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THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch
UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh tại cuộc họp
Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh sơn La ngày 04/10/2022
Ngày 04/10/2022 đồng chí Hoàng Quốc Khánh – Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch
UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp định kỳ Quí III năm 2022 của
Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Sơn La, tham dự họp có các thành viên Ban Chỉ
đạo, thành viên các tổ công tác và một số lãnh đạo chuyên viên một số sở, ban,
ngành; phóng viên Báo Sơn La, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đến đưa tin. Sau
khi nghe Sở Thông tin và Truyền thông (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo) báo cáo
tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 31/8/2021 của
Ban Thường vụ Tỉnh uỷ trong 9 tháng và một số nhiệm vụ trọng tâm Quý IV/2022;
Báo cáo kết quả chuẩn hoá dữ liệu Trung tâm điều hành thông minh (IOC) tỉnh; các
Tờ trình xin ý kiến về: dự thảo Quyết định kiện toàn các Tổ công tác của Ban chỉ đạo
về thời gian, địa điểm, chương trình Tọa đàm ngày Chuyển đổi số tỉnh Sơn La năm
2022. Sau khi nghe ý kiến phát biểu, phân tích làm rõ thêm về kết quả, tồn tại và
nguyên nhân, kiến nghị, đề xuất về giải pháp của các thành viên Ban Chỉ đạo; đồng
chí Hoàng Quốc Khánh – Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ
đạo, kết luận như sau:
I. Nhiệm vụ tập trung triển khai thực hiện trong thời gian tới
1. Tập trung quyết liệt hơn nữa trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải
pháp của Kế hoạch số 251/KH-UBND ngày 01/11/2021 của UBND tỉnh về triển
khai thực thực hiện Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng
Chính phủ và Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 31/8/2021 của Ban Thường vụ tỉnh ủy
về chuyển đổi số tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030.
2. Tổ chức Hội thảo hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2022 ở
tỉnh Sơn La vào ngày 07/10/2022, với hình thức trực tiếp (địa điểm tại phòng
218 Trụ sở tòa nhà hành chính tỉnh) và trực tuyến đến 12 huyện, thành phố và
204 xã phường thị trấn.
3. Chuẩn bị các điều kiện để lấy năm 2023 là năm Chuyển đổi số của tỉnh
Sơn La, cần tập trung, phát huy mọi nguồn lực đảm bảo (nhân lực, kinh phí) để
tạo bản lề phấn đấu triển khai thực hiện và đạt mục tiêu, nhiệm vụ và các chỉ
tiêu chuyển đổi số mà Nghị quyết 17-NQ/TU đã đề ra. Trong đó thực hiện các
nhiệm vụ sau:
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- Tăng cường thời lượng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người
dân, doanh nghiệp về Chuyển đổi số, bằng nhiều hình thức phù hợp với từng đối
tượng cụ thể như: tuyên truyền trên sóng phát thanh, truyền hình, báo địa phương,
Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Fanpage trên mạng xã hội Facebook, qua tin nhắn
đến các số điện thoại di động, mạng xã hội Zalo... Đẩy mạnh triển khai Nền tảng học
trực tuyến về Chuyển đổi số One Touch tại địa chỉ https://onetouch.mic.gov.vn để
thực hiện các lớp học, tập huấn về Chuyển đổi số, kỹ năng số và công tác bảo đảm an
toàn thông tin mạng phù hợp với yêu cầu công tác.
- Đẩy mạnh chuyển đổi số trong nông nghiệp, nông thôn gắn với sản xuất
và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; tập trung triển khai nền tảng truy xuất nguồn
gốc nông sản trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch ban hành tại Quyết định số 27/QĐUBQGCĐS ngày 15/3/2022 của Ủy ban quốc gia về Chuyển đổi số.
- Tập trung triển khai các hệ thống giám sát, điều hành tại Trung tâm điều
hành thông minh tỉnh Sơn La (Triển khai cập nhật báo cáo tình hình kinh tế - xã
hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; tích hợp các hệ thống quản lý
lao động; giám sát, quản lý thông tin trên mạng xã hội, thông tin điện tử và
Internet; Triển khai tổng đài 1022 và hệ thống tương tác, phản ánh kiến nghị của
người dân với chính quyền…). Triển khai Trung tâm điều hành thông minh tại
một số huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.
- Triển khai xây dựng Kho dữ liệu dùng chung để cung cấp số liệu chính
thức cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ chính trị của tỉnh đảm bảo chính
xác, kịp thời, hiệu quả.
- Tổ chức phát động phong trào thi đua thực hiện chuyển đổi số trên địa
bàn tỉnh Sơn theo Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 24/6/2022, gắn với phát huy
sáng kiến, đổi mới sáng tạo để tập trung triển khai năm chuyển đổi số 2023.
4. Tiếp tục rà soát nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ xây dựng
chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số giai đoạn 2022 - 2025 và định
hướng đến năm 2030 với phương châm chỉ thuê dịch vụ không đầu tư mua sắm lớn.
