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Ngày 24/6/2022, Sở Nội vụ có Văn bản số 1172/SNV-CCHC&VTLT về 

việc góp ý Đề án “Đẩy mạnh Cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả 

hoạt động của chính quyền các cấp giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 

2030”; sau khi nghiên cứu, rà soát, Sở Thông tin và Truyền thông thống nhất với 

dự thảo và có thêm một số ý kiến như sau: 

1. Tại Mục III.1.8 Phần Thứ Hai của Đề án (Nhiệm vụ và giải pháp tạo 

bước đột phá về xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số): 

- Ý thứ nhất đề nghị sửa thành: “Triển khai thực hiện đồng bộ các mục 

tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 

năm 2030 theo Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 22/10/2021 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh và Đề án chuyển đối số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 

theo Quyết định số 424/QĐ-UBND ngày 18/02/2022 của UBND tỉnh; trong đó 

ưu tiên nguồn lực, tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ xây 

dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số và các cơ sở dữ liệu, các 

nền tảng số nhằm đổi mới mạnh mẽ phương thức chỉ đạo điều hành, quản lý từ 

thủ công, truyền thống sang điện tử và dựa trên dữ liệu số, nâng cao chất lượng 

hoạt động cơ quan hành chính nhà nước và chất lượng cung cấp dịch vụ công 

cho người dân, tổ chức trên môi trường số”. 

- Đề nghị bổ sung nội dung: “Bảo đảm an toàn thông tin mạng trong quá 

trình xây dựng, phát triển chính quyền số và thực hiện chuyển đổi số, kinh tế số, 

xã hội số và xây dựng thành phố thông minh”. 

2. Tại Phụ lục 2 kèm theo Đề án, đề nghị bổ sung văn bản: 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. 
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3. Tại Phụ lục 5 (Khung nhiệm vụ trọng tâm về cải cách hành chính), 

phần VII (Xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số), đề nghị bổ 

sung một số nhiệm vụ như Phụ lục kèm theo. 

Đề nghị Sở Nội vụ tổng hợp./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, CNTT2. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Dương Văn Tuấn 



PHỤ LỤC 

Bổ sung các nhiệm vụ trọng tâm về cải cách hành chính 

(Kèm theo Công văn số      /STTTT-CNTT ngày 04/7/2022 của Sở TTTT) 

 

 

STT Tên nhiệm vụ trọng tâm Cơ quan chủ trì 
Cơ quan phối 

hợp 

Thời gian hoàn 

thành (quý/năm) 

Dự kiến kinh 

phí thực hiện 

(triệu đồng) 
Ghi chú 

1 

Thuê trung tâm điện toán đám mây 

phục vụ quản lý tập trung toàn hệ các 

hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu toàn 

tỉnh 

Sở TTTT 
Các cơ quan 

liên quan 2021-2025 11.000  

2 

Đầu tư bổ sung trang thiết bị chuyên 

dùng nâng cao năng lực Đội ứng cứu 

sự cố an toàn thông tin mạng của tỉnh 

và cơ quan thường trực Đội ứng cứu. 

Triển khai thực thi xác định an toàn hệ 

thống thông tin theo cấp độ. 

Sở TTTT 
Các cơ quan 

liên quan Thường xuyên 6.000  
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