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UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA 119! CHU NGHiA VIT NAM 
Tm XA CIA LO 

So: /KH-UBND Cz'ra Lô, ngày tháng 12 nám 2022 

KE HOACH 
Chuyên dôi so thj xã Cfl'a Là giai dotn 2022 — 2025, 

dnh hu&ng den näm 2030 

Thirc hin Nghj quy& s 09-NQ/TU ngày 95/8/2022 cüa Ban Chap hành 
Dàng b tinh ye chuyên dôi so tinh Ngh An den nãm 2025, djnh hi.thng den 
näm 2030; Kê hoch sO 586 /KH-UBND ngày 22/8/2022 cüa UBND tinh ye 
chuyên dôi so tinh Ngh An den nàrn 2025; Kê hotch so 89 -KHIThU ngày 
20/12/2022 cüa Ban Thuè'ng vi Thj üy ye vic thirc hin Nghj quyêt so 09-
NQ/TU ngày 05/8/2022 cüa Ban Chap hành Dáng b tinh ye chuyên dôi so tinh 
Ngh An den näm 2025, djnh hithng den nàm 2030; UBND thj xã Cira Là ban 
hành Kê ho?ch chuyên dOi so thj xà Cüa Là giai don 2022 — 2025, djnh huông 
den nàrn 2030 vó'i các ni dung cii the nhLr sau: 

I. MUC IMCH, YEU CAU 

1. Miic dIch 

- Trin khai có hiu qua các nhirn vii và giãi pháp dã d ra trong Nghj 
quyêt so 09.-NQ/TU, ngày 05/8/2022 cüa Ban Chap hành Dáng b tinh ye 
chuyên dôi so tinh Ngh An den närn 2025, djnh hung den näm 2030; Kê 
hoch so 586 /KIH-UBND ngày 22/8/2022 cüa UBND tinh ye chuyên dôi so tinh 
Ngh An den näm 2025 và Kê hoch sO 89 -KHIThU ngày 20/12/2022 cüa Ban 
Thi.thng vi Thj üy. 

- Nâng cao nhn thirc cña các ngành, các cp, to buc dt phá v chuyn 
dOi so, phát triên chInh quyên sO, thic day câi cách hành chInh, to dng 1irc 
thiic day phát triên kinh tê - xã hi ben vmg trén dja bàn Thj xã. 

2. Yea câu 

- Lãnh do và tt cá can bô, cong chirc cac ca quan, dan vj, chInh quyn 
các cap phãi xác djnh vic chuyên dôi so, phát triên chInh quyên so, do thj thông 
rninh, kinh tê so hung den xã hi so là nhirn vi quan tr9ng, thuèng xuyên Va là 
yeu to bào darn thii'c hin thành cong khâu dt phá trong cãi each hânh chInh và 
chiên lu'çic phát triên kinh tê - xä hi cüa Thj xä. 

- Chii trpng, u'u tiên nhirn vi chuyn di s có tr9ng tarn, trpng diem tren 
tung linh vuc, trong cac quy hoach, ke hoach, du an phat triên cua Thi xã TJu tien 
chuyên dOi sO trong phát triên chInh quyên sO, dc bit là cung cap djch vii phiic 
vu ngu'ô'i dan, doanh nghip nhu: Giáo diic, y tê, dâu tu, giao thOng, nOng ngu 
nghip, cOng nghip, tài nguyen và rnOi truô'ng Va u'u tien chuyn di s trong 
phát triên kinh tê, hung den kinh te sO. 

Dc 1p - Tu do - Hinh phüc 
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II. MUC TIEU, CH TIEU CU THE 

2.1. Muc tiêu ctln nàrn 2025: 

- Vé chInh quyén so 

+ 100% Co quan Dàng, chInh quyên, Mt trn To quOc, các to chirc doàn 
chInh trj - xà hi kêt nôi ming truyên so lieu chuyên dñng. 

+ 100% can bô, cong chii'c, viên chu1te du'o'e dàotao, bi duO'ng hoc tit bôi 
duö'ng kin thulrc và k nàng so; 100% các co quan cap Th có can b ph trách 
cong ngh thông tin. 

+ Trin khai h thng hi nghj trirc tuyn dng b tü Thj xà den các 
phu'?iing và kêt nôi vó'i h thông hi ngh trirc tuyên cap tinh và quOc gia. 

+ T 1 h so' giái quyêt theo djch v cOngtrirc tuyên trên mOi trung 
ming trên tong so hO so dat  tr 80% trO' len; tOi thiêu 90% ngu'i dan và doanh 
nghiêp hài lông ye vic giái quyêt thu tiic hành ehInh. 

+ 90% h so cOng vic tai  Th xã và 60% h so' cOng vic tai  các phu'ông 
duoc xu1r 1 trên mOi truô'ng rnng (trii ho so cong vic thue phm vi bI mt nhà 
nu'ó'c, ho so Cong vic có ni dung rnt). 

+ 100% chê d báo cáo, chi tiêu tng hp'p djnh kSr  và báo cáo thng kê ye 
kinh te - xã hi ducic thrc hin trirc tuyên và lien thông vi h thông báo cáo cua 
tinh và quôc gia. 

+ 100% co s dit lieu que gia duc kt ni, i.lrng dung trên dja bàn Thj xã 
theo l trInh cu1ia tinh và ChInh phü. 

- Vékinhté'sO 

+ Ti.r 90% nguà'i dan 15 tuOi trO' len có tài khoán giao djch tai  ngân hang 
hoc các tO chi,lrc du'cc phép khác. 

+ Trên 100 lu'Qt doanh nghip, HTX, lang ngh& h kinh doanh, can b cOng 
chuc, viên chu1rc, sinh viên, thanh niên khO'i nghip du'gc tharn gia các chu'ong trInh 
dào tao, tp huân ye thurc thi pháp luât và k' nãng üng dung thu'ong mai  din tu1r. 

+ 100 % ho san xut nông nghip du'ç'c l.p danh sáeh và chun hóa, sO 
hóa dci' lieu theo hu'Ong dan ccia BO Thông tin và Truyên thông và B Nông 
nghip và Phát triên nông thôn. 

- Véxähóisó' 

+ Trên 60% ngu'ô'i dñng thit bi dãu cuOi thông rninh duçic tiêp can, si1t 
diing các dch v1i chInh quyên din tu1r, djch vi do thi thông rninh. 

+ 60% ngu'ñ dan tru'1tng thành su1r diing djch vçi thanh toán din tci' 

+ Triên khai Dê an dO thj thông minh trên dja bàn thj xã Cu'a Lô 

2.2. Muc tiêu den nàni 2030: 

- HInh thành co 50' dci' 1iu và dch vi s dng b tii Thj xã dn phu'ô'ng và 
ket noi voi tinh va Trung u'ong; hoat dng giao djch gici'a các co quan dâng, chInh 
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quyn, Mat trn T quc, các th chic chInh trj - xà hi và güa chInh quyn vôi 
ngui dan, doanh nghip co bàn du'c th?c hin trên các nên tang cong ngh so. 

