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KẾ HOẠCH
Thực hiện Nghị quyết số 20 - NQ/TU, ngày 17/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
về chuyển đổi số tỉnh Lào Cai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

----Thực hiện Nghị quyết số 20 - NQ/TU, ngày 17/01/2022 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Lào Cai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030,
Huyện uỷ Bảo Yên ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết trên địa bàn huyện
như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Nhằm quán triệt và cụ thể hóa nội dung Nghị quyết số 20 - NQ/TU, ngày
17/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Lào Cai đến năm
2025, định hướng đến năm 2030 phù hợp với thực tiễn của địa phương.
Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ
quốc và các đoàn thể, doanh nghiệp cũng như người dân về ý nghĩa, tầm quan
trọng, thay đổi cách thức làm việc của mỗi cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức
trong môi trường số.
Cụ thể hóa việc triển khai thực hiện mục tiêu theo Nghị quyết số
20 - NQ/TU, ngày 17/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh
Lào Cai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 làm cơ sở cho các chi, Đảng bộ
trực thuộc Đảng bộ huyện, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các cơ quan, đơn vị,
địa phương, tổ chức, doanh nghiệp triển khai chuyển đổi số trong hoạt động của cơ
quan, đơn vị mình.
2. Yêu cầu
UBND huyện, các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện, Mặt trận Tổ quốc
và các đoàn thể cần xác định cụ thể mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và trách nhiệm
trong việc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị Quyết số 20- NQ/TU về
chuyển đổi số tỉnh Lào Cai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Gắn nhiệm
vụ triển khai Chuyển đổi số với thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, kế hoạch
phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Việc triển khai thực hiện các mục tiêu,
nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo tính khoa học, đồng bộ, hiệu quả; thực hiện nghiêm
túc việc báo cáo, kiểm tra, giám sát, đánh giá tiến độ, chất lượng đối với việc thực
hiện mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch, phân công rõ trách nhiệm cho cơ quan chủ
trì.
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Các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn
thể huyện, các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai tuyên
truyền, thực hiện; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh; tập trung thực
hiện các giải pháp nhằm đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số
20-NQ/TU
1.1. Tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt cấp huyện học tập, quán triệt, triển
khai thực hiện Nghị quyết số 20 - NQ/TU và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết. Thời
gian dự kiến: Trong Quý I/2022.
1.2. Các Đảng bộ trực thuộc tổ chức quán triệt, phổ biến mục đích, yêu cầu,
nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết số 20 - NQ/TU cùng với Kế
hoạch thực hiện Nghị quyết số 20 - NQ/TU của Huyện ủy đến cán bộ lãnh đạo chủ
chốt cấp mình (mở hội nghị riêng hoặc lồng ghép vào hội nghị Ban Chấp hành, hội
nghị tuyên vận). Chỉ đạo các chi bộ trực thuộc triển khai đến toàn thể đảng viên và
Nhân dân (bằng các hình thức phù hợp như: sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt các ngành,
đoàn thể...). Thời gian hoàn thành trong Quý I/2022.
1.3. Các chi bộ cơ quan, đơn vị nghiên cứu, quán triệt, giới thiệu toàn văn
Nghị quyết và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy trong sinh hoạt chi bộ
và cuộc họp cơ quan. Hoàn thành trong Quý I/2022.
1.4. Ban Tuyên giáo Huyện ủy đăng tải nội dung Kế hoạch thực hiện Nghị
quyết số 20 - NQ/TU của Huyện ủy trên Cổng thông tin điện tử huyện. Phổ biến,
quán triệt nội dung Nghị quyết số 20 - NQ/TU và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết
của Huyện ủy tại Hội nghị báo cáo viên cấp huyện; chỉ đạo Ban Tuyên vận các xã,
thị trấn triển khai tại hội nghị tuyên vận, đăng tải trên trang thông tin của các cơ
quan, đơn vị…
2. Nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện
Các cấp ủy, trước hết là người đứng đầu, bám sát Kế hoạch của Huyện ủy,
lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết số 20 - NQ/TU gắn
với thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và
phù hợp với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, tập trung vào các nội dung
sau:
2.1. Chuyển đổi nhận thức
- Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, quản lý, điều hành của chính quyền
các cấp, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội,
người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp về đẩy mạnh triển khai chuyển đổi số.
Xác định việc chuyển số là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm cần tập
trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện.
- Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số
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20 - NQ/TU cho toàn thể cán bộ, đảng viên và tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến
Nhân dân. Nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ,
đảng viên về nội dung và ý nghĩa to lớn công cuộc chuyển đổi số. Coi đây là cơ
hội, là động lực để các cấp ủy đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các cơ
quan, đơn vị và địa phương phát huy nội lực, vượt qua khó khăn thử thách, thực
hiện thắng lợi Chương trình chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử và góp
phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.
- Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Chuyển đổi số, Tổ giúp việc
Ban Chỉ đạo để triển khai thực hiện chuyển đổi số bảo đảm thực chất, hiệu quả,
đáp ứng tình hình thực tiễn.
- Phát huy vai trò tiên phong chuyển đổi số của Đoàn Thanh niên Cộng sản
Hồ Chí Minh, là lực lượng xung phong đi đầu thực hiện chủ trương đẩy mạnh
chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và đổi mới sáng tạo; phải là những người đầu
tiên, tích cực nhất giúp chuyển đổi số đi vào đời sống ở địa phương, cơ quan, đơn
vị, doanh nghiệp.
