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KẾ HOẠCH 
 

Thực hiện phong trào thi đua về Chuyển đổi số ngành Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, giai đoạn năm 2022 - 2025 
  

 

Thực hiện Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 18/03/2022 của UBND tỉnh 

Lào Cai về thực hiện phong trào thi đua về chuyển đổi số tỉnh Lào Cai, giai đoạn 

2022-2025. Để phong trào thi đua chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025 (gọi tắt là 

phong trào thi đua) được triển khai rộng khắp, đạt kết quả toàn diện, Sở Nông 

nghiệp và PTNT ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động cần cảm 

nhận, thấy rõ, nhận thức rõ về ý nghĩa, tầm quan trọng của chuyển đổi số trước 

khi có hành động cụ thể, trong đó quan trọng nhất là nêu gương của các phòng, 

cơ quan, đơn vị thuộc Sở và nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng 

đầu trong công cuộc chuyển đổi số của cơ quan. 

- Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, 

nâng cao nhận thức, sự cần thiết, tính cấp bách của chuyển đổi số trong cơ quan. 

- Tổ chức phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả phấn đấu đến năm 2025 

thực hiện phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số theo các mục tiêu cơ bản 

của Chương trình Chuyển đổi số tỉnh Lào Cai đến năm 2025, định hướng đến 

năm 2030. Qua đó, góp phần đối mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều 

hành của cơ quan. 

- Biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất 

sắc, tiêu biểu trong thực hiện chương trình chuyển đổi số của tỉnh; kịp thời phát 

hiện, bồi dưỡng, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các sáng kiến, 

kinh nghiệm hay trong phong trào chuyển đổi số nhằm tạo sự lan tỏa trong toàn 

cơ quan.  

2. Yêu cầu 

- Phong trào thi đua phải được triển khai sâu rộng, đồng bộ, xuyên suốt đến 

tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, với nội dung, 

hình thức phong phú, thiết thực và đạt hiệu quả. 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm của người 

đứng đầu trong việc triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số. Gắn nhiệm 

vụ triển khai Chuyển đổi số với quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước 



theo lĩnh vực quản lý; đồng thời coi việc thực hiện phong trào thi đua là nhiệm vụ 

quan trọng, song hành cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị của 

cơ quan. 

- Công tác khen thưởng đảm bảo dân chủ, chính xác, công khai, minh bạch, 

kịp thời, đúng đối tượng, đúng theo quy định hiện hành. 

II. MỤC TIÊU 

Mục tiêu thực hiện phong trào thi đua Chuyển đổi số ngành Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn đặt ra phải đảm bảo: 

- 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước được thực hiện dưới 

dạng điện tử, được ký số bởi chữ ký số chuyên dùng, trừ văn bản mật theo quy 

định của pháp luật. 

- Tối thiểu 95% hồ sơ công việc cấp tỉnh được xử lý trên môi trường mạng 

(không bao gồm hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật).  

- Trên 90% báo cáo định kỳ (không bao gồm nội dung mật) được gửi, nhận 

qua Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh, kết nối với hệ thống báo cáo quốc gia. 

- Tối thiểu 60% hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu có liên quan đến người 

dân, doanh nghiệp đã đưa vào vận hành, khai thác có kết nối, liên thông qua nền 

tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu.  

- 100% TTHC đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp 

dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. 

- 100% dịch vụ công trực tuyến được thiết kế, thiết kế lại nhằm tối ưu hóa 

trải nghiệm của người dùng, khi sử dụng được điền sẵn dữ liệu mà người dùng đã 

cung cấp trước đó theo thỏa thuận, phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ. 

- Trên 95% tổ chức, cá nhân hài lòng về việc giải quyết TTHC; tối thiểu 

80% hồ sơ TTHC được xử lý hoàn toàn trực tuyến; tối thiểu 20% TTHC của các 

cơ quan nhà nước được cắt giảm. 

- 80% hệ thống thông tin có liên quan đến người dân, doanh nghiệp đã đưa 

vào vận hành, khai thác được kết nối, liên thông qua Trục liên thông văn bản 

quốc gia và nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu. 

- 50% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện 

thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý.  

