CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ninh Bình, ngày 14 tháng 4 năm 2022

Số: 24 /UBND-PVHCC
V/v triển khai thực hiện Chiến lược quốc
gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến
năm 2025, định hướng đến năm 2030

Kính gửi:
- Các Sở, ban, ngành và đoàn thể của tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố.
Ngày 31/3/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 411/QĐ-TTg
phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định
hướng đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Chiến lược). Để triển khai thực hiện kịp
thời, hiệu quả Chiến lược trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo
như sau:
1. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư,
Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan:
a) Căn cứ nội dung Chiến lược và thực trạng công tác xây dựng Chính quyền
điện tử, chuyển đổi số của tỉnh, tham mưu UBND tỉnh xây dựng và triển khai Kế
hoạch giai đoạn 2022 - 2025 và Kế hoạch hàng năm phát triển kinh tế số và xã hội số
trên địa bàn tỉnh. Gửi dự thảo Kế hoạch về UBND tỉnh để xem xét ban hành trước
ngày 10/5/2022.
b) Nghiên cứu, rà soát, kịp thời bổ sung, cập nhật, đồng bộ các nội dung của
Chiến lược và Kế hoạch phát triển kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh với: Kiến
trúc Chính quyền điện tử tỉnh; Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 12/7/2021 của
UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 20/4/2021 của Ban
Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số đến năm
2025, định hướng đến năm 2030 và Quyết định số 942/QĐ-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; các chương trình, kế
hoạch về xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đối số và chiến lược phát triển kinh
tế - xã hội của tỉnh. Báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trước ngày 31/5/2022.
c) Kiểm tra, đánh giá, báo cáo hàng năm và đột xuất tình hình thực hiện Chiến
lược của tỉnh Ninh Bình về Bộ Thông tin và Truyền thông để tổng hợp báo cáo Thủ
tướng Chính phủ theo quy định.
2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và
Truyền thông và cơ quan liên quan, tham mưu UBND tỉnh đảm bảo kinh phí (chi đầu
tư phát triển, chi thường xuyên) để thực hiện các nhiệm vụ, dự án phát triển kinh tế
số, xã hội số của tỉnh, có giải pháp ưu tiên chi cho chuyển đổi số, phát triển chính
quyền số, kinh tế số, xã hội số.
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3. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân
các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo phổ biến, quán
triệt và tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tại Chương
trình và Kế hoạch phát triển kinh tế số, xã hội số trên địa bàn tỉnh; thực hiện nghiêm
chế độ thông tin, báo cáo, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh
về kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để B/c);
- Bộ Thông tin và Truyền thông (để B/c);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Uỷ ban MTTQVN và các đoàn thể của tỉnh;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- VP2, VP5, VP6, VP7, TTPVHCC;
- Lưu: VT, PVHCC.
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