
 

Kính gửi:    

- Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Chỉ thị số 02/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 và tiếp tục phát triển Chính quyền điện tử hướng đến Chính quyền số, 

thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị 

khẩn trương triển khai thực hiện một số nội dung, nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố 

a)  Tổ chức phổ biến, quán triệt tới toàn bộ các tổ chức, cá nhân liên quan 

về việc tăng cường quản lý đầu tư bảo đảm 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, thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. 

b)  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. Tăng cường 

kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, hạn chế thu thập lại dữ liệu 

(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). 

c) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh để 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, hải quan, ngân hàng, giấy phép lái xe, bảo 

hiểm y tế, giáo dục và an sinh xã hội đúng lộ trình theo quy định. 

d)  Đẩy mạnh ứng dụng 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 nhà nước trên địa bàn tỉnh. 

đ) Tăng cường ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong công 

tác quản lý nhà nước và ứng dụng chuyên ngành; đẩy mạnh tuyên truyền, thúc 

đẩy người dân, doanh nghiệp khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức 

độ 3, 4 hiệu quả. 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH BÌNH  
 

Số:        /UBND - VP6 

V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số  

02/CT-TTg ngày 26/4/2022  

của Thủ tướng Chính phủ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Ninh Bình, ngày         tháng 6 năm 2022 
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2. Sở Thông tin và Truyền thông 

a) Tham mưu UBND tỉnh ban hành và tổ chức triển khai thực hiện Kế 

hoạch 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, xã hội số trên địa bàn tỉnh theo 

Quyết định số 186/QĐ-BTTTT ngày 11/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông về phê duyệt Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền 

tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã 

hội số; trong đó, ưu tiên thúc đẩy sử dụng các nền tảng số Việt Nam phục vụ 

nhu cầu thiết yếu của người dân thuộc các lĩnh vực liên lạc, mua sắm, giải trí, 

sức khỏe, học tập, du lịch, đi lại, ăn uống và bảo đảm an toàn thông tin mạng. 

b) Tham mưu xây dựng Kế hoạch sử dụng hoặc dịch chuyển lên nền tảng 

điện toán đám mây, trong đó đặc biệt chú trọng tới việc rà soát, đánh giá, bảo 

đảm trung tâm dữ liệu và nền tảng, dịch vụ điện toán đám mây phục vụ chính 

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

an ninh mạng. 

c) Triển khai hoặc thí điểm triển khai Nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu 

tổng hợp của tỉnh nhằm lưu trữ tập trung, tổng hợp phân tích, xử lý dữ liệu về 

phát triển kinh tế - xã hội từ các nguồn khác nhau, từ đó tạo ra thông tin mới, 

dịch vụ dữ liệu mới phục vụ Chính quyền điện tử, Chính quyền số. Hoàn thành 

trong tháng 12 năm 2022. 

d) Thúc đẩy sử dụng dịch vụ công trực tuyến ở mức độ cao, nghiên cứu, 

tham mưu UBND tỉnh ban hành chính sách khuyến khích người dân, doanh 

nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến như: giảm thời gian xử lý hồ sơ, giảm lệ 

phí thực hiện dịch vụ công trực tuyến; kết nối, đồng bộ dữ liệu giám sát đo 

lường mức độ sử dụng dịch vụ công trực tuyến từ Cổng Dịch vụ công/Hệ thống 

một cửa điện tử của 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 phủ số. 

e) Thực hiện công khai danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung, danh mục các 

dịch vụ chia sẻ dữ liệu theo quy định. Khẩn trương hoàn thành kho dữ liệu dùng 

chung tỉnh; triển khai giải pháp kết nối, tích hợp đầy đủ các dữ liệu thuộc Danh 

mục dữ liệu dùng chung của tỉnh về Kho dữ liệu dùng chung để chia sẻ, khai 

thác cho các cơ quan nhà nước theo quy định. 

f) Phối hợp Công an tỉnh hướng dẫn các sở, ngành và địa phương 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 quyêt 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, hải quan, ngân hàng, giấy 

phép lái xe, bảo hiểm y tế, giáo dục và an sinh xã hội theo đúng lộ trình. 

g) 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 tháng 01 năm 2022 và Quyết định số 

422/QĐ-TTg ngày 04 tháng 04 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ. 

h) Thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp 
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nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công 

tỉnh, bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã theo đúng quy định. 

i) Nâng cao năng lực, 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. 

j) Thực hiện việc chuyển đổi IPv6 theo đúng lộ trình tại Kế hoạch 

130/KH-UBND ngày 26/11/2019 của UBND tỉnh Ninh Bình triển khai chuyển 

đổi địa chỉ Internet thế hệ 6 (IPv6) trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 

2019-2022. 

k) Tổ chức triển khai đầy đủ các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin 

mạng, cụ thể là phần mềm nội bộ do đơn vị chuyên nghiệp phát triển, 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, 

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

lý, vận hành theo mô hình 4 lớp theo Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 07 tháng 6 

năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ. 

l) 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; 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. 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. 

m) Tham mưu xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch bồi 

dưỡng, tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh về chuyển 

đổi số, phát triển Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số theo kế hoạch hàng 

năm, trong đó đặc biệt chú trọng tới bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng khai thác dữ 

liệu và bảo đảm an toàn thông tin mạng; huy động nguồn lực xã hội cùng tham 

gia bồi dưỡng, tập huấn cho mạng lưới Tổ 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. 

