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DANG BQ TiNH THAI NGUYEN BANG CQNG SAN \TI1T NAM
HUYN UY BONG H(
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Dóng Hj, ngày 28 tháng 6 nám 2021

S 08- CTr/HLT
CHU'€NG TRINH HANH BQNG
Thrc hin Nghj quyt s 01-NQ/TU, ngày 31/12/2020
cüa Ban Chap hành Bang b tInh v Chtro'ng trInh chuyn dôi s
tinh Thai Nguyen, giai don 2021 - 2025, dnh htró'ng den nám 2030

Thrc hin Nghj quyt s 01-NQ/TU, ngày 3 1/12/2020 cUa Ban Chip
hành Bang b tinh ye Chuong trInh chuyn dM s tinh Thai Nguyen giai
doan 2021 - 2025, djnh huóng din nám 2030 (sau day vièt tt là Nghj
quyêt so 01-NQ/TU); can cü tInh hInh thirc tiên cüa huyn Dng H', Ban
Chp hành Dãng b huyn xây ding Chuorng trInh hành dng thirc hin
Nghj quyêt so 01-NQ/TU vOi ni dung nhu sau:
i. MJC DICH, Eu CAU
1. Miic dIch
- Trin khai, thçrc hin có hiu qua Nghj quyt s 01-NQ/TU, ngày
31/12/2020 ciia Ban Chap hành Bang b tinh ye Chuong trInh chuyn di
so tinh Thai Nguyen giai doan 2021-2025, djnh huâng dn nam 2030.
- Tang cu&ng sir länh do cüa các cp üy Dãng, nâng cao hiu lirc,
hiu qua quân 1" nhà nuâc; day manh cong tác tuyên truyên, nâng cao nhan
thicc cüa các cap, các nganh, can b, dãng viên, cong dông doanh nghip
và nguài dan ye si,r can thiêt và tInh cap thiêt cüa chuyên dôi so.
- Nhm d& mâi can bàn, toàn din hoat dng quàn 1, diu hành cüa
nha nuOc, thUc dray hoat drng san xuât kinh doanh cüa doanh nghip, hoat
dng thucing mai din ti, hInh thành các doanh nghip cong ngh s6, huâng
tâi phát trin chInh quyn s& kinh té s& xã hi so trên dja bàn huyn.
2. Yêu câu
- Can cir tInh hInh thirc tin, dc dim kinh t - xã hi cüa huyn, cña
tiirng dija phung to chüc triên khai Nghj quyêt dat rniic tiêu die ra nhäm xây
dirng, phát triên chInh quyên din tCr, chInh quyên so thông nhât, thông
su& vói chInh quyên din tr, chInh quyên so tinh Thai Nguyen.
- Xác djnh nhüng ni dung trçng tam, trQng dim, cit the hóa nhim
yu, giãi pháp trong Nghj quyét die to chirc thirc hin. Phân cong rO trách
nhim cho trng cc quan chju trách nhim triên khai và die ra 1 trInh, thii
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gian hoàn thành. Trên cci sâ do, các cp, các ngành thng nht nhn thi'rc,
hành ding và xây dirng ké hoach thirc hin.
- Qua trInh t chIrc thirc hin phài g.n vOi vic trin khai các chi thj,
nghj quyêt cUa Trung ucing, Tinh üy ye chuyên diôi so; thiRmg xuyên don
dlôc, kiêm tra, giám sat dánh giá vic th1rc hin Chuccng trInh hành dng
thirc hin Nghj quyêt; bô sung, cp nht nhüng chü trucing, nhim vi mcii,
dáp üng yeu câu cUa thirc tiên; dê cao tinh than chü diQng, quyt tam, di
mOi, sang tao, bào dam chat hxqng, hiu qua.
II. MJC TIEU
