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thực hiện
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I.

1
Kế hoạch Triển khai thí điểm xây dựng mô hình “Chính 

quyền số cấp huyện” tại thành phố Tam Điệp

Văn phòng HĐND - 

UBND thành phố

Phòng Văn hóa - 

Thông tin
Tháng 7/2021 Kế hoạch

2

Kế hoạch thực hiện Kế hoạch Triển khai thí điểm xây dựng 

mô hình “Chính quyền số cấp huyện” tại thành phố Tam 

Điệp của các cơ quan, đơn vị.

Các đơn vị trực thuộc; 

UBND các xã, phường

Phòng Văn hóa - 

Thông tin
Quý III/2022 Kế hoạch

3

Văn bản chỉ đạo rà soát, cung cấp đảm bảo 100% tổ chức, cá 

nhân trên địa bàn thành phố được cấp chữ ký số chuyên 

dùng và yêu cầu thường xuyên sử dụng.

Phòng Văn hóa - Thông 

tin

Văn phòng HĐND 

- UBND thành phố
Quý III/2022 Văn bản

4

Văn bản chỉ đạo rà soát, cung cấp đảm bảo 100% tổ chức, cá 

nhân là công chức, viên chức có Hộp thư điện tử công vụ và 

sử dụng thường xuyên.

Phòng Văn hóa - Thông 

tin

Văn phòng HĐND 

- UBND thành phố
Quý III/2022 Văn bản

5

Văn bản chỉ đạo, yêu cầu 100% các cơ quan, đơn vị thực 

hiện xử lý văn bản đến đúng quy trình; gửi văn bản đi bắt 

buộc phải sử dụng đầy đủ chữ ký số của cá nhân, tổ chức 

trên hệ thống Quản lý văn bản và điều hành (iOffice).

Phòng Văn hóa - Thông 

tin

Văn phòng HĐND 

- UBND thành phố
Quý III/2023 Văn bản

6

Văn bản chỉ đạo, yêu cầu 100% hồ sơ tiếp nhận giải quyết 

thủ tục hành chính được cập nhật trên hệ thống Một cửa điện 

tử và giải quyết đúng quy trình điện tử đã cấu hình trên hệ 

thống.

Văn phòng HĐND - 

UBND thành phố

Phòng Văn hóa - 

Thông tin
Quý III/2022 Văn bản

7
Văn bản chỉ đạo của UBND thành phố về xây dựng chính 

quyền điện tử, chuyển đổi số.

Văn phòng HĐND - 

UBND thành phố

Phòng Văn hóa - 

Thông tin
2021 - 2023

Văn bản chỉ 

đạo

Nhóm các văn bản

Phụ luc 2: Danh mục các văn bản, chương trình, hoạt động

(Kèm theo Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 30/7/2021 của UBND thành phố)



2
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8

Quy chế phối hợp giữa các cơ quan nhà nước với các cơ 

quan Đảng, Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố, các tổ 

chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp về thực hiện xây 

dựng chính quyền số

Văn phòng HĐND - 

UBND thành phố

Phòng Văn hóa - 

Thông tin; Văn 

phòng Thành ủy; 

MTQVN thành 

phố

Quý IV/2021

Quyết định 

ban hành Quy 

chế

9

Bộ tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành, kết quả lãnh đạo, 

chỉ đạo triển khai các giải pháp xây dựng chính quyền điện 

tử, chuyển đổi số của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị.

Phòng Nội vụ
Các đơn vị liên 

quan
Quý IV/2021

Quyết định 

ban hành

10

Kế hoạch tuyên truyền Kế hoạch Triển khai thí điểm xây 

dựng mô hình “Chính quyền số cấp huyện” tại thành phố 

Tam Điệp.

Phòng Văn hóa - Thông 

tin

Các cơ quan, đơn 

vị liên quan
Quý IV/2021 Kế hoạch

11
Xây dựng quy chế quản lý, vận hành Trung tâm giám sát, 

điều hành thông minh (IOC) của thành phố

Phòng Văn hóa - Thông 

tin

Các cơ quan, đơn 

vị liên quan
Quý I/ 2022

Quyết định 

ban hành Quy 

chế

12
Văn bản hướng dẫn định danh số đối với công chức, viên 

chức

Phòng Văn hóa - Thông 

tin

Các cơ quan, đơn 

vị liên quan
Quý II/2022 Văn bản

13
Văn bản đôn đốc, hướng dẫn thực hiện Bộ quy tắc ứng xử 

trên môi trường mạng.

Phòng Văn hóa - Thông 

tin

Các cơ quan, đơn 

vị liên quan

Theo lộ trình, 

hướng dẫn 

của tỉnh

Văn bản

14 Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung thành phố Tam Điệp.
Văn phòng HĐND - 

UBND thành phố

Các đơn vị liên 

quan

Theo lộ trình, 

hướng dẫn 

của tỉnh

Quyết định 

ban hành

15 Danh mục dữ liệu mở thành phố Tam Điệp.
Văn phòng HĐND - 

UBND thành phố

Các đơn vị liên 

quan

Theo lộ trình, 

hướng dẫn 

của tỉnh

Quyết định 

ban hành

16
Văn bản chỉ đạo thực hiện Danh mục thủ tục hành chính 

cung cấp trực tuyến ở mức độ 3, 4.