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

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

phường, xã với nòng cốt là đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin, có sự 

tham gia của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nông dân tỉnh, 

Liên minh Hợp tác xã, Hội Liên hiệp Phụ nữ và đại diện các doanh nghiệp bưu 

chính, viễn thông, công nghệ thông tin tại mỗi địa phương; tham gia vào Mạng 

lưới công nghệ số cộng đồng toàn quốc. 

o) Tổng hợp, đôn đốc tình hình triển khai thực hiện của các Sở, ban, 

ngành và UBND các huyện, thành phố; tham mưu UBND tỉnh báo cáo tình 

hình sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước cho Chính quyền điện tử, Chính 
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quyền số, công nghệ thông tin, chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh gửi Bộ Thông 

tin và Truyền thông theo quy định. 

p) Phối hợp các thành viên Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh và Tổ công 

tác giúp việc Ban Chỉ đạo theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, 

đơn vị, địa phương thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ tại Văn bản này, kịp thời 

báo cáo UBND tỉnh. 

q) Định kỳ hằng năm thực hiện đo lường, đánh giá, công bố xếp hạng 

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

chức thuộc tỉnh. Thời hạn hoàn thành: tháng 12 hằng năm. 

3. Văn phòng UBND tỉnh 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, đơn 

vị, tổ chức liên quan duy trì, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung 

tâm phục vụ hành chính công của tỉnh, tập trung đầu tư, triển khai các giải pháp 

đưa Trung tâm trở thành hạt nhân trong tiến trình Chuyển đổi số của tỉnh; phối 

hợp với Bưu điện tỉnh trong việc hỗ trợ, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử 

dụng dịch vụ công trực tuyến bảo đảm gia tăng số lượng hồ sơ giải quyết trên 

môi trường mạng; triển khai mô hình thu phí, lệ phí trực tiếp, trực tuyến tại Bộ 

phận một cửa cấp xã. 

- Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, vận hành, khai thác và sử dụng có 

hiệu quả các hệ thống thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành 

của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; Triển khai, phát triển Trung tâm điều 

hành thông minh (IOC) của tỉnh phục vụ chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, 

Ban chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh theo thời gian thực, có các công cụ phân tích dữ 

liệu, dự báo hỗ trợ chỉ đạo, điều hành dựa trên dữ liệu số. 

4. Sở Tài chính 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, căn cứ khả năng 

cân đối ngân sách, tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí chi thường xuyên 

ngân sách tỉnh để thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng, phát triển Chính quyền 

điện tử hướng tới Chính quyền số, thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh theo 

quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản có liên quan. 

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông và các 

đơn vị có liên quan tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn cho các dự án 

đầu tư công nhằm để thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Chính 

quyền điện tử, chuyển đổi số trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng 

năm; hướng dẫn quản lý đầu tư theo quy định hiện hành. 

6. Sở Nội vụ 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành các chương trình, kế hoạch về công 

tác cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030 và hàng năm; trong đó, trọng 

tâm là cải cách hành chính gắn với xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, 

chuyển đổi số. 
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- Hoàn thiện công tác cập nhập dữ liệu hồ sơ công chức, viên chức trong 

toàn tỉnh. Liên thông Cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức quốc gia. 

- Ưu tiên bố trí trong kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm các lớp tập 

huấn nâng cao kỹ năng, kiến thức công nghệ thông tin, xây dựng Chính quyền 

điện tử, chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Phối hợp 

với Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu quy định, hướng dẫn về tiêu 

chuẩn trình độ, năng lực và chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức 

đảm nhận vị trí việc làm công nghệ thông tin, đảm bảo năng lực triển khai xây 

dựng Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số. 

7. Công an tỉnh 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan về triển khai Đề 

án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ 

chuyển đổi số quốc gia (gọi tắt là đề án 06) trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục phối 

hợp kết nối, chia sẻ dữ liệu quốc gia về dân cư, cấp thẻ căn cước công dân, tài 

khoản định danh và xác thực điện tử để phục vụ thực hiện các dịch vụ công 

trực tuyến. 

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, có khó khăn, vướng mắc,  

các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo đề xuất, tham mưu UBND tỉnh (qua Sở 

Thông tin và Truyền thông) để xem xét, xử lý./. 

 

Nơi nhận:  

- Lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành của tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Cổng TTĐT tỉnh;   

- Lưu: VT, VP6. 
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TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Tống Quang Thìn 
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