
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ NAM 
 

Số:             /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Hà Nam, ngày      tháng      năm 2022 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện các nhiệm vụ thúc đẩy triển khai chuyển đổi số năm 2022 
 

Căn cứ Công văn số 797/BTTTT-THH ngày 06 tháng 3 năm 2022 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn một số nhiệm vụ quan trọng thúc 

đẩy triển khai chuyển đổi số năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam xây dựng 

kế hoạch thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Bảo đảm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được phân công tại văn bản của 

Thủ tướng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông về chuyển đổi số. 

2. Yêu cầu 

a) Bảo đảm triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, đồng bộ và thống nhất các 

nhiệm vụ được phân công. 

b) Các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, phải có sự 

phối hợp chặt chẽ kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc phát sinh. 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

Nhiệm vụ cụ thể theo Phụ lục đính kèm Kế hoạch này. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì tham mưu tổ chức triển khai thực 

hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch. 

2. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp 

với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức triển khai các nhiệm vụ trong Kế hoạch. 

Trên đây là kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ thúc đẩy triển khai chuyển đổi 

số năm 2022. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, 

các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo 

cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./. 

  Nơi nhận: 

- Bộ Thông tin và Truyền thông; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành;  

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- VPUB: CPVP, KGVX; 

- Lưu: VT, KGVX(D). 

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Nguyễn Đức Vượng 



 

Phụ lục 

Các nhiệm vụ cụ thể thúc đẩy triển khai chuyển đổi số năm 2022 

 (Kèm theo Kế hoạch số           /KH-UBND ngày       tháng 6 năm 2022                                                                                             

của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam) 

STT Nội dung công việc Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 
Thời gian  

hoàn thành 

1.  
Xây dựng Nghị quyết của Tỉnh ủy về 

Chuyển đổi số tỉnh Hà Nam đến năm 

2025, định hướng đến năm 2030 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Các sở, ban ngành, UBND các huyện, 

thành phố 
Tháng 3/2022 

2.  
Xây dựng Đề án của UBND tỉnh về 

Chuyển đổi số tỉnh Hà Nam đến năm 

2025, định hướng đến năm 2030 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

- Văn phòng UBND tỉnh 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư 

- Sở Tài chính 

- Các sở, ban ngành, UBND các 

huyện, thành phố 

Tháng 3/2022 

3.  
Kế hoạch của UBND tỉnh hằng năm về 

chuyển đổi số  

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Các sở, ban ngành, UBND các huyện, 

thành phố 

Tháng 01  

hằng năm 

4.  
Chương trình của UBND tỉnh về đánh 

giá xác định chỉ số mức độ chuyển đổi 

số doanh nghiệp 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư 

- Sở Công Thương 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Ban Quản lý các khu Công nghiệp tỉnh 

Tháng 4/2022 

5.  

Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai Đề 

án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ 

năng và phát triển nguồn nhân lực 

chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025,                      

định hướng đến năm 2030”  

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Các sở, ban ngành, UBND các huyện, 

thành phố 
Tháng 4/2022 



 

STT Nội dung công việc Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 
Thời gian  

hoàn thành 

6.  
Kế hoạch của UBND tỉnh về hỗ trợ 

doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số  

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư 

- Sở Công Thương 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh 

Tháng 4/2022 

7.  
Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai 

nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với 

bản đồ số 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

- Sở Tài nguyên và Môi trường 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố 
Tháng 4/2022 

8.  

Kế hoạch của UBND tỉnh về thúc đẩy 

phát triển và sử dụng các nền tảng số 

quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát 

triển chính quyền số, kinh tế số và xã 

hội số  

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Các sở, ban ngành, UBND các huyện, 

thành phố 
Tháng 4/2022 

9.  

Kế hoạch của UBND tỉnh về bồi 

dưỡng, tập huấn cho cán bộ, công chức, 

viên chức về chuyển đổi số, phát triển 

chính quyền số, kinh tế số và xã hội số  

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

- Sở Nội vụ 

- Các sở, ban ngành, UBND các 

huyện, thị xã, thành phố 

Tháng 4/2022 

10.  

Kế hoạch của UBND tỉnh về hỗ trợ, 

thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán 

không dùng tiền mặt trong các trường 

học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở 

y tế 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

- Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Sở Y tế 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố 

Tháng 5/2022 

11.  

