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KẾ HOẠCH 

chuyển đổi số và thực hiện ứng dụng công nghệ thông  tin trong  
hoạt động của Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh năm 2022 

----- 
   

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TU, ngày 17/01/2022; Kế hoạch số 117-
KH/TU, ngày 13/4/2022 của Tỉnh ủy Lào Cai về chuyển đổi số và triển khai thực 
hiện chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan 

Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Lào Cai giai đoạn 
2022-2025; Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh (Đảng ủy Khối) xây dựng 

kế hoạch thực hiện với các nội dung cụ thể như sau: 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Cụ thể hóa  nội dung Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 17/01/2022 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về chuyển đổi số tỉnh Lào Cai đến năm 2025, định 
hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 117-KH/TU, ngày 13/4/2022 của Tỉnh ủy Lào 

Cai về chuyển đổi số và triển khai thực hiện chương trình ứng dụng công nghệ thông 
tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị 

- xã hội tỉnh Lào Cai giai đoạn 2022-2025 phù hợp với đặc điểm, tình hình của Đảng 
ủy Khối và các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc.   

 - Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt 

động của Đảng ủy Khối trở thành hoạt động thường xuyên, bảo đảm thiết thực hiệu 
quả, tiết kiệm. Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà 

nước, góp phần cải cách thủ tục hành chính trong Đảng; đổi mới phương thức, lề lối 
làm việc theo hướng hiện đại, phục vụ tốt sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng 

trong Đảng bộ Khối.   
2. Yêu cầu 

- Xác định cụ thể mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và trách nhiệm trong việc triển 
khai thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công 

tác đảng của Đảng bộ Khối; triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 
đảm bảo khoa học, đồng bộ, hiệu quả; phân công rõ trách nhiệm.  

- Kế thừa và phát huy hiệu quả hạ tầng, ứng dụng công nghệ đã đầu tư, khai 
thác hiệu quả các nền tảng, ứng dụng của Tỉnh, Trung ương đã triển khai; đảm bảo 

tính liên thông, tích hợp giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu giữa Đảng ủy 
Khối với các cấp ủy cơ sở; cơ quan Đảng, cơ quan Nhà nước. Phối hợp chặt chẽ với 
các cơ quan chức năng trong việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật, các giải pháp an toàn, 



an ninh thông tin, các chuẩn công nghệ, chuẩn thông tin, tích hợp chia sẻ dữ liệu.  

- Các cấp ủy cơ sở cần phát huy vai trò trách nhiệm phối hợp với người đứng 
đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện ứng dụng, phát 

triển công nghệ thông tin trong quá trình chuyển đổi số. 
  

II. MỤC TIÊU 

1. Đẩy nhanh triển khai thực hiện việc kết nối, chia sẻ dữ liệu; tiếp nhận và 

triển khai các dịch vụ dùng chung theo phân cấp: Cơ sở dữ liệu người dùng, danh 
mục dùng chung trong hệ thống cơ quan Đảng, mã định danh các cơ quan, mã định 

danh cán bộ, công chức...  
2. Sử dụng, khai thác có hiệu quả các phần mềm nội bộ do tỉnh triển khai, phấn 

đấu hết năm 2022: 

 - 100% các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc sử dụng hòm thư điện tử tỉnh Lào 
Cai (mail.laocai.gov.vn). 

 - Trên 80% cấp ủy cơ sở trực thuộc sử dụng hệ thống ứng dụng tập trung (hệ 
thống quản lý văn bản Ioffice). 

 - 100% cán bộ, công chức cơ quan chuyên trách Đảng ủy Khối sử dụng hòm 
thư điện tử tỉnh Lào Cai (mail.laocai.gov.vn); hệ thống quản lý văn bản Ioffice; hệ 

thống xếp lịch, Hệ thống chỉ đạo điều hành, Hệ thống quản lý họp; cổng thông tin 
điện tử Đảng ủy Khối CQ – DN tỉnh. 

3. Về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, phấn đấu hết năm 2022:  
 - 100% các thủ tục hành chính của Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp 

tỉnh triển khai trên môi trường mạng. 
 - 100% các văn bản, tài liệu, báo cáo được phát hành chính thức có nội dung 

thông tin (không mật) được ký số, xử lý, gửi, nhận trên môi trường mạng; 100% 

thông tin, số liệu trong công tác tham mưu, tổng hợp, phục vụ, công tác lãnh đạo, 
chỉ đạo, điều hành khai thác trên Hệ thống thông tin báo cáo tổng hợp dùng chung 

trên mạng thông tin diện rộng của Đảng, mạng Internet. 
 - 100% cuộc họp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thực hiện không giấy tờ.  

 - Trên 80% các buổi học tập triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được 
thực hiện bằng hình thức trực tuyến từ tỉnh đến các chi, đảng bộ cơ sở. 

 - 50% các hoạt động kiểm tra, giám sát (không mật) của Đảng ủy Khối được 
thực hiện trên môi trường mạng. 

 - Cổng thông tin điện tử Đảng ủy Khối tích hợp với các hệ thống thông tin, 
phần mềm ứng dụng trên nền web. 