- 100% h so cong vic ti Th xä và 90% h so cOng vic ti các phuè'ng 
du'çc xfr 1 trên mOi trithng mng (tri'r ho so cong vic thuc phim vi bI mt nba 
nuó'c, h so cong vic có ni dung mat). 

- Trên 80% các doanh nghip nhO và vra trên dja bàn Th xã tham gia 
chuyên dôi sO. 

- Trin khai thirc hin các djch vii trên tht ca các linh virc thuc h thng 
diô thj dông minh cüa Thj xä. 

+ Trên 90% ngu'ô'i dung thit bj du cuôi thông minh duçc tiêp cn, sü' 
dung các dch vii chinh quyên din tü, djch vi dO thj thông minh. 

+ 90% ngu'i dan trithng thành sir dung djch vi thanh toán din tir 

III. NQI DUNG THIIC HIEN 

1. Nãng cao hiu liyc, hiu qua quãn 1 nhà nu'ó'c; dy mnh cong tác 
tuyên truyn, nâng cao nhn thfrc ye chuyên dôi so. 

1.1 D(M rnci tu' duy, thng nht nhn thirc, nâng cao hiu içrc, hiu qua 
diêu hành cüa chInh quyên tü Thj xã den co So' V si.r cap thiêt cüa nhim v11 

chuyên dôi so gän lien vâi các nhim vi phát triên kinh tê - xã hi, bâo dam 
quOc phông, an ninh. Nêu cao trách nhim cüa ngui dirng dâu dOi vâi kêt qua 
chuyên dôi so cüa cac cap, cac ngành. 

1.2 Thu'rng xuyên chi do, don dOe, giám sat vic thirc hin các chü 
trLrong, chInh sách, chuong trInh quôe gia ye chuyên dôi so; hang näm xây dirng 
danh mic nhim vi xu tiên và to chuc thirc hin hiu qua vic chuyên dOi sO 
trong trng ngành, linh Vi.rc, các phuông; bô trI nguôn lirc tài chInh tuong x1rng, 
bão darn thirc hin tot cac nhim vi chuyên dôi so hang nàm cüa tM xã. 

1.3. Xây dirng cac chuyên trang, chuyên mic; các phóng sir, chuyên d, 
cac tai lieu tuyên truyên sau, rOng den moi nguoi dan, nguoi lao dông thuôc moi 
thành phân kinh tê ye hiu qua và ket qua cüa chuyên dOi sO. Thu'ng xuyên 
tuyên truyen ye dnh hu'ng chiên luc'c phát triên kinh tê sO cüa quOc gia, cüa tinh, 
thj xâ; tuyên truyên các thành qua và mO hInh chuyên dOi sO trong hot dng cña 
doanh nghiêp, hçip tác xä và kinh te hO gia dInh trên dja bàn thj xâ. 

2. Phát triên chInh quyn s. 

2.1. Nâng cp h thng phn mm quàn 1 van bàn và diu hành cua thj xa 

bào darn phic vu chi do diêu hành trrc tuyên cüa länh do thj xã, dOng bO giüa 
van ban chi do vi hO so cOng vic thung xuyen trong toàn th xã và vi ho s 
djch vi.i cOng trirc tuyen; nang cap cOng djch vi cOng trirc tuyên dOng bO,  bào 
darn cho qua trInh giárn sat, thông kê, tao  1p hO so din tir cüa CáC co quan don 
vi; triên khai sO hóa ho so van ban, quân l' ho so lu'u trü' din tfr và kêt nôi lien 
thông vi h thông lu'u trü ho so ljch si.r cüa tinh. 
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2.2. Triên khai 1rng drng các nén tang cong ngh so (cac phân mêm 11ng 
diing, Co s dü 1iu so...) phic v hot dng nghip v cüa ngành, Co quan, dja 
phuong báo dam lien thông dông b toàn ngành, toàn thj xã, kêt nôi và chia sé 
dàng chung. 

2.3. TIJ'ng dung h thng thông tin báo cáo cüa tinh; s hoá hot dng báo 
cáo, thông ké trong toàn thi xã, phuc v srchi dao, dieu hành nhanh chóng, kjp 
thai, h trg ra quyêt dnh dira trén dü 1iu so dã du'çic thông ke và phân tIch. 

2.4. B sung các dch vii cOng trirc tuyên mrc d 3, 4 darn báo theo quy 
djnh cüa tinh; thrc hin dông b các bin pháp nâng cao hiu qua sir diing djch 
v cong trirc tuyên mü'c d 3, rnirc d 4, djch v buu chinh cong Ich. 

2.5. Trin khai nn tang phiic vi dy và hpc, hôi hçp, tap hun, sinh hot 
chuyên mon trirc tuyên; iling dçing các nén tang cong ngh sO trong cOng tác 
quán l, giáng dy vá h9c tap, trong kiêm tra dánh giá ket qua h9c tap; sO hóa tài 
lieu, giáo trInh, bài giáng nhãrn phát triên h thông hpc 1iu cung cap trirc tuyên 
phc vi rnin phi cho giáo viên và h9c sinh trong toàn th xä; phát triên h thông 
dào to trirc tuyên trong giáo dc nghê nghip; day manh  vic tO chtrc các cuc 
thi, Hi thi irng diing CNTT. 

2.6. Trin khai, ü'ng dung h thông khárn, chra bnh, day mnh urng ding 
dông b các nên tang cOng ngh sO phc v quân l khárn, chüa bnh ti Trung 
tarn y te Thj xa vâ Tram Y tê phu'è'ng và cung cap bnh an din ti1r tó'i toàn dan. 

2.7. Trin khai, i'ng ding co sO' dü 1iu sO ye tái nguyen và rnôi tru'ng 
c11a tinh phc vi hoit dng quán 12 và cung cap djch vi sO cña chInh quyên cap 
thi, xã Va phu'è'ng; 1rng dçing các nên tang cOng ngh sO, các giái pháp k thut 
hin di trong quan tràc, giárn sat, xir l các van dê ye tãi nguyen và môi tru'ng. 

2.8. Trin khai rng dung nn tang du ljch thông rninh, so hoá rni hot 
dông quân 1 du lich; nên tang cOng ngh so trong quán 1 các di tich ljch sir van 
hóa, thu viên din tü', thu' viên sO. 

2.9. Triên khai irng diing h thng co so dü lieu quan l ngânh nông ngu 
nghip; nên tang cOng ngh so phiic vii cong tác quán l nhâ nu'Oc tren các liñh 
vrc thuc ngành nhu: COng tác phàng chông Iit bao; phông chông dch bnh, 
sâu bnh trên cay trông, vt nuOi; giám sat, quán l bao v rirng, phông cháy 
chü'a cháy thng; quán 1, giám sat khai thác và nuOi trông thñy san; irng ding 
các nên tang cOng ngh sO phuc vi quán 1', giárn sat nguOn gOc, chuôi cung Ong 
san phârn, bao darn rninh bach, chInh xác, an toàn v sinh thirc phâm. 

2.10. Xây dirng h thng co sO dir lieu s quan 1' ngânh Giao thông vn 
tái và triên khai các giái pháp ye giárn sat, quán l giao thông thông minh. 

