




ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LÀO CAI 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY ĐỊNH 

Về bộ chỉ số và cách đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số (DTI) 

của các địa phương, các cơ quan đảng, cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ 

quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai 
(Kèm theo Quyết định số 2644/QĐ-UBND ngày 07/11/2022 của UBND tỉnh Lào Cai) 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Mục đích 

1. Theo dõi, đánh giá thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện 

chuyển đổi số hằng năm của các cơ quan, đơn vị, địa phương.  

2. Giúp cấp ủy, chính quyền, ban chỉ đạo chuyển đổi số các cấp và lãnh đạo 

các cơ quan, đơn vị, địa phương theo dõi, phát hiện và chỉ đạo khắc phục những 

tồn tại, hạn chế trong hoạt động chuyển đổi số. 

3. Xác định các nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị trong việc nâng 

cao chỉ số chuyển đổi số của tỉnh. 

4. Nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo các cơ quan, đơn 

vị, địa phương và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về chuyển đổi số. 

Xây dựng các cơ quan điển hình trong chuyển đổi số. 

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định này quy định về cấu trúc, trình tự, phương 

pháp đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện chuyển đổi số hằng năm của các cơ 

quan, đơn vị, địa phương tỉnh Lào Cai. 

2. Đối tượng áp dụng: 

- Các cơ quan đảng, cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào 

Cai và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh (sau đây gọi chung là các cơ quan 

cấp tỉnh). 

- Các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là cấp huyện). 

- Các cơ quan đảng, cơ quan nhà nước cấp huyện (sau đây gọi chung là các 

cơ quan cấp huyện). 

- Các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã). 

Điều 3. Nguyên tắc đánh giá 

1. Việc đánh giá mức độ chuyển đổi số phải đảm bảo tính công khai, khách 

quan, minh bạch, phản ánh đúng thực trạng, kết quả chuyển đổi số của từng cơ 

quan, đơn vị, địa phương tại thời điểm đánh giá. 
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2. Cho phép các cơ quan, đơn vị có thể tự đánh giá và đối chiếu với kết quả 

đánh giá của UBND tỉnh thông qua việc công khai phương pháp đánh giá, cách 

tính điểm đối với từng nội dung đánh giá. 

 

Chương II 

CẤU TRÚC CHỈ SỐ, TRÌNH TỰ, PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ, 

XẾP HẠNG DTI 

 

Điều 4. Cấu trúc DTI 

1. DTI các cơ quan cấp tỉnh: Bao gồm 06 chỉ số đánh giá chính với 35 chỉ 

số thành phần, thang điểm 1.000 điểm. Trong đó: 

- 06 chỉ số đánh giá chính được phân thành: Nhóm chỉ số chung và nhóm chỉ số 

về hoạt động. Nhóm chỉ số chung gồm 05 chỉ số chính (Nhận thức số, Thể chế số, Hạ 

tầng số, Nhân lực số, An toàn thông tin mạng); Nhóm chỉ số về hoạt động gồm 01 chỉ 

số (hoạt động chuyển đổi số), cụ thể: 

STT 
Chỉ số chính 

(06 chỉ số chính) 

Chỉ số thành phần 

(35 chỉ số thành phần) 

Tổng điểm 

(1.000) 

1 Nhận thức số 06 100 

2 Thể chế số 04 100 

3 Hạ tầng số 03 100 

4 Nhân lực số 03 100 

5 An toàn thông tin mạng 04 100 

6 Hoạt động chuyển đổi số 15 500 

- Chi tiết cấu trúc và các chỉ số chính, chỉ số thành phần của DTI cấp tỉnh 

được thể hiện trong Phụ lục 01 (kèm theo Quyết định). 

2. DTI cấp huyện: Được cấu trúc theo 03 trụ cột là chính quyền số, kinh tế 

số và xã hội số, bao gồm 08 chỉ số đánh giá chính với 65 chỉ số thành phần, thang 

điểm 1.000 điểm: 500 điểm cho chỉ số chung (Nhận thức số: 100 điểm; Thể chế 

số 100 điểm; Hạ tầng số: 100 điểm; Nhân lực số: 100 điểm; An toàn thông tin: 

100 điểm) và 500 điểm cho nhóm chỉ số về hoạt động (Chính quyền số 200 điểm; 

Kinh tế số 150 điểm; Xã hội số 150 điểm). 08 chỉ số chính được phân thành: Nhóm 

chỉ số nền tảng chung và Nhóm chỉ số về hoạt động. Trong đó: 

- Nhóm chỉ số chung, gồm 05 chỉ số chính: Nhận thức số; thể chế số; hạ tầng 

số; nhân lực số; an toàn thông tin mạng. 