Văn phòng HĐND - 

UBND thành phố

Các đơn vị liên 

quan

Thường 

xuyên
Văn bản

17

Văn bản hướng dẫn các quy định về thu thập, quản lý, lưu 

trữ, số hoá tài liệu điện tử để chia sẻ, khai thác và sử dụng 

dữ liệu trên môi trường số trong các cơ quan NN của thành 

phố.

Văn phòng HĐND - 

UBND thành phố

Các cơ quan, đơn 

vị liên quan
Quý I/2022 Văn bản
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18
Văn bản hướng dẫn thực hiện quy định về định danh và xác 

thực điện tử cho tổ chức, cá nhân.

Phòng Văn hóa - Thông 

tin

Các đơn vị liên 

quan

Theo lộ trình, 

hướng dẫn 

của tỉnh

Văn bản

II.

1

Thu hút nguồn nhân lực CNTT chất lượng cao; luân chuyển, 

điều động, bổ nhiệm, biệt phái người có năng lực, trình độ, 

có tinh thần đổi mới, sáng tạo để làm công tác quản lý, tham 

mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp trong chỉ đạo, triển 

khai xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số.

Phòng Nội vụ

Văn phòng HĐND 

- UBND thành 

phố; phòng Văn 

hóa - Thông tin

2021 - 2023

2

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho cán bộ 

lãnh đạo; cán bộ, công chức, viên chức cơ quan nhà nước 

các cấp về Chuyển đổi số.

Văn phòng HĐND - 

UBND thành phố

Sở Thông tin - 

Truyền thông, các 

cơ quan, đơn vị có 

liên quan

Hàng năm

Các lớp đào 

tạo, bối dưỡng, 

tập huấn

3

Tổ chức các chương trình đào tạo, tập huấn về kỹ năng số, 

chuyển đổi số (bao gồm cả nhận thức an toàn thông tin) cho 

lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức. 

Văn phòng HĐND - 

UBND thành phố

Sở Thông tin - 

Truyền thông
Hàng năm

Các lớp đào 

tạo, tập huấn

4
Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng phân tích, khai thác dữ 

liệu và công nghệ số.

Văn phòng HĐND - 

UBND thành phố

Sở Thông tin - 

Truyền thông; 

phòng Văn hóa - 

Thông tin

Hàng năm

Các lớp bồi 

dưỡng, tập 

huấn

5
Cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu cho đội ngũ 

chuyên trách làm CNTT; đào tạo nâng cao kỹ năng số.

Văn phòng HĐND - 

UBND thành phố

Phòng Nội vụ, 

phòng Văn hóa - 

Thông tin

Hàng năm Khóa đào tạo

6

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng sử dụng, khai thác các 

hệ thống thông tin của thành phố; kỹ năng phân tích và xử lý 

dữ liệu cho cán bộ, công chức, viên chức.

Văn phòng HĐND - 

UBND thành phố

Phòng Nội vụ, 

phòng Văn hóa - 

Thông tin

Hàng năm

Các lớp bồi 

dưỡng, tập 

huấn

7
Triển khai hướng dẫn kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử 

cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; các hợp tác xã.
Phòng Kinh tế

Phòng Văn hóa và 

TT

Thường 

xuyên

Các lớp đào 

tạo, tập huấn

Nhóm các chương trình, hoạt động
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8

Xây dựng, triển khai chuyên mục tuyên truyền về xây dựng 

chính quyền điện tử, chuyển đổi số trên Trang thông tin điện 

tử thành phố; trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, 

tổ chức.

Phòng Văn hóa - Thông 

tin; Trung tâm Văn hóa - 

 Thể thao và Truyền 

thanh

UBND các 

phường, xã

Thường 

xuyên

Chuyên trang, 

chuyên mục

9
Xây dựng các bộ tài liệu tuyên truyền, nâng cao nhận thức về 

chuyển đổi số.

Phòng Văn hóa - Thông 

tin

 Trung tâm Văn 

hóa - Thể thao và 

Truyền thanh

Hàng năm
Tài liệu tuyên 

truyền

10

Cập nhật, cấu hình quy trình nội bộ, quy trình điện tử để giải 

quyết từng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết 

của các cấp.

Văn phòng HĐND - 

UBND thành phố; 

UBND các xã, phường

Văn phòng HĐND 

- UBND thành 

phố; phòng Văn 

hóa - Thông tin

Thường 

xuyên

11
Cập nhật quy chế, chính sách bảo đảm an toàn, an ninh 

thông tin mạng.

Phòng Văn hóa - Thông 

tin

Các cơ quan, đơn 

vị liên quan

Thường 

xuyên


