
UBND TỈNH SƠN LA 

THANH TRA TỈNH 

 
Số:        /KH-TTr 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       

Sơn La, ngày       tháng       năm 2022 

 

 

KẾ HOẠCH 

Chuyển đổi số năm 2023 

 

Thực hiện Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 13/12/2022 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Sơn La năm 2023. 

Thanh tra tỉnh xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 như sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

- Cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Quyết định số 

292/QĐ-UBND ngày 13/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Kế 

hoạch Chuyển đổi số tỉnh Sơn La năm 2023, đẩy mạnh phát triển Chính quyền 

số, chuyển đổi số để nâng cao năng lực, hiệu lực trong hoạt động nhiệm vụ. 

 - Triển khai quyết liệt, đồng bộ; phân công rõ nhiệm vụ trong triển khai 

thực hiện; xác định rõ thời gian, nguồn lực thực hiện đối với từng nhiệm vụ. 

2. Mục tiêu cụ thể 

2.1. Chính quyền số 

- Nghiên cứu cung cấp dịch vụ công trực tuyến, số hóa hồ sơ, kết quả giải 

quyết đối với các thủ tục hành chính: Tiếp công dân (phần đặt lịch hẹn); xử lý 

đơn kiến nghị, phản ánh; giải quyết khiếu nại; tiếp nhận giải trình; thực hiện yêu 

cầu giải trình và kê khai TSTN. 

- 100% văn bản được trao đổi qua môi trường mạng dưới dạng văn bản 

điện tử, được ký số bằng chữ ký số theo quy định (trừ văn bản mật). 

- Thực hiện Hệ thống thông tin báo cáo phục vụ sự chỉ đạo, điều hành. 

- 25% hoạt động kiểm tra được thực hiện thông qua môi trường số và hệ 

thống thông tin của cơ quan. 

2.2. Bảo đảm an toàn thông tin 

- Tối thiểu 80% hệ thống thông tin được xác định cấp độ và triển khai 

phương án bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ. 

- Tối thiểu 90% thiết bị đầu cuối được cài đặt giải pháp bảo vệ.  

- 100% công chức được tuyên truyền, phổ biến về thói quen, trách nhiệm 

và kỹ năng cơ bản bảo đảm an toàn thông tin. 

- 100% công chức được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về an toàn thông tin. 

- 100% máy tính được cài đặt nền tảng phòng chống mã độc theo mô hình 

quản trị tập trung của tỉnh. 
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II. NHIỆM VỤ 

1. Nhận thức số 

- Tổ chức ngày Chuyển đổi số: Căn cứ Kế hoạch tổ chức ngày Chuyển đổi 

số của Chủ tịch UBND tham mưu ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện tại cơ 

quan, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, thiết thực. 

- Tìm kiếm những sáng kiến, cách làm, mô hình điển hình về chuyển đổi 

số của cơ quan nhà nước, của doanh nghiệp, của người dân trên địa bàn tỉnh để 

thực hiện tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng. 

- Xây dựng các mô hình chuyển đổi số thành công lan tỏa kinh nghiệm 

hay, cách làm tốt. 

- Tuyên truyền, hướng dẫn đến từng công chức tham gia vào Kênh truyền 

thông “Chuyển đổi số quốc gia” trên Zalo để được cập nhật kịp thời thông tin 

mới nhất về chuyển đổi số phục vụ công tác và đời sống. 

2. Thể chế số 

- Kiện toàn nhân sự để triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số, chính 

quyền số. 

- Thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số do người đứng đầu cơ quan làm 

trưởng ban, có sự tham gia của các đoàn thể. 

3. Hạ tầng số, dữ liệu số, nền tảng số, nhân lực số, kinh tế số 

- Nâng cấp, bổ sung máy tính, máy in, máy quét và các thiết bị chuyên 

dùng đảm bảo đáp ứng hoạt động chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. 

- Nghiên cứu xây dựng dữ liệu số dùng chung để phục vụ công tác chuyển 

đổi số của tỉnh. 

- Nghiên cứu xây dựng các nền tảng số phục vụ công tác quản lý, điều hành. 

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ứng dụng CNTT, phổ biến các văn 

bản quản lý Nhà nước về công nghệ số (thực hiện lồng ghép). 

- Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về triển khai Chuyển đổi số, ứng dụng 

số, kỹ năng số cho người dân và doanh nghiệp (qua Trang TTĐT cơ quan). 