2.11. Thuc hiên 1 trInh chuyn di dâi truyn thanh khOng day FM tti 
Trung tarn Van hóa TI & TI Thj xa vâ các phu'ô'ng sang dái truyen thanh Ong 
dng cong ngh thông tin - viên thOng. 

3. Phát triên ht tang so Va CO' SO' dii' lieu so 
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3.1 Rà soát, trin khai m rng rnng vin thông 4G, 5G và Internet cap 
quang den 100%  khu dan cu. 

3.2 Rà soát, nâng cp b sung cci s& h tang cong ngh thông tin cüa tat cã 
co quan Dãng, chInh quyên, doàn the Thj xã, bão dam 100% can b, Cong chirc 
có may tInh Ca nhân, ket nOi rnng Internet bang rng. 

3.3 Trin khai kt ni dng b mng truyên so 1iu chuyên diing ti Th xã 
và các phu'ô'ng theo 1 trinh cüa tinh. 

3.4 Trin khai h thng hôi nghj trçrc tuyên chuyên ding, dOng b 03 cap 
tr cp tinh dn cp xã vâ kêt nOi vói h thông hOi  nghj trirc tuyên quôc gia. 

3.5 Du tu, nâng cp trang thit bj ti Trung tam hành chInh "met cña" 
Thj xã và b phn tiêp nhn và trá ket qua ti các phung. 

3.6 Triên khai t'rng dçing co sO' dü lieu dung chung cüa tinh; trin khai, 
dOng bô các Co s& dci 1iu chuyên ngành phiic vv cOng tác quàn l nba nuc và 
cung cap djch vii cOng trirc tuyên. 

3.7 Thirc hin s hóa tài lieu, ho so', các quy trInh nghip v; chirng thirc 
ho so din tr, phát triên các h thông co s& dü' lieu so phc viii quán 1 nhà nuc 
và cung cap djch vi cOng trirc tuyên rnu'c d 3, mic d 4; dông thai kêt nôi lien 
thông vói nên tang tIch hçip và chia Se dci lieu dung chung cüa tinh (LGSP). 

3.8 Thirc hin s hoá và chu'ng thirc din tir dng b h thng h so can 
b, cong chii'c, viên chirc trong toàn thj xà, ket nôi vó'i he thông thông tin có 
lien quan phuc v11 cong tác quán 1 và cung cap djch v cong tnrc tuyên. 

4. Phát triên nhãn lu'c chuyên dôi so 
4.1. To chirc các chuong trinh hi tháo, các khóa tp hun, bi duOTlg nâng 

cao nhn thirc, k näng irng dçing cong ngh so cho dâng vien, can b, cong chrc, 
vien chirc và ngu'Oi lao dng. Tp huân nâng cao k nãng 11ng ding CNTT, k 
nàng chuyên dOi so cho CC co quan, doanh nghip ti'en da bàn thj xã. 

4.2. T chüc các lOp bôi duO'ng, cp nht kin thirc ye xu hung, dnh 
huâng chien luçc mi ye chuyen dôi so cho länh do các ban, ngành th xà và 
lãnh dao  các phu'O'ng 

4.3. TO chüc các khóa tp hun nâng cao näng lic quân 1 nhà nu'óc và 
chuyen mOn ye chuyen dOi so cho dOi  ngü can b lam nhirn vi chuyen trách 
cong ngh thOng tin ti CáC co quan, ban, nghành Thj xã và các phuO'ng 

4.4. Rà soát, b trI can b chuyen trách cong ngh thông tin dti nàng lii'c 
thrc hin nhim vi cho CáC co quan, don vj, các phu'ng. 

5. Tñ'ng bu'ó'c phát triên kinh tê so, xy drng do thj thông minh, 
hiró'ng den xã hi so 

5.1. Tuyen truyn sâu rng v djnh huóng chin lu'gc phát trin kinh t s cüa 
Quôc gia, cüa tinh, thj xà; tuyên truyên các thành qua và rnô hInh chuyen dOi sO trong 
hoit dng cña doanh nghip, h9p tác xã và kinh te hO gia dInh trên dja bàn thi, xã, 
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5.2. Xây dirng chuong trInh phát triên thuong rni din t1r cüathj xã, h 
trcY các hop tác xã, các doanh nghip nhó và vira day rnnh chuyên dôi so trong 
san xuât, kinh doanh. 

5.3. Trin khai các djch vv thông rninh thuc Trung tarn diêu hành do thj 
thông minh (IOC) v: giáo due, y tê, trt tir an toàn do thj, giao thông, phàn ánh 
hiên tru'ng, giárn sat mOi trung, chiêu sang dO thi, nu'c sinh hoat, thoát nu'c, 
du 1ch thông minh... 

6. Báo dam an toàn thông tin mtng 

6.1. Xây drng các quy ch, quy trInh v quân 1, bâo darn an toàn thông 
tin rnng ti các CG quan, dan vj; triên khai, hung dan các quy djnh, bin pháp 
v bào darn an toàn thông tin trong hot dng cüa co' quan. 

6.2. Hoàn thành xác djnh cp d và to chirc triên khai phuong an bâodàm 
an toàn he thông thông tin theo cap d. Thung xuyên rà soát, cp nht dê dáp 
iirng yêu câu thirc tiên và quy djnh ye bão darn an toàn h thông thông tin theo 
câpd. 

6.3. Tang cuO'ng phi hçip vó'i các co quan, các doanh nghip vin thông 
dê san sang chü dng phông ngñ'a và xir 1 các tInh huông phát sinh trong linh 
vrc an toàn, an ninh thông tin. 

6.4. EMy manh  tuyên truyn, ph biên nâng cao nhn thñ'c v an toàn 
thông tin cho can b, cOng chii'c, viên chirc, ngithi lao dng. 

6.5. Tang cu'O'ng t chac, tham gia các hot dng lien quan den bão v và 
ho try tré em tuong tác lành rnanh, sang tto trên rnôi truYng m1ng; nâng cao 
nhn thirc và th'ng buc trang bj k näng sO cho tré em trên dja bàn. 

IV. GIAI PHAP THIC lIEN 

1. Da dtng hóa vàthirc hin thu'Oiig xuyên hot dng tuyên truyên nâng 
cao nhn thiirc, k nãng ye chuyên dôi sO, chInh quyên so, kiinh tê so den vói rnci 
ngui dan trên dja bàn th xã. 

2. Gn trách nhiêrn ciia nguOi dñ'ng dâu các co quan, tO chü'c, dja phuong 
vth qua trInh th'c hin chuyn di s và ket qua dtt du'cc tai  co quan, to chiirc và 
da phuong rnInh. 

3. Tranh thu sirh trg tr SO' Thông tin và Truyên thOng, UBND tinh, các 
tp doàn viên thông dê phát triên hoàn thin hi tang so trén dja bàn th xA; tranh 
thu sir ho trg và phOi hp thuc hin có hiu qua các chu'ang trInh, dê an, dir an tr 
các b ngành Trung u'ong, ti' tinh triên khai ye thj xã; , huy dng các nguOn von 
ODA, nguôn xã hôi hóa hp'p phap vào hot dng chuyên dOi sO; bô trI dü nguOn 
luc ca thi xä cho các nhiêrn vu theo 10 trInh kê hoach de ra. 

