
ỦY BAN NHÂN DÂN   

TỈNH BÌNH PHƯỚC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /QĐ-UBND 

 

Bình Phước, ngày          tháng        năm 2022 

   

QUYẾT ĐỊNH  

Ban hành Đề án phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin 

 tỉnh Bình Phước đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 
 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ 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; 

Căn cứ 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;  

Căn cứ Nghị quyết số 17/2018/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh quy định chính sách khuyến khích, hỗ trợ cán bộ, công chức, viên 

chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng và thu hút nhân lực chất lượng cao trên địa 

bàn tỉnh Bình Phước; 

Căn cứ Nghị quyết số 28/2021/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định chính sách khuyến 

khích, hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng và thu 

hút nguồn nhân lực chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Bình Phước được ban hành 

kèm theo Nghị quyết số 17/2018/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Bình Phước; 

Căn cứ 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 2025, định hướng đến 

2030; 

Căn cứ 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; 

Căn cứ 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”; 

Căn cứ Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển 
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nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 

2030”; 

Căn cứ Quyết định số 212/QĐ-BTTTT ngày 19/02/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện 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”; 

Căn cứ Quyết định số 49/QĐ-BTTTT ngày 18/01/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch phát triển 1.000 nhân lực An 

toàn thông tin chuyên nghiệp; 

Căn cứ Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/5/2021 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh về Chuyển đổi số đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước; 

Căn cứ Chương trình hành động số 17-CTr/TU ngày 30/9/2021 của Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2021-2026; Kế hoạch số 02-KH/BCN339 ngày 

25/11/2021 của Ban Chủ nhiệm 339 về triển khai thực hiện Chương trình phát 

triển nguồn nhân lực tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021-2025;  

Thực hiện Kết luận số 371-KL/TU ngày 25/6/2022 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin tỉnh Bình Phước đến 

năm 2025, định hướng đến năm 2030; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 

102/TTr-STTTT ngày 07/9/2022. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đề án phát triển nguồn nhân 

lực công nghệ thông tin tỉnh Bình Phước đến năm 2025, định hướng đến năm 

2030. 

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; 

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân 

có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./. 
 

Nơi nhận:           KT. CHỦ TỊCH 

- TTTU, TT HDND tỉnh;                                                                 PHÓ CHỦ TỊCH 

- Như Điều 3;                 
- CT, PCT UBND tỉnh; 

- LĐVP, các Phòng; 

- Lưu: VT, KGVX, TD25. 

 

 

                  Trần Tuyết Minh 
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