- Nhóm chỉ số về hoạt động, gồm 03 chỉ số chính: Hoạt động chính quyền 

số; hoạt động kinh tế số; hoạt động xã hội số, cụ thể: 
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+ Trụ cột chính quyền số có 06 chỉ số chính với tổng điểm 700, trong đó gồm 

05 chỉ số chính thuộc nhóm chỉ số chung và chỉ số hoạt động chính quyền số.  

+ Trụ cột kinh tế số có 06 chỉ số chính với tổng điểm 650, trong đó gồm 05 

chỉ số chính thuộc nhóm chỉ số chung và chỉ số hoạt động kinh tế số. 

+ Trụ cột xã hội số có 06 chỉ số chính với tổng điểm 650, trong đó gồm 05 

chỉ số chính thuộc nhóm chỉ số chung và chỉ số hoạt động xã hội số. 

a) Trụ cột chính quyền số: 

Trụ cột chính quyền số có 06 chỉ số chính với 42 chỉ số thành phần, thang 

điểm 700 điểm. Trong đó, 06 chỉ số chính gồm 05 chỉ số thuộc nhóm chỉ số nền 

tảng chung (Nhận thức số; thể chế số; hạ tầng số; nhân lực số; an toàn thông tin 

mạng) và chỉ số (hoạt động chính quyền số), cụ thể:  

STT 
Chỉ số chính 

(06 chỉ số chính) 

Chỉ số thành phần  

(42 chỉ số thành phần) 

Tổng điểm 

(700) 

1 Nhận thức số 05 100 

2 Thể chế số 05 100 

3 Hạ tầng số 06 100 

4 Nhân lực số 07 100 

5 An toàn thông tin mạng 06 100 

6 Hoạt động chính quyền số 13 200 

b) Trụ cột kinh tế số: 

Trụ cột kinh tế số có 06 chỉ số chính với 38 chỉ số thành phần, thang điểm 

650. Trong đó, 06 chỉ số chính gồm 05 chỉ số thuộc nhóm chỉ số chung (Nhận 

thức số; thể chế số; hạ tầng số; nhân lực số; an toàn thông tin mạng) và chỉ số 

(hoạt động kinh tế số), cụ thể như sau: 

STT 
Chỉ số chính 

(06 chỉ số chính) 

Chỉ số thành phần 

(38 chỉ số thành phần) 

Tổng điểm 

(650) 

1 Nhận thức số 05 100 

2 Thể chế số 05 100 

3 Hạ tầng số 06 100 

4 Nhân lực số 06 100 

5 An toàn thông tin mạng 05 100 

6 Hoạt động kinh tế số 11 150 
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c) Trụ cột xã hội số: 

Trụ cột xã hội số có 06 chỉ số chính với 41 chỉ số thành phần, thang điểm 

650. Trong đó, 06 chỉ số chính gồm 05 chỉ số thuộc nhóm chỉ số chung (Nhận 

thức số; thể chế số; hạ tầng số; nhân lực số; an toàn thông tin mạng) và chỉ số 

(hoạt động xã hội số), cụ thể như sau: 

STT 
Chỉ số chính 

(06 chỉ số chính) 

Chỉ số thành phần 

(41 chỉ số thành phần) 

Tổng điểm 

(650) 

1 Nhận thức số 05 100 

2 Thể chế số 05 100 

3 Hạ tầng số 06 100 

4 Nhân lực số 06 100 

5 An toàn thông tin mạng 05 100 

6 Hoạt động xã hội số 14 150 

Điểm chỉ số thành phần và phương pháp tính điểm các chỉ số thành phần của 

DTI cấp huyện được thể hiện trong Phụ lục 02 (kèm theo Quyết định). 

