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Thực hiện Thông báo số 02-TB/BCĐCĐS, ngày 24/11/2022 của Ban Chỉ 

đạo Chuyển đổi số tỉnh về kết luận của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số về tình hình, kết 

quả thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số; phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian 

tới. 

Để tiếp tục góp phần thực hiện có hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ về thực 

hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy 

khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh yêu cầu cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở thực hiện 

tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở tăng cường tuyên truyền, quán triệt sâu sắc 

quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số đến cán bộ, đảng viên, công chức 

viên chức, người lao động, nhất là người đứng đầu cấp ủy nhận thức rõ được vai 

trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình hành 

động tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện tình hình của cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp; xem chuyển đổi số là công cụ tiết kiệm về nguồn lực góp phần thực hiện 

nhanh nhất các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp. 

2. Tập trung xây dựng, phát triển chính quyền số, tiếp tục hoàn thiện hệ 

thống cơ sở dữ liệu đưa vào sử dụng trên cơ sở dữ liệu mở khai thác thuận tiện, 

phục vụ cho hoạt động quản lý nhà nước và nhu cầu của người dân. 

Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo trong cung cấp 

dịch vụ công trực tuyến, nâng cao tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận, xử 

lý trực tuyến, phấn đấu đến năm 2023 trên 70% hồ sơ được tiếp nhận giải quyết 

trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng hồ sơ các thủ tục hành chính được công bố thực 

hiện trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn tỉnh. Xem đây là một trong những giải 

pháp đột phá xây dựng, phát triển chính quyền số; gắn với đánh giá, phân loại chất 

lượng tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao 

động trong toàn đảng bộ Khối. 

3. Phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh triển khai hiệu quả chương 

trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, trong đó xác định rõ vai trò định hướng, 

nội dung hỗ trợ của Nhà nước và tổ chức thực hiện chuyển đổi số của doanh 
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nghiệp; đồng thời nghiên cứu ban hành chính sách thu hút, tạo điều kiện doanh 

nghiệp chuyển đổi số phát triển, gắn với ưu tiên đầu tư phát triển các ngành kinh tế 

trọng điểm của tỉnh. Đẩy mạnh hoạt động thương mại điện tử, đưa các sản phẩm 

lên các sàn giao dịch điện tử sử dụng hóa đơn điện tử, phổ cập chữ ký số. 

4. Phối hợp với các ngành chức năng tăng cường các giải pháp hỗ trợ, tạo 

điều kiện để phát triển dịch vụ phục vụ xã hội góp phần xây dựng và phát triển xã 

hội số; tiếp tục thí điểm nhân rộng viễn thông băng thông rộng để phục vụ tốt hơn 

nhu cầu của người dân. Quan tâm đào tạo, tập huấn bổ sung kiến thức số; phát huy 

tốt vai trò phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng 

số cho người dân, để người dân mong muốn, chủ động, tích cực sử dụng dịch vụ 

công trực tuyến, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động sản 

xuất, kinh doanh và đời sống (như: Chăm sóc sức khỏe, thanh toán hóa đơn điện 

nước, cước điện thoại, mạng internet...). 

5. Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở tiếp tục rà soát, nghiên cứu, đề xuất cấp có 

thẩm quyền xây dựng các cơ chế chính sách đủ mạnh để huy động nguồn lực đầu 

tư từ xã hội thực hiện chuyển đổi số; nhất là cơ chế chính sách đào tạo nguồn nhân 

lực, sử dụng hiệu quả cơ sở đào tạo trong tỉnh để đào tạo nguồn nhân lực chuyển 

đổi số; cơ chế chính sách tạo điều kiện, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển trên các lĩnh 

vực trọng điểm; cơ chế tạo điều kiện và phát huy năng lực, thế mạnh của các đối 

tác chiến lược đã ký kết thỏa thuận với tỉnh, như: VNPT, Viettel, FPT trong hợp tác 

thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 

6. Tiếp tục quán triệt sâu kỹ và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả 

Kế hoạch số 86-KH/ĐUK, ngày 15/4/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về 

thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 29/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

về chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030. 

Yêu cầu cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở quan tâm triển khai thực hiện. 

 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy, 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 

- Thường trực Đảng ủy Khối, 

- Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở, 

- Lưu VP, Ban Tuyên giáo Đảng ủy. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

 

Trần Văn Bắc 
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