 - Từng bước chuẩn hóa quy trình, triển khai các phần mềm nghiệp vụ, phần 
mềm nội bộ theo hướng dẫn của tỉnh. 

4. Số hóa tài liệu và cập nhật dữ liệu của Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh 
nghiệp tỉnh đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của tỉnh. 

5. Triển khai thực hiện đồng bộ đường truyền số liệu chuyên dùng, đảm bảo hạ 

tầng kỹ thuật để trao đổi, chia sẻ thông tin với các cơ quan, đơn vị và cấp ủy cơ sở. 



Kết nối đường truyền trực tuyến từ tỉnh hoặc từ Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh 

nghiệp tỉnh đến các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc để học tập các chỉ thị, nghị quyết 
của Đảng...   

6. 100% các hệ thống mạng máy tính cơ quan Đảng ủy Khối được đảm bảo an 
toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; 100% các máy tính được cài đặt hệ điều hành, 

phần mềm diệt virus có bản quyền; 100% các hệ thống, ứng dụng, thiết bị được đầu 
tư phải được kiểm tra an toàn thông tin trước khi triển khai lắp đặt, đưa vào sử dụng 

và sau khi sử dụng; 100% các văn bản, tài liệu có nội dung "Mật” được gửi đi bằng 
đường chuyển công văn của bưu điện.  

7. 100%  cán bộ, công chức cơ quan Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở được tập 
huấn, đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng số, kỹ năng an toàn thông tin, kỹ năng sử dụng 

các ứng dựng CNTT và chuyển đổi số trong Khối Đảng do tỉnh tổ chức.  

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP   
1. Đối với Đảng ủy Khối 

- Lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt triển khai thực hiện các nội dung về chuyển đổi 
số và thực hiện chuyển đổi số trong sinh hoạt cấp ủy đạt kết quả cao nhất; coi đây là 

một trong những nhiệm vụ trọng tâm để đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao 
năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của các cấp ủy Đảng trong Đảng bộ Khối.   

- Tiếp nhận, đưa vào sử dụng hệ thống thông tin phần mềm ứng dụng do Tỉnh 
triển khai. Sử dụng có hiệu quả Hệ thống ứng dụng tập trung (Hệ thống quản lý văn 

bản Ioffice, Hệ thống xếp lịch, Hệ thống chỉ đạo điều hành, Hệ thống quản lý họp, 
Cổng thông tin điện tử của Đảng ủy Khối) . 

- Sử dụng thống nhất hòm thư điện tử tỉnh Lào Cai (mail.laocai.gov.vn) đối với 
cán bộ, công chức cơ quan và các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Khối.  

- Rà soát máy tính để bàn, máy xách tay, máy in, máy quét…của cơ quan Đảng 
ủy Khối, đề nghị Tỉnh nâng cấp, cấp mới đồng bộ để thực hiện có hiệu quả việc 
chuyển đổi số trong các cơ quan Khối Đảng. 

- Triển khai chương trình của tỉnh về ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử, Sổ 
biên bản điện tử, Sổ quản lý đảng viên sinh hoạt nơi cư trú.  

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị cập nhật kiến 
thức mới (hoặc Tọa đàm) “Chuyển đổi số - Từ nhận thức đến hành động” (dự kiến 

tổ chức vào tháng 7/2022 nhân dịp chào mừng kỷ niệm 115 năm ngày thành lập tỉnh 
Lào Cai); tổ chức Tọa đàm “Đẩy mạnh cải cách hành chính trong công tác Đảng ở 

Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh” (dự kiến tổ chức vào tháng 10/2022). 
- Triển khai số hóa tài liệu của Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh. 

- Cử cán bộ, công chức cơ quan Đảng ủy Khối tham gia đào tạo, tập huấn công 
nghệ thông tin, tập huấn nghiệp vụ, kỹ thuật ứng dụng công nghệ thông tin, an toàn 

thông tin do tỉnh tổ chức. 
- Bảo đảm an toàn dữ liệu, cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin, hệ thống mạng 

máy tính theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước về bảo vệ bí mật nhà nước.   
2. Đối với các chi, đảng bộ cơ sở  



- Các cấp ủy cơ sở tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức của cán 

bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động về ứng dụng công nghệ thông 
tin, chuyển đổi số trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đồng thời quyết liệt chỉ đạo 

với quyết tâm cao nhất phấn đấu hoàn thành mục tiêu chuyển đổi số theo kế hoạch 
đề ra. 

- Các cấp ủy cơ sở chủ động phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh 
nghiệp thống nhất trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện kế hoạch chuyển 

đổi số của tỉnh, ngành, Đảng ủy Khối trong việc sử dụng chung hệ thống hạ tầng 
công nghệ, nhân lực của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để chia sẻ, kết nối thực hiện 

chuyển đổi số trong công tác đảng của các chi, đảng bộ cơ sở.  
- Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất về công nghệ thông tin, máy tính, thiết bị 

chuyên dụng bảo đảm đồng bộ với hệ thống, an toàn bảo mật cao; đặc biệt là dữ liệu 
về tổ chức đảng, đảng viên; bố trí cán bộ làm công tác đảng được cập nhật kiến thức 
về công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của cấp ủy.  