3. DTI các cơ quan cấp huyện: Bao gồm 06 chỉ số đánh giá chính với 30 

chỉ số thành phần, thang điểm 1000 điểm. Trong đó: 

- 06 chỉ số đánh giá chính được phân thành: Nhóm chỉ số chung và Nhóm 

chỉ số về hoạt động. Nhóm chỉ số nền tảng chung gồm 05 chỉ số chính (Nhận thức 

số; thể chế số; hạ tầng số; nhân lực số; an toàn thông tin mạng); Nhóm chỉ số về 

hoạt động gồm 01 chỉ số (hoạt động chuyển đổi số), cụ thể: 

STT 
Chỉ số chính 

(06 chỉ số chính) 

Chỉ số thành phần 

(30 chỉ số thành phần) 

Tổng điểm 

(1.000) 

1 Nhận thức số 04 100 

2 Thể chế số 04 100 

3 Hạ tầng số 03 100 

4 Nhân lực số 03 100 

5 An toàn thông tin mạng 04 100 

6 Hoạt động chuyển đổi số 12 500 

- Thuyết minh chi tiết cấu trúc và các chỉ số chính, chỉ số thành phần của 

DTI cấp Sở được thể hiện trong Phụ lục 03 (kèm theo Quyết định). 
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4. DTI cấp xã: Được cấu trúc theo 03 trụ cột là chính quyền số, kinh tế số 

và xã hội số, bao gồm 08 chỉ số đánh giá chính với 62 chỉ số thành phần, thang 

điểm 1.000 điểm: 500 điểm cho chỉ số chung (Nhận thức số: 100 điểm; thể chế số 

100 điểm; hạ tầng số: 100 điểm; nhân lực số: 100 điểm; an toàn thông tin: 100 

điểm) và 500 điểm cho nhóm chỉ số về hoạt động (Chính quyền số 200 điểm; kinh 

tế số 150 điểm; xã hội số 150 điểm). 08 chỉ số chính được phân thành: Nhóm chỉ 

số chung và Nhóm chỉ số về hoạt động. Trong đó: 

- Nhóm chỉ số chung gồm 05 chỉ số chính (Nhận thức số; thể chế số; hạ tầng 

số; nhân lực số).  

- Nhóm chỉ số về hoạt động gồm 03 chỉ số chính (Hoạt động chính quyền số; 

hoạt động kinh tế số; hoạt động xã hội số), cụ thể: 

+ Trụ cột chính quyền số có 06 chỉ số chính với tổng điểm 700, trong đó gồm 

05 chỉ số chính thuộc nhóm chỉ số chung và 01 chỉ số Hoạt động chính quyền số. 

+ Trụ cột kinh tế số có 06 chỉ số chính với tổng điểm 650, trong đó gồm 05 

chỉ số chính thuộc nhóm chỉ số chung và 01 chỉ số Hoạt động kinh tế số. 

+ Trụ cột xã hội số có 06 chỉ số chính với tổng điểm 650, trong đó gồm 05 

chỉ số chính thuộc nhóm chỉ số chung và 01 chỉ số Hoạt động xã hội số. 

a) Trụ cột chính quyền số: 

Trụ cột chính quyền số có 06 chỉ số chính với 39 chỉ số thành phần, thang 

điểm 700 điểm. Trong đó, 05 chỉ số thuộc nhóm chỉ số nền tảng chung (Nhận thức 

số; thể chế số; hạ tầng số; nhân lực số; an toàn thông tin mạng) và 01 chỉ số hoạt 

động chính quyền số, cụ thể như sau:  

STT 
Chỉ số chính 

(06 chỉ số chính) 

Chỉ số thành phần 

(39 chỉ số thành phần) 

Tổng điểm 

(700) 

1 Nhận thức số 05 100 

2 Thể chế số 05 100 

3 Hạ tầng số 06 100 

4 Nhân lực số 06 100 

5 An toàn thông tin mạng 04 100 

6 Hoạt động chính quyền số 13 200 

b) Trụ cột kinh tế số: 

Trụ cột chính quyền số có 06 chỉ số chính với 35 chỉ số thành phần, thang 

điểm 650 điểm. Trong đó, 05 chỉ số thuộc nhóm chỉ số nền tảng chung (Nhận thức 

số; thể chế số; hạ tầng số; nhân lực số; an toàn thông tin mạng) và 01 chỉ số hoạt 

động kinh tế số, cụ thể như sau:  
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STT 
Chỉ số chính 

(06 chỉ số chính) 

Chỉ số thành phần 

(35 chỉ số thành phần) 

Tổng điểm 

(650) 

1 Nhận thức số 05 100 

2 Thể chế số 05 100 

3 Hạ tầng số 06 100 

4 Nhân lực số 06 100 

5 An toàn thông tin mạng 04 100 

6 Hoạt động kinh tế số 09 150 

c) Trụ cột xã hội số: 