1. Mic tiêu tng quát
Di mi can bàn, toàn din cong tác quân 1' diu hành cüa nhà nuc,
tiên tâi xây ding chInh quyên so, kinh te so, xã hi so và thi'ic dy hoat
dng san xuât kinh doanh theo huO'ng üng diing cong ngh s, gop phn
thirc hin thang 1?i Ngh quyêt Dti hi dai biêu Dàng b huyn Dông H
1n thur XXV, nhim kS 2020 - 2025. Phân dâu den näm 2030, huyn Ding
H' cci bàn hoàn thin và nâng cao các chi sO ye chInh quyên so, kinh t s,
xähôi so.
2. Muc tiêu co' bàn dn nám 2025
21. ThIt fr/En chmnh quytn s4 nâng cao hiu 4rc, hiu qua hoit dng
- Nâng cp trên 90% djch v11 cong trirc tuyn murc d 4 sur duing trên
mOi truO'ng mang.
- Tng s h so' cong vic xü 1 trên mOi truàng mang tai cp huyn
dat 80% và cp xa dat 60% trIr nhImg ho so' cOng vic thuc phqm vi bI
mçt nhà nu'ó'c,).
- 100% ch dt báo cáo, chi tiêu tng hcp, báo cáo djnh kST và báo cáo
théing k phuic vi länh dao, chi diao, diêu hành cüa cap uT, chInh quyên tü'
huyn din xã, thj tr.n duçic kt ni, tIch hçip, chia sé dü 1iu s trén he
thông dung chung.
- Trén 50% các hoat dIng kim tra cüa Co quan quãn 1 nhà nuc
duxçic thirc hin thông qua mOi tri.r&ng s' và h thông thông tin cüa Co quan
quãn 1.
- PMn du dn ht näm 2021, có trên 80% các dlch vii cong dU diu
kin duçic cung ctp trirc tuyn mi'rc d 4.
2.2. Phát trim kinh ti sá, nâng cao náng lrc cgnh fran/i cüa nn
kin/i tê
- T' tr9ng kinh t s trong trng ngành, linh virc dat ti thiu 10%.
- Nang sut lao dng hang nam tang tôi thiêu 7%.
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2.3. Phát trin xã Iz3i s6, thu hçp khodng each s
- Ha tang mng bang rng cap quang phü 100% don vj hành chInh
cap xã, trên 80% h gia dinh.
- Ph cp djch vi.i mng di dng 4G/5G và din thoai di dng thông mirth.
- T9 l dan s Co tài khoàn thanh toán din tir trên 50%.
3. Miic tiêu co' ban dn nàm 2030
3.1. PhIt triEn chInh quyn s4 ning cao hi?u qua, hiu 4rc hoit dng
- Trên 90% ngui dan, doanh nghip hài lông vOi djch vi cong trrc
tuyên cüa huyn.
- Trên 90% tong so ho so cong vic tai cp huyn, trên 70% tng s
ho so cong vic tai cap xã duçic xir 19 trên mOi trung mang (tr1i' nhrrng M
so' cong vic thu5cphgm vi bI mat nhà nithc,).
- Trên 70% hoat dng kim tra cüa co quan quàn 19 nhà nuâc duçic thirc
hin thông qua mOi tru?ng so và h thông thông tin cüa co quan quàn 19.
, 3.2. PhIt trien k/nh tê so, nlng cao n4mng 1rc cinh tranh cüa neAn
k/nh tê
- T9 trçng kinh M s trong t1rng ngành, 11th virc dat thi thiu 20%.
- Näng sut lao dng htng näm tang ti thiu 8%.
3.3. Phát trin xâ h5i 4 thu hp khodng cách s6
- PM cp djch vii mng Internet bang rng cap quang.
- PM cp djch viii mng di dng 5G.
- T9 l dan s có tài khoãn thanh toán din ti trén 80%.
