
   

 

UBND TỈNH NINH BÌNH 

SỞ TÀI CHÍNH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:            /STC-HCSN 

V/v góp ý Dự thảo Kế hoạch hoạt động 

của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Ninh 

Bình thực hiện Quyết định số 27/QĐ-

UBQGCĐS ngày 15/3/2022 của Ủy ban 

Quốc gia về chuyển đổi số năm 2022 

      Ninh Bình, ngày      tháng 4 năm 2022 

 

 

 
 

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình 
 

 

Thực hiện Công văn số 62/CV-BCĐ ngày 18/3/2022 của Ban Chỉ đạo 

chuyển đổi số tỉnh Ninh Bình về việc triển khai thực hiện Quyết định số 27/QĐ-

UBQGCĐS ngày 15/3/2022 của Uỷ ban Quốc gia về chuyển đổi số. 

Sở Tài chính nhận được Công văn số 354/STTTT-CNBCVT ngày 

31/3/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc xin ý kiến góp ý Dự thảo 

Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Ninh Bình thực hiện 

Quyết định số 27/QĐ-UBQGCĐS ngày 15/3/2022 của Ủy ban Quốc gia về 

chuyển đổi số năm 2022. 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, sau khi nghiên cứu, Sở Tài chính tham gia ý 

kiến như sau:  

1. Về mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch: Dự thảo Kế hoạch 

đang áp theo các chỉ số, mục tiêu chung của toàn quốc tại Quyết định số 27/QĐ-

UBQGCĐS ngày 15/3/2022 của Uỷ ban Quốc gia về chuyển đổi số, đề nghị Sở 

Thông tin và Truyền thông rà soát, đánh giá, xác định các mục tiêu, nhiệm vụ 

trọng tâm cụ thể phù hợp với tình hình của tỉnh để Kế hoạch được triển khai, 

thực hiện đảm bảo khả thi, hiệu quả. 

2. Ngày 14/3/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 225/QĐ-UBND 

về việc thành lập Ban chỉ đạo triển khai áp dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn 

tỉnh Ninh Bình, trong đó đồng chí Cục trưởng Cục thuế tỉnh làm Phó Trưởng 

ban thường trực. Ban chỉ đạo có trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai, tham 

mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo việc tổ chức triển khai hóa đơn điện tử trên địa 

bàn tỉnh. Tuy nhiên, Cục trưởng Cục thuế tỉnh không phải là thành viên Ban chỉ 

đạo chuyển đổi số tỉnh Ninh Bình. 



   

Tại Điều 2 Quyết định số 27/QĐ-UBQGCĐS ngày 15/3/2022 của Ủy ban 

quốc gia về chuyển đổi số ban hành Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia 

về chuyển đổi số năm 2022 quy định: “Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương và Ban chỉ đạo chuyển đổi số của các bộ, ngành, địa phương 

chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ được giao, chỉ đạo xây dựng 

kế hoạch hành động cụ thể để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm chi tiết theo 

từng tháng”. 

Do đó, Sở Tài chính đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu cho 

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hành động trong đó nhiệm vụ Phổ cập 

hóa đơn điện tử giao Cục thuế tỉnh chủ trì thực hiện. 

Trên đây là ý kiến tham gia của Sở Tài chính, đề nghị Sở Thông tin và 

Truyền thông tổng hợp, hoàn thiện dự thảo, báo cáo theo quy định./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, HCSN. ĐP(01). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

 

Hoàng Văn Kiên 
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