4. IJu tién áp ding các nn tang cOng ngh s có phrn vi dng b toãn 
tinh, toàn ngành, toàn thi xa, dông thO'i ket nOi lien thông vó'i nén tang tIch h9'p 
và chia sé dü' 1iu ciia tinh (LGSP); uu tién thi'c hin phuang an thuê djch v1i 
cOng nghê thông tin dOi vói trién khai ü'ng dung cac nen tang cong ngh so thay 
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cho du tu xây dçrng mói hay mua sm phn mêrn. 

5. IJu tiên trin khai chuyn di s trong các linh virc theo Nghj quyêt so 
09-NQ/TU, ngày 05/8/2022 cüa Ban Chip hành Dáng b tinh ye chuyên dôi so 
tinh Ngh An dn näm 2025, dnh hung den näm 2030 và Kê hoch so 89-
KHIThU ngây 20/12/2022 cüa Ban Thi..thng v Thj üy ye thirc hin Ngh quyêt 
09 cüa BCH Dáng b tinh. 

6. T chirc giám sat, tMng ke kt qua thirc hin thung xuyên, t chrc so 
kt kt qua thçrc hin vào näm 2023, diic rut các bài h9c kinh nghim cho giai 
doan 2023 - 2025 và tong két kêt qua thirc hin vào dâu nàm 2026. 

V. DANH MUC  NHI1M VIJ 

(Co Ph 1c danh mic các ni dung tliçrc hin kern theo). 

VI. TO CH1J'C TH1J'C HIN 

1. Ban chi do Chuyên dôi s Thj xã 

- Chi do các phOng, ban, ngành, UBND các phiRing thrc hin cac mic 
tiêu, nhim vii và giãi pháp chuyên dôi sO, xây dçrng, phát trien chInh quyên din 
ti:r hrnng ti chInh quyên so, kinh tê sO, xâ hi so và do thj thông minh. 

- D xut vi UBND thj xà cac giâi pháp d t chiirc thrc hin cac chü 
truong, chInh sách to môi trLrng pháp l thic day tiên trInh chuyên dôi sO th 
xã, gän vi cái each hành chInh; xây dirng, phát triên chInh quyên din tir hung 
tâi chInh quyên so, kinh tê sO, xã hi so và dO thj thông minh. 

- Don dé,c, kirn tra viêc thuc hiên các chu'ong trInh, Co ch, chInh sách, 
dê an, dr an ye chuyên dôi so; xây dirng, phát triên chInh quyên din tir hung 
tó'i chinh quyên sO, kinh tê so, xã hi so và do thj thông minh. 

- So kt, dánh giá tInh hInh, kt qua trin khai các nhim viii, giãi pháp 
tr9ng tam ye chuyên dôi sO, xây dirng, phát triên chInh quyen din tir huó'ng ti 
chInh quyen so, kinh te so, xã hi so và do thj thông minh. 

2. Phông Van hóa Va Thông tin 

- Chü trI, phi h9p vi các CU' quan lien quan t chuc thuc hin K hoach 
dam bào hiu qua, thiêt thuc, tiet kirn, phü hgp vi Ngh quyêt cüa Ban Chap 
hânh Dãng bô tinh, K hoch cüa BTV Thj üy y  chuyên dOi so; hiróng dan, don 
dOc, kiem tra, giám sat qua trInh thuc hiên các nhim vi theo K hoch; djnh k' 
hang qu báo cáo ket qua và tham mu'u UBNID Thj xã chi do. 

- Chü trI thuc hiên các nhiêrn yu duc giao theo K hoch; phi hgp yj 
các ngành, dja phuo'ng lien quan thuc hin thu hut các nguôn luc tr cap trên, các 
nguOn xã hi hOa h9p phap d thixc hin thành cOng Kê hoch. 

- Phi hgp và h trçl cac doanh nghip Vin thông day mnh triên khai phü 
sOng mang 4G và mng cap quang den 100% dja bàn dan cu trong toàn thj xâ, 
srn triên khai mng 5G. Hang nárn, tOng hp tInh hInh, báo cáo UBND th xã ket 
qua trien khai K hotch; chñ trI, phOi hc'p yO'j Van phOng HDND - UBND thj xã, 
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các don vj lien quan t chirc so' kt và tng k& thiic hin K hotch. 

- Thirc hin các nhirn vu ti phân III: muc 1, muc 2 (cac diem 2.2, 2.4, 2.8, 
2.11), muc 3 (cac dim 3.1, 3.2, 3.3, 3.6, 3.7, 3.8), rniIC 4, mc 5 (cac diem 5.2, 
5.3), muc 6 vâ theo Phit luc kern theo Kê hoach. 

3. Van phông HIJND - UBND thj xã 

- Chü trI t chirc thuc hiên các nhiêrn vu theo K hoach. 

- Phéi hgp vó'i Phông Van hóa và Thông tin thrc hin kiêrn tra, dánh giá, 
tang hgp tInh hInh trin khai Kê hoach hang näm cüa các phông, ban, ngành, dja 
phuong báo cáo UBND Th xã. 

- Thirc hin các nhirn v11 ti phân III: rnc 2 (cac diem 2.1, 2.2, 2.3, 2.4), 
muc 3 (cac diem 3.2, 3.4, 3.5, 3.7, 3.8) và theo Phii 1iic kern theo Dê an. 

3. Phông Tài chInh — Kê hoch 

- Chii trI, ph& hop vi phông Van hóa và Thông tin và CáC co quan, don 
vi, da phuong Co lien quan tharn rnuu UBNID thj xa phu'ong an nguôn kinh phi 
chi thung xuyên dê triên khai thiT'C hin Kê hoch. 

- Huó'ng dn các don vj, dja phuong CáC quy djnh v quãn l tài ChInh; 
thanh tra, kiêrn tra vic sü' ding ngân sách nhà nu'ó'c vã CáC nguôn huy dng 
trong viçC thirc hin Kê hotch. Day 1Tnnh chuyên dôi so trong CáC hott dng 
quân l nhà nu'c Va cung cap djch vii cong cüa ngành. 

- Thu'c hin cac nhiêrn vu tai Phn III: muc 3 (cac dirn 3.2, 3.5, 3.7) và 
theo Phu luc kern theo Kê hoach. 

4. Phông Ni vi 

- Chñ trI phôi hçip vâi Si Ni vu và các phông, ban, ngành lien quan, 
UBND các phuyng trien khai thirc hin sO hóa ho so, van ban, tài lieu, phát trien 
CO S dü 1iu diing chung UBND thj xã vâ cac phu'ng. 

- Hung dan ca.c CO quan, don vi cap thi, UBND CáC phu'ng hra ch9n tài 
lieu so hóa darn báo theo dting quy dinh ye nghip vi lu'u tr tâi lieu; tránh 
Chong chéo, lang phi. Hang närn 1p dir toán kinh phi trInh UBND thj xã phé 
duyt vá trien khai thirc hin sO hóa tài lieu. 