III. N}ll1M VU, GIAI piiAp
1. Tang ctthng sty lãnh dio cüa các cp üy Bang, nâng cao hiu
hrc, hiu qua quán 19 nhà ntthc; day minh cong tác tuyên truyên, nâng
cao nhtn thtrc ye chuyen doi so
- Cp uy, chInh quyn các cp tang cu&ng cOng tác lath dao, chi dao
thirc hin các chi thj, nghj quyt cüa Trung uong, cüa Tinh ye chuyên dôi
s& tht là: Nghj quyt sO 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 cüa B ChInh trj ye
mt s chü truong, chInh sách chü dng tham gia cuc Cách mng cong
nghip lan thu ti.r; Quyêt djnh so 749/QD-TTg, ngày 03/6/2020 cüa Thu
tufrng ChInh phU phê duyt và ban hành Chuang trInh Chuyên dôi sO quôc
gia dn nam 2025, tam nhmn den näm 2030; Nghj quyêt so 01-NQ/TU, ngãy
3 1/12/2020 cUa Ban Chap hành Dãng b tinh ye Chuong trInh chuyen dOi so
tinh Thai Nguyen, giai doan 2021 - 2025, djnh huâng den näm 2030.
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- Dy mnh cong tác tuyên truyn, quán trit, h9c t.p, nâng cao nhn
thüc cUa các cap, các ngành, can b, dàng viên, cong dông doanh nghip
và ngui dan
sr can thiêt và tInh cap thiêt cüa chuyên di s& Nguñ
dung dau cap Uy, chInh quyên các cap chju trách nhim tr%rc tip v chuyn
doi so trong Ca quan, don vj, to chüc, lInh vrc, dja bàn ph,i trách; tiên
phong, di dâu trong vic chuyên dôi so die nâng cao näng l%rc lãnh dao, chi
dao, diiêu hành cUa dja phuang, don v mInh; lay vic triên khai thirc hin
Nghj quyêt là mt trong nhting tiêu chI diánh giá kêt qua thirc hin nhim
vi,i cua ngucn dung dau cap uy, chinh quyen cac cap.
ye
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- Tang cuàng cong tác dào tao, bi dung v chuyn di s cho dôi
ngü can b, cong chirc, viên chüc, ngui lao dng, nht là di ngü can b
lành dao chñ chôt các cap, tao s1r thông nhât, quyêt tam chInh trj cao trin
khai thirc hin chuyên dOi sO.
- Phát huy manh me vai trO cüa Uy ban Mt trn T quc, các M chrc
chInh trj - xã hi các cap trong cOng tác tuyên truyên; th?c hin tot chirc näng
giám sat, vn dng nhân dan tIch circ huâng 1mg chuong trInh chuyên di s
tti dja phuong.
- Các nganh, các cci quan, don vj, các t chüc chInh trj - xã hi phài
tn di1ng ti da ca hi die phát triên chInh quyên sO, kinh tê so, xä hi s,
trong do chIt dng xây dirng chucmg trInh, kê hoach và day nhanh tin
trInh chuyên dôi sO theo tlrng ngành, 1mb virc, dija phumg, don vj.
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2. Xay dirng co' che, chrnh sach thuc day qua trinh chuyen doi so
cüa huyn; day minh phát triên nguôn nhân 11rc phiic vii qua trInh
chuyên dôi so
- T chlre trin khai hiu qua các chi thj, nghj quyt, chuong trInh
chuyn di s quc gia và các co chê, chInh sách cIta Trung uang chuyên
diOi so.
ye

