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ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ TĨNH 

THÀNH ỦY HÀ TĨNH 
* 

Số  26  -  CT/Th.U 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 
TP. Hà Tĩnh, ngày 26  tháng 11 năm 2021 

 

                   
 

            CHỈ THỊ 
CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH UỶ 

Về việc đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số  

và đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính 

 

Trong những năm qua, Thành phố đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin 

(CNTT) vào công tác chỉ đạo điều hành, xây dựng Chính quyền điện tử, lấy người 

dân, doanh nghiệp làm trung tâm, hướng tới nền hành chính hiện đại, công khai và 

minh bạch. Từng bước nâng cấp kết cấu hạ tầng, trang thiết bị phục vụ ứng dụng 

CNTT. Triển khai ứng dụng đồng bộ và kết nối, liên thông giữa hệ thống quản lý 

văn bản, điều hành của Thành phố với Trục liên thông văn bản của tỉnh; thực hiện 

việc gửi nhận văn bản điện tử và chữ ký số để số hóa các dữ liệu. Ứng dụng hệ 

thống Một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công trực tuyến gắn với xây dựng Trung 

tâm hành chính công thành phố, Bộ phận một cửa điện tử các phường, xã, phục vụ 

nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Xây dựng Cổng thông tin điện tử của 

thành phố và trang thông tin điện tử các phường, xã. Triển khai hệ thống camera 

giám sát giao thông, an ninh trật tự… 

Tuy vậy, bên cạnh kết quả tích cực đạt được, việc triển khai xây dựng Chính 

quyền điện tử, chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh của Thành phố còn 

những hạn chế, khó khăn như: Hạ tầng CNTT chưa đồng bộ, nhiều thiết bị, hệ 

thống CNTT đầu tư xây dựng, trang sắm từ lâu, cấu hình thấp, xuống cấp; nguy cơ 

mất an toàn, an ninh thông tin còn ở mức cao; tỷ lệ số hóa dữ liệu chưa cao, cơ sở 

dữ liệu dùng chung còn hạn chế; một số phần mềm dùng chung chưa hoàn thiện. 

Tỷ lệ phát sinh hồ sơ trực tuyến qua dịch vụ công mức độ 3, 4 thấp. Nguồn lực đầu 

tư cho ứng dụng và phát triển CNTT, công nghệ số còn khó khăn; trình độ, kỹ 

năng ứng dụng CNTT của một bộ phận cán bộ, công chức chưa đáp ứng yêu cầu, 

nhiệm vụ. Ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số vào các lĩnh vực phát triển 

kinh tế, xã hội chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của thành phố. 

Để thực hiện tốt 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 năm 2030; Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 29/3/2019 của UBND tỉnh về 

thực hiện Nghị Quyết 17/NQ-CP ngày 07/03/2019 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 2025; Kế hoạch số 593/KH-UBND ngày 29/10/2020 của UBND tỉnh về 

chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, đẩy nhanh tiến độ 

xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số và đô thị thông minh, gắn 

với công tác cải cách hành chính, hướng tới nền hành chính hiện đại, minh bạch, 
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hiệu quả, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các 

ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố lãnh đạo, thực hiện tốt 

một số nhiệm vụ sau đây: 

1. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, 

hướng tới chính quyền số và đô thị thông minh gắn với tiếp tục quán triệt, triển 

khai thực hiện 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 2025; Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị 

về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp 

lần thứ tư; 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 năm 

2030. 

2. Ủy ban nhân dân thành phố 

- Chỉ đạo đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ 

trương, chính sách, quy định của Trung ương, tỉnh và thành phố, nâng cao nhận 

thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, người dân và doanh nghiệp về sự cần thiết 

và tính cấp thiết của nhiệm vụ xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh, 

chuyển đổi số gắn với công tác cải cách hành chính. Đưa mục tiêu, nhiệm vụ về 

chuyển đổi số trở thành một nội dung quan trọng trong thực hiện mục tiêu, nhiệm 

vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của địa phương. 

- Ban hành các chương trình hành động, kế hoạch về công tác cải cách hành 

chính; chương trình, kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 

năm 2030 và hằng năm; trong đó, trọng tâm là xây dựng, phát triển chính quyền 

điện tử, hướng tới chính quyền số và đô thị thông minh; xây dựng một số cơ quan, 

đơn vị thông minh (bệnh viện thông minh, trường học thông minh...). 

- Chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, phường, xã khai thác, sử dụng có 

hiệu quả, đúng quy định các hệ thống thông tin dùng chung của Thành phố đã và 

đang được triển khai: Hệ thống Hồ sơ công việc, Ý kiến chỉ đạo điều hành; gửi 

nhận văn bản điện tử, chữ ký số; Đăng nhập một lần; Cổng/Trang thông tin điện 

tử; Cổng Dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử; các phần mền, cơ sở dữ liệu 

chuyên ngành; Hệ thống cầu truyền hình trực tuyến; Phòng họp không giấy tờ... 