III. NỘI DUNG PHONG TRÀO THI ĐUA 

1. Tích cực phổ biến, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về chủ 

trương, chính sách tại Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính 

trị; Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ ban hành Chương 

trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW của của Bộ 

Chính trị; 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 năm 2025, định hướng đến 

năm 2030”; 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; Quyết định số 1634/QĐ-UBND 

ngày 17/5/2021 của UBND tỉnh phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số tỉnh Lào 

Cai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 phù hợp với mô hình hoạt động 

của cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp mình. 

2. Ưu tiên chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan, phát triển chính 

quyền số, trọng tâm là phát triển hạ tầng số, tạo lập dữ liệu mở, cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 4, nâng cao chỉ số xếp hạng về chuyển đổi số hàng năm. 

3. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức và người lao động về chuyển đổi số; thu hút nguồn nhân lực công nghệ 

thông tin (CNTT) chất lượng cao sẵn sàng tham gia vào quá trình chuyển đổi số. 

4. Xây dựng và hoàn thành toàn bộ cơ sở dữ liệu chính của ngành, kết nối 

liên thông qua nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ liệu dùng chung LGSP của tỉnh 

nhằm phục vụ khai thác, dự báo, phân tích, đánh giá, góp phần nâng cao hiệu lực, 

hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước của ngành Nông nghiệp. 

5. Xây dựng mới, khai thác các phần mềm/hệ thống thông tin chuyên 

ngành hiện có, góp phần thực hiện chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực thuộc 

ngành. 

6. Ngoài các sản phẩm OCOP, phấn đấu đưa các sản phẩm nông nghiệp 

chủ lực, tiềm năng của tỉnh, sản phẩm đạt chứng nhận quản lý chất lượng tiên 

tiến, đáp ứng tiêu chuẩn an toàn thực phẩm được ứng dụng công nghệ số trong 

truy xuất nguồn gốc, hỗ trợ giới thiệu, quảng bá, tiêu thụ trên các Hệ thống thông 

tin chuyên ngành và đặc biệt trên các sàn thương mại điện tử. 

7. Đẩy mạnh phong trào thi đua chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính; 

căn cứ yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế chú trọng đầu tư trang thiết bị công 

nghệ thông tin, ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành, xử lý công việc, gửi 

nhận văn bản điện tử, kết nối, chia sẻ thông tin, trao đổi, xử lý hồ sơ qua mạng 

(trừ văn bản mật). Tăng cường tổ chức các cuộc họp không giấy tờ… 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Chỉ đạo và tổ giúp việc Chuyển đổi số 

- Chủ trì, tham mưu cho Giám đốc Sở về cơ chế, chính sách, kế hoạch và 

các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số, góp phần xây dựng và phát triển chính 

quyền điện tử hướng tới chính quyền số, kinh tế số, xã hội số thuộc lĩnh vực phụ 

trách để đạt mục tiêu đã đề ra. 

- Chỉ đạo, triển khai thực hiện, kiểm tra đôn đốc, đánh giá công tác chuyển 

đổi số của các phòng, cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở. 

2. Văn phòng Sở: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, 

giúp Giám đốc Sở theo dõi, kiểm tra và đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong ngành 

triển khai thực hiện kế hoạch này. 

3. Phòng tổ chức cán bộ: Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Sở tổng hợp, 

tham mưu quy trình bình xét khen thưởng cho các tập thể và cá nhân; hồ sơ khen 

thưởng của cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các cấp khen thưởng theo 



quy định. 

4. Thủ trưởng các phòng, cơ quan, đơn vị thuộc Sở 

- Triển khai Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua về chuyển đổi số ngành 

Nông nghiệp và PTNT, giai đoạn 2022-2025 tới toàn thể cán bộ, công chức, viên 

chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị gắn với các chỉ tiêu cụ thể phù hợp 

với chức năng nhiệm vụ được giao; tổ chức thực hiện đảm bảo nội dung, chất 

lượng và tiến độ. 

- Tạo không khí thi đua sôi nổi giữa các cá nhân trong đơn vị, phấn đấu 

hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. 

Căn cứ các nội dung Kế hoạch, Thủ trưởng các phòng, cơ quan, đơn vị 

triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Sở Nội vụ; 

- Ban TĐ-KT tỉnh; 

- TTĐU Sở; Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, cơ quan, đơn vị thuộc Sở; 

- Văn phòng ĐP Nông thôn mới; 

- Văn phòng TT BCH PCTT và TKCN; 

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Tân phong 
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