4. An toàn thông tin mạng 

- Đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin và phương án bảo đảm an toàn 

hệ thống thông tin theo cấp độ đối với những hệ thống chưa phê duyệt. 

- Duy trì hệ thống phần mềm phòng, chống mã độc theo mô hình quản trị 

tập trung, tại máy trạm của người dùng cuối. 

- Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và kỹ năng bảo đảm an toàn 

thông tin. 

5. Chính quyền số 

5.1. Phát triển ứng dụng phục vụ người dân, doanh nghiệp 

- Tiếp tục triển khai sử dụng dịch vụ Bưu chính công ích. 

- Rà soát, đơn giản hoá, rút ngắn thời gian tiếp nhận và giải quyết TTHC. 
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- Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành phù hợp với chức 

năng, nhiệm vụ của cơ quan. 

- Tăng cường cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử cơ quan 

phục vụ nhu cầu của người dân, doanh nghiệp. 

5.2. Phát triển các hệ thống phục vụ chỉ đạo, điều hành 

- Tiếp tục triển khai hiệu quả các hệ thống dùng chung của tỉnh như: Hệ 

thổng Cổng thông tin điện tử; Hệ thống quản lý văn bản và điều hành; Hệ thống 

mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II; Hệ thống phòng, chống mã độc theo 

mô hình quản trị tập trung; Hệ thống thư công vụ. 

- Tiếp tục triển khai các Hệ thống thông tin: Hệ thống thông tin báo cáo; 

Hệ thống thông tin phục vụ họp; Hệ thống thông tin hỗ trợ thu thập và tính toán 

các chỉ số chính quyền số. 

5.3. Số hóa hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính 

Nghiên cứu số hóa hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính đang còn hiệu lực 

và có giá trị sử dụng từ bản giấy sang bản điện tử để lưu trữ, bảo quản lâu dài 

phục vụ cho việc tra cứu, tiếp cận, chia sẻ các thông tin về hồ sơ giải quyết 

TTHC đạt tỷ lệ tối thiểu tương ứng 70% để đảm bảo việc kết nối, chia sẻ dữ liệu 

trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử theo quy định Điều 

25, khoản 3, Điều 27 Nghị định 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ. 

(Chi tiết các nhiệm vụ tại phụ lục kèm theo) 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các Phòng Nghiệp vụ: Phối hợp với Văn phòng triển khai thực hiện 

Kế hoạch, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ được giao. 

2. Ban Biên tập Trang TTĐT cơ quan: Thực hiện các nhiệm vụ được 

giao theo Kế hoạch. 

3. Giao Văn phòng: 

- Tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số (trong đó, Văn phòng 

là bộ phận thường trực, có sự tham gia của đoàn thể) để triển khai các nhiệm 

vụ, giải pháp chuyển đổi số tại cơ quan. 

- Triển khai thực hiện kế hoạch; định kỳ tham mưu báo cáo theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023, yêu cầu các phòng nghiệp 

vụ, Văn phòng nghiêm túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận:         
- Sở Thông tin và Truyền thông (b/c); 

- Lãnh đạo cơ quan; 

- Các phòng Nghiệp vụ và Văn phòng (t/h); 

- Ban Biên tập Trang TTĐT cơ quan (đăng tải); 

- Lưu: VT, VP(T02b). 

 

CHÁNH THANH TRA 

 

 

 
 

 

Nguyễn Minh Hòa 

 



PHỤ LỤC 

DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI SỐ NĂM 2023 

(Kèm theo Kế hoạch số       /KH-TTr ngày 31/12/2022 của Thanh tra tỉnh) 
 

STT NHIỆM VỤ 

PHÒNG CHỦ 

TRÌ THỰC 

HIỆN 

PHÒNG 

PHỐI HỢP 

SẢN PHẨM, THỜI GIAN 

THỰC HIỆN 

I THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN    

1 
Tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 

năm 2023 
Văn phòng 

Các phòng 

nghiệp vụ 

Kế hoạch, Báo cáo: Thực hiện 

theo Kế hoạch của UBND tỉnh 

2 Chia sẻ bài toán, sáng kiến, cách làm về chuyển đổi số 

Ban Biên tập 

Trang TTĐT 

cơ quan 

Văn phòng 

Thực hiện thường xuyên. Báo cáo 

kết quả định kỳ (lồng ghép với 

Báo cáo Chuyển quyền số/Ứng 

dụng CNTT) 

