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Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v triển khai thực hiện Chỉ
thị số 02/CT-TTg về phát
triển Chính phủ điện tử
hướng tới Chính phủ số, thúc
đẩy chuyển đổi số quốc gia

Kính gửi:
- Các phòng, ban, ngành huyện;
- UBND các xã, thị trấn.
Thực hiện Công văn số 542/UBND-KGVX ngày 18/5/2022 của UBND
tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg về phát triển
Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.
Để tiếp tục phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, thúc
đẩy chuyển đổi số huyện Hữu Lũng, UBND huyện Hữu Lũng đề nghị các cơ
quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể huyện; UBND các xã, thị trấn nghiêm túc
triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:
1. Các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn
- Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số toàn
diện, sâu rộng trong hoạt động chỉ đạo, điều hành của các cơ quan, đơn vị; tổ
chức quán triệt, tuyên truyền các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ,
Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện về chuyển đổi số1 tới toàn thể cán
bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tổ chức, cá nhân liên quan
trong ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền điện tử hướng tới
chính quyền số, chuyển đổi số.
- Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ quan trọng
thúc đẩy chuyển đổi số năm 2022 trên địa bàn huyện Hữu Lũng đã được ban
hành tại Kế hoạch số 168/KH-UBND ngày 16/5/2022 về việc triển khai thực
1

Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển
Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025; Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày
03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng
đến năm 2030; 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; Nghị quyết số
49-NQ/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định
hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 226/KH-UBND ngày 18/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về
thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn
đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Chương trình hành động số 32-CTr/HU ngày 09/02/2022 của Huyện
ủy về thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh
Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Hữu Lũng.

