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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v xin ý kiến đối với danh mục nhiệm vụ thuộc
Đề án Chuyển đổi số tỉnh cao bằng đến năm 2025,
định hướng đến năm 2030

Kính gửi:
- Văn phòng ĐĐBQH&HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Bảo hiểm Xã hội tỉnh;
- Đài Phát thanh - Truyền hình Cao Bằng;
- Báo Cao Bằng;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố.

Thực hiện nhiệm vụ được giao về chủ trì xây dựng Đề án chuyển đổi số tỉnh
Cao Bằng, ngày 10/6/2021 Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Công văn
số 634/STTTT-BCVTCNTT V/v xin ý kiến đối với Dự thảo Đề án phát triển kinh
tế số, xã hội số, chính quyền số tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021- 2025, tầm nhìn đến
2030. Sau khi tiếp nhận ý kiến góp ý của các sở, ngành, địa phương Sở Thông tin
và Truyền thông đã phối hợp với đơn vị tư vấn (Tổng Công ty giải pháp doanh
nghiệp Viettel) tiếp thu, chỉnh sửa, cập nhật một số nội dung theo các ý kiến góp ý.
Dự thảo Đề án sau khi thông qua cuộc họp Ban Chỉ đạo xây dựng Chính
quyền điện tử tỉnh ngày 23/8/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận chỉ đạo
Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị rà soát,
xác định từng nhiệm vụ, lộ trình chi tiết, kinh phí, trách nhiệm thực hiện cụ thể của
từng cơ quan, đơn vị trong Đề án Chuyển đổi số tỉnh cao bằng đến năm 2025, định
hướng đến năm 2030 (Thông báo 1755/TB-VP ngày 25/8/2021 của Văn phòng Ủy
ban nhân dân tỉnh về Kết luận của đồng chí Hoàng Xuân Ánh, tại cuộc họp Ban
Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh).
Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục
nghiên cứu, góp ý cho Dự thảo Đề án Chuyển đổi số tỉnh cao bằng đến năm 2025,
định hướng đến năm 2030, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ của ngành, địa
phương mình được xác định trong Phụ lục 1. DANH MỤC NHIỆM VỤ THUỘC
CÁC NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN CHUYỂN ĐỔI SỐ (gửi
kèm), từ đó đề xuất cụ thể lộ trình chi tiết, kinh phí thực hiện cho từng nhiệm vụ
(nếu có) để bổ sung vào Phụ lục 2. DANH MỤC NHIỆM VỤ/DỰ ÁN ƯU TIÊN
TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN CHUYỂN ĐỔI SỐ (gửi kèm). Đối với các nhiệm vụ/dự án
dự kiến bổ sung đề nghị sở, ngành, địa phương giải trình, thuyết minh về sự cần
thiết, sự phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh, nhu cầu cấp thiết phải triển khai
trong giai đoạn 2021-2025.
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Để đảm tính khả thi về nguồn lực thực hiện, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư,
Sở Tài chính tập trung cho ý kiến về khả năng cân đối kinh phí cho thực hiện
nhiệm vụ/dự án nêu tại Phụ lục 2. DANH MỤC NHIỆM VỤ/DỰ ÁN ƯU TIÊN
TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN CHUYỂN ĐỔI SỐ.
Ý kiến đề xuất, góp ý của các sở, ngành, địa phương là cơ sở quan trọng để
hoàn thiện Dự thảo Đề án Chuyển đổi số tỉnh Cao Bằng đến năm 2025, định hướng
đến năm 2030, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, bảo
đảm sự phù hợp với các yêu cầu, điều kiện thực tiễn; đề ra nhiệm vụ, giải pháp
thiết thực trong lộ trình chuyển đổi số. Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề
nghị các sở, ngành, địa phương quan tâm thực hiện.
Bản Dự thảo Đề án và các phụ lục được gửi kèm văn bản này qua Hệ thống
quản lý văn bản và điều hành, đồng thời được đăng tải trên Trang thông tin điện tử
của Sở Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ: http://sotttt.caobang.gov.vn/ (mục
“Văn bản\Dự thảo văn bản”). Đối với Phụ lục 2. DANH MỤC NHIỆM VỤ/DỰ
ÁN ƯU TIÊN TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN CHUYỂN ĐỔI SỐ, Sở Thông tin và Truyền
thông đã phân nhóm nhiệm vụ theo từng cơ quan thực hiện (theo các Sheet trong
file Excel) để các sở, ngành, địa phương thuận tiện trong việc theo dõi, đóng góp ý
kiến.
Ý kiến xin gửi bằng văn bản điện tử qua Hệ thống quản lý văn bản và điều
hành về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 27/9/2021 để kịp tổng hợp, hoàn
thiện trình Ủy ban nhân dân tỉnh.
Rất mong nhận được sự quan tâm góp ý của các cơ quan, đơn vị./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc;
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- Lưu VT, BCVT-CNTT.
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