- Triển khai ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử, Sổ biên bản điện tử... theo chỉ 
đạo của Đảng ủy Khối.  

 - Sử dụng thống nhất hòm thư điện tử tỉnh Lào Cai (mail.laocai.gov.vn). Sử 
dụng có hiệu quả hệ thống quản lý văn bản Ioffice để gửi nhận, văn bản hai chiều 

giữa Đảng ủy Khối và các cấp ủy cơ sở.   
3. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện chuyển đổi số  

- Đảng ủy Khối và các cấp ủy cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo đưa nội dung kiểm tra, 
giám sát việc thực hiện chuyển đổi số trong các hoạt động công tác đảng vào chương 

trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy và UBKT Đảng ủy hằng năm. 
- Kiểm tra, giám sát việc ban hành các chủ trương, biện pháp tổ chức thực hiện 

việc chuyển đổi số trong hoạt động công tác Đảng. Lấy kết quả kiểm tra, giám sát 
về thực hiện chuyển đổi số là một trong những tiêu chí đánh giá chất lượng cấp ủy 
và bí thư cấp ủy hằng năm. 

III. KINH PHÍ 

 1. Nguồn ngân sách 

 - Thực hiện nguồn ngân sách của tỉnh theo Đề án số 08-ĐA/TU, ngày 
11/12/2020 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 117-KH/TU, ngày 13/4/2022 của Tỉnh ủy 

Lào Cai về chuyển đổi số và triển khai thực hiện chương trình ứng dụng công nghệ 
thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ 

chức chính trị - xã hội tỉnh Lào Cai giai đoạn 2022-2025. 
2. Kinh phí 

Tổng kinh phí thực hiện dự kiến năm 2022 của cơ quan Đảng ủy Khối là 
1.585.000.000 đồng (Một tỷ năm trăm tám mươi lăm triệu đồng), trong đó: 

- Kinh phí thực hiện số hóa tài liệu và cập nhật, quản lý dữ liệu đối với Đảng 
ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng).  

- Kinh phí thực hiện trang bị, nâng cấp hệ thống máy tính, thiết bị công nghệ 
thông tin phục vụ công tác chuyên môn cho cán bộ, công chức cơ quan Đảng ủy 



Khối là 585.000.000 đồng (Năm trăm tám mươi lăm triệu đồng); trong đó:  

+ Bộ máy vi tính để sử dụng hệ thống ứng dụng tập trung của tỉnh cho đồng 
bộ: 29 bộ (Main H510, CPU: Core i5-11400, Ram: 8G, NVME 128G+HDD 500G, 

vỏ, nguồn, phím, chuột,, màn hình Sam sung 24”) x 15.000.000đ/bộ = 435.000.000đ. 
+ Máy tính bảng phục vụ các hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy không giấy tờ: 

10 bộ máy (Apple iPad Gen 9 10.2”2021 Cellular 64Gb Grey MK473ZA/A có khay 
lắp sim) x 15.000.000đ/bộ = 15.000.000đ. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cấp 
ủy cơ sở triển khai thực hiện kế hoạch này. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ 

Đảng ủy Khối được phân công phụ trách các chi, đảng bộ cơ sở thường xuyên theo 
dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện chuyển đổi số tại các đơn vị mình phụ trách.  

2. Các cấp ủy cơ sở phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh 
nghiệp thống nhất kế hoạch tổ chức thực hiện chuyển đổi số cụ thể, sát với thực tế, 

tạo sự đồng bộ liên thông để thực hiện có hiệu quả việc chuyển đổi số vào các hoạt 
động công tác đảng từ Đảng ủy Khối đến các chi, đảng bộ cơ sở; gắn trách nhiệm 

của đồng chí Bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong 
việc  lãnh đạo, chỉ đạo, việc sử dụng chung hệ thống hạ tầng công nghệ, nhân lực 
của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để chia sẻ, kết nối trong các hoạt động công tác 

Đảng tại đơn vị. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy trong thực hiện 
kế hoạch chuyển đổi số. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện chuyển đổi số về Đảng 

ủy Khối. 
3. Giao Văn phòng Đảng ủy Khối chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên 

trách tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối triển khai thực hiện chuyển đổi số theo chỉ 
đạo của tỉnh. Định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch chuyển đổi số 

về Văn phòng Tỉnh ủy. 
Trên đây là Kế hoạch của Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh về thực 

hiện chuyển đổi số và triển khai thực hiện chương trình ứng dụng công nghệ thông 
tin năm 2022./.  

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy, 
- Văn phòng Tỉnh ủy, 
- Sở Thông tin và Truyền thông, 

- Thường trực, UVBTV Đảng ủy Khối, 
- Các chi, đảng bộ cơ sở, 

- Các ban, VPĐUK, đoàn thể Khối, 
- Lưu Văn phòng ĐUK. 
  

  

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ 

  

  
  
  

  
  

Đặng Đình Chung 
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