Trụ cột xã hội số có 6 chỉ số chính với 40 chỉ số thành phần, thang điểm 650 

điểm. Trong đó, 05 chỉ số thuộc nhóm chỉ số nền tảng chung (Nhận thức số; thể 

chế số; hạ tầng số; nhân lực số; an toàn thông tin mạng) và 01 chỉ số Hoạt động 

xã hội số, cụ thể như sau:  

STT 
Chỉ số chính 

(06 chỉ số chính) 

Chỉ số thành phần 

(40 chỉ số thành phần) 

Tổng điểm 

(650) 

1 Nhận thức số 05 100 

2 Thể chế số 05 100 

3 Hạ tầng số 06 100 

4 Nhân lực số 06 100 

5 An toàn thông tin mạng 04 100 

6 Hoạt động xã hội số 14 150 

Thuyết minh chi tiết cấu trúc và các chỉ số chính, chỉ số thành phần của DTI 

cấp xã được thể hiện trong Phụ lục 04 (kèm theo Quyết định). 

Điều 5. Phương pháp đánh giá 

1. Việc đánh giá, xếp loại mức độ chuyển đổi số của các cơ quan, đơn vị, địa 

phương được thực hiện thông qua hình thức chấm điểm đối với các chỉ số, hạng 

mục quy định tại Điều 4 Quy định này. 

2. Báo cáo đánh giá, xếp loại được phân thành bốn nhóm, mỗi nhóm có đánh 

giá, xếp hạng chung và đánh giá, xếp hạng theo từng tiêu chí thành phần. 

a) Nhóm các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh có thủ tục hành chính: Bao gồm 18 cơ 

quan, đơn vị: 
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- Ban Dân tộc tỉnh; 

- Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; 

- Sở Công thương; 

- Sở Du lịch; 

- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Sở Giao thông vận tải - Xây dựng; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Sở Khoa học và Công nghệ; 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Sở Nội vụ; 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Sở Ngoại vụ; 

- Sở Tài chính; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Sở Tư pháp; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Sở Văn hóa và Thể thao; 

- Sở Y tế. 

b) Nhóm các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh không có thủ tục hành chính: Bao gồm 

22 cơ quan, đơn vị: 

- Ban Dân vận Tỉnh ủy; 

- Ban Nội chính Tỉnh ủy; 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; 

- Báo Lào Cai; 

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; 

- Đảng ủy Công ty Apatit; 

- Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp; 

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Tỉnh Đoàn; 

- Hội Cựu chiến binh tỉnh; 
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- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; 

- Hội Nông dân tỉnh; 

- Liên đoàn Lao động tỉnh; 

- Thanh tra tỉnh; 

- Trường Cao đẳng Lào Cai; 

- Trường Chính trị tỉnh; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh; 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Vườn Quốc gia Hoàng Liên. 

c) Nhóm địa phương cấp huyện: Bao gồm 09 huyện, thị xã, thành phố. 

d) Nhóm các cơ quan cấp huyện: Danh mục các cơ quan cấp huyện do UBND 

cấp huyện quyết định. 

đ) Nhóm địa phương cấp xã: Bao gồm 152 xã, phường, thị trấn. 

Điều 6. Xếp hạng mức độ DTI 

1. Tính tổng điểm, điểm theo trụ cột: 

a) Đối với các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện: Chỉ tính điểm và xếp hạng theo 

mức tổng điểm DTI (được tính bằng điểm của nhóm chỉ số chung và nhóm chỉ số 

về hoạt động chính quyền số đơn vị đạt được). 

b) Đối với cấp huyện, cấp xã:  

- Tổng điểm DTI cấp huyện, cấp xã: được tính bằng điểm của nhóm chỉ số 

chung và nhóm chỉ số về hoạt động. 