5. Xác định nhiệm vụ trọng tâm, thứ tự ưu tiên các nhiệm vụ, nội dung chuyển
đổi số của ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương để xây dựng lộ trình triển khai, đề xuất
kinh phí phù hợp. Việc đề xuất, triển khai các đề án, phương án thí điểm về mô hình
trường, lớp học thông minh, bệnh viện thông minh, giao thông thông minh cần phải
xác định nhiệm vụ cụ thể, thứ tự ưu tiên theo từng năm, giai đoạn..
6. Bảo đảm an toàn các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của tỉnh. Bảo
đảm an toàn, bảo mật trong trao đổi dữ liệu điện tử trên môi trường mạng. Đẩy
mạnh ứng dụng chữ ký số trong các cơ quan nhà nước đặc biệt là cấp xã, đơn vị
sự nghiệp, thực hiện tích hợp chữ ký số và điện thoại thông minh, máy tính bảng
và trên các hệ thống thông tin của tỉnh.
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8. Xây dựng kế hoạch, tiến hành kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực
hiện chuyển đổi số tại các cơ quan đơn vị, địa phương; báo cáo kết quả với Ban
chỉ đạo trong Quí IV năm 2022.
II. Tổ chức thực hiện
1. Các đồng chí Tổ trưởng tổ công tác, thành viên Ban chỉ đạo
- Các Tổ chức Tổ trưởng Tổ công tác chủ động triển khai các nội dung
được giao tại Quyết định số 02-QĐ/BCĐ ngày 25/4/2022 của Ban Chỉ đạo
Chuyển đổi số tỉnh về việc thành lập các Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo 266.
- Các thành viên Tập trung chỉ đạo, đôn đốc các ngành, địa phương quyết liệt
trong triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022; chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực
hiện các nhiệm vụ của các thành viên theo kế hoạch, phấn đấu hoàn thành các nhiệm
vụ đã đề ra; xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ công tác năm 2023;
2. Sở Thông tin và Truyền thông
- Làm tốt nhiệm vụ cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh
- Chủ trì điều phối, phối hợp với các Sở, ngành, các huyện, thành phố tập
trung rà soát, đề xuất triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số tỉnh Sơn La đảm bảo
bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban quốc gia về chuyển
đổi số để tham mưu với Tỉnh uỷ, UBND tỉnh triển khai kịp thời, phù hợp với
tình hình thực tế địa phương.
- Tham mưu với Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch kế hoạch kiểm tra việc
thực hiện chuyển đổi số tại các cơ quan đơn vị; thực hiện kiểm tra trực tiếp tại
một số cơ quan đơn vị trong quý IV năm 2022, báo cáo kết quả với Ban chỉ đạo.
- Tham mưu phân công cho các động chí tổ trưởng Tổ công tác và thành
viên Ban Chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc thực hiện công tác triển khai chuyển đổi số
tại các cơ quan, đơn vị.
- Tham mưu với UBND tỉnh quyết liệt chỉ đạo việc áp dụng dịch vụ hành
chính công mức độ 4 trên môi trường mạng cho các thủ tục đủ điều kiện để phục
vụ nhu cầu của nhân dân và doanh nghiệp được tốt hơn.
- Chủ trì phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, các cơ quan đơn vị chuẩn
bị triển khai Tọa đàm ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2022 tỉnh Sơn La vào
ngày 7/10/2022, tại phòng 218 Trụ sở tòa nhà hành chính tỉnh đảm bảo thiết
thực, trang trọng, hiệu quả.
- Tập trung triển khai các hệ thống giám sát, điều hành tại Trung tâm điều
hành thông minh tỉnh Sơn La; xây dựng Kho dữ liệu dùng chung để cung cấp số
liệu chính thức cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ chính trị của tỉnh đảm
bảo chính xác, kịp thời, hiệu quả.
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- Chỉ đao, tập hợp nguồn nhân lực về công nghệ thông tin của các doanh
nghiệp về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh để tập trung hỗ trợ và triển khai giải
các bài toán về chuyển đổi số của tỉnh.
- Chỉ đạo cơ quan báo chí tăng cường công tác truyền thông để nhân dân
và doanh nghiệp biết và hưởng ứng mạnh mẽ chủ trương của Đảng, Chính quyền
về chuyển đổi số bằng nhiều hình thức phù hợp với từng đối tượng
3. Sở Kế hoạch và Đầu tư
Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Tài chính tổng hợp,
trình Ủy ban nhân dân tỉnh việc bố trí lồng ghép các nguồn vốn đầu tư phát triển
từ ngân sách tỉnh cho các dự án, nhiệm vụ trong dự toán ngân sách hàng năm
cho ứng dụng CNTT, chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước.
4. Sở Tài chính
Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành; UBND các huyện, thành phố rà soát
nhu cầu kinh phí năm 2023 để phục vụ cho nhiệm vụ chuyển đổi số các cơ quan,
đơn vị. Tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí đủ kinh phí cho các nhiệm vụ trọng
tâm cấp bách về chuyển đổi số để đảm bảo năm 2023 là năm chuyển đổi số tỉnh
ngay trong dự toán của các đơn vị trong năm 2023 và các năm tiếp theo.