Kế hoạch của UBND tỉnh về thúc đẩy 

người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch 

vụ công trực tuyến mức độ cao hiệu quả 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Các sở, ban ngành, UBND các huyện, 

thị xã, thành phố 
Tháng 4/2022 



 

STT Nội dung công việc Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 
Thời gian  

hoàn thành 

12.  

Kế hoạch của UBND tỉnh về sử dụng 

hoặc dịch chuyển lên nền tảng điện 

toán đám mây 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

- Sở Tài chính 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Tháng 5/2022 

13.  

Công văn của UBND tỉnh chỉ đạo, 

quán triệt về việc tăng cường hiệu quả 

quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin, 

chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà 

nước; về quản lý, duy trì, cập nhật và 

tuân thủ Kiến trúc Chính quyền điện tử; 

về hai nguyên tắc bảo đảm an toàn, an 

ninh mạng; về việc cơ quan nhà nước 

phải có trách nhiệm chia sẻ dữ liệu với 

cơ quan, tổ chức, cá nhân khác theo 

quy định của pháp luật 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Các sở, ban ngành, UBND các huyện, 

thị xã, thành phố 
Tháng 4/2022 

14.  

Thực hiện kết nối Cổng Thông tin điện 

tử, Cổng Dịch vụ công trực tuyến và 

Hệ thống một cửa điện tử với Hệ thống 

giám sát, đo lường mức độ cung cấp và 

sử dụng dịch vụ chính phủ số 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 
VNPT Hà Nam Tháng 4/2022 

15.  

Thí điểm triển khai Tổ công nghệ số 

cộng đồng hỗ trợ triển khai chính 

quyền số, kinh tế số và xã hội số  

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Các sở, ban ngành, UBND các huyện, 

thị xã, thành phố 
Tháng 4/2022 

16.  
Triển khai đầy đủ bốn giải pháp bảo 

đảm an toàn thông tin mạng 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Các sở, ban ngành, UBND các huyện, 

thị xã, thành phố 
Thường xuyên 

17.  Triển khai kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản Sở Thông tin và - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thường xuyên 



 

STT Nội dung công việc Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 
Thời gian  

hoàn thành 

xuất nông nghiệp lên sàn thương mại 

điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số 

nông nghiệp, nông thôn theo Kế hoạch 

số 2636/KH-UBND ngày 05/10/2021 

của UBND tỉnh 

Truyền thông - Sở Công Thương 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố 

- Bưu điện tỉnh; Chi nhánh Bưu chính 

Viettel Hà Nam 

18.  

Cập nhật công khai danh mục cơ sở dữ 

liệu dùng chung và công khai danh mục 

các dịch vụ chia sẻ dữ liệu trên cơ sở 

Quyết định số 497/QĐ-UBND ngày 

24/3/2021 của UBND tỉnh 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Các sở, ban ngành, UBND các huyện, 

thị xã, thành phố 
Hàng quý 

19.  

Triển khai Mạng truyền số liệu chuyên 

dùng ổn định, thông suốt, kết nối bốn 

cấp hành chính từ Trung ương đến cấp 

xã đảm bảo quy định 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Các sở, ban ngành, UBND các huyện, 

thị xã, thành phố 
Tháng 8/2022 

20.  

Thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa 

các cơ quan nhà nước thông qua Nền 

tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia 

(NDXP) 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 
VNPT Hà Nam Tháng 8/2022 

21.  

Thí điểm triển khai Nền tảng phân tích, 

xử lý dữ liệu tổng hợp 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 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Các sở, ban ngành, UBND các huyện, 

thị xã, thành phố 
Tháng 11/2022 

22.  Thí điểm triển khai Trợ lý ảo trong cơ Sở Thông tin và Các sở, ban ngành, UBND các huyện, Tháng 11/2022 



 

STT Nội dung công việc Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 
Thời gian  

hoàn thành 

quan nhà nước để hỗ trợ cán bộ, công 

chức, viên chức nâng cao hiệu quả và 

năng suất lao động 

Truyền thông thị xã, thành phố 

23.  

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, chia sẻ 

kinh nghiệm về các nội dung, mô hình 

chuyển đổi số của các bộ, ngành, địa 

phương  

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Các sở, ban ngành, UBND các huyện, 

thị xã, thành phố 
Thường xuyên 

24.  

Công bố xếp hạng mức độ phát triển 

chính quyền số, chuyển đổi số đối với 

các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Các sở, ban ngành, UBND các huyện, 

thị xã, thành phố 

Tháng 12  

hằng năm 
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