- Huy dng ngun lirc thItc dy phát trin các doanh nghip chuyn
di s toàn din, hiu qua, phIt hçp vài môi tru?mg SO; tao môi trung, diêu
kin thun lqi thUc dy hoat dng khi nghip, diôi mâi sang tao; tIch c1rc
thu hut các doanh nghip s du tu vào huyn.
- Quan tam dào tao, bi duông, thu hut ngun nhân lrc cOng ngh
thông tin chit lucmg cao sn sang tham gia vào qua trInh chuyen dôi so.
Nang cao chat luqng dii ngü can bO cong ngh thông tin, to chlrc dào t?o,
bi dung d tth thành lirc lugng nông c6t tham muu cho cp Uy, chInh
quyn các c.p v chuyn di sO.
3. Quan tam dâu ttr phát trin hi tang k thut dáp frng yêu cu
chuyên dôi so
- PMi hçp vâi các nhà du tii, doanh nghip xây d%rng, phát trin h
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tng bang rng chit 1ung cao trên toàn huyn, bt du tr các c quan nhà
nuâc, truông hQc, bnh vin, bâo dam sir kêt nôi, lien thông trong toàn huyn.
- Tp trung nâng cp mng di dng 4G; tIch circ trin khai h. tang
mng di dng 5G; phân dâu den näm 2025 phô cp djch vi mng di dng
4G/5G và din thoai di dng thông minh die phçic v1 qua trInh chuyên dIi s&
- Sn sang trin khai thI dim nhftng irng diing djch vi, nn tang, giài
pháp cong ngh mói die chuyên dôi sO dOi vâi các linh virc cüa dyi sng
kinh tê - xã hi; tiên phong thi:r nghim các cOng ngh và mô hInh mâi
phiic v11 chuyên dôi so.
4. Xây dirng chInh quyn s
- Dy mtnh trin khai các nghj quyt, chuGng trInh, k hoach, d an,
d? an phát triên chInh quyén din tr huâng tói chInh quyên s phitc vi
phát triOn kinh tê, xã hi; th1rc hin chuyên dôi so trong các cci quan EDãng,
Nhà nithc, Uy ban Mt trn To quc, các th chüc chInh trj - xà hi.
- Trin khai s hóa dü 1iu phiic vi hoat dng cüa các co quan nba
nuOc báo dam tp trung, thông suôt; bão dam hoat dng lãnh dao, diu
hành cüa cap üy, chInh quyên trên môi trumg so; day manh hçp trirc
tuyn, h9p không giây, k sO... nhäm nâng cao chi so cãi each hành chInh
cüa huyn.
- Trin khai cung cp 100% djeh v1i cong tr11e tuyn müe d 4 vào
näm 2025 trên thiOt bj di dng thông minh die phiic v1,i nguYi dan, doarih
nghip trong giao djch v9i cci quan hành chInh nba nuóc gop phân nâng
cao chi sO xêp hang ye chInh quyen so cüa huyn.
- Tp trung xây dung s hóa linh vrc tài nguyen - mOi truing, y t,
giáo diic và dào tao...
5. Phát trin kinh t s
- Tp trung thu hut diu tu, khuyn khIch các doanh nghip khâi
nghip 1ng dicing cOng ngh so d tao ra eác san phâm, djch vi mâi trong
các ngành, 11th vrc kinh tê, xä hi.
- Tao diu kin thun lçii thüc dy các doanh nghip trén dija bàn
huyn trin khai nn tang thanh toán trijc tuyn, di dng phic vi ngui dan
(ViettelPay, VNPTPay...).
- Tip tiic cài thin môi trueing du tu, nâng cao chi s câi cách hành
chInh cOng, chi si näng lire canh tranh cap huyn tao mOi trung thun lqi
cho các doanh nghip sé kh&i nghip, khuyên khIch các doanh nghip nhO
và viira chuyn di s& trng btrâc thirc hin tái câu trüc doanh nghip, nâng
cao nãng lire canh tranh.
- Xây dirng thj trithng thwmg mai din tir lành manh, Co tInh cath
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tranh và phát trin bn vUng, h trçY rng rãi iling diing thucing mai din tfx
trong doanh nghip và cong dng.
