giám đốc Sở Thông 

tin và Truyền thông 

Các thành viên BCĐ 

có liên quan 
10/2022 

3 

Chỉ đạo Cơ quan thường trực BCĐ tổ chức rà quét các mã 

độc, lỗ hổng trên các hệ thống thông tin; triển khai các giải 

pháp bảo đảm an toàn thông tin mạng trong các cơ quan nhà 

nước trên địa bàn tỉnh 

Giám đốc Sở Thông 

tin và Truyền thông 

Các thành viên BCĐ 

có liên quan 
10/2022 

4 
Chỉ đạo xây dựng các phóng sự, chuyên mục về xây dựng, 

phát triển Chính quyền số trên địa bàn tỉnh 

Các thành viên BCĐ 

có liên quan 

Giám đốc Sở Thông 

tin và Truyền thông 
11/2022 

5 

Chỉ đạo tổ chức thực hiện Kế hoạch số 299/KH-UBND 

ngày 05/08/2020 của UBND tỉnh thực hiện Đề án “Lưu trữ 

tài liệu điện tử của các cơ quan Nhà nước giai đoạn 2020 - 

2025” 

Giám đốc Sở Nội vụ 

Giám đốc Sở Thông 

tin và Truyền thông; 

các thành viên BCĐ 

có liên quan 

11/2022 

6 
Triển khai kiểm tra hoạt động một số BCĐ CQĐT ở các đơn 

vị cấp huyện 

Trưởng Ban, các PTB 

Ban Chỉ đạo 

Giám đốc Sở Thông 

tin và Truyền thông 
11/2022 

7 

Chỉ đạo đánh giá, xếp loại về ứng dụng CNTT trong cải 

cách hành chính; đánh giá, xếp loại mức độ xây dựng Chính 

quyền số của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh; xây 

dựng cơ sở dữ liệu Kiều bào người Hà Tĩnh ở nước ngoài 

Trưởng Ban, các PTB 

Ban Chỉ đạo 

Giám đốc Sở Thông 

tin và Truyền thông 
11/2022 

8 
Chỉ đạo tham mưu các chủ trương, kế hoạch, đề án, dự án 

năm 2023 và giai đoạn 2021-2025 

Trưởng Ban, các PTB 

Ban Chỉ đạo 

Giám đốc Sở Thông 

tin và Truyền thông 
12/2022 

9 
Xét thi đua khen thưởng năm 2022 cho các tổ chức, cá nhân; 

xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2023. 

Trưởng Ban, các PTB 

Ban Chỉ đạo 

Giám đốc Sở Thông 

tin và Truyền thông 
12/2022 

10 
Tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Ban Chỉ đạo năm 2022, 

phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. 

Trưởng Ban, các PTB 

Ban Chỉ đạo 

Giám đốc Sở Thông 

tin và Truyền thông 
12/2022 
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