2.2. Cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về chuyển
đổi số
- Rà soát, nghiên cứu, vận dụng các văn bản, cơ chế chính sách của Trung
ương, của tỉnh nhằm tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho chuyển đổi số.
- Xây dựng, ban hành quy định, quy chế quản lý vận hành, sử dụng các nền
tảng, dữ liệu và các hệ thống thông tin của tỉnh được áp dụng trên địa bàn.
- Xây dựng kế hoạch cụ thể, sát với thực tế của từng địa phương, cơ quan,
đơn vị. Nội dung kế hoạch xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện
nhằm thực hiện tốt các nội dung ưu tiên trong chuyển đổi số: (1) Phát triển chính
quyền số; (2) Phát triển kinh tế số; (3) Phát triển xã hội số; (4) Phát triển đô thị
thông minh.
- Thực hiện gắn kết chặt chẽ, đồng bộ giữa cải cách thủ tục hành chính với
phát triển chính quyền số, đô thị thông minh. Rà soát các thủ tục hành chính, quy
trình nghiệp vụ trong các cơ quan trong hệ thống chính trị theo hướng đơn giản hóa
hoặc thay đổi phù hợp để có thể ứng dụng hiệu quả công nghệ số.
- Tham mưu, đề nghị tỉnh ưu tiên, bảo đảm nguồn lực kinh phí thực hiện các
mục tiêu, nhiệm vụ về chuyển đổi số trên địa bàn huyện. Hằng năm, phân bổ ngân
sách nhà nước bảo đảm nguồn lực thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số; đồng thời,
huy động tối đa các nguồn lực từ xã hội, doanh nghiệp và Nhân dân trong quá trình
chuyển đổi số.
2.3. Phát triển hạ tầng số, nền tảng số
- Tham mưu, đề xuất nhằm thúc đẩy phát triển hạ tầng mạng viễn thông thế
hệ mới, hạ tầng Internet vạn vật (IOT); tái cấu trúc, phát triển hạ tầng công nghệ
thông tin, trung tâm dữ liệu, hệ thống mạng nội bộ, mạng diện rộng, mạng truyền
số liệu chuyên dùng trong hệ thống chính trị làm nền tảng phục vụ cho chuyển đổi
số.
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- Thực hiện lộ trình số hóa hạ tầng thiết yếu khác phục vụ chính quyền số,
đô thị thông minh, kinh tế số và xã hội số, như: hạ tầng giao thông, điện, hạ tầng
đô thị, kinh tế, khoa học công nghệ, y tế, giáo dục, văn hóa, du lịch,…
- Xây dựng, phát triển, ứng dụng các nền tảng số, nền tảng tích hợp, chia sẻ
dữ liệu, nền tảng đô thị thông minh, nền tảng ứng dụng di động, nền tảng dịch vụ
dùng chung, dữ liệu dùng chung, định danh, xác thực điện tử, thanh toán điện tử,
giám sát an toàn, an ninh mạng,…
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện, Mặt trận Tổ quốc và các
đoàn thể huyện tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch
triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết; xác định việc chuyển số là một trong
những nhiệm vụ chính trị trọng tâm cần tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện.
2. UBND huyện chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị
quyết; đưa mục tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã
hội hằng năm, lồng ghép nội dung chuyển đổi số vào các kế hoạch, chương trình
phát triển kinh tế - xã hội trọng điểm của huyện. Định kỳ tham mưu cho Ban
Thường vụ Huyện ủy tổ chức sơ kết, tổng kết Nghị quyết.
3. Ban Tuyên giáo Huyện ủy, tham mưu giúp Huyện ủy xây dựng kế hoạch
triển khai, hướng dẫn việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến thực hiện
Nghị quyết; đồng thời chỉ đạo các cơ quan thông tin, truyền thông thường xuyên
thông tin việc triển khai, thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về
chuyển đổi số tỉnh Lào Cai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn
huyện. Chủ trì tham mưu theo dõi, hướng dẫn, tổng hợp các nội dung theo kế
hoạch.
4. Các chi, đảng bộ trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện
Căn cứ nội dung Kế hoạch của Huyện ủy, cụ thể hóa thành chương trình, kế
hoạch triển khai thực hiện phù hợp với đặc thù của địa phương, cơ quan, đơn vị.
Đồng thời, việc triển khai cần bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, có tính khả thi cao,
dễ kiểm tra, đánh giá và tổ chức thực hiện.
5. Các cơ quan trong khối tuyên truyền, Cổng thông tin điện tử huyện, đẩy
mạnh tuyên truyền nội dung của Nghị quyết số 20 - NQ/TU trên các phương tiện
thông tin đại chúng, chuyên trang, chuyên mục, tin, bài để mọi cán bộ, đảng viên,
công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân biết và hưởng ứng thực hiện.
6. Các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy thường xuyên theo dõi, kiểm
tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện triển khai Nghị quyết.
Các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị được phân công nhiệm vụ tại Kế hoạch
này tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết số 20 - NQ/TU xong trong Quý I năm
2022, báo cáo kết quả thực hiện các nội dung theo Kế hoạch trước ngày 10/12
hằng năm về Huyện ủy (qua Ban Tuyên giáo) để báo cáo Thường trực Huyện ủy
và báo cáo tỉnh theo quy định.
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Trên đây là Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TU, ngày 17/01/2022
của của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Lào Cai đến năm 2025, định
hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện, yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị
nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,
- Các đồng chí UV BTV, BCH Đảng bộ huyện,
- Các chi, đảng bộ trực thuộc,
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện,
- Lưu VT + BTGHU.
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