- T.p trung uu tiên chuyn di s trong mt s linh vrc sau:
+ V linh vc nóng nghifr Phát trin nông nghip cong ngh cao,
nông nghip thông minh, irng diing Cong ngh so trong quàn 1' chit lung,
truy xuât nguôn gôc, chi dan dija b" huâng dan, khuyn khIch nông dan thirc
hin thuong mai din tir trong nông nghip tp trung vào các san phm chü
lirc cüa huyn: Chè, mien Vit Cuing, mt ong, cay an que, gà, 1cm; các san
phâm OCOP.
+ V linh vtc tài nguyen mói trwàng. Xây drng h thng Ca sO' dü
1iu quàn l diât dai, tài nguyen, khoáng san; bàn do so; trin khai các giãi
pháp thông minh trong giám sat, quàn l, xü 1 si.r cO môi tru?rng.
+ V linh vcc giao thong. Quãn l kt c.0 h tng giao thông,
phuang tin giao thông 4n tài, quàn l nguôi diêu khiên phuang tin.
+ V lThh vy'c cong nghifr Khuyn khIch xây dirng nhà may thông
minh, tao ra các san phâm thông minh, xây dijng djch vi ye dü lieu và phát
triên k näng s cho nguO'i lao dng.
6. Phát triên xã hi so
- Thüc dy chuyn di s xã hi, hçmp tác vâi các t chirc, doanh
nghip die dào tao, tp huân, nâng cao kiên thrc, k5 näng ye cong ngh s
và chuyên dôi so cho ngithi dan và doanh nghip.
- Thu hut du tu phát trin các khu, ciim dan cu, khai thác, si'r diing
hiu qua nn tang s trong cong tác quân l xa hi tai dja phuong. Xây
drng It nht 30% dan vj hành chinh cap xã chuyên dôi so.
- Th?c hin các chuang trInh, d an, dir an, ni dung chuyn di so
trong toàn xã hi, uu tiên các linh v11c:
+ V giáo dyc và dào tao: Di mâi ni dung và chuang trInh giáo
diic, dào tao thIch img vOl mOi truO'ng cong ngh lien tic thay dôi và phát
trin; tn diing cong ngh s d gia tang khà nãng tiêp cn giáo diic cho
mi di tugng, nht là ngui dan a vüng khó khän. So hóa tài 1iu, giáo
trInh, xây drng nn tang chia sé tài nguyen giàng day và h9c tp theo Ca
hInh thi'rc trirc tip và tr1rc tuyên.
+ V y téC: H trçm khám, tu vn, chüa bnh tir xa, tüng buOc xay dirng
nén tang quàn trj y té thông minh, h thông chäm sOc surc khOe và y tê cong
cong dira tren nn tang cOng ngh sO.
+ V van hóa. Tang cung d.0 tu quâng ba các san phAm van hóa,
ljch sir; xây drng hInh ành, van hóa con nguO'i Dông H than thin, van
minh trén không gian mng, g.n vOi bào dam an ninh, quOc phOng và trt
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tçr, an toàn xã hi.
7. Báo dam an toàn, an ninh thông tin mtng
- Tang cuàng pMi hcrp vói các Ca quan, dan vj; di ngü chuyên gia
an toàn, an ninh mng die kjp th?ii theo dOi, phông ngiia, ngän chn, phi
hqp xü 1, khäc phiic các sir CO ye an toàn, an ninh mng và ti phm sü
diing cOng ngh cao.
- Quan tam du tu trang thit bj, phuang tin khoa h9c k5 thu.t d
chü dng phông ngiira, üng phó v&i các nguy Ca, tác dng tiêu circ cüa qua
trInh chuyn dOi so; bâo dam an toàn, an ninh mng, bão v dtt 1iu cá
nhân trong chuyên diôi so, gop phân thüc day hoat dng trén môi truàrng s&
- Tang ciRing quân 1 an ninh mng, bão mt thông tin và an toàn dü
1iu; phOng chông hiu qua các hoat dng phá hoai, thâm nhp h thng
quân 1, diiêu hành chInh quyên din t1r; tham gia chia sê dft 1iu quàn 1
cOng dan trong rnt so linh virc cOng tr?c tuyên nhu: Djnh danh din tü,
!uu trU' và truy xuât thông tin ngu1i dan.