- Điểm theo từng trụ cột: Điểm của mỗi trụ cột được tính bằng điểm của 

nhóm chỉ số chung và chỉ số hoạt động của trụ cột đó, cụ thể: 

+ Điểm trụ cột chính quyền số = Điểm của nhóm chỉ số chung + điểm chỉ số 

hoạt động Chính quyền số; 

+ Điểm trụ cột kinh tế số = Điểm của nhóm chỉ số chung + điểm chỉ số hoạt 

động Kinh tế số; 

+ Điểm trụ cột xã hội số = Điểm của nhóm chỉ số chung + điểm chỉ số hoạt 

động xã hội số; 

2. Xếp hạng mức độ chuyển đổi số 

a) Phân loại mức độ xếp hạng:  

- Mức độ chuyển đổi số được xếp hạng ở 04 mức: Khởi động, hình thành, 

nâng cao, dẫn dắt. 
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- Các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện: Xếp hạng mức độ DTI dựa trên tổng điểm 

chia thành 02 nhóm: nhóm các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh có TTHC và nhóm các cơ 

quan, đơn vị cấp tỉnh không có TTHC. 

- UBND cấp huyện, cấp xã: Xếp hạng mức độ DTI theo 02 hình thức: Theo 

tổng điểm và theo từng trụ cột nhằm giúp các địa phương đánh giá kết quả, hiện 

trạng chuyển đổi số chung và chuyển đổi số trên từng trụ cột của đơn vị, địa 

phương. 

b) Mức xếp hạng: 

* Các mức: Khởi động, Hình thành, Nâng cao và Dẫn dắt được xác định dựa 

trên tổng điểm như sau: 

- Mức dẫn dắt: Là đơn vị có tổng điểm đánh giá lớn hơn 75% tổng điểm; 

- Mức nâng cao: Là đơn vị có tổng điểm đánh giá lớn hơn 50% tổng điểm và 

nhỏ hơn hoặc bằng 75% tổng điểm; 

- Mức hình thành: Là đơn vị có tổng điểm đánh giá lớn hơn 25% tổng điểm 

và nhỏ hơn hoặc bằng 50% tổng điểm; 

- Mức khởi động: Là đơn vị có tổng điểm đánh giá nhỏ hơn hoặc bằng 25% 

tổng điểm. 

* Các mức: Khởi động, hình thành, nâng cao, dẫn dắt được xác định dựa trên 

điểm của từng trụ cột như sau: 

- Mức dẫn dắt (chính quyền số/kinh tế số/xã hội số): Là đơn vị có điểm trụ 

cột tương ứng lớn hơn 75% tổng điểm; 

- Mức nâng cao (chính quyền số/kinh tế số/xã hội số): Là đơn vị có điểm trụ 

cột tương ứng lớn hơn 50% tổng điểm và nhỏ hơn hoặc bằng 75% tổng điểm; 

- Mức hình thành (chính quyền số/kinh tế số/xã hội số): Là đơn vị có điểm 

trụ cột tương ứng lớn hơn 25% tổng điểm và nhỏ hơn hoặc bằng 50% tổng điểm; 

- Mức khởi động (chính quyền số/kinh tế số/xã hội số): Là đơn vị có điểm 

trụ cột tương ứng nhỏ hơn hoặc bằng 25% tổng điểm. 

Điều 7. Trình tự, thời gian thực hiện 

1. Thành lập hội đồng và tổ giúp việc xác định chỉ số DTI cấp tỉnh 

a) Hội đồng xác định Chỉ số DTI cấp tỉnh: 

- Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập Hội đồng xác định Chỉ số DTI 

cấp tỉnh. 

- Thành phần: 

+ Lãnh đạo UBND tỉnh: Chủ tịch Hội đồng. 

+ Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông: Phó Chủ tịch Hội đồng. 

+ Thành viên Hội đồng gồm lãnh đạo các cơ quan: Sở Tài chính, Sở Nội vụ, 

Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Tỉnh ủy. 
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+ Giám đốc Trưởng phòng Bưu chính - Viễn thông - Công nghệ thông tin 

thuộc Sở Thông tin và Truyền thông: Thư ký Hội đồng. 

+ Cơ quan thường trực Hội đồng: Sở Thông tin và Truyền thông. 

- Nhiệm vụ của Hội đồng: Thẩm định, đánh giá, chấm điểm Chỉ số DTI của 

các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố. 

b) Tổ giúp việc Hội đồng xác định Chỉ số DTI cấp tỉnh: 

- Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập Tổ giúp việc Hội đồng xác định 

Chỉ số DTI cấp tỉnh. 

- Thành phần Tổ giúp việc: Lãnh đạo, chuyên viên các phòng chuyên môn 

thuộc sở, ban, ngành có liên quan đến nội dung, chương trình chuyển đổi số. 

- Nhiệm vụ của Tổ giúp việc: Giúp Hội đồng xác định Chỉ số DTI trong việc 

đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, xác định Chỉ số DTI của các cơ quan cấp tỉnh; các 

huyện, thị xã, thành phố. 

