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                      Kính gửi:  Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai. 

 
 

 Căn cứ văn bản số 1294/STTTT-BCVTCNTT ngày 03/12/2022 của Sở 

Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị 
quyết sửa đổi, bổ sung chính sách thu hút, đãi ngộ cán bộ làm nhiệm vụ CNTT và 
Dự thảo Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực CNTT. 

  Sau khi nghiên cứu nội dung Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND quy định về chính sách thu hút, đãi ngộ, hỗ 

trợ đào tạo, nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021 – 2025; UBND huyện Bảo Yên 
cơ bản nhất trí với nội dung Dự thảo, đồng thời đề xuất, bổ sung thêm nội dung sau: 

1. Tại Điều 5: Chính sách đãi ngộ hàng tháng đối với công chức, viên chức làm 
nhiệm vụ công nghệ thông tin, chuyển đổi số. 

* Đề nghị Sở nghiên cứu, bổ sung thêm mức hỗ trợ  hàng tháng đối với  “Ban chỉ 
đạo Chuyển đổi số các huyện, thị xã, thành phố, mức hỗ trợ đề xuất: 

 + Hỗ trợ 0,5 lần mức lương cơ sở/người/tháng đối với Trưởng Ban chỉ đạo 

Chuyển đổi số, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Chuyển đổi số cấp huyện. 

+ Hỗ trợ 0,3 lần mức lương cơ sở/người/tháng đối với các thành viên Ban chỉ đạo 

Chuyển đổi số cấp huyện. 

+ Hỗ trợ 0,2 lần mức lương cơ sở/người/tháng đối với các Thành viên Tổ giúp 

việc Ban chỉ đạo Chuyển đổi số cấp huyện. 

Lý do bổ sung: Đối với các thành viên Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số cấp huyện, 

mặc dù không trực tiếp quản lý, vận hành Hệ thống thông tin, thực hiện nhiệm vụ An 
toàn thông tin  dùng chung của tỉnh nhưng là người đưa ra các chủ trương, định hướng, 

quản lý trực tiếp, chỉ đạo công tác công nghệ thông tin, chuyển đổi số tại các ngành, lĩnh 
vực được giao phụ trách. 

2.  Đối với Nhóm 3: Phụ cấp đãi ngộ hàng tháng bằng 1 lần mức lương cơ sở.   

Đề nghị Sở nghiên cứu, bổ sung thêm đối tượng có bằng ĐH CNTT, ĐH Điện tử 

Viễn thông đang công tác tại UBND các xã, thị trấn được giao thực hiện nhiệm vụ 
Chuyển đổi số tại cơ sở; thực hiện vận hành Hệ thống giao ban trực tuyến tại các xã, 

thực hiện nhiệm vụ Quản trị Cổng Thông tin điện tử của các xã, thị trấn. 



Lý do: Hiện nay, tại các xã, thị trấn khó tuyển dụng mới cán bộ có trình độ ĐH 

CNTT, ĐH Điện tử Viễn thông. Do vậy nếu bổ sung thêm chế độ cho cán bộ cấp xã, sẽ 

có thêm động lực để cán bộ mới được tuyển dụng về công tác tại các, thị trấn. 

3.  Đối với Dự thảo Kế hoạch Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển 

nguồn nhân lực chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn 
tỉnh Lào Cai. UBND huyện Bảo Yên hoàn toàn nhất trí với Dự thảo Kế hoạch và không 

có ý kiến bổ sung. 

Trên đây là ý kiến tham gia của UBND huyện Bảo Yên vào dự thảo Nghị 
quyết sửa đổi, bổ sung chính sách thu hút, đãi ngộ cán bộ làm nhiệm vụ CNTT và 

Dự thảo Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực CNTT; đề nghị Sở Thông tin và 
Truyền thông xem xét, tổng hợp./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo UBND huyện; 
- Lưu: VT, VHTT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 
 

 
 

Nguyễn Anh Dũng 
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