- Tang ciRng cOng tác thông tin tuyên truyn, hrnng dn ngu1i dan
nâng cao nhn thirc t%r bão v trên môi truYng so.
(Chi tiit tçii Phy 4w kern theo Chwo'ng trinh nay)
8. Mt s linh vlyc tm tiên trin khai thirc hin trong thôi gian tó'i
- Dim vào 4n hành và si:r diing 02 d%r an thuê djch vi cong ngh
thông tin "nâng cap, xây dung, duy tn và 4n hành h thông giao ban din
tir trirc tuyên (hi nghj truyên hinh) tr cap tinh diên cap huyn, tir cap
huyn dn cp xã" và "nâng cap, xây dirng, mng truyên sO 1iu chuyên
dung ca quan diãng, nhà nuOc (TSL) tir cap tinh den cap huyn và tü cap
huyn dn các. xà, thj trân trên dija bàn huyn"; triên khai th'trc hin phông
hçp khOñg giây tYtai phông hçp Ban Thuàng vi và phông hçp Ban Chap
hành Dãng bhuyn.
Dam bão 100% can b, Cong chirc thirc hin däng k tài khoãn trên
cng djch v11 côngquc gia.
9. Kinh phi thirc hin
- Huy dng các ngun 1?c thirc hin chuyn di s, 1ng ghep nguôn
lirc tr các chuang trInh, d an có lien quan; nguOn dâu tu cüa doanh
nghip, cong dng và các ngun kinh phi hçip pháp khác. ,Huy dng nguôn
1%rc ti'r khu rc tix nhân thông qua các chInh sách khuyên khIch, thu hut
doanh nghip cOng ngh s diâu tu phát trién chuyên diôi so.
- U' tje kinh phi tü ngân sách nhà nuâc d ph%ic vIi các nhim vi,
d? an chuyn dM si do ca quan nhà nuàc chU trI thrc hin.
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IV. TO CHI5'C THIC HIN
1. TiJy ban nhân dan huyn chi do xây dirng k hoch và trin khai
th?c hin Chixcing trInh hành dng cUa Ban chap hành Dâng b huyn,
trong do xác djnh 1 trInh, d? an, bô trI ngân sách c1,i the và phân cong
nhim vii cho các phOng, ngành, don vj, dija phuong lien quan to chirc thirc
hin. Djnh k' báo cáo kt qua th?c hin theo quy dijnh.
2. Hi ding nhân dan huyn kim tra giám sat vic thirc hin k
hoach, chuong trInh hành dng. Uy ban MTTQ, các to chirc chInh trj - xã
hi phôi hçp vci các Ban xây dung Dáng, Van phOng Huyn ñy giüp Ban
Chap hành Dãng bQ huyn thrn'ing xuyên theo dôi, diôn dôc, kiêm tra, giám
sat vic to chrc thrc hin; djnh ki báo cáo két qua thirc hin theo quy
djnh.
3. Ban Tuyên giáo Huyn Uy chü trI, phi hçp vOi Ban Dan Vn
Huyn üy, Uy ban Mt trin To quôc và các tO chi'rc chInh trj - xä hi huyn
va các co quan lien quan to chirc hçc tap, quán trit, triên khai và tuyên
truyên sâu rng kêt qua thirc hin Nghj quyêt so 01 -NQ/TU.
4. Can cr Nghj quyt s 01-NQ/TU, ngày 31/12/2020 cüa Ban Chp
hành Dãng b tinh ye Chuong trInh chuyen diOi so tinh Thai Nguyen, giai
doan 2021 - 2025 dijnh huâng dn näm 2030 và Chuorng trInh hành dng cUa
Ban Chp hành Dáng b huyn, các cap Uy, tO ch(rc dãng và ngutñ dirng dâu
các co quan, don vj có trách nhim tO chi'rc hc tap, nghiên ciru, quán trit
va xây dirng chuong trInh hành dng, ké hoch thirc hin Nghj quyêt phU
hçip vâi tInh hInh, dc diem cUa ngành, dija phuong, co quan, don vj.
Noi nhân:
- Thuô'ng trirc tinh Uy,
- Thithng trrc Huyn üy,
- Thung trirc HDND, lânh do UBND huyn,
- Các dông chI Huyn üy viên,
- Các Ban xây drng Dãng, Van phông Huyn üy,
- Trung tam ChInh trj huyn,
- Uy ban MTTQ và các to chirc chInh trj - xã hi,
- Các Co quan chuyên mon khôi QLNN,
- Các chi, dáng bô co s&,
- Lmi: Van phông Huyn ñy.

