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A
 Các chỉ tiêu trình Tỉnh ủy, HĐND,
UBND tỉnh

I
Lĩnh vực bưu chính, viễn thông,
công nghệ thông tin

1
TTHC được chuẩn hóa theo đúng
quyết định công bố và cung cấp đầy
đủ trên Cổng DVC của tỉnh

100%

2
TTHC nội bộ giữa cơ quan hành
chính nhà nước được công bố, công
khai và cập nhật kịp thời

90% 100%

3
TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính,
được triển khai thanh toán trực tuyến

80% 100% 100%

4
TTHC đủ điều kiện theo quy định
của pháp luật được cung cấp trực
tuyến mức độ 4

100% 80% 80% 100% 100% 100% 100%

5

Dịch vụ công trực tuyến được thiết
kế, thiết kế lại nhằm tối ưu hóa trải
nghiệm 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

100% 100% 100%

Phụ lục số 02: CÁC CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN NGÀNH THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NĂM 2022
(Kèm theo Chương trình số 01/CTr-STTTT ngày 31/01/2022 của Sở TT&TT)
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6

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4
được cung cấp trên nhiều phương tiện
khác nhau, bao gồm cả thiết bị di
động

80%

7

Người dân, doanh nghiệp khi thực
hiện TTHC không phải cung cấp lại
các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được
chấp nhận khi thực hiện thành công
thủ tục hành chính trước đó

80% 90% 50% 60%

8
DVC có phát sinh hồ sơ trực tuyến
trên tổng số TTHC có phát sinh hồ sơ
giải quyết

50% 50% 50%

9

Hồ sơ giải quyết TTHC được luân
chuyển trong nội bộ giữa các cơ quan
có thẩm quyền giải quyết hoặc các cơ
quan có liên quan được thực hiện
bằng phương thức điện tử.

80% 40% 80%

10
Kết quả giải quyết TTHC được ký số
phát hành điện tử (trừ các TTHC yêu
cầu bắt buộc phải ký trực tiếp)

100% 40% 100%

11
Giao dịch thanh toán trực tuyến trên
tổng số giao dịch thanh toán của dịch
vụ công

30% 25% 10% 30%

12
Hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3
và 4 trên tổng số hồ sơ

80% 50% 80% 50% 65% 65%

13
TTHC có phát sinh dịch vụ BCCI
trên tổng số TTHC có phát sinh hồ sơ

50% 50% 50%

14
Hồ sơ TTHC được tiếp nhận qua dịch
vụ BCCI trên tổng số hồ sơ giải
quyết TTHC

5% 5% 5%

15
Kết quả giải quyết TTHC được trả
qua dịch vụ BCCI trên tổng số hồ sơ
giải quyết TTHC

20% 20% 20%

16
TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính,
được thanh toán trực tuyến trên Cổng
Dịch vụ công quốc gia

50% 50% 50% 60%
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17

Giao dịch thanh toán trực tuyến trên
Cổng Dịch vụ công quốc gia trên
tổng số giao dịch thanh toán của dịch
vụ công

25% 25% 10% 30%

18
DVC được tích hợp, cung cấp trên
Cổng Dịch vụ công quốc gia

50% 80% 50% 50% 85% 100%

19
Cung cấp thanh toán trực tuyến đối
với các khoản thuế nội địa trên Cổng
DVC quốc gia

100% 100% 100% 100%

20
Bệnh viện hạng 2 trở lên cung cấp
thanh toán viện phí trực tuyến trên
Cổng DVC quốc gia

50% 50% 50% 100%

21
Trường đại học, cao đẳng, trung cấp
cung cấp thanh toán học phí trực
tuyến trên Cổng DVC quốc gia

30% 30% 50% 100%

22
Cấp xã cung cấp dịch vụ chứng thực
bản sao điện tử từ bản chính

35% 100% 100% 100%

23
Kết quả xử lý hồ sơ TTHC được
đồng bộ đầy đủ trên Cổng DVC quốc
gia

100% 100% 100% 100%

24
Hồ sơ của Cổng dịch vụ công tỉnh
được đồng bộ trạng thái trên Cổng
DVC quốc gia

100% 100% 100% 100%

25

Chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp báo
cáo định kỳ và báo cáo thống kê về
KT-XH phục vụ sự chỉ đạo, điều
hành của Chính phủ, Thủ tướng
Chính phủ được kết nối, tích hợp,
chia sẻ dữ liệu số trên Hệ thống
thông tin báo cáo Chính phủ

