
ỦY  BAN  NHÂN  DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH TUYÊN QUANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 1633/UBND-THCBKS       Tuyên Quang, ngày  13 tháng 5 năm 2022 

V/v thực hiện Chỉ thị số 2/CT-TTg 

ngày 26/4/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ 

 

 
Kính gửi: 

 

 

 
- Các sở, ban, ngành; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 
 

Thực hiện Chỉ thị số 2/CT-TTg ngày 26/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

về phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số 

quốc gia (có Văn bản gửi kèm). 

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo: 

1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tại mục Kính gửi, các cơ quan, đơn vị 

liên quan theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phổ biến, tuyên truyền, triển 

khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 2/CT-TTg ngày 26/4/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ. Trong đó, tập trung thực hiện một số nội dung chủ yếu sau: 

- Thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển 

đổi số, phát triển Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số thuộc ngành, lĩnh vực, 

địa phương theo thẩm quyền và kế hoạch đã được tỉnh phê duyệt; 

- Triển khai sử dụng hoặc dịch chuyển lên nền tảng điện toán đám mây phục 

vụ Chính quyền số tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và yêu cầu bảo đảm an 

toàn thông tin, an ninh mạng; ưu tiên hình thức thuê dịch vụ chuyên nghiệp; 

- Thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu hiệu quả thông suốt giữa các cơ quan 

nhà nước bảo đảm tránh đầu tư chồng chéo, lãng phí, tuân thủ đúng quy định 

của Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ. Công khai 

danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung, danh mục các dịch vụ chia sẻ dữ liệu; hạn 

chế cung cấp thông qua hình thức văn bản đối với thông tin đã được khai thác 

qua hình thức kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin. Không thu 

thập lại dữ liệu hoặc yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp thông tin, dữ 

liệu khi thực hiện thủ tục hành chính nếu thông tin, dữ liệu này đã được cơ quan 

nhà nước kết nối, chia sẻ, trừ trường hợp thông tin, dữ liệu không bảo đảm yêu 

cầu về chất lượng, theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành hoặc pháp 

luật có quy định khác; 

- Phối hợp với Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và 

Truyền thông, các cơ quan liên quan chuẩn bị hạ tầng, các điều kiện đáp ứng yêu 

cầu về an toàn thông tin, an ninh mạng để kết nối các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ 

sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống thông tin phục vụ giải quyết thủ tục hành 

chính với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trước hết là các cơ sở dữ liệu về 

doanh nghiệp, thuế, ngân hàng, giấy phép lái xe, bảo hiểm y tế, giáo dục và an 
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sinh xã hội theo quy định tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 và 

Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022; 

- Ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử để cung cấp 

dịch vụ công trực tuyến, ưu tiên triển khai đối với các dịch vụ công thiết yếu nêu 

tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022, Quyết định số 422/QĐ-TTg 

ngày 04/4/2022; 

- Số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải 

quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa cấp tỉnh từ ngày 01/6/2022, cấp 

huyện từ 01/12/2022, cấp xã từ ngày 01/6/2023. Riêng 25 dịch vụ công thiết yếu 

theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 thực hiện số hóa từ ngày 

01/7/2022. Tập trung thực hiện có hiệu quả kế hoạch số hóa kết quả giải quyết 

thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 

08/4/2020; 

- Đẩy mạnh chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong văn bản điện tử, dịch 

vụ công trực tuyến, chứng thực bản sao điện tử từ bản chính, thực hiện thủ tục 

hành chính, chỉ đạo điều hành và xử lý công việc trên môi trường mạng. Tăng 

cường sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong việc 

ký số, xác thực dữ liệu số hóa; xác thực đăng nhập trong các hệ thống thông tin 

của các cơ quan, đơn vị, địa phương; 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức bồi dưỡng, tập huấn 

cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý về chuyển đổi số, phát 

triển Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số theo kế hoạch; huy động nguồn lực 

xã hội cùng tham gia bồi dưỡng, tập huấn mạng lưới công nghệ số cộng đồng để 

hỗ trợ người dân, doanh nghiệp sử dụng các nền tảng số và khi tham gia các 

hoạt động trên môi trường số; 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai các nhiệm 

vụ trọng tâm tại Quyết định số 27/QĐ-UBQGCĐS ngày 15/3/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số về ban hành Kế 

hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2022. 

2. Giao trách nhiệm 

2.1. Sở Thông tin và Truyền thông 

- Tổ chức phổ biến tới toàn bộ các tổ chức, cá nhân liên quan về tăng cường 

quản lý đầu tư đảm bảo hiệu quả, an toàn thông tin, an ninh mạng trong ứng dụng 

công nghệ thông tin, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, 

chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Trong đó lưu ý việc triển khai Hệ thống Trung tâm 

giám sát, điều hành thông minh (IOC) thiết thực, hiệu quả, bền vững. Thời hạn 

hoàn thành tháng 6 năm 2022. 