2. Thành lập Hội đồng và tổ giúp việc xác định Chỉ số DTI cấp huyện: 

a) Hội đồng xác định Chỉ số DTI cấp huyện: 

- Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định thành lập Hội đồng xác định Chỉ số 

DTI cấp huyện 

- Thành phần Hội đồng:  

+ Lãnh đạo UBND cấp huyện: Chủ tịch Hội đồng. 

+ Trưởng Văn hóa - Thông tin: Phó Chủ tịch Hội đồng. 

+ Thành viên Hội đồng gồm lãnh đạo các phòng chuyên môn: Phòng Tài 

chính - Kế hoạch, Phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND và UBND huyện. 

+ Chuyên viên theo dõi công tác chuyển đổi số của Phòng Văn hóa - Thông 

tin: Thư ký Hội đồng. 

- Cơ quan thường trực Hội đồng: Phòng Văn hóa - Thông tin. 

- Nhiệm vụ của Hội đồng:  

+ Tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số DTI huyện trước khi báo cáo kết quả gửi 

UBND tỉnh;  

+ Thẩm định, đánh giá, chấm điểm Chỉ số DTI của các cơ quan chuyên môn 

thuộc UBND cấp huyện; UBND cấp xã trực thuộc. 

b) Tổ giúp việc Hội đồng xác định Chỉ số DTI cấp huyện:  

- Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định thành lập Tổ giúp việc Hội đồng xác 

định Chỉ số DTI cấp huyện. 

- Thành phần Tổ giúp việc: Chuyên viên các phòng chuyên môn có liên quan 

đến nội dung, chương trình chuyển đổi số. 
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- Nhiệm vụ của Tổ giúp việc: Giúp Hội đồng xác định Chỉ số DTI cấp huyện 

trong việc đôn đốc, kiểm tra; tự đánh giá, xác định Chỉ số DTI của huyện; đánh 

giá, xác định Chỉ số DTI các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện; UBND 

cấp xã trực thuộc. 

2. Trình tự: Việc đánh giá, xếp hạng DTI của các cơ quan, đơn vị, địa phương 

sẽ thực hiện qua phiếu thu thập số liệu hoặc thông qua hệ thống quản lý, đánh giá 

chỉ số chuyển đổi số của tỉnh theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông 

(danh mục hồ sơ kiểm chứng, mẫu báo cáo tự chấm điểm, ...) 

2.1. Đối với các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, UBND cấp huyện: 

a) Các đơn vị, địa phương cử đầu mối tổng hợp, cung cấp đầy đủ thông tin 

số liệu, kết quả tự chấm điểm mức độ chuyển đổi số của đơn vị, địa phương gửi 

Sở Thông tin và Truyền thông hoặc cập nhật kết quả vào hệ thống theo dõi chỉ số 

DTI tỉnh Lào Cai. 

b) Trên cơ sở thông tin, số liệu báo cáo của các đơn vị, địa phương, tổ giúp 

việc Hội đồng xác định chỉ số DTI cấp tỉnh thực hiện việc kiểm tra số liệu và đánh 

giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các đơn vị, địa phương theo quy định. 

Hội đồng xác định Chỉ số DTI họp, xem xét thông qua kết quả đánh giá, xác định 

Chỉ số DTI đối với các cơ quan cấp tỉnh; các huyện, thành phố. Cơ quan thường 

trực Hội đồng tổng hợp, trình UBND tỉnh phê duyệt, công bố kết quả. 

2.2. Đối với các cơ quan cấp huyện và UBND cấp xã:  

a) Các cơ quan cấp huyện và UBND cấp xã cử đầu mối tổng hợp, cung cấp 

đầy đủ thông tin số liệu, kết quả tự chấm điểm chuyển đổi số của đơn vị gửi phòng 

Văn hóa và Thông tin hoặc cập nhật kết quả vào hệ thống theo dõi chỉ số DTI tỉnh 

Lào Cai. 

b) Trên cơ sở thông tin, số liệu báo cáo của các đơn vị, tổ giúp việc Hội đồng 

xác định chỉ số DTI cấp huyện thực hiện việc kiểm tra số liệu và đánh giá mức độ 

chuyển đổi số của các cơ quan đơn vị theo quy định. Hội đồng xác định Chỉ số 

DTI họp, xem xét thông qua kết quả đánh giá, xác định Chỉ số DTI đối với các cơ 

quan cấp huyện, UBND cấp xã. Cơ quan thường trực Hội đồng tổng hợp, trình 

UBND cấp huyện phê duyệt, công bố kết quả. 

c) Căn cứ vào tìn hình thực tế tại địa phương, UBND cấp huyện căn cứ vào 

bộ chỉ số này, ban hành bộ chỉ số riêng của cấp huyện (trong trường hợp có bổ 

sung, điều chỉnh các chỉ tiêu thành phần) nhưng tối thiểu đảm bảo các tiêu chí tại 

quyết định này. 