T/M BAN CHAP IIANH
Bi THU

Ngô Xuân Hãi

NG TRINH HANH BONG
p iAi DANG BO HUYN
yt s 01-NQ/TU, ngày 31/12/2020
Thtrt
cüa Ban Chap
ãng b tinh v Chirong trinh chuyn dôi s
tinh Thai Nguyen, giai i1on 2021 - 2025, djnh htróng den nám 2030
(Ban hành kern Chwoiig trInh so 08 -CTr/HU ngày 28 tháng 6 nàrn 2021 cza Ban Chap hành Dáng bç5 huyn Dng )
STT

Mãnhiêmvu/
hanh dçng

1.2

1.3

Tho'i gian thirc hien

Phát trin Xã hôi s
(Sau day viê't tá'tlàXl-I)

1
1.1

Noi dung

Xliii

Thông tin, tuyên truyn, trao di kinh nghim v chuyn di s

XH1.1

Tp huân, trao dbi kinh nghim v chuyn di so

2022-2023

XH1.2

Xây dimg thông tin, tin tüc ye chuyn dôi so

202 1-2022

XJII2

Dào tio và ung ding k5 nãng s trong giáo diic dôi vol cp ph thông

XH2. 1

Gi&i thiu và dào tao các ki nng cn thit trong môi tnrèng s

Ththng niên, b.t d.0 tü 2021

XH2.2

Triên khai giáo diic tIch hcip vci kiên thrc cong ngh s

Tht.rông lien, bt du tü 2021

X1H3

Oào to phô cp k5 näng song cho ngtrôi dan

XH3. 1

Xây drng môi trumg dào tao k näng so

XH3 2

Ph cp irng ding 19 näng s trong cong dng (co th thrc hin
theo ngãnh d9c)

Thung then, bat dAu tilT nm 2023
2023 2024
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1.4

1.5

XH4
XH4.1

Xây dirng và áp ding üng diing s trong giáo diic

202 1-2023

XH4.2

Trin khai d.y mtnh üng dyng so ti các c sô giáo diic

202 1-2025

XIIS
XH5.1
XH5.2

1.6

X116
XH6.1

1.7

XIH7
XH7 1

KT1
KT1 .1

2.2

Chuyn di s trong linh viyc y t
Nâng c.p h tang và xây dimg nn tang s trong yt

202 1-2023

ng diing CNTT và chuyn di s trong hoat dng y t
A

A

•

A

2022 dn sau 2025

A

Xay dirng moi tru'o'ng so an toan va tin cy cho cçng tiong
Cung cp thông tin v an toàn trên môi tmông s

Thumg niên bat dâu tr 2021

Chuyn dãi si trong Iinh vijc van hóa
Tang cung quàn bá các san phm van hóa, di san van hóa, danh
thäng cânh gàn vOi phát triên lang nghê dê phát triên du ljch

2022

Phát triên Kinh tê s
(Sau day viêt tat là KT)

2
2.1

x
x.
Chuyen doi
so trong lrnh vijc giao diic

KT2

Xây dng và dy minh môi triring thtro'ng mi din tif trên dja bàn huyn
Tuyên truyn và ph cp üng dçing thuang rnai din tir

Thumg nien

Xây d1ng phi cp thanh toán din tfr

KT2. 1

Xây dimg k hoach thüc dy thanh toán din tr

KT2.2

Ho.t dng trin khai day math thanh toán din tir

2021
2021-2023
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2.3

2.4

KT3
KT3.1

S hóa dü 1iu ngành nông nghip

202 1-2024

KT3.2

1iJng diing CNTT vào quail 13, phát trién ngành nông nghip

202 1-2023

KT4
KT4. 1

2.5

3.2

3.3

Day minh phát triên sir diing cong ciii tài chInh so
Triên khai sr ding h thông quãn i so trong ngành Tài chInh

2022 dn sau 2025

KTS

Khuyên khIch dôi mri mô hInh kinh doanh trong nén kinh t

KTS. 1

Tuyên truyên và cp nht xu hithng mô hmnh kinh doanh s mi

2022-2023

KTS.2

Thiic dy qua trmnh chuyn di so, chuyên di mô hmnh kinh doanh

2022-2023

Xây drng Chmnh quyn s
(Sau day viêt tat là CQ)

3
3.1

Chuyên dôi so trong linh vlyc n6ng nghip

CQ1

Dào to phát trin nhãn lire và nhn thtrc chuyên di s trong CQNN

CQ1.1

Dào tao, phát trin ngun nhan lirc chuyn dôi so

This&ng niên

CQ1 .2

Xác dinh nn tang phát trin nhân lire phuc vu chuyn di s trong
.
.
.
c quan nha nuoc