- Triển khai các chương trình, kế hoạch, dự án nâng cấp hạ tầng công nghệ 

thông tin, hạ tầng mạng, hệ thống thông tin dùng chung, cơ sở dữ liệu, Cổng thông 

tin điện tử thành phố, hệ thống truyền thanh, truyền hình ứng dụng công nghệ số… 

phục vụ xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, chuyển đổi số, xây dựng đô thị 

thông minh. 

- Xây dựng, vận hành Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh - IOC 

của thành phố; từng bước triển khai hiệu quả các dịch vụ trên nền tảng đô thị thông 

minh, hướng tới mục tiêu xây dựng “thành phố thông minh”, gắn phát triển các 

dịch vụ đô thị thông minh với việc xây dựng, hoàn thiện chính quyền điện tử, chính 

quyền số. 

- Tăng cường đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, kỹ năng về 
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xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh, chuyển đổi số gắn với cải cách 

hành chính cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, 

đơn vị, phường, xã thuộc thành phố; nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ chuyên 

trách CNTT của thành phố, phường, xã. 

- Chuẩn hóa, điện tử hóa quy trình nghiệp vụ xử lý hồ sơ công việc trên môi 

trường mạng, biểu mẫu, chế độ báo cáo; thực hiện số hóa hồ sơ, lưu trữ hồ sơ công 

việc điện tử của các cơ quan nhà nước theo quy định. 

- Lựa chọn, xây dựng các cơ sở dữ liệu (CSDL) chuyên ngành và tích hợp, kết 

nối tạo thành nền tảng CSDL dùng chung của Thành phố; đồng thời kết nối dữ liệu 

của các cấp, các ngành vào CSDL dùng chung của Thành phố. 

- Tham mưu ban hành các cơ chế khuyến kích các doanh nghiệp CNTT, công 

nghệ số đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, xây dựng cơ sở hạ tầng CNTT, hạ 

tầng viễn thông; khuyến khích đẩy mạnh ứng dụng CNTT, công nghệ số vào các 

lĩnh vực, đặc biệt là các hoạt động giao dịch, thương mại điện tử, từng bước hình 

thành nền kinh tế số, hướng tới xã hội số.  

3. Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng công tác truyền 

thông, thông tin kịp thời, sâu rộng về các chủ trương, quy định về xây dựng chính 

quyền điện tử, chuyển đổi số của Trung ương, tỉnh và thành phố, nâng cao nhận 

thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, người dân và doanh nghiệp về sự cần thiết 

và tính cấp thiết của nhiệm vụ xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới chính 

quyền số và đô thị thông minh. 

4. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố 

Tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia vào 

quá trình chuyển đổi số, thực hiện các thủ tục hành chính bằng dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3, 4. Tăng cường khai thác các ứng dụng, phần mềm, tiện ích CNTT, 

công nghệ số do chính quyền, doanh nghiệp cung cấp để hình thành kỹ năng, thói 

quen ứng dụng CNTT, công nghệ số, từng bước xây dựng “công dân điện tử”. 

Tăng cường giám sát việc thực hiện cải cách hành chính của chính quyền các cấp. 

5. Đảng ủy, chi ủy cơ sở  

- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nghiêm túc , có hiệu quả Chỉ thị 

này. Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi số tại các 

phường, xã; bố trí nguồn nhân lực và kinh phí cho việc xây dựng Chính quyền điện 

tử, tạo lập dữ liệu, đầu tư trang thiết bị, nâng cấp chất lượng, dung lượng đường 

truyền, hạ tầng cơ sở ứng dụng CNTT; đảm bảo an toàn thông tin tại cơ quan, đơn 

vị, địa phương.  

- Chỉ đạo đổi mới phương thức làm việc, phục vụ của cơ quan, đơn vị. Lấy 

người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, lấy sự hài lòng của cá nhân, tổ chức là 

thước đo quan trọng trong phát triển Chính quyền điện tử, chính quyền số; bảo 

đảm gắn kết chặt chẽ, đồng bộ ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, xem 

đây là công cụ hữu hiệu hỗ trợ, thúc đẩy cải cách hành chính. 
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- Định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm; khen thưởng, biểu 

dương các cá nhân, tập thể tiêu biểu; tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy 

kết quả thực hiện Chỉ thị. 

6. Đoàn công tác Ban Thường vụ chỉ đạo phường, xã bám sát cơ sở, chỉ đạo 

cấp ủy, chính quyền phường, xã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị; phân công các thành 

viên thường xuyên theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo, giám sát việc thực hiện. 

7. Văn phòng Thành ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, 

báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy về kết quả thực hiện Chỉ thị. Chỉ thị này được 

quán triệt đến chi bộ và phổ biến rộng rãi trong Nhân dân./. 

 
 

 

  Nơi nhận: 
- TT Tỉnh ủy; ( b/c)           

- Ban Tuyên Giáo, Dân vận, VP Tỉnh ủy;  

- TT Thành ủy, TT HĐND thành phố; 

- UBND thành phố; 

- Các Ban Đảng, UBKT, VP Thành ủy; 

- UBMT TQ, các Đoàn thể Thành phố; 

- Các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc; 

- Các Đ/c UV BCH Đảng bộ TP; 

- Lưu VT.  

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

Dương Tất Thắng 
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