
UBND TỈNH NINH BÌNH   
SỞ TÀI CHÍNH   

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:              /STC-HCSN 

V/v tổ chức Diễn đàn đổi mới, 

sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số 

trong các cơ quan, doanh nghiệp 

 

Ninh Bình, ngày       tháng 7 năm 2022 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình 

Căn cứ Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 22/02/2022 của UBND tỉnh Ninh 

Bình về Phát triển chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin 

mạng tỉnh Ninh Bình năm 2022 (sau đây gọi là Kế hoạch 33/KH-UBND); 

Sở Tài chính nhận được Công văn số 470-CV/VPTU ngày 16/6/2022 của 

Văn phòng Tỉnh ủy về việc đề nghị cấp kinh phí bổ sung năm 2022 (gửi kèm 

theo Công văn số 393-CV/ĐUK ngày 27/4/2022 của Đảng ủy Khối Cơ quan và 

Doanh nghiệp tỉnh về việc thẩm định dự toán kinh phí tổ chức Diễn đàn; Công 

văn số 431/STTTT-CNBCVT ngày 19/4/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông 

về việc ý kiến đối với đề xuất của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh 

để thực hiện nhiệm vụ tại Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 22/02/2022 của 

UBND tỉnh Ninh Bình).  

Sau khi nghiên cứu, xem xét, Sở Tài chính báo cáo UBND tỉnh như sau: 

- Nhiệm vụ "Tổ chức Diễn đàn đổi mới, sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số 

trong các cơ quan, doanh nghiệp" nằm tại mục 4 phần VI (Nhóm nhiệm vụ, dự 

án nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng số, phát triển nguồn nhân lực) Phụ lục 

số 03 kèm theo Kế hoạch 33/KH-UBND, theo đó: Đảng ủy khối Cơ quan và 

Doanh nghiệp tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư là các đơn vị chủ trì, phối hợp với 

Sở Thông tin Truyền thông, các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện với mục 

tiêu “Kết nối các doanh nghiệp công nghệ, nền tảng số với cộng đồng doanh 

nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong các doanh 

nghiệp, phát triển kinh tế số trên địa bàn tỉnh”.  

Tại Công văn số 393-CV/ĐUK ngày 27/4/2022, Đảng ủy Khối Cơ quan và 

Doanh nghiệp tỉnh đề nghị cấp kinh phí tổ chức Diễn đàn đổi mới, sáng tạo, 

chuyển đổi số trong các cơ quan, doanh nghiệp tỉnh, kèm theo danh sách khách 

mời gồm có: Thứ trưởng các Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và 

Công nghệ; Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam, đại diện 



2 

các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; các đảng ủy, chi 

ủy trực thuộc Đảng ủy khối..., tuy nhiên chưa có sự phối hợp với Sở Kế hoạch 

và Đầu tư là để xác định lựa chọn các doanh nghiệp tham dự diễn đàn theo mục 

tiêu đã đề ra tại Kế hoạch 33/KH-UBND.  

- Tại Công văn số 431/STTTT-CNBCVT ngày 19/4/2022 của Sở Thông tin 

và Truyền thông có ý kiến về các nội dung đề xuất của Đảng ủy khối các cơ 

quan và doanh nghiệp tỉnh mới chỉ đối chiếu với các nội dung nêu trong Kế 

hoạch số 33/KH-UBND mà chưa có ý kiến về thành phần tham dự diễn đàn, nội 

dung diễn đàn; chưa xem xét, đánh giá sự phù hợp với các nội dung, nhiệm vụ, 

đơn vị chủ trì thực hiện hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số theo 

chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 263/UBND-VP6 ngày 18/5/2021 của 

UBND tỉnh về việc triển khai Văn bản 1547/BTTTT-THH ngày 14/5/2021 của 

Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đề nghị phối hợp triển khai Chương trình 

hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số và Quyết định số 377/QĐ-

BTTTT ngày 26/3/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Chương 

trình hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số.  

- Bên cạnh đó tại mục 3 phần VI (Nhóm nhiệm vụ, dự án nâng cao nhận 

thức, phổ cập kỹ năng số, phát triển nguồn nhân lực) Phụ lục số 03 kèm theo Kế 

hoạch số 33/KH-UBND, nhiệm vụ "Tổ chức các hoạt động triển khai thúc đẩy 

chuyển đổi số doanh nghiệp, xác định chỉ số chuyển đổi số doanh nghiệp, tạo 

hệ sinh thái chuyển đổi số, phát triển kinh tế số trên địa bàn tỉnh" được 

UBND tỉnh dự kiến giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Thông tin và Truyền 

thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và các doanh nghiệp 

trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện với nội dung "phối hợp với Bộ Thông tin và 

Truyền thông, các doanh nghiệp công nghệ tổ chức các diễn đàn, hội nghị, hội 

thảo, các lớp tập huấn,... kết nối các doanh nghiệp công nghệ, nền tảng số và 

cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh".   

Do vậy, để đảm bảo việc triển khai các diễn đàn/hội nghị/hội thảo được 

hiệu quả, thiết thực, tránh chồng chéo, trùng lặp, Sở Tài chính đề nghị UBND 

tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên 

quan xây dựng dự thảo kế hoạch chi tiết cho “Nhóm nhiệm vụ, dự án về nâng 

cao nhận thức, phổ cập kỹ năng số, phát triển nguồn nhân lực” nêu tại phần VI 

Phụ lục số 03 kèm theo Kế hoạch số 33/KH-UBND báo cáo UBND tỉnh phê 

duyệt làm căn cứ để triển khai thực hiện.  
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Sở Tài chính trân trọng báo cáo và đề nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo để 

thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Văn phòng Tỉnh ủy;  

- Đảng ủy Khối cơ quan và DN tỉnh; 

- Lưu: VT, HCSN. BH (1). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 
 
 

Hoàng Văn Kiên 
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