- Hung dan, don dc CáC CO quan, don vi, dja phu'ong thrc hin lu'u trü 
din tü', np luu tài 1iu diên tfr vào Luu trfi' 1ch s theo quy djnh. 

-' Phi hyp Phông Van hóa và Thông tin rà soát, dánh giá näng 11rc, to 
chü'c bôi du'O'ng, tap huân trInh do irng ding CNTT cho CB, CC, VC; Phôi hcp 
PhOng Giáo due và Dâo tao  rà soát nhân 1irc giáo viên tin h9c các tru'ng. 

-Thrc hin các nhirn v tai  phn III: rnic 3 (diem 3.2, 3.7, 3.8), rnuc 4 
(các diêrn 4.1, 4.2, 4.3, 4.4) và theo Phii 1iic kern theo K hoach. 

5. Phông Y tê 

- Dy manh  s hóa h so', kêt ni lien thông dOng b vâ báo dam hoat 
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thng hiu qua h thng thông tin quãn 1 thuc ngành, hInh thành co s dü 1iu 
dñng chung ngành y t. Chi do các Ca si y tê tr1rc thuc triên khai h thông tu 
vn khám, chü'a bênh tr xa, tin tói cung cap djch vii y té thông minh. 

- Thirc hiên các nhim vu tai phân III: m1ic 2 (diem 2.6), miic 3 (cac diem 
3.2, 3.7), và theo Phii Fçic kern theo Kê hoch. 

6. Phông Giáo diic vã lJào tio 

- Rà soát, tharn muil trin khai dng b co so h tang CNTT, trInh d irng 
diing CNTT cüa can b, giáo viên; râ soát nhân Fçrc giáoviên tin h9c báo darn 
ing dung các nên tang sO phiic v quãn 1, dy vâ h9c dông b trong t1mg cap 
và lien thông trong toàn ngành. 

- Dy mnh xa hi hóa ho?t dng chuyên diM s trong ngành giáo diic. 

- Thrc hin các nhirn vii tai  phn III: imic 2 (dim 2.5), mc 3 (cac diem 
3.2, 3.7) và theo Phu liic kern theo Ké hoach. 

7. Phông Kinh tê 

- Chü trI tharn rnuu và trin khai các giâi pháp nhrn dy rnnh chuyn dOi 
so trong hot dng san xuât, kinh doanh cüa các doanh nghip, hc'p tác xä và h 
kinh doanh trong linh vi.rc nông nghiêp, nông thôn, hithng den phát triên kinh tê 
so trong nông nghip. 

- PMi hp'p dy rnnh chuyn dôi s dông bO trong toàn ngành, xây dirng các 

M thông co s dr lieu so ye tn thü'c khoa h9c thuc linh virc nông - lam - thüy san 
de phçic v11 ngui dan, doanh nghip nâng cao hiu qua san xuât, chat lu'çmg san 
phâm; tl'rng buc hInh thânh h thông cci s dü 1iu dung chung cña ngành, nâng 
cao chat luçrng quãn 1 nhâ nuOc vâ cung cap djch vi cOng trirc tuyên. 

- Dy nhanh tin d trin khai trng dung các nn tang cong ngh s phiic 
vii quán l, giárn sat nguOn gôc, chui cung iirng san phm, báo dam minh btch, 
chInh xác, an toân v sinh thirc phârn, gop phân nâng cao nãng 1rc cnh tranh 
cho san phârn nông, ngu nghip cüa thj xã. 

- Thrc hin các nhirn vi tti phn III: rnic 2 (diem 2.9), m11c 3 (cac diem 
3.2, 3.7) và theo Phii liic kern theo K hotch. 

8. Phông Tãi nguyen và MOi tru*ng 

- Phi hçip dy nhanh tin d xây drng cci so d 1iu s v dt dai, tài 
nguyen và rnôi truOng, dông thO'i Ret nôi lien thông và chia Se dü' lieu ban do so 
dñng chung cüa tinh phc vi hoit dng quán l vâ cung cap djch vi so cüa 
chInh quyên các cap. 

- Thirc hin các nhim vv ti ph.n III: rniic 2 (dim 2.7), rni.ic 3 (cac diem 
3.2, 3.7) vâ theo Phii liic kern theo Kê hoch. 

9. Phông Quãn 1 do thj 

- ChO trI, phi hop các dan vj lien quan tham rnuu và t chirc trin khai h 
thông cci sO d 1iu so quãn l' ngânh Giao thông v.n tãi và trin khai các giái 
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pháp v giárn sat, quãn 1 giao thông thông rninh. 

- Thirc hin các nhirn vu ti phn III: mic 2, (diem 2.10), mic 3 (các 
diem 3.2, 3.7) và theo Ph 1itC kèm theo Kê ho,ch. 

10. Trung tam Van hóa thông tin và Truyên thông 

- To chrc tuyên truyn sau, rng và thu'mg xuyên v mije tiêu, nhiêm vv, 
cac nôi dung cua Kê hoach nay cfing nhu dinh huo'ng chiên 1uac quOc gia, lô 
trInh cüa tinh, th xã ye chuyên dôi so, phát triên chInh quyên so, kinh te so,... 

và kêt qua dt du'gc hang nàrn. 

- Chü dng thirc hin chuyn di s trong hoit dng van hóa, thông tin, 
truyên thông, báo chI ti co quan, do'n vi mInh. 

11. Các phông, ban, ngành thj xã 

- Xây drng k hoch thirc hiën, báo cáo UBND thj xä qua Phông Van hóa 
và Thông tin truó'c ngày 15/01/2023. Can cii' tInh hInh cii the, cac co' quan, dan 
vi day manh so hóa ho so', rng diing các nên tang so dOng b, ket nOi lien thông 
trên phtm vi toàn thi, xã. Chü trI, phOi hp'p vó'i Phdng Van boa và Thông tin, các 
dan vi, lien quan to chrc th'c hin các nhim vii theo Kê hotch. 

12. UBND các phu'ô'ng 

Xây dirng chuang trInh, k hotch cüa UBND d thirc hin Kê hotch nay, 
báo cáo UBNID thj xã qua Phông Van hóa và Thông tin tru'ó'cngày 15/01/2023. 
Chü dng bO trI nguOn ngân sach dja phuang, huy dng nguôn von xã hi hóa 
và các nguOn von hgp pháp khác tO chrc thirc hin hiu qua các nhim vii theo 
Kê hoach. 

