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THÔNG BÁO
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị đánh giá
kết quả xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn
thông tin mạng tỉnh Ninh Bình năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

Ngày 06/01/2022, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả xây dựng
Chính quyền điện tử, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng tỉnh Ninh
Bình năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Phạm Quang
Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh chủ trì Hội
nghị. Tham dự Hội nghị có các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Công tác giúp việc.
Sau khi nghe đồng chí Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông trình bày báo cáo
và các ý kiến phát biểu, thảo luận của các đại biểu dự Hội nghị, Chủ tịch UBND
tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận:
UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của
các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Công tác giúp việc Ban Chỉ đạo; các
cấp, các ngành cùng những kết quả đạt được trong công tác chỉ đạo, triển khai
đẩy mạnh xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn
thông tin mạng năm 2021, nổi bật là: Hạ tầng mạng viễn thông, đường truyền số
liệu chuyên dùng đã cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển
Chính quyền điện tử, chuyển đổi số của tỉnh; Các hệ thống thông tin dùng chung
quan trọng của tỉnh được vận hành ổn định, hiệu quả, bước đầu đảm bảo khả
năng kết nối, chia sẻ dữ liệu; tỉnh hoàn thành sớm việc công bố 100% các thủ tục
hành chính có đủ điều kiện đưa lên áp dụng dịch vụ công mức độ 4 và tích hợp
các dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 lên Cổng dịch vụ công quốc gia theo chỉ
đạo của Thủ tướng Chính phủ; kết quả thí điểm chuyển đổi số tại xã Yên Hòa,
huyện Yên Mô tỉnh Ninh Bình, được Bộ Thông tin và Truyền thông ghi nhận,
đánh giá cao. Công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng đã được triển khai theo
mô hình 4 lớp và đã kết nối với Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng
Quốc gia; Năm 2020, Ninh Bình đứng thứ 8 trong tổng số 63 tỉnh, thành của cả
nước về xếp hạng Chỉ số chuyển đổi số…
Bên cạnh những kết quả đạt được, trong năm 2021, công tác xây dựng
Chính quyền điện tử, chuyển đổi số của tỉnh vẫn còn không ít khó khăn, hạn chế
cần phải chấn chỉnh, khắc phục, đó là: Lãnh đạo, quản lý một số sở, ngành, địa
phương chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng, còn coi nhẹ trong lãnh đạo, chỉ
đạo công tác xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số, đảm bảo an toàn
thông tin mạng; triển khai thực hiện thiếu quyết liệt, hình thức. Các nền tảng
phục vụ xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chuyển đổi số còn chưa đáp
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ứng yêu cầu: Kho dữ liệu tập trung, cổng dữ liệu mở của tỉnh chậm triển khai và
đưa vào khai thác sử dụng, nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của tỉnh (LGSP)
chưa đảm bảo yêu cầu kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ chuyển đổi số. Việc khai
thác, sử dụng các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh, các phần chuyên ngành
ở một số cơ quan, đơn vị còn nhiều bất cập, chưa được kịp thời khắc phục. Công
tác số hóa, tạo lập cơ sở dữ liệu ở phần lớn các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa
được quan tâm đúng mức, chưa đạt được các mục tiêu, yêu cầu đề ra. Chất lượng,
hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, tổ chức tiếp nhận, giải
quyết, trả kết quả giải quyết hồ sơ TTHC trực tuyến còn chưa thực chất, nhất là ở
cấp huyện, cấp xã. Công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng ở nhiều cơ
quan, đơn vị chưa được chú trọng, đặc biệt là ở vai trò người đứng đầu. Nguồn
nhân lực để làm công tác tham mưu, triển khai thực hiện xây dựng chính quyền
điện tử, chuyển đối số, đảm bảo an toàn thông tin của tỉnh còn thiếu, chất lượng
chưa đáp ứng yêu cầu.
Trong thời gian tới, để hoàn thành tốt các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đề
ra về xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi, yêu cầu các đồng chí thành viên
Ban Chỉ đạo, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung triển khai thực
hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
1. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, cơ quan Trung ương trên
địa bàn; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố:
a) Chỉ đạo kiểm tra, rà soát, tổ chức triển khai thực hiện và hoàn thành các
mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ được giao trong năm 2021 tại Kế hoạch số 37/KHUBND ngày 08/3/2021; Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 12/7/2021 và Kế hoạch
số 138/KH-UBND ngày 27/8/2021. Báo cáo kết quả thực hiện về Sở Thông tin và
Truyền thông để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/3/2021.
Giao Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc, tổng
hợp báo cáo tình hình, kết quả thực hiện về UBND tỉnh trước ngày 25/3/2022.
b) Chủ động nghiên cứu, đề xuất triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể,
thiết thực để tạo ra sự chuyển biến mãnh mẽ, thực chất về công tác lãnh đạo, chỉ
đạo; tuyên truyền nâng cao nhận thức về xây dựng chính quyền điện tử, chuyển
đổi số, hướng tới chính quyền số, kinh tế số, xã hội số ở mỗi cơ quan, đơn vị.
c) Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện số hóa, tạo lập cơ sở dữ
liệu thuộc lĩnh vực, ngành, địa phương mình phụ trách, đảm bảo hoàn thành đúng
lộ trình các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ về xây dựng, tạo lập, phát triển dữ liệu
theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh. Giao Sở
Thông tin và Truyền thông kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn; trước ngày 25 hàng
tháng, hàng quý tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả thực hiện về Ban Chỉ đạo,
UBND tỉnh.
d) Chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng, ban
hành Quy chế nội bộ, tổ chức tập huấn, hướng dẫn vận hành, khai thác, sử dụng
có hiệu quả các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh, các phần mềm chuyên
ngành, khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế đã nêu.
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đ) Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ
được giao về cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, giải quyết TTHC trực
tuyến; sử dụng chữ ký số, gửi, nhận bản điện, xử lý hồ sơ công việc trên môi
trường điện tử. Đảm bảo các kết quả đạt được là thực chất.
e) Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch
UBND tỉnh về kết quả tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại cơ
quan, đơn vị mình; quản lý, sử dụng nguồn kinh phí cấp cho xây dựng chính
quyền điện tử, chuyển đổi số đảm bảo đúng quy định, đúng tiến độ; chất lượng
sản phẩm các nhiệm vụ, dự án phải đáp ứng các mục tiêu, yêu cầu chuyển đổi số
và phù hợp với Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh.
2. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên
quan triển khai thực hiện:
a) Khẩn trương xây dựng, hoàn thiện các nền tảng phục vụ xây dựng chính
quyền điện tử, chính quyền số, chuyển đổi số; khắc phục triệt để những tồn tại
nhiều hạn chế, bất cập đã nêu, trong đó, ưu tiên vào các nhiệm vụ:
- Sớm đưa vào vận hành, khai thác Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh.
Trong đó, xác định cụ thể lộ trình, mục tiêu, hiệu quả đạt được đối với từng
nhiệm vụ, dự án thành phần và dự án tổng thể Trung tâm ngay trong năm 2022 và
những năm tiếp theo.
- Rà soát, đánh giá các nhiệm vụ, dự án xây dựng chính quyền điện tử,
chuyển đổi số, đảm bảo an toàn thông tin mạng đã được phê duyệt triển khai thực
hiện. Kịp thời tham mưu, báo cáo UBND tỉnh phương án xử lý đối với các nhiệm
vụ, dự án không phù hợp với mục tiêu, yêu cầu chuyển đổi số và Kiến trúc chính
quyền điện tử tỉnh.
- Tập trung phát triển, hoàn thiện nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của tỉnh
(LGSP), kho dữ liệu dùng chung, cổng dữ liệu mở của tỉnh đáp ứng yêu cầu kết
nối, chia sẻ, khai thác và sử dụng dữ liệu giữa các hệ thống thông tin các cơ quan
nhà nước của tỉnh; đảm bảo yêu cầu kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu các
Bộ, ngành và cơ sở dữ liệu quốc gia.
b) Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kiến trúc chính quyền điện tử cập
nhật phiên bản 2.0; Mô hình tổng thể chuyển đổi số của tỉnh đến năm 2025, định
hướng đến năm 2030. Hoàn thành trong tháng 5 năm 2022.
c) Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Khung chuyển đổi số cấp xã và Kế
hoạch thực hiện chuyển đổi số ở cấp xã trên địa bàn tỉnh; các văn bản chỉ đạo,
hướng dẫn triển khai xây dựng thí điểm mô hình chính quyền số cấp huyện, cấp
sở, ngành. Hoàn thành trong tháng 02 năm 2022.
d) Chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Ninh Bình,
các cơ quan thông tin và truyền thông triển khai các nhiệm vụ, giải pháp làm tốt,
làm thực chất công tác thông tin, tuyên truyền để nâng cao nhận thức về chuyển
đổi số cho cán bộ, công chức viên chức và các tầng lớp nhân dân tạo sự chuyển
biến mạnh mẽ và sự đồng thuận trong toàn hệ thống chính trị.
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e) Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin
mạng, sẵn sàng các giải pháp phòng ngừa và ứng phó khi có sự cố mất an toàn,
an ninh mạng xảy ra trên địa bàn tỉnh.
3. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế
hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh và cơ quan liên quan tham mưu UBND
tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu,
thẩm định, bố trí, quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, dự án phát
triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số
trên địa bàn tỉnh. Trình UBND tỉnh xem xét, ban hành trước ngày 25/01/2022.
4. Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh: Chỉ đạo Công an huyện, Bảo hiểm
xã hội huyện tích cực, chủ động phối hợp với UBND các huyện, thành phố đưa
các TTHC ra thực hiện tại BPMC theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; tích
cực triển khai các giải pháp đẩy mạnh thực hiện TTHC trên môi trường điện tử,
trước mắt chỉ đạo cập nhật đầy đủ thông tin về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải
quyết TTHC trên hệ thống Một cửa điện tử của tỉnh. Báo cáo kết quả thực hiện về
UBND tỉnh trước ngày 15/02/2022.
5. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc
các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ nêu
trên; chủ động tham mưu đề xuất điều chỉnh, bổ sung các nội dung đảm bảo phù
hợp, khả thi. Định kỳ hàng quý, 6 tháng tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả thực
hiện về UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh.
Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để các thành viên Ban Chỉ đạo chuyển đổi
số tỉnh; các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên
quan biết, triển khai thực hiện./.
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- UBND các huyện thành phố;
- Công an tỉnh, BHXH tỉnh, Cục Thuế tỉnh;
- Bưu điện tỉnh; VNPT, Viettel Ninh Bình;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Ninh Bình; Cổng TTĐT tỉnh;
- VP3,4,5,6,7, TTTH&CB, TT PVHCC.
- Lưu: VT, TTPVHCC
QP_PVHCC_01TB

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

Đặng Đức Tân