100% 50% 100% 50% 70%

26

Chế độ báo cáo thuộc phạm vi quản
lý của tỉnh nhưng không phải báo cáo
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
được triển khai trên hệ thống thông
tin báo cáo của tỉnh

50% 50% 90%
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27

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

90% 90% 50% 90%

28
Công tác báo cáo được thực hiện trên
hệ thống thông tin báo cáo quốc gia

100% 50% 90%

29

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

100% 100% 100% 100%

30
Hồ sơ công việc cấp tỉnh được xử lý
trên môi trường mạng

90% 90% 90% 90% 82% 85%

31
Hồ sơ công việc cấp huyện được xử
lý trên môi trường mạng

80% 80% 80% 80% 78% 80%

32
Hồ sơ công việc cấp xã được xử lý
trên môi trường mạng

60% 60% 80% 60% 80% 80%

33
Hồ sơ được tạo, lưu giữ, chia sẻ dữ
liệu điện tử theo quy định

100% 100% 100%

34

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

50% 50% 50% 10% 30%

35

Cơ quan nhà nước cung cấp dịch vụ
24/7, sẵn sàng phục vụ trực tuyến bất
cứ khi nào người dân và doanh
nghiệp cần

100% 100% 30% 100%

36
Công chức được gắn định danh số
trong xử lý công việc

100% 100% 100%

37

Hoạt động chỉ đạo, điều hành và quản
trị nội bộ của cơ quan nhà nước được
thực hiện trên nền tảng quản trị tổng
thể, thống nhất

100% 100%

38

Người dân, doanh nghiệp tham gia hệ
thống Chính phủ điện tử được xác
thực định danh điện tử thông suốt và
hợp nhất trên tất cả các hệ thống
thông tin của các cấp chính quyền từ
Trung ương đến địa phương.

100% 90% 100% 100%
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39

Các hệ thống thông tin của bộ,
ngành, địa phương 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; thông tin của người dân,
doanh nghiệp đã được số hóa và lưu
trữ tại các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ
sở dữ liệu chuyên ngành, không phải
cung cấp lại

80% 80% 80%

40
Cán bộ, công chức, viên chức được
tập huấn, bồi dưỡng, phổ cập kỹ năng
số cơ bản

100% 100% 80%

41

Cán bộ, công chức, viên chức được
tập huấn, bồi dưỡng, phổ cập kỹ năng
phân tích, khai thác dữ liệu và công
nghệ số

50% 50% 50%

42
Hạ tầng băng rộng cáp quang đến hộ
gia đình

80%

43 Hạ tầng băng rộng cáp quang đến xã 100%

II
Lĩnh vực Thông tin, báo chí, xuất
bản

1
Năm 2022: Lào Cai xây dựng Hệ
thống thông tin nguồn cấp tỉnh. 

Xây dựng Hệ
thống thông tin
nguồn cấp tỉnh. 

2

Đến năm 2025: Lào Cai phấn đấu 80
% Đài TT cấp xã chuyển đổi sang TT
ứng dụng CNTT-VT (theo KL của
Chủ tịch tỉnh khi nghe báo cáo về Kế
hoạch đổi mới và phát triển thông tin
cơ sở giai đoạn 2021- 2025). 

chuyển đổi 20-
23% Đài TT

sang ứng dụng
CNTT-VT

B
Các chỉ tiêu phục vụ công tác quản
lý của Sở

I Chỉ số CCHC của Sở TT&TT
Xếp
hạng

7 6

II Lĩnh vực TTBCXB
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1
Cổng Thông tin đối ngoại tỉnh Lào
Cai năm 2022: 

phấn đấu sản
xuất, biên tập,
cập nhật tin bài
ảnh đạt 3.500

tin, bài,
ảnh/năm. 

2 Cổng Sở TTTT:

- Biên tập tin, bài

 phấn đấu sản
xuất, biên tập,
cập nhật tin bài
ảnh đạt 850 tin
bài ảnh/năm. 