Tien day là K hoch chuyn dôi so thj xa Cira Lô giai don 2022 — 2025, 
djnh hu'ng den nãrn 2030, trong qua trInh triên khai thirc hin, neu có vu'ng 
mac de nghj các co quan, dan vi, phân ánh ye UBND thi, xã (qua Phông Van hóa 
và Thông tin) d tham mu'u UBND Thj xã xern xét diêu chinh cho phü hçip. Các 
phông, ban, dan vi, lien quan, UBND các phuO'ng theo chirc nàng, nhim vi cüa 
mInh, can cir muc tieu, nhiêrn vu, giái pháp nêu ti K hoch nay e chü dng 
trien khai, thirc hiên 

T\o'i n/ian: 
- UBND tinh (b/c); 
- SO' Thông tin & Truyên thông; 
- Van phOng UBND tinh; 
- Ban Thumg vi Thj üy, TT HDND Thi xa; 
- ChO tjch, các PCT UBND Thi xã; 
- Các phOng, ban, nganh thj xä; 
- MTTQ, các doàn the th xa; 
- UBND các ptiuOng; 
- Lru: VT, TH (T. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
CHU ICH 

Doan Tiên Dung 



UY BAN NHAN DAN 
TH xA CIJ'A LO 

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dic Lp — TI! do — Hanh Phüc 

      

PHU LUC 1 
Danh mljc nhim vu ye tuyên truyn và phát triên nhân 1ic so 

('Kern theo Kê hogch sO /KH- UBND, ngày /12/2022 cia UBND Thj xà ye chuyên dOi so) 

TT Ni dung thirc hin Dir kin kt qua thiyc hin Don vj chü trI Don vj ph6i hqp Nâm thic 

hiên 

I 
Xây dimg các chuyên trang, chuyên miic; 
các phóng sir, chuyên dé, các tài lieu tuyên 
truyên sâu, róng den moi ngui dan, ngui 
lao dng thuôc mçi thành phân kinh tê ye 
chuyên dôi so 

Ngithi dan, ngithi lao dng thuc mi thành 
phân kinh tê, các to chüc, cá nhân nâng cao 
nhn thüc ye chuyên dôi so, tir do tham gia 
vào qua trInh chuyên dôi so cUa tinh. 

Trung tam 
VHTTTT 

PhOng VH-TT, 
PhOng TC-KH 

Các co quan lien 
quan 

2022 — 2025 

2 
TO chiurc Hôi tháo, cac l&p bOi du0ng, cp 
nht kiên thrc ye xu hisó'ng, djnh huóng 
chiên 1uçc mdii ye chuyên dôi so cho lãnh 
dao Thj xã va các phi.rng 

Nâng cao nhn thüc, kiên thrc và k näng ye 
chuyên dôi so cho länh dto Thj xA và các 
phiing 

PhOng VH-TT 
UBND các 

phiièng 

PhOng Ni vi và 
các phOng lien 

quan 
2022 — 2025 

3 
T chirc dào tao, tp huân nâng cao nhn 
thrc, k5 nng chuyên dôi so cho ngui dan, 
doanh nghip dé üng ding vao hot dng 
san xuât, giao djch trirc tuyên 

Nâng cao nhn thirc, k näng chuyên dôi so 
cho ngui dan, doanh nghip dé 1rng diing 
vào hot dng san xuât, giao djch tryc tuyên 

PhOng VH-TT PhOng Ni vii Va 
cac phOng lien 

quan 
2023 — 2025 

4 
Dào to nâng cao näng 1irc, k5 nAng chuyên 
dôi s6 cho can b chuyên trách cong ngh 
thông tin Thj xã và các phiimg 

Nâng cao näng lrc, k5 näng chuyên di so 
cho can b chuyên trách cong ngh thông tin 
Thj xã và các phi.thng 

PhOng VH-TT PhOng NOi vi1 và 
các phOng lien 

quan 
2022 - 2025 

5 
Hoat dong cua Ban Chi dao chuyen doi so 
thi xa Cua Lo 

Thuc hien cac hoat dong cua Ban Clii dao 
chuyen doi so Thi xa. 

Phong VH-TT 
VPHDND- 
UBND, cac 

phong lien quan 
2022 - 2025 



UY BAN NHAN DAN 
THI XA CIA LO 

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc Lp — Ti1 do — Htnh Phñc 

      

PHV LUC 2 
Danh m11c các nhim vii di1  kiên triên khai thi1c hin trong giai dotn 2022 - 2025 

(Kern theo Ké hoach sO /1(11- UBND, ngày /12/2022 cia UBND Thj xâ ye chuyên dOi so) 

TT Ni dung thi1c hin Du kin kt qua thirc hin Doii vj chü trI Doii v ph61 h9'p Nàm thrc 

hiên 

Phát trin chInh quyn so các cap 

Nâng cp h thng phn mm quàn 1 van bàn và diu 
hành cUa thj xä bào dam phiic vi chi dao  diêu hành trirc 
tuyên cua lanh dao thi xã, dông bô giüa van ban chi dao 
vOi ho so cong vic thtthng xuyên và vi ho so djch vii 
cong trçrc tuyên; nâng cap Cong djch vii cong trirc tuyên 
dông b 3 cap phu6ng, thj xä, tinh và lien thông vOi cong 
djch vi cong quOc gia; bào dam thun lçri cho qua trInh 
giam sat, thông kê, tao lap ho so then tu cua cac co quan, 
don vj va kêt nôi lien thông vri h thông kru trü ho so 
ljch sCr cüa tinh 

Hoàn thin h thng phn mm quàn I van 
bàn và diêu hành cüa thj xã dáp rng vic chi 
dao diêu hanh truc tuyên cua lãnh dao thi xã, 
dong b giüa van bàn chi dao  vth ho so cong 
vic thuOng xuyên trong toàn thj xa và vi ho 
so djch vi cong trirc tuyên; Hoàn thin he 
thông djch vii cong trirc tuyên cña thj xã 
nhãm nâng cao hiêu qua hoat dông, phuc vu 
tot cho ngithi dan, doanh nghip khi thrc hiên 
giai quyêt TTHC 

Van phông 
HDND-UBND 

thi xà 

PhOng VHTT, các 
phOng, ban lien 

quan, UBND cac 
phu'O'ng 

2022- 2025 

2 Dâu tix nâng cao hiu qua hot dng thông tin co sâ dra 
trên üng ding CNTT theo QD so 135/QD-TTg ngày 
20/01/2020 cüa Thu tuàng Chinh phU 

Hmnh thành h thông dài truyên thanh thông 
minh, nâng cao hiu qua hoat  dng thông tin 
co sâ dira trên üng diing CNTT 

UBND các 
plrnOng 

PhOng VHTT, cac 
Co quan lien quan 

2022-2025 

3 
Phi hop trin khai h thng khàm chfra bnh tir xa dua 
chat hrç'ng djch vii khám, chira bnh cüa tuyên TW, 
tuyên tinh ye các bénh viên tuyên thi xã, tuyên phuing; 
dày math  ing diing dông b các nén tang cong ngh so 
phiic vii quán ly' khám chüa bnh tai  càc Co 5 y tê trong 
toàn tinh và cung cap bnh an din tü tth toàn dan. 

