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KẾ HOẠCH 

Triển khai thí điểm xây dựng mô hình  

“Chính quyền số cấp huyện” trên địa bàn thành phố Tam Điệp 

 

I. CĂN CỨ LẬP KẾ HOẠCH 

- Quyết định số 749   -TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng chính phủ về 

Phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến 

năm 2030”; 

- Quyết định số 942   -TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 

2021-2025, định hướng đến năm 2030; 

- Nghị quyết số 0 -NQ/TU ngày 20/4/2021 của Ban chấp hành  ảng bộ tỉnh 

về xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến 

năm 2030; 

- Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 09/3/2021 của UBND tỉnh Ninh Bình về 

Ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số và 

bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Ninh Bình năm 202 ; 

- Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 12/7/2021 của UBND tỉnh về triển khai 

thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 20/4/2021 của Ban chấp hành  ảng bộ 

tỉnh về xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng 

đến năm 2030; 

- Văn bản số 13/UBND-PVHCC ngày 28/06/2021 của UBND tỉnh về việc 

triển khai thực hiện thí điểm xây dựng mô hình “Chính quyền số cấp huyện” trên 

địa bàn thành phố Tam  iệp. 

II. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

  y dựng thành công mô hình thí điểm về “Chính quyền số cấp huyện” của 

tỉnh trên địa bàn thành phố Tam  iệp, trên cơ s  đảm bảo nguyên t c lấy ngư i 

d n, doanh nghiệp làm trung t m để x c định, lựa ch n c c mục tiêu, nhiệm vụ, 
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giải ph p trong x y dựng Chính quyền số của thành phố và tổ chức triển  hai thực 

hiện, hoàn thành, hiệu quả c c mục tiêu đề ra   

2. Mục tiêu cụ thể 

- 80  h  sơ công việc tại thành phố và 60  h  sơ công việc tại cấp x  được 

quản lý, xử lý và lu n chuyển hoàn toàn trên môi trư ng mạng (trừ h  sơ công việc 

thuộc phạm vi bí mật nhà nước)  

-  00  văn bản (trừ văn bản mật theo quy định) trao đổi giữa c c cơ quan 

 ảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và c c tổ chức chính trị x  hội trên địa bàn 

thành phố được thực hiện dưới dạng điện tử, được  ý số theo quy định  

- 100% dịch vụ công đ p ứng yêu cầu được cung cấp trực tuyến mức độ 4, được 

thực hiện truy cập trên nhiều phương tiện  h c nhau, bao g m cả thiết bị di động; Tỷ 

lệ h  sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên tổng số h  sơ đạt ít 

nhất 50   

-  00  h  sơ thủ tục hành chính được cập nhật trên Cổng dịch vụ công và hệ 

thống Một của điện tử của tỉnh và xử lý hoàn toàn trực tuyến  

- Tối thiểu 80% ngư i dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến 

trên địa bàn thành phố được định danh và xác thực thông suốt, hợp nhất trên Cổng 

dịch vụ công và hệ thống Một cửa điện tử của tỉnh. 

- Tối thiểu 90  ngư i dân, doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục 

hành chính. 

-  00  công t c b o c o được thực hiện trên hệ thống thông tin báo cáo. 

 - 100% hoạt động chỉ đạo, điều hành và quản trị nội bộ của cơ quan nhà 

nước được thực hiện trên nền tảng quản trị tổng thể, thống nhất; 

- UBND thành phố và 100% UBND cấp phư ng, xã sẵn sàng phục vụ trực 

tuyến bất cứ  hi nào ngư i dân và doanh nghiệp cần. 100% công chức, viên chức 

được g n định danh số trong xử lý công việc. 

- 80% dữ liệu quản lý của các cơ quan hành chính nhà nước được số hóa, lưu 

trữ tập trung tại Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh và đưa vào khai thác hiệu quả   

- 50% hoạt động  iểm tra của c c cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện 

thông qua môi trư ng số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý  
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- N ng cấp hệ thống mạng LAN, hệ thống m y tính, ph t triển mạng wifi tại 

 00  trụ s  c c cơ quan đơn vị  

- 100% cán bộ, công chức, viên chức được tập huấn, b i dưỡng, phổ cập kỹ 

năng số cơ bản; 50% cán bộ, công chức, viên chức được tập huấn, b i dưỡng kỹ 

năng ph n tích,  hai th c dữ liệu và công nghệ số. 

- Tối thiểu 80% ngư i d n trên địa bàn thành phố có h  sơ số về sức khỏe cá 

nhân. Mỗi trạm y tế x  đều triển khai hoạt động quản lý trên môi trư ng số; Trung 

tâm y tế thành phố triển khai h  sơ bệnh  n điện tử, thanh toán viện phí không 

dùng tiền mặt. 

- 100% h c sinh Tiểu h c, THCS trên địa bàn có h  sơ số về việc h c tập cá 

nhân. C c trư ng Tiểu h c và THCS trên địa bàn đều triển khai hoạt động quản lý 

dạy và h c trên môi trư ng số. Triển khai thanh toán h c phí không dùng tiền mặt. 

- Hạ tầng mạng băng thông rộng c p quang phủ trên  00  hộ gia đình; phổ 

cập dịch vụ mạng di động 4G 5G và điện thoại di động thông minh; tỷ lệ ngư i 

dân có tài khoản thanh to n điện tử trên 50   

- Thành phố Tam  iệp đứng đầu về ph t triển chính quyền số trong c c địa 

phương của tỉnh. 