5. Sở Nội vụ
- Nghiên cứu, rà soát, tham mưu chỉ đạo xây dựng đề án vị trí việc làm
đảm bảo các vị trí chuyên trách về Công nghệ thông tin, đảm bảo an toàn thông
tin tại các cơ quan đơn vị.
- Tham mưu gắn việc thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi số với việc thực hiện
các nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị để xem xét thi đua, khen thưởng cuối năm.
6. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Công an tỉnh:
Đề xuất đề án hoặc phương án thí điểm mô hình trường, lớp học thông
minh; đề án thí điểm bệnh viện thông minh; đề án giao thông thông minh theo
hướng thuê dịch vụ đảm bảo hiệu quả phù hợp với chủ trương của tỉnh.
7. Văn phòng UBND tỉnh:
Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông chuẩn bị tốt các điều kiện thực
hiện Hội thảo ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2022 tỉnh Sơn La vào ngày
7/10/2022, tại phòng 218 Trụ sở tòa nhà hành chính tỉnh.
8. Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố
- Rà soát nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ xây dựng chính
quyền điện tử, hướng đến chính quyền số giai đoạn 2022 - 2025 và định hướng
đến năm 2030 với phương châm chỉ thuê dịch vụ không đầu tư mua sắm.
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- Chỉ đạo quán triệt toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan mình
quản lý truy cập vào nền tảng Nền tảng học trực tuyến về Chuyển đổi số One
Touch tại địa chỉ https://onetouch.mic.gov.vn để thực hiện các lớp học, tập
huấn về Chuyển đổi số, kỹ năng số và công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng
phù hợp với yêu cầu công tác.
- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông (Cơ quan thường trực Ban
Chỉ đạo) rà soát các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban
quốc gia về chuyển đổi số trong thời gian vừa qua; đồng thời triển khai nhiệm vụ
được giao theo thẩm quyền đảm bảo chất lượng, tiến độ.
- Các Sở, ngành; UBND các huyện, thành phố phải chủ động tích cực phối hợp
với Sở Thông tin và Truyền thông sớm triển khai các ứng dụng dùng chung để phục vụ
công tác quản lý, nhu cầu của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, triển khai các cơ sở dữ liệu chuyên ngành
phục vụ cho công tác kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu dùng chung toàn tỉnh; ưu tiên
triển khai các hệ thống thông tin tạo nền tảng phát triển chính quyền điện tử tỉnh.
- Lãnh đạo UBND huyện, thành phố chủ động phối hợp với Sở Thông tin
và Truyền thông và các cơ quan liên quan trong việc bảo mật, bảo đảm an toàn
thông tin cho các hệ thống thông tin của cơ quan, đơn vị.
- Phát động phong trào thi đua thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh
Sơn theo Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 24/6/2022 để tập trung triển khai năm
chuyển đổi số 2023.
9. Các huyện ủy, Thành ủy, Ban Chỉ đạo CĐS các huyện, thành phố
- Tiếp tục tổ chức quán triệt đến đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động và nhân dân trên địa bàn biết và hưởng ứng mạnh mẽ chủ trương
của Đảng, Nhà nước về chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết số 17-NQ/TU
ngày 31/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 251/KH-UBND
ngày 01/11/2021 của UBND tỉnh.
- Các huyện ủy, thành ủy chỉ đạo để đôn đốc, theo dõi, kiểm tra và phối
hợp với các cấp, các ngành triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số tại địa
phương; Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với nhiệm vụ ứng dụng
CNTT, thực hiện chuyển đổi số một cách thiết thực, hiệu quả.
- Trước ngày 15/12 hoặc đột xuất (khi có yêu cầu) các Tổ trưởng tổ công
tác, đơn vị thành viên BCĐ báo cáo đánh giá, tình hình thực hiện các nhiệm vụ
gửi Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo Trưởng Ban chỉ đạo.
10. Các doanh nghiệp bưu chính tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Kế
hoạch hỗ trợ hộ sản xuất nông nghiệp (hộ SXNN) lên sàn thương mại điện tử
(TMĐT) Postmart.vn (tổng công ty Bưu điện Việt Nam) sàn Voso.Vn (Tổng
công ty cổ phần Bưu chính Viettel) nhằm thúc đẩy kinh tế số nông nghiệp nông
thôn đến người dân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. Nghiên cứu
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Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ về việc quy định
quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà
nước và các quy định liên quan để đề xuất với cấp có thẩm quyền xem xét, quyết
định việc mua, thuê các nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin triển khai trên
địa bàn tỉnh đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả.
Trên đây là kết luận của đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Phó Bí thư Tỉnh
uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh, Văn phòng
UBND tỉnh thông báo tới các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố và
các cơ quan, đơn vị có liên quan biết và triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Các Thành viên BCĐ CĐS tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Các huyện uỷ, Thành uỷ;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Sơn La;
- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX.

CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Huy Anh