Dôi mOi hInh thirc khám, chra bnh, chãm 
soc süc khoé nhân dan; nâng cao hiu qua 
cong tác quàn l nhanixâc trên linh virc Y tê; 
xây drng và phát triên ChInh quyên sO trong 
ngành Y tê 

Phông Y t Trung tam Y t& 
các Co quan lien 

quan 

2022-2025 

4 
Phi hop trin khai nn tang phiic vii day và hçc trirc 
tuyên; cac nén tang quàn 1, giàng dy và h9c tip; hInh 
thành các mO hinh giáo dic thông rninh; sO hóa tài 1iu, 
giáo trInh, bài giàng nhãm phát triên h thông h9c 1iu 
cung cap trrc tuyên 

DOi miii hInh thrc day, h9c và cong tàc dào 
tao;  nâng cao hiu qua cong tàc quàn 1' nhà 
nu'âc trên lThh virc Giáo dic; xây dmg và 
phàt triên ChInh quyên sO trong ngành Giáo 
diic- Dào tao 

Phông GD-DT PhOng VH-TT, 
các co quan lien 

quan 

2022-2025 



5 
Phi hçp xay dirng c si di 1iu sé v tài nguyen và môi 
truông cUa thj x, hinh thành va chia sé dü 1iu bàn do 
so dung chung cua thi xä, cua tinh phuc vu hoat dông 
quán 1 va cung cap djch vii so cüa chInh quyên các cap 

HInh thành các Co si dü 1iu s v TNMT cUa 
thj xã; nâng cao hiu qua Cong tác quãn 1 nba 
nucxc trên lTnh v.rc TNMT, xây thrng va phat 
triên ChInh quyên so trong ngành TNMT 

PhOng TN-MT Các phOng, ban 
quan lien quan, 

UBND cac 
phi.rmg 

2022-2025 

6 
Phi hçrp trin khai irng diing các nên tang cong ngh s 
trong quan trãc, giám sat, xir l các van dê ye môi tr1xYng 

IIJ'ng ditng các nên tang cong ngh s& nâng 
cao hiu qua quan trãc, giám sat, xir 1 các 
van dê ye môi trUYng 

Phông TN-MT UBND các 
phuO'ng 

2022-2025 

7 
Phi hçip trin khai các nên tang cong ngh so phiic vii 
cong tác quán l' trén các ITnh virc nhu: PhOng chông 1iit 
bo; quàn l rrng, PCCC; nuôi trông thiiy san; quán l 
lang nghê, ngành nghê nông thôn...; 

HInh thành và phát triên các nên tang cong 
ngh so phiic vit Cong tác QLNN trên các linh 
virc cüa ngành NN&PTNT. 

PhOng Kinh t Các phOng quan 
lien quan, UBND 

cac phixOng 

2022-2025 

8 lfng ding giái pháp quãn l, giám sat giao thông thông 
minh 

Nâng cao hiu qua trong cong tác quãn l, 
giám sat giao thông trén dja bàn 

PhOng QLDT Cong an Thj xä 2022-2025 

9 Phi hçp phát trin h thng thông tin báo cáo cüa tinh; 
ket nOi vâi He thông thông tin báo cáo Chfnh phü 

Xây dirng h thng thông tin nhm phic vi 
cong tác báo cáo KT-XH cüa thj xã lien thông 
tinh, kêt nôi vd h thông báo cáo cüa CP 

VP HDND- 
UBND Thj xã 

Các phOng, ban 
Thj xã, UBND 

các phuO'ng 

2022-2025 

10 Ph6i hop trin khai rng ding nên tang du lch thông minh, 
so hoá mçi hot dng quán 1 du ljch; triên khai nén tang 
cOng ngh sO quân l' các di tIch ljch su van hoá TM xä; 
triên khai nén tang thu vin thông minh, cung cap djch vii 
thu vin so den dOng dáo bn dQc trên dja ban. 

Xây drng các nên tang phiic vii quán l du 
ljch, van hoá, di san, thuvin,.. Tir do thiic 
day qua trinh chuyên dôi so trong ngành 
VHTTDL 

PhOng VH-TT Van phOng 
HDND-UBND 

Thi xã 

2022-2025 

11 Xây drng chuong trInh h tr? doanh nghip, hop tác xä, 
ho kinh doanh và cong dông tiêu ding tiêp can, khai thác 
ng diing các nên tang thuong mi din tir, ngân hang 

din tu, thanh toán trrc tuyên khOng dñng tien mat. 

Xác djnh rO các nhim v1i, giái pháp trong h 
trG DN, HTX, h kinh doanh và cong dông 
tiêu dung tiêp can,  khai thác ung dung các 
nen tang thu'ong mai  din tir, ngân hang din 
tir, thanh toán trirc tuyên khOng dung tien mt 

Phông Kinh t PhOng VH-TT, 
Các co quan lien 

quan 

2022-2025 

12 Phi hop xây dirng phn mm quan l và dieu hành ngân 
sách ngành Tài chInh, h trçY cOng tác quyêt toán, Xây 
dung du toan, tong hop sO lieu tu cac cap ngân sach 

H trçY cOng tác QLNN ye ngãn sách, dng b 
Co SY dü 1iu tr các ngành, cap thj; kjp thai tong 
hop so lieu, bao cao, h tro lap du toan, quyêt 
toán, tOng hop so lieu tr các cap ngân sách. 

PhOng Tài 
chInh-Kê 

hoach 

Các co quan lien 
quan 

2022-2025 

13 liFng dung nn tang s trong quán 1 k& cu h thng giao 
thông 

Trin khai các irngding nn tang s& nàng cao 
hiêu qua quán 1 kêt câu HTGT trén dja bàn 

PhOng QLDT Các phOng, ban 
lien quan 

2022-2025 

14 H thng phn mn quan l các dir an dâu tu tren dja 
bàn Thj xà 

Giám sat tinh hInh thrc hin dir an, tng hop và 
1p báo cáo nhàm sir diing hiu qua nguOn vOn 

PhOng Tài 
chInh — K 

hotch 

PhOng QLDT và 
các phOng, ban 

lien quan 

2022-2025 



H Phát trin co s& h3 tang s, dfr lieu so 
1 Trin khai mang vin thông 5G va mang Internet cap 

quang 
Bào dam h thng internet bang rng phiic viii 
qua trmnh chuyên dôi so 

Phông VH-TT Các doanh nghip 
vin thông 

2023-2025 

2 Nang cp dng b ha t.ng Cong ngh thông tin cña các 
dan vj truc thuôc UBND thi xã va cac phu&ng 

Bào darn h tng CNTT phic vi xây dmg, 
phát triên ChInh quyên so Dan vj tr?c  thuc 

VP HDND- 
UBND thj xã, 

UBND các 
phixng 

Phông VH-TT, 
Các Ca quan lien 

quan 

2022-2023 

3 Phoi hop triên khai mang truyên so lieu chuyên dung 
cap ii dông b trong toàn thj xà, kêt nôi lien thông mng 
truyên sO 1iu quOc gia (thuê djch vi CNTT) 

Bao dam diêu kiên dam bao kêt nôi dOng bô, 
an toàn vào h thông mng truyên so 1iu 
chuyên dung trong thj xà va két nôi h thông 
truyên sO lieu quôc gia 

Phong VH-TT Cac doanh nghiêp 
viên thông 

2022-2025 

4 Phi hap trin khai nn tang tIch hap dü 1iu và chia sé 
dñng chung cap tinh LGSP 

Xây dirng nn tang nhm tIch hap, kt noi, 
chia sé các CSDL cüa các nganh, tao  diêu 
kin thun igi cho qua trInh xây dimg ChInh 
quyên so 