2. Thời hiệu, thời gian thực hiện 

- Thời hiệu số liệu được tổng hợp từ ngày 01/01 đến ngày 10/12 của năm 

đánh giá. 

- Các cơ quan cấp huyện, UBND cấp xã gửi số liệu đánh giá trước ngày 15 

tháng 12 của năm đánh giá. 
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- Các đơn vị cấp tỉnh, UBND cấp huyện gửi số liệu đánh giá trước ngày 25 

tháng 12 của năm đánh giá. 

- Hội đồng xác định chỉ số DTI kiểm tra số liệu, đánh giá xếp hạng xong 

trong tháng 01 của năm kế tiếp. 

 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

Điều 8. Trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương 

1. Cung cấp, nhập đầy đủ, chính xác, kịp thời các số liệu và tài liệu kiểm 

chứng về mức độ chuyển đổi số của cơ quan, đơn vị, địa phương theo đúng thời 

hạn yêu cầu. 

2. Phối hợp với Hội đồng xác định chỉ số DTI trong việc kiểm tra, xác minh 

số liệu và, đánh giá mức độ xếp hạng chuyển đổi số của cơ quan, đơn vị, địa 

phương. 

3. Chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, phổ biến về nội dung DTI tỉnh. 

4. Chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh, UBND tỉnh, Chủ 

tịch UBND tỉnh về kết quả đánh giá, xếp loại mức độ chuyển đổi số của cơ quan, 

đơn vị, địa phương.  

Điều 9. UBND các huyện, thị xã, thành phố 

1. Hằng năm, xây dựng kế hoạch triển khai xác định Chỉ số DTI đối với các 

cơ quan cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn và gửi UBND tỉnh (qua Sở Thông 

tin và Truyền thông để tổng hợp, theo dõi) trong Quý I của năm đánh giá. 

2. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổng hợp số liệu, tài liệu kiểm chứng gửi cơ 

quan thường trực Hội đồng hoặc cập nhật kết quả vào hệ thống theo dõi chỉ số 

DTI tỉnh Lào Cai để đánh giá, xác định Chỉ số DTI theo Quy định này. 

3. Tổ chức công bố kết quả đánh giá, xác định Chỉ số DTI đối với các cơ 

quan cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn. 

4. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến về mục tiêu, nội dung, kết quả Chỉ số DTI 

hàng năm dưới nhiều hình thức khác nhau nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm 

của công chức, viên chức trên địa bàn quản lý. 

Điều 10. Trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông 

1. Chủ động theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai rà 

soát, tổng hợp số liệu, đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số đảm bảo đúng 

quy định. 

2. Căn cứ Bộ Chỉ số chuyển đổi số được ban hành kèm theo Quyết định này, 

Sở Thông tin và truyền thông xây dựng Hệ thống quản lý, đánh giá chỉ số chuyển 

đổi số của tỉnh theo quy định. 
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3. Đề xuất bổ sung, sửa đổi các chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số phù 

hợp với tình hình thực tế, đáp ứng yêu cầu của từng giai đoạn phát triển kinh tế - 

xã hội của tỉnh.  

Điều 11. Các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông 

Cung cấp các số liệu theo yêu cầu về hạ tầng bưu chính, viễn thông, Internet, 

thương mại điện tử thuộc phạm vi quản lý, kinh doanh của doanh nghiệp trên địa 

bàn tỉnh (gửi sở Thông tin và Truyền thông) và địa bàn huyện (gửi phòng Văn 

hóa - Thông tin) 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh, thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị, địa phương và cá nhân có liên quan kịp thời phản ánh bằng 

văn bản về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem 

xét, sửa đổi, bổ sung chỉ số cho phù hợp với tình hình thực tế./. 
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