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN 

1. Nhiệm vụ và giải ph p chủ yếu theo phụ lục  , phụ lục 2, phụ lục 3 kèm 

theo  ế hoạch này  

2. Th i gian thực hiện 24 tháng, từ  ngày 01 th ng 8 năm 202   

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

 Hàng năm ưu tiên bố trí  inh phí để thực hiện  ế hoạch bao g m:  

- Ngân sách nhà nước theo phân cấp ng n s ch nhà nước hiện hành. 

-  inh phí được l ng ghép với c c chương trình,  ế hoạch, đề  n  h c c  liên quan  

- Các ngu n kinh phí hợp ph p  h c theo quy định của pháp luật. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Ban Chỉ đạo Xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số th nh phố 

 Chỉ đạo đôn đốc, kiểm tra, gi m s t và điều phối chung việc tổ chức triển khai 

thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch. 
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2. Văn phòng HĐND v  UBND thành phố 

- Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện việc rà soát chuẩn hóa 

các thủ tục hành chính từ cấp huyện tới cấp xã. 

- Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện gi m s t, hướng dẫn 

việc triển khai hệ thống Quản lý văn bản điều hành tại c c đơn vị, phòng ban nhằm 

phục vụ tốt công tác chỉ đạo điều hành của UBND thành phố. 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch xây dựng dự toán kinh phí 

thực hiện c c chương trình, dự án, hạng mục công nghệ thông tin và truyền thông trình 

UBND thành phố xem xét, phê duyệt. 

3. Phòng Văn hóa - Thông tin 

- Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các 

nhiệm vụ của Kế hoạch này; triển khai xây dựng và thực hiện các Kế hoạch về 

công nghệ thông tin một cách có hiệu quả; phối hợp, hướng dẫn các phòng ban, đơn 

vị trực thuộc UBND thành phố triển khai công tác ứng dụng, phát triển công nghệ 

thông tin và xây dựng Chính quyền điện tử đạt mục tiêu kế hoạch đề ra. 

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng H ND và UBND thành phố và c c cơ 

quan, đơn vị liên quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước, khai thác, vận hành, 

đảm bảo an toàn, an ninh thông tin đối với các hệ thống thông tin quan tr ng, nền 

tảng của tỉnh. 

- Chủ trì, phối hợp với c c đơn vị liên quan triển khai cung cấp chứng thư số, chữ 

ký số cho các tổ chức và c  nh n trên địa bàn thành phố. 

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Chủ trì, phối hợp với Văn phòng H ND và UBND thành phố và  c c đơn vị 

c  liên quan tham mưu cho UBND thành phố bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch 

theo quy định hiện hành. 

5. Phòng Giáo dục v  đ o tạo 

- Xây dựng kế hoạch triển khai các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin 

một cách tổng thể, đ ng bộ đảm bảo tính liên thông dữ liệu tất cả các hoạt động 

trong nhà trư ng, hướng đến thực hiện chuyển đổi số trong công tác quản lý giáo 

dục, triển khai hệ sinh thái giáo dục thông minh. Các giải pháp triển khai cần 

hướng đến việc tăng cư ng mối liên hệ giữa nhà trư ng và phụ huynh h c sinh qua 

ứng dụng trên các thiết bị thông minh. 
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- Hoàn thành việc triển khai ứng dụng h c tập và thi trực tuyến đến tất cả các 

trư ng theo kế hoạch của S  Giáo dục và  ào tạo và của UBND tỉnh. 

6. Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc;   ND         ph  ng 

- Căn cứ Kế hoạch này c c đơn vị xây dựng Kế hoạch ứng dụng công nghệ 

thông tin của đơn vị phù hợp với tình hình, điều kiện cụ thể của đơn vị mình. 

- Nêu cao trách nhiệm của ngư i đứng đầu trong việc ứng dụng công nghệ 

thông tin, xây dựng chính quyền điện tử; coi đ y là nhiệm vụ tr ng tâm trong việc 

cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị. 

- Thực hiện đầu tư, mua s m, thuê dịch vụ công nghệ thông tin phải tuân thủ 

các tiêu chuẩn, quy chuẩn của Bộ Thông tin và Truyền thông, phù hợp với Kiến 

trúc Chính quyền điện tử của tỉnh; đ p ứng các yêu cầu về tích hợp, kết nối, chia 

sẻ, đ ng bộ dữ liệu và đảm bảo bảo mật, an toàn, an ninh thông tin. 

 - Riêng UBND phư ng B c Sơn ngoài các nhiệm vụ nêu trên, phối hợp với 

c c cơ quan, đơn vị có liên quan hoàn thiện việc xây dựng Kế hoạch triển khai thực 

hiện mô hình thí điểm chuyển đổi số cấp x  năm 202 . 

Trên đ y là  ế hoạch triển khai thí điểm xây dựng mô hình “Chính quyền số 

cấp huyện” tại thành phố Tam  iệp, yêu cầu Thủ trư ng c c cơ quan, đơn vị 

nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch   ịnh kỳ báo cáo kết quả thực 

hiện về UBND thành phố và Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử thành phố 

(qua Văn phòng HĐND và UBND thành phố) trước ngày 20 tháng cuối quý./. 

 

Nơi nhận:  
- UBND tỉnh; (để b/c) 

- S  Thông tin và Truyền thông; (để b/c) 

- Thư ng trực Thành ủy; (để b/c) 

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố; 

- C c phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố; 

- C c đơn vị có liên quan; 

- UBND c c phư ng, xã; 

- Lưu: VT  

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Mạnh Hùng 
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