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai hoặc thí 

điểm Nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp cấp tỉnh phục vụ Chính quyền điện 

tử, Chính quyền số. Thời hạn hoàn thành tháng 12 năm 2022. 
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- Tham mưu thúc đẩy sử dụng dịch vụ công trực tuyến, trong đó chú trọng  

việc rà soát, tham mưu trình cấp có thẩm quyền ban hành chính sách giảm thời 

gian, phí, lệ phí khi thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; tổ 

chức kết nối, tích hợp để cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 

đáp ứng yêu cầu trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; giao chỉ tiêu về tỷ lệ dịch vụ 

công trực tuyến phát sinh hồ sơ và tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến đến từng cơ 

quan, đơn vị, địa phương; huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã 

hội, doanh nghiệp và cộng đồng trong việc phổ biến, hướng dẫn sử dụng dịch vụ 

công trực tuyến. Thời hạn hoàn thành tháng 6 năm 2022. 

- Triển khai thí điểm trợ lý ảo phục vụ người dân và doanh nghiệp thực 

hiện dịch vụ công trực tuyến. Thời hạn hoàn thành tháng 12 năm 2022. 

- Kết nối, đồng bộ dữ liệu giám sát đo lường mức độ sử dụng dịch vụ 

công trực tuyến từ Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh với 

Hệ thống đánh giá chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp của Cổng Dịch vụ 

công quốc gia, Hệ thống giám sát, đo lường mức độ sử dụng dịch vụ Chính 

quyền số, bảo đảm tận dụng, không thu thập lại các thông tin đã có. 

- Nâng cao chất lượng dịch vụ và mở rộng kết nối, giám sát, kiểm soát 

truy cập tập trung Mạng truyền số liệu chuyên dùng ổn định, thông suốt, kết nối 

bốn cấp hành chính từ Trung ương đến cấp xã để phục vụ Chính phủ số, Chính 

quyền số. Thời hạn hoàn thành tháng 9 năm 2022. 

- Tham mưu thực hiện việc chuyển đổi IPv6; trong đó, ưu tiên tập trung 

chuyển đổi IPv6 cho Cổng thông tin điện tử, dịch vụ công trực tuyến. Thời hạn 

hoàn thành tháng 12 năm 2022. 

- Tổ chức triển khai đầy đủ các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin mạng, 

tuân thủ theo quy trình Khung phát triển phần mềm an toàn; hệ thống thông tin 

triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ; hệ thống 

thông tin được kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng trước khi đưa vào sử 

dụng, nâng cấp, thay đổi, định kỳ theo quy định; hệ thống thông tin được quản 

lý, vận hành theo mô hình 4 lớp. 

- Hoàn thành phân loại, xác định, phê duyệt đề xuất cấp độ an toàn hệ 

thống thông tin và phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ 

phù hợp với quy định của pháp luật và tiêu chuẩn quốc gia về an toàn hệ thống 

thông tin theo cấp độ. Thời hạn hoàn thành: phân loại, xác định và phê duyệt đề 

xuất cấp độ hệ thống thông tin trước tháng 12 năm 2022; triển khai đầy đủ 

phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ các hệ thống thông 

tin đang vận hành trước tháng 6 năm 2023. 

- Thiết lập mạng lưới công nghệ số cộng đồng hỗ trợ triển khai Chính 

quyền số, kinh tế số và xã hội số từ Trung ương, tỉnh đến tận cấp đơn vị, cấp cơ 

sở, phường, xã, tổ, đội tham gia vào Mạng lưới công nghệ số cộng đồng toàn 

quốc. Thời hạn hoàn thành tháng 6 năm 2022. 
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- Báo cáo tình hình sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước cho Chính 

quyền điện tử, Chính quyền số, công nghệ thông tin, chuyển đổi số gửi Bộ 

Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân tỉnh. Thời hạn hoàn thành tháng 12 

hàng năm. 

- Định kỳ hàng năm thực hiện đo lường, đánh giá, công bố xếp hạng mức 

độ phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, chuyển đổi số đối với các cơ 

quan, đơn vị, địa phương. Thời hạn hoàn thành tháng 12 hàng năm. 

2.2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  

Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai ứng dụng 

Nền tảng dữ liệu số nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, thúc đẩy hoạt động chuyển 

đổi số nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thời gian hoàn thành tháng 9 năm 2022.  

2.3. Sở Tư pháp 

Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai 

thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính. 

2.4. Sở Tài chính 

Chủ trì tổng hợp, bố trí kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước hàng 

năm để thực hiện các nhiệm vụ phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, 

chuyển đổi số trên cơ sở đề án, kế hoạch đã được phê duyệt và đề xuất của các 

cơ quan, đơn vị, địa phương và khả năng cân đối ngân sách của địa phương theo 

quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn liên quan để 

triển khai Chính quyền điện tử, Chính quyền số, chuyển đổi số . 

2.5. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Chủ trì tổng hợp kế hoạch đầu tư công hàng năm trên cơ sở đề án, kế 

hoạch đã được phê duyệt và đề xuất của các cơ quan, đơn vị, địa phương theo 

nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đã được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt theo quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn liên quan 

để triển khai Chính quyền điện tử, Chính quyền số, chuyển đổi số. 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, 

thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch UBND tỉnh; 
- PCT UBND tỉnh Hoàng Việt Phương; 
- Như trên (thực hiện);  
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh; 
- Phó CVP UBND tỉnh; 
- Lưu VT, TGCNTT 02. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 
 

 

Hoàng Việt Phương 
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