Thurng nien

CQ2

Phát trin CSHT và nn tang dfr lieu chung cüa huyn

CQ2. 1

Phát trin CSHT cc bàn và h théng hin có

CQ3

S hóa h thông djch vii cong

CQ3. 1

Tiêp tiic triên khai s hóa kt qua thñ tic hành chInh có hiu lire

2022-2023

2021 - 2025
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3.4

CQ4

3.6

3.7

lieu

CQ4. 1

Trin khai h thng cci sâ dü

CQ4.2

Xây dirng trin khai h thMg Co s& dft
thong tin va co so du hu Quan ly xay dmg

CQ4.3

Triên khai h tMng Co s& dEt

CQ4.4

Trin khai h thng Co sâ dü

Q
3.5

Xãy drng nn tang chung lam co s& dfr

CQ5

thông tin - truyên thông
lieu

lieu

lieu

xây dimg, h thng

2022-2023
2021-2022

quãn l lao &ng và quân l h

Khai thác sfr ding tài liu cong ngh s vào hoit dng quãn l nhà nucrc

CQ5 .2

Khai thác sü ding tài
Xây ding dü'

lieu

lieu

lieu

cong ngh s trong quán 1 ni b CO

cong ngh so trong quán l tong th

S hóa và tôi ru hóa dü

CQ6 2

Trin khai giâi pháp thông kê chuyCn ngành v tInh hInh kinh t - xã
hi dja phiiong trên môi trthng so
t

A

2021 - 2023
2021-2023

thông kê phãn tIch chuyn &ii s6

CQ6. 1

CQ7.1

2022 dn sau 2025

quán l ni b co quan nhà rnthc

lieu

Khai thác sr ding tài
quan quan ly nha nuoc

CQ7

2022 den sau nàm 2025

quãn l cong tác dan tc

Trin khai h thng cci s& dEt
ngheo, h9 can ngheo tren da ban

CQ5.1

CQ6

lieu

phuc vi ChInh quyn s

lieu

-

hiên tai

2021 - 2022
Thung nien, bt d.0 tEr
näm 2021 den 2025

A

So hoa hoit d9ng va dir hçu tir phap
S hóa và áp diing CNTT cho quãn l thông tin cong

202 1-2023
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3.8

CQ7.2

So hóa và cp nht mâi h thng djch v11 cong ngành tix pháp

CQ7.3

T chüc, trién khai phiên tôa s, s boa h so dir an và cong b
chng cü hInh ânh

CQ8
CQS.1
CQ9

3.9

3.10

2021-2022

S hóa h thng diu hành các co quan tham mini, giüp vic Huyn üy
So hóa và nâng cap h thông CNTT hin tai

2022-2023

Nâng cp h thng cong ngh thông tin & các don v co quan nhà nir&c

CQ9. 1

Truyën thông mirth bach v qua trInh chuyn di sO

CQ9.2

Nâng cp h tng nn tang chuyn di s

CQ1O

Nâng cap h thng, co s& hi tang s quãn I tài nguyen môi trirông

CQ1O.1

Quân 1, sfr ding thông tin, di 1iu tài nguyen - mOi trls&ng

CQ10.2

Phát triên co s& hr tang phiic vi:i quin 1 tài nguyen - môi tnxmg;
TIch hqp, kt n& các h thông thông tin tài nguyen - môi trithng

CQ11

2021

2021
202 1-2023

202 1-2022
2022 den sau nàm 2025

Xây dtrng co ch Va trin khai k hoch an toàn, an ninh mng trong quail I nhà n,róc

CQ 11.1

Thrc hin dào tao, tQtp hun nng cao k5' näng an toàn an ninh mng

Thithng xuyen, bt dâu
2022

CQ1 1 2

Xây dimg h thng thông tin dam bão an to?in an ninh mng cña
UBNDhuyn

Th.thng xuyên, bt du
tü2022

CQ1 1.3

Xây dimg h thng thông tin dam bâo an toàn an ninh mng cüa Huyn üy

2022 - 2023

CQ 11.4

Xây dirng chInh sách an toàn an ninh ming

2021 - 2022