PhOng VH-TT Van phOng 
HDND-UBND thj 

xã 

2022-2025 

5 S hoá va chirng thuc diên tir h so, van bàn, tài lieu; 
phát triên co sO dü 1iu dung chung cüa UBND cap thj, 
cap phithng 

Các phOng, 
ban, UBND 
các phii?ing 

Các Ca quan lien 
quan 

2022-2025 

6 Phôi hap triên khai dông bô he thông hôi nghi truyên 
hinh true tuyên tr cap tinh den cap phuOng, lien thông 
h thông hôi nghj truyên 4 cap 

Hmh thanh he thông hôi nghi truyên hinh tare 
tuyên tü cap tinh den cap xã, lien thông vOi 
h thông quôc gia, phic vi các cutc hçp, hi 
nghj, hi thão, . . . các cap 

Van phong 
HDND-UBND 

thj xã 

Phong VH-TT, 
UBND các 

phung 

2022-2025 

7 S hoá va chirng thirc din tr dtng b h thng h so 
can b, CC, VC trong toàn thj xã, kêt nôi vói các h 
thông thông tin có lien quan phiic vi cong tác quãn 1 
và cung cap djch vi cong trirc tuyên 

Nâng cao hiu qua cong tác quàn l can bô, 
cong chirc, viên chirc phitc vii cong tac quàn 
l va cung cap djch vii cOng trirc tuyên 

Phong Ni vii PhOng VHTT, 
PhOng Tix pháp và 

các don vj lien 
quan 

2022- 2023 

8 Bô sung CSVC, nâng cap toàn din Cong TTDT thj xà 
phiic vit chuyên dôi so 

Phát huy và nãng cao hiu qua hoat  dng cña 
Cong TTDT thj xã 

Phong VH-TT Các ca quan lien 
quan 

2022-2025 

9 Phôi hap tinh sO hóa ho sa ngthi có công; xây dimg các 
CSDL ye lao dng, h ngheo, dôi tiscmg bao trg xã hi, 
tré em,... 

Hoàn thin CSDL ye ngui có công, hInh 
thành CSDL các lTnh v%rc, phiic vi cOng tác 
quãn l nhà nuOc, xây dmg ChInh quyên sO 
ngành LDTBXH 

PhOng 
LDTBXH 

Các phOng, ban, 
ngành lien quan 

2022-2025 

10 Phôi hop xây dirng ca sO dft lieu ngành Giáo dic HInh thành CSDL ye ngành GD tinh, phic vii 
cong tác QLNN chuyên ngành 

PhOng GD-DT Các phOng, ban 
lien quan 

2022-2023 



III Phát trin kinh t s, xây dirng do thj thông minh 

1 
Trin khai các djch vi thông minh thuc Trung tam diu 
hành do thj thông minh (IOC) ye: giáo diic, y tê, trt tr 
an toàn do thj, giao thOng, phãn ánh hin trixing, giám 
sat mOi truOng, nãng hxçng, chiêu sang do thj, nrnic sinh 
hot, thoát nithc, du ljch thông minh... 

Phic vii cong tác lãnh dao,  chi do, diu hành 
hoat  dng thu&ng xuyên, giám sat, tong hçp, 
phân tIch di 1iu; cong tác phãn ánh hin 
trumg, giám sat hot dng giao thông, an 
ninh trt tir, mOi trumg, hot dng du 1ch. 

Phông VH-TT Van phOng 
HDND-UBND, 
PhOng TC-KH, 
các phOng lien 

quan 

2022-2025 

2 
Phôi ho'p triên khai he thông nên tang cOng nghê so phuc 
vu quán 1 cac quy trInh san xuât, truy xuât nguôn gOc 
thñc day phát triên san phâm chat hrcng cao tir nOng 
thOn mâi. 

Nâng cao hiêu qua cong tac quan ly cac quy 
trInh san xuât, truy xuât nguôn gôc thüc day 
phát triên san phâm chat lucmg cao tü san 
xuât nông nghip. 

Phong Kinh tê Cac phong, ban 
lien quan 

2022-2025 

3 
Phi hap xây drng, hoàn thin chInh sách khuyên khIch 
chuyên dôi so trong san xuât nông nghip và Chrang 
trInh OCOP nhãm thiic day phát triên các san phâm 
OCOP cüa thi xä 

Xây drng và ban hành các chInh sách, xác 
djnh giãi pháp, nhim vi thüc day phát triên 
các san phâm nông nghip chü hrc, san phâm 
OCOP cUa thi xâ 

PhOng Kinh t Các phOng, ban 
lien quan 

2022-2025 

IV Bäo dam an toàn thông tin 

1 
Ph bin, nâng cao nhân thüc, kin thirc, trách nhim va 
các k nãng ye dam an toàn thông tin mng cho ngui 
dan, doanh nghip và can b, cOng chic viên chirc toàn 
thj xã theo Quyêt djnh so 1 907/QD-TTg cüa Thu tithng 
ChInh phü 

Nang cao nhn thiirc, kin thirc, trách nhim 
và các k nãng ye dam an toàn thông tin mng 
cho ngizäi dan, doanh nghip và can bO,  cOng 
chirc vién chüc toàn thj xã 

Phong VH-TT Các doanh nghip 
vin thông 

2022-2025 

2 Dâu tu b sung trang thiêt bj chuyên dung nâng cao nâng 
lirc 1mg clru sir cô an toàn thông tin mng cüa thj xã 

Bô sung trang thiêt bj chuyên dung, nâng cao 
näng hrc 1mg clru sir cô an toàn thông tin 
mang cüa thj xã 

Phong VH-TT Các doanh nghip 
vin thông 

2022-2025 

3 Phôi hqp trien khai h thông phOng chông ma dc quãn 
tr tp trung tai tinh, tIch hap vâi Trung hong 

Xây dmng, phát triên h thông phOng chng 
ma dc quán trj tp trung tai  tinh, tIch hap vii 
Trung uong 

Phông VH-TT Các doanh nghip 
vin thông 

2022-2025 

4 PhOi hop nâng cp, bO sung trang thiêt bj, quy trinh, 
nghiêp vu dam bao An toàn thông tin cho các h thong 
thông tin cap d 3 cüa tinh 

Bão dam cho các HTTT cüa tinh dáp 1mng day 
dli các yêu cau, quy djnh ye trang thiêt bj, quy 
trInh, nghip vi ATTT theo cap d 3 

Phông VH-TT Các doanh 
nghip vin thông 

2022-2025 

5 Dào tao  nang 1irc ATTT cho can b chuyên trách CNTT, 
dôi ngü 1mng cli'u sim cO ATTT các cap cüa cac co quan 
nhà rnrmc trong tinh 

T ch1mc dào tao,  gop phan nâng cao näng lçrc 
ATTT cho can b chuyen trách CNTT, di 
ngü 1mg ci.hi 51r cO ATTT cac cap cüa cãc co 
quan nhà nuâc. 

Phong VH-TT Các doanh 
nghip yjn thông 

2022-2025 
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