
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND-NC2 

V/v triển khai thực hiện  

Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/4/2022 

của Thủ tướng Chính phủ 

Hà Tĩnh, ngày      tháng     năm 2022 

          
 

         Kính gửi:  

 - Các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh; 

 - UBND các huyện, thành phố, thị xã. 

 

Để kịp thời triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/4/2022 của 

Thủ tướng Chính phủ về phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, 

thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia (gửi kèm trên Hệ thống gửi, nhận điện tử);  

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: 

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh; Chủ tịch 

UBND các huyện, thành phố, thị xã: 

- Tổ chức tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị số 02/CT-TTg đến các cơ quan, 

đơn vị, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức và các tổ chức, cá nhân liên 

quan về việc tăng cường quản lý đầu tư bảo đảm hiệu quả, an toàn thông tin, an 

ninh mạng trong ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ điện tử 

hướng tới Chính phủ số, chuyển đổi số.  

- Tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg; Quyết định 

số 27/QĐ-UBQGCĐS ngày 15/3/ 2022 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số về 

ban hành Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2022; 

Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 22/10/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về 

tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025, định 

hướng đến năm 2030; Quyết định số 424/QĐ-UBND ngày 18/02/2022 của UBND 

tỉnh phê duyệt Đề án “Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-

2025”; Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 09/3/2022 của UBND tỉnh Phát triển 

Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022 và các chương 

trình, kế hoạch về Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.  

- Thúc đẩy sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ cao; triển khai cung 

cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo danh mục được UBND tỉnh 

phê duyệt. Phối hợp tổ chức kết nối, tích hợp để cung cấp 100% dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3, 4 đáp ứng yêu cầu trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Bảo đảm 

chỉ tiêu về tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ và tỷ lệ hồ sơ giải quyết 

trực tuyến đạt theo yêu cầu UBND tỉnh giao. 

- Tập trung thực hiện các nội dung được giao tại Kế hoạch số 43/KH-UBND 

ngày 24/02/2022 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng 

dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai 

đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

- Chủ động tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện bồi dưỡng, phát triển 

nhân lực số tại cơ quan, địa phương.  
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- Tổ chức triển khai đầy đủ các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin mạng, 

cụ thể là phần mềm nội bộ do đơn vị chuyên nghiệp phát triển, tuân thủ theo quy 

trình Khung phát triển phần mềm an toàn; hệ thống thông tin triển khai đầy đủ 

phương án bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ. 

- Nghiên cứu, chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật để sẵn sàng kết nối, tích hợp với 

Hệ thống giám sát và điều hành thông minh (IOC) của tỉnh khi có yêu cầu nhằm 

phục vụ công tác theo dõi, giám sát và chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh. 

- Định kỳ hàng năm báo cáo tình hình sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà 

nước cho công nghệ thông tin, chuyển đổi số gửi Sở Thông tin và Truyền thông 

để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. 

2. Sở Thông tin và Truyền thông: 

- Thúc đẩy đưa hoạt động của người dân, doanh nghiệp lên môi trường số 

theo Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục 

vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. 

- Tham mưu danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Hà Tĩnh; triển khai 

thí điểm Cổng dữ liệu cấp tỉnh (data.hatinh.gov.vn).  

- Xây dựng và vận hành nền tảng tích hợp và chia sẻ dùng chung (LGSP) 

tỉnh Hà Tĩnh, kết nối liên thông với nền tảng tích hợp và chia sẻ quốc gia (NGSP) 

bảo đảm đồng bộ các hệ thống dữ liệu quốc gia. 

- Nghiên cứu, tham mưu phương án triển khai thí điểm Nền tảng phân tích, 

xử lý dữ liệu tổng hợp cấp tỉnh nhằm lưu trữ tập trung, tổng hợp, phân tích, xử lý 

dữ liệu về phát triển kinh tế - xã hội từ các nguồn khác nhau, từ đó tạo ra thông tin 

mới, dịch vụ dữ liệu mới phục vụ Chính quyền điện tử, Chính quyền số. 

- Thực hiện chuyển đổi IPv6 cho hệ thống CNTT, Internet của các cơ quan 

nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 theo Kế hoạch số 32/KH-UBND 

ngày 02/02/2021 của UBND tỉnh; trong đó, ưu tiên tập trung chuyển đổi IPv6 cho 

Cổng thông tin điện tử, Cổng Dịch vụ công trực tuyến để phục vụ cho người dân, 

doanh nghiệp truy cập, sử dụng dịch vụ của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh 

qua IPv6. 

- Hoàn thành phân loại, xác định, phê duyệt đề xuất cấp độ an toàn hệ thống 

thông tin và phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ phù hợp 

với quy định của pháp luật và tiêu chuẩn quốc gia về an toàn hệ thống thông tin 

theo cấp độ. 

- Tham mưu phương án triển khai hệ thống giám sát an toàn, an ninh mạng 

(SOC) của tỉnh nhằm nâng cao khả năng giám sát, bảo đảm an toàn thông tin cho 

các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức bồi dưỡng, tập huấn 

cho cán bộ, công chức, viên chức chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước ở 

trên địa bàn tỉnh. 

- Chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan, 

đơn vị, địa phương liên quan rà soát tình hình sử dụng ngân sách Nhà nước cho 

phát triển Chính quyền số, CNTT, chuyển đổi số; định kỳ hàng năm báo cáo Chủ 

tịch UBND tỉnh - Trưởng ban chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh và kiến nghị, đề xuất 

nội dung, nhiệm vụ về phân bổ kinh phí trong năm tiếp theo. 
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- Chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp 

cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai, thực hiện Chỉ 

thị số 02/CT-TTg ngày 26/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Định kỳ hàng năm 

tham mưu đánh giá, xếp hạng mức độ phát triển Chính quyền số, chuyển đổi số 

đối với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. 

3. Văn phòng UBND tỉnh: 

- Tiếp tục hoàn thiện Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin Một cửa 

điện tử để cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp 

trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức 

độ 3, 4 của tỉnh lên Cổng dịch vụ công Quốc gia theo lộ trình và chỉ đạo của Chính 

phủ. Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo 

Chính phủ. 

- Bảo đảm cho các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh đang được Văn 

phòng UBND tỉnh quản lý, quản trị, vận hành hoạt động ổn định, thường xuyên, 

phục vụ có hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và các cơ quan 

nhà nước trên địa bàn tỉnh. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện Quyết định số 

461/QĐ-UBND ngày 28/02/2022 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm soát 

thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện 

thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

- Đẩy nhanh việc triển khai chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà 

nước theo Kế hoạch số 220/KH-UBND ngày 15/7/2019 của UBND tỉnh. 

- Triển khai thực hiện các giải pháp, biện pháp kỹ thuật bảo đảm an toàn 

thông tin cho Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh và các hệ thống thông tin dùng 

chung của tỉnh. 

4. Sở Tài chính  

Chủ trì tổng hợp, tham mưu bố trí kinh phí sự nghiệp từ ngân sách Nhà 

nước hàng năm để thực hiện các nhiệm vụ phát triển Chính quyền điện tử, Chính 

quyền số, chuyển đổi số trên cơ sở đề xuất của các cơ quan, đơn vị, địa phương 

và khả năng cân đối của ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước 

và các văn bản hướng dẫn liên quan. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- CVP, PCVP Trần Tuấn Nghĩa; 

- Trung tâm CB-TH; 

- Lưu: VT, NC2. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Ngọc Châu 
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