ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 16 /UBND-PVHCC
V/v triển khai thực hiện mô hình
thí điểm chuyển đổi số cấp xã tại 14
đơn vị cấp xã trên địa bàn tỉnh

Ninh Bình, ngày 16 tháng 7 năm 2021

Kính gửi:
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- UBND các huyện: Yên Mô, Yên Khánh, Nho Quan;
- UBND các thành phố: Ninh Bình, Tam Điệp.
Xét nội dung báo cáo và đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Công
văn số 755/STTTT-CNTT ngày 14/7/2021 về việc đề nghị cho triển khai thực hiện
“mô hình thí điểm chuyển đổi số cấp xã” tại 14 đơn vị cấp xã trên địa bàn tỉnh,
UBND tỉnh có ý kiến như sau:
1. Đồng ý cho 13 xã (Danh sách kèm theo) triển khai thực hiện “Mô hình thí
điểm chuyển đổi số cấp xã” và bổ sung nhiệm vụ vào Kế hoạch ứng dụng CNTT,
xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng
năm 2021.
- Thời gian thực hiện: Từ 01/8/2021 đến 30/12/2021. Tổ chức tổng kết, đánh
giá trong tháng 01/2022.
- Mục tiêu thực hiện và các nhiệm vụ trọng tâm: Như đề nghị của Sở Thông
tin và Truyền thông tại Công văn số 755/STTTT-CNTT ngày 14/7/2021.
2. Giao UBND các huyện, thành phố (có các xã được triển khai thực hiện
Mô hình thí điểm chuyển đối số cấp xã tại mục 1) chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin
và Truyền thông và đơn vị liên quan căn cứ các chỉ tiêu, nhiệm trọng tâm nêu trên
xây dựng Kế hoạch; chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai thực. Gửi Kế hoạch về
Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/7/2021.
3. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và
các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các huyện, thành phố
xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện. Hoàn thành việc tổng kết, đánh
giá và báo cáo UBND tỉnh về tình hình, kết quả thực hiện trước ngày 28/01/2022.
(Gửi kèm Công văn số 755/STTTT-CNTT ngày 14/7/2021 của Sở TTTT)./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- VP2,4,5,6, TTPVHCC.
- Lưu: VT, TTPVHCC.
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Tống Quang Thìn

DANH SÁCH CÁC XÃ
Triển khai thực hiện “Mô hình thí điểm chuyển đổi số cấp xã” năm 2021
(Kèm theo Văn bản số
/UBND-PVHCC ngày
/7/2021 của UBND tỉnh)
Tên đơn vị

STT
I.

Huyện Yên Mô

1.

Thị trấn Yên Thịnh

2.

Xã Khánh Thịnh

3.

Xã Yên Từ

4.

Xã Yên Mạc

5.

Xã Yên Thành

6.

Xã Yên Đồng

II.

Huyện Yên Khánh

1.

Xã Khánh Nhạc

2.

Xã Khánh Cư

III.

Huyện Nho Quan

1.

Thị trấn Nho Quan

2.

Xã Đồng Phong

3.

Xã Xích Thổ

IV.

Thành phố Tam Điệp

1.

Phường Bắc Sơn

V.

Thành phố Ninh Bình

1.

Xã Ninh Tiến

Ghi chú

- Danh sách trên gồm 13 xã, thuộc 05 huyện, thành phố, tỉnh Ninh Bình.
- Xã Yên Hòa, huyện Yên Mô đã được Sở Thông tin và Truyền thông chọn
là đơn vị cấp xã triển khai thí điểm chuyển đổi số theo nhiệm vụ được giao tại
Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 16/9/2020 của UBND tỉnh./.
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