3 
Tuyên truyền, hướng dẫn đến từng công chức tham gia vào 

Kênh truyền thông “Chuyển đổi số quốc gia”  trên Zalo 
Văn phòng 

Các phòng 

nghiệp vụ 

Văn bản tuyên truyền, hướng dẫn: 

Quý I, II/2023 (2 lần/năm) 

4 

Phối hợp với Đài Phát thanh – Truyền hình, Báo Sơn La, 

Cổng Thông tin điện tử tỉnh xây dựng tin bài/phóng sự tuyên 

truyền về thực hiện Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh 

Văn phòng 
Các phòng 

nghiệp vụ 

Khi có văn bản đề nghị phối họp 

của Đài Phát thanh – Truyền hình, 

Báo Sơn La, Cổng Thông tin điện 

tử tỉnh 

II CHÍNH QUYỀN SỐ    

5 

Rà soát nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng kĩ thuật CNTT (nâng 

cấp, bổ sung máy tính, máy in, máy quét và các thiết bị 

chuyên dùng theo đặc thù ngành) 

Văn phòng 
Các phòng 

nghiệp vụ 

Báo cáo: Lồng ghép với Báo cáo 

Chuyển quyền số/Ứng dụng 

CNTT 

6 

Đẩy mạnh việc sử dụng các ứng dụng đã triển khai một cách 

có hiệu quả: (1) Hệ thống thư điện tử công vụ; (2) Hệ thống 

Quản lý văn bản và điều hành; (3) Hệ thổng Cổng thông tin 

điện tử. 

Toàn thể công 

chức cơ quan 
Văn phòng 

Báo cáo: Lồng ghép với Báo cáo 

Chuyển quyền số/Ứng dụng 

CNTT 

7 
Nghiên cứu xây dựng kho dữ liệu chuyên ngành ngành thanh 

tra tỉnh Sơn La phục vụ công tác quản lý, điều hành 
Văn phòng 

Các phòng 

nghiệp vụ 
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8 

Triển khai Đề án: (1) Xây dựng đồng bộ các hệ thống thông 

tin quản lý điều hành phục vụ quản lý điều hành của các cơ 

quan nhà nước; (2) Triển khai các hệ thống thông tin giải 

quyết thủ tục hành chính đồng bộ. 

Văn phòng 
Các phòng 

nghiệp vụ 

Kế hoạch: Thực hiện theo Đề án 

của UBND tỉnh 

III XÃ HỘI SỐ    

9 
Đẩy mạnh việc ứng dụng các nền tảng thanh toán không dùng 

tiền mặt 
Văn phòng 

Các phòng 

nghiệp vụ 

Báo cáo: Lồng ghép với Báo cáo 

Chuyển quyền số/Ứng dụng 

CNTT 

10 

Tuyên truyền đến toán thể công chức cơ quan sử dụng ví điện 

tử (Momo, Zalo Pay...) Văn phòng 

Toàn thể 

công chức cơ 

quan 

Báo cáo: Lồng ghép với Báo cáo 

Chuyển quyền số/Ứng dụng 

CNTT 

IV BẢO ĐẢM AN TOÀN THÔNG TIN    

11 
Tiếp tục triển khai hệ thống phần mềm phòng, chống mã độc 

theo mô hình tập trung 
Văn phòng 

Toàn thể 

công chức cơ 

quan 

Báo cáo: Lồng ghép với Báo cáo 

Chuyển quyền số/Ứng dụng 

CNTT 

12 Tiếp tục triển khai Mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II Văn phòng 

Toàn thể 

công chức cơ 

quan 

Báo cáo: Lồng ghép với Báo cáo 

Chuyển quyền số/Ứng dụng 

CNTT 

13 
Tiếp tục nghiên cứu triển khai xác định cấp độ và triển khai 

phương án bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ 
Văn phòng 

Toàn thể 

công chức cơ 

quan 

Hồ sơ trình phương án bảo đảm an 

toàn thông tin theo cấp độ: Hoàn 

thành trước tháng 11/2023 

14 
Tuyên truyền, phổ biến về thói quen, trách nhiệm và kỹ năng 

cơ bản bảo đảm an toàn thông tin 
Văn phòng 

Toàn thể 

công chức cơ 

quan 

Kế hoạch; Báo cáo: Thực hiện 

trong quý II/2023 

V CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT    

15 Tự kiểm tra việc thực hiện công tác chuyển đổi số tại cơ quan Văn phòng 

Toàn thể 

công chức cơ 

quan 

Lồng ghép với công tác tự kiểm 

tra CCHC  
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