- Chỉ số xếp hạng Cổng thông tin
điện tử năm 2022 của Sở

7 5

3
Chỉ tiêu về cấp giấy phép trên dịch
vụ công trực tuyến

phấn đấu đạt
200 thủ tục hành

chính/năm.
III Ttrung tâm CNTT-TT

1
Đào tạo bồi dưỡng kỹ năng về an
toàn, an ninh thông tin cho đội ngũ
cán bộ chuyên trách CNTT

người 47 50

2
Đào tạo bồi dưỡng kỹ năng về an
toàn, an ninh thông tin cho đội ngũ
cán bộ phụ trách CNTT

người 80 80

3
Đào tạo bồi dưỡng kỹ năng về an
toàn, an ninh thông tin trong các cơ
quan nhà nước

người 50

4
Bồi dưỡng về chuyển đổi số cho lãnh
đạo các cơ quan, đơn vị

người 100

5
Đào tạo Chuẩn kỹ năng ứng dụng
CNTT trình độ cơ bản

người 1400 800

6
Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên
chức của Sở
- Chuyên viên
- Chuyên viên chính
- Chuyên viên cao cấp 0 1
- Bồi dưỡng lãnh đạo cấp Sở 0 1
- Bồi dưỡng cao cấp lý luận chính trị 2 2
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- Bồi dưỡng trung cấp lý luận chính
trị

2 2

 - Bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng 0 2
- Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng
đối tượng 2

0 1

- Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng
đối tượng 3

2 1

7
Bảo trì, bảo dưỡng các hợp khối:
2,3,4,5,6,7,8,9

Hệ
thống

100% 100%

8

Vận hành hệ thống thiết bị, đường
truyền và vận hành hệ thống các phần
mềm dùng chung tại Trung tâm mạng
thông tin của tỉnh

Hệ
thống

100% 100%

9

 Bảo trì, bảo dưỡng hạ tầng trung tâm
mạng thông tin của tỉnh; bảo trì, bảo
dưỡng phần mềm, ứng dụng dùng
chung tại trung tâm mạng thông tin
của tỉnh

Hệ
thống

100% 100%

10
 Bảo trì, bảo dưỡng và vận hành
mạng đường trục (MAN) kết nối các
trụ sở hợp khối

Hệ
thống

100% 100%

11 Kiểm định an toàn thông tin
Hệ

thống
100% 100%

12
Ưng cứu, khắc phục sự cố an toàn
thông tin mạng trong các cơ quan nhà
nước trên địa bàn tỉnh

Sự cố 30 30

13
Lưu trữ cơ sở dữ liệu chuyên ngành,
cơ sở dữ liệu dùng chung tại Trung
tâm mạng thông tin của tỉnh

Hệ
thống

100% 100%

14  Giám sát an toàn thông tin
Hệ

thống
100% 100%

https://sttttlaocai.vnptioffice.vn/CongViec/ChiTietCongViec.aspx?m=140406
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15

Vận hành các ứng dụng (Khiếu nại tố
cáo; Theo dõi nghị quyết; Cổng giao
tiếp cử tri; Quản lý chi tiêu; Danh
mục - HĐND tỉnh; Cổng thông tin hỗ
trợ Doanh nghiệp Lào Cai; Trang tin
điện tử Tỉnh đoàn Lào Cai; Trang tin
điện tử Đoàn khối các cơ quan tỉnh
Lào Cai; Trang tin điện tử Hội Văn
học Nghệ thuật Tỉnh Lào Cai.....)

Hệ
thống

100%

16

Vận hành các ứng dụng phục vụ điều
hành Đô thị thông minh: Phần mềm
quản lý và giám sát tập trung hệ
thống Camera; Phần mềm quản lý
trạm cân, Phần mềm IOC,... )

Hệ
thống

100%

IV
Chỉ số DDCI tại Sở Thông tin và
Truyền thông 

1
chỉ số Hiệu quả thực hiện các văn
bản quy phạm pháp luật, quy hoạch,
kế hoạch

điểm 8,5 9

2 Chỉ số Chất lượng dịch vụ công điểm 8,5 9,5

3
Chỉ số Minh bạch thông tin và đối xử
công bằng

điểm 8,5 9

4
Chỉ số Tính năng động và trách
nhiệm giải trình của cán bộ lãnh đạo 

điểm 8,5 9

5 Chỉ số Chi phí không chính thức điểm 8,5 9

6
Chỉ số hỗ trợ kinh doanh và doanh
nghiệp

điểm 8,5 9

7
Chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin
đạt

điểm 8,5 9,5

8
Chỉ số chi phí thời gian thực hiện
TTHC và dịch vụ công 

điểm 8,5 9,5

V
Chỉ số đánh giá, xếp hạng mức độ
ứng dụng CNTT năm 2022 của Sở

1 1
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