2

hiện một số nhiệm vụ quan trọng thúc đẩy triển khai chuyển đổi số trên địa bàn
huyện Hữu Lũng năm 2022; Kế hoạch số 156/KH-UBND ngày 09/5/2022 về
chuyển đổi số huyện Hữu Lũng năm 2022; hàng năm xây dựng kế hoạch và triển
khai các nội dung, nhiệm vụ để đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra tại Kế
hoạch số 38/KH-UBND ngày 16/02/2022 về thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TU
ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn
đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Hữu Lũng.
- Lựa chọn 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 thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn
theo thẩm quyền.
- Tập trung thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo
quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về
thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Thực hiện số hóa hồ sơ,
kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành
chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND huyện từ ngày 01/12/2022;
UBND xã, thị trấn thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính để
thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả
kết quả từ ngày 01/6/2023. Đối với 25 dịch vụ công thiết yếu theo Quyết định số
06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án phát
triển ứng dụng dữ liệu về 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” thực hiện số hóa
từ ngày 01/6/2022.
- Đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong dịch vụ
công trực tuyến, chứng thực bản sao điện tử từ bản chính, thực hiện thủ tục hành
chính, chỉ đạo điều hành và xử lý công việc trên môi trường mạng. Tăng cường
sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong việc ký số,
xác thực dữ liệu số hóa; xác thực đăng nhập trong các hệ thống thông tin dùng
chung của tỉnh.
- Triển khai đầy đủ các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin mạng; hệ
thống thông tin triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn thông tin theo cấp
độ; hệ thống thông tin được kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng trước khi
đưa vào sử dụng, khi nâng cấp, thay đổi, định kỳ theo quy định; hệ thống thông
tin được quản lý, vận hành theo mô hình 4 lớp theo Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày
07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an
ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam.
2. Văn phòng HĐND và UBND huyện
- Tiếp tục tham mưu, phối hợp Viettel tỉnh, với các cơ quan, đơn vị liên
quan triển khai Trung tâm Thông tin chỉ đạo, điều hành của UBND huyện đảm
bảo mục tiêu, yêu cầu đề ra. Duy trì thực hiện báo cáo trên Hệ thống thông tin
báo cáo địa phương tỉnh Lạng Sơn bảo đảm đúng theo quy định.
- Đôn đốc các cơ quan, đơn vị ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và
xác thực điện tử để cung cấp dịch vụ công trực tuyến, ưu tiên triển khai đối với
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các dịch vụ công thiết yếu nêu tại Quyết định số 06/QĐ-TTg và Quyết định số
422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục
dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm
2022.
- Đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả
giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo
quy định tại Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 15/7/2021 của UBND tỉnh về
triển khai, thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên
thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn.
- Tham mưu, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện việc
kết nối, tích hợp để cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4
đáp ứng yêu cầu trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; tiếp tục giao chỉ tiêu về tỷ lệ
dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ và tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến đến
từng phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn; huy động sự tham gia của các tổ
chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và cộng đồng trong việc phổ biến, hướng
dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Thời hạn hoàn thành: tháng 6/2022.
- Tham mưu, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, doanh nghiệp
viễn thông mở rộng kết nối, giám sát, kiểm soát truy cập tập trung Mạng truyền
số liệu chuyên dùng ổn định, thông suốt, kết nối từ tỉnh đến huyện, xã, thị trấn
để phục vụ Chính quyền số. Thời hạn hoàn thành: tháng 9/2022; đề nghị doanh
nghiệp viễn thông nâng cao năng lực, chất lượng dịch vụ.
3. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện
- Hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai, phát triển ứng dụng
công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số, phục vụ người dân và doanh
nghiệp.
- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, đơn vị liên
quan thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu hiệu quả, thông suốt giữa các cơ quan
Nhà nước bảo đảm tránh đầu tư chồng chéo, lãng phí, tuân thủ đúng quy định
của Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết
nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan Nhà nước.
- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, đơn vị liên
quan triển khai Nền tảng điện toán đám mây Lạng Sơn Cloud để phục vụ công
cuộc chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, cửa khẩu số,
xã hội số, công dân số của huyện.
- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, đơn vị liên
quan thực hiện việc chuyển đổi IPv4 sang IPv6 theo Kế hoạch số 04/KH-UBND
ngày 10/01/2020 của UBND tỉnh triển khai thực hiện chuyển đổi IPv4 sang IPv6
cho hệ thống công nghệ thông tin, Internet trong các cơ quan nhà nước trên địa
bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 2022 và định hướng đến năm 2025; trong
đó, ưu tiên tập trung chuyển đổi IPv6 cho Trang thông tin điện tử, dịch vụ công
trực tuyến để phục vụ cho người dân, doanh nghiệp truy cập, sử dụng dịch vụ
của cơ quan nhà nước qua IPv6. Thời hạn hoàn thành: tháng 12/2022.
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- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, đơn vị liên
quan rà soát, đánh giá, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trong việc quản lý, vận hành
các hệ thống thông tin theo mô hình 4 lớp tại Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày
07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Hướng dẫn, thẩm định hồ sơ 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. Thời hạn hoàn thành: phân loại, xác định và
phê duyệt đề xuất cấp độ hệ thống thông tin trước tháng 12/2022; triển khai đầy
đủ phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ các hệ thống
thông tin đang vận hành trước tháng 6/2023.
- Tham mưu cho UBND huyện tổ chức các lớp 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.
- Tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị,
Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông, UBND các xã, thị trấn tích cực
thông tin, tuyên truyền sâu rộng về kết quả thực hiện ứng dụng công nghệ thông
tin, chuyển đổi số.
- Phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện tổng hợp báo cáo tình
hình sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các nhiệm vụ về phát triển
Chính quyền điện tử, Chính quyền số, công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Thời
hạn hoàn thành: tháng 12 hàng năm.
- Định kỳ hàng năm thực hiện đánh giá, mức độ chuyển đổi số đối với các
phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn và báo cáo Chủ tịch UBND huyện kết
quả thực hiện Công văn này. Thời hạn hoàn thành: tháng 12 hàng năm.
4. Công an huyện
- Tổ chức triển khai các nội dung được nêu tại Quyết định số 1911/QĐTTg ngày 15/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện kết nối, chia sẻ
giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ
liệu chuyên ngành và Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về 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 theo kế hoạch đã được ban hành của tỉnh, huyện (Kế
hoạch số 22/KH-UBND ngày 28/01/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn về triển
khai thực hiện Quyết định số 06/QÐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt Ðề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về 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; Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 16/02/2022 của UBND huyện
Hữu Lũng về triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg, ngày 06/01/2022
của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về 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”).
- Phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Văn hóa và
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Thông tin huyện bảo đảm các điều kiện đáp ứng yêu cầu về an toàn thông tin, an
ninh mạng để kết nối các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ
thống thông tin phục vụ giải quyết thủ tục hành chính với Cơ sở dữ liệu quốc gia
về dân cư.
5. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, căn cứ khả năng cân
đối ngân sách, tham mưu trình cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí kinh phí thực
hiện nhiệm vụ phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, chuyển đổi số;
hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí theo
quy định của pháp luật hiện hành.
- Đôn đốc các cơ quan, đơn vị tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin
trong thực hiện công tác cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực
cạnh tranh (PCI).
- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức và tinh
thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về mục đích,
yêu cầu và nhiệm vụ thực hiện cải thiện chỉ số PCI.
6. Phòng Nội vụ huyện
- Tiếp tục tham mưu, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Phòng
Văn hóa và Thông tin và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai, duy trì cơ sở
dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan
Nhà nước để quản lý đồng bộ, thống nhất, minh bạch, kịp thời tạo nguồn dữ liệu
cốt lõi cho phát triển Chính quyền số. Thời hạn hoàn thành: tháng 12/2022.
- Tổ chức triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước
giai đoạn 2021 - 2030, gắn kết chặt chẽ với phát triển Chính quyền điện tử
hướng tới Chính quyền số.
- Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để
cải thiện, nâng cao các chỉ số PAR Index, SIPAS, PAPI huyện Hữu Lũng.
UBND huyện đề nghị các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn
nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nõi nhận:
- Như trên
- Văn phòng UBND tỉnh
- Sở Thông tin và Truyền thông (b/c);
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- CT, PCT UBND huyện;
- C, PCVP HÐND và UBND huyện;
- Công an huyện;
- Lưu: VT, VH&TT.
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