
A VĂN PHÒNG SỞ

Stt Nội dung công việc Thời gian
hoàn thành Kết quả, sản phẩm Ghi chú

1
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ
cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông
tỉnh Đắk Nông

Tháng 3 Quyết định của
UBND tỉnh

2 Định mức, đơn giá hoạt động báo in, báo điện tử
trên địa bàn tỉnh Đắk Nông Tháng 9 Quyết định của

UBND tỉnh
3 Công tác cải cách hành chính Cả năm Báo cáo Đạt điểm số trên 95 điểm

4 Xây dựng kế hoạch, báo cáo định kỳ đột xuất liên
quan đến ngành, lĩnh vực Cả năm Kế hoạch/Báo cáo Đảm bảo đúng tiến độ, chất

lượng

5 Công tác tài chính, thanh toán ngân sách nhà nước
năm Cả năm Hồ sơ, thủ tục Đảm bảo đúng quy định,

nhanh chóng
6 Quản lý hồ sơ văn thư lưu trữ Cả năm Hồ sơ

7 Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 Tháng 7 Báo cáo Đảm bảo đúng quy định,
đúng hạn

8 Đánh giá các chỉ số PCI, DCCI, DTI Cả năm Báo cáo Đạt kết quả cao

9 Triển khai dự án, dự toán, giải ngân kinh phí năm Cả năm Hồ sơ, thủ tục
Đảm bảo đúng quy định,

đúng tiến độ

10 Công tác quản trị nội bộ Cả năm
Tổ chức cán bộ, đào
tạo ,khen thưởng, kỷ
luật; nâng lương...

11 Công tác Thi đua – Khen thưởng Cả năm Cơ quan hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ
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B PHÒNG CNTT

Stt Nội dung công việc Thời gian
hoàn thành

Kết quả,
sản phẩm Ghi chú

1 Quán triệt, hướng dẫn kiến trúc Chính quyền điện tử,
kiến trúc ICT đô thị thông minh của tỉnh Tháng 01 Văn bản của Giám

đốc Sở

2
Triển khai đánh giá cấp độ an toàn thông tin đối với
các hệ thống thông tin của các cơ quan, đơn vị,  địa
phương. Báo cáo chuyên đề theo quý

Tháng 6 Văn bản, báo cáo
của Giám đốc Sở

Phấn đấu 100% hệ thống thông tin được
xác định cấp độ và triển khai phương án
bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ

3

Xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức tuyên truyền,
nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức, kỹ năng bảo
đảm an toàn thông tin cho các cán bộ, công chức, viên
chức, người lao động và người dân

Tháng 9 Kế hoạch của
UBND tỉnh

100%  cán bộ,  công chức,  viên chức và
người  lao  động  của  các  cơ  hành  chính
Nhà  nước  trên  địa  bàn  tỉnh  được  tuyên
truyền,  phổ  biến  về  thói  quen,  trách
nhiệm và kỹ năng cơ bản bảo đảm an toàn
thông tin

4
Xây dựng và triển khai Kế hoạch duy trì, gia hạn bản
quyền phần mềm phòng chống mã độc tập trung trên
địa bàn tỉnh năm 2023. Báo cáo chuyên đề theo quý

Tháng 9 Kế hoạch, Báo cáo
của Giám đốc Sở

Phấn đấu trên 70% các máy tính trong các
cơ quan nhà nước trên toàn tỉnh được cài
đặt  phần mềm phòng chống mã độc tập
trung

5 Nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp của tỉnh Tháng 9 Nền tảng
6 Nền tảng xác thực định danh SSO Tháng 9 Nền tảng
7 Nền tảng tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng chuyển đổi số Tháng 9 Nền tảng

8
Tổ chức đánh giá Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức
độ chuyển đổi số đối  với các cơ quan cấp tỉnh,  cấp
huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Tháng 10 Quyết định của
UBND tỉnh

9

Báo cáo sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Nghị quyết
số 09-NQ/TU ngày 01/11/2021 của Tỉnh ủy Đắk Nông
về chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông đến năm 2025, định
hướng đến năm 2030

Tháng 10 Dự thảo Báo cáo
của Tỉnh ủy
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10
Xây dựng và  triển  khai  Kế  hoạch  hưởng ứng Ngày
Chuyển đổi số quốc gia, Ngày chuyển đổi số tỉnh năm
2023

Tháng 11 Kế hoạch của
UBND tỉnh

- Phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức
Cuộc thi "Chuyển đổi số trong cải
cách hành chính";
- Ra quân các hoạt động phổ cập kỹ
năng công dân số tối thiểu 02 địa
phương;
- Phối hợp phòng TTBCXB định
hướng tuyên truyền Ngày chuyển đổi
số, Tháng tiêu dùng số

11 Kế hoạch phát triển Chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông năm
2024 Tháng 11 Quyết định của

UBND tỉnh

12
 Tham mưu Ban chỉ đạo chuyển đổi số họp Sơ kết 6
tháng và tổng kết cuối năm.Báo cáo tình hình chuyển
đổi số 6 tháng, 01 năm

Tháng 6, 12 Báo cáo của
BCĐ/UBND tỉnh

Tối thiểu 02 cuộc họp BCĐ chuyển đổi số
của tỉnh

13 Hướng dẫn công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông
tin cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Cả năm Văn bản của Giám

đốc Sở

100%  các  văn  bản  hướng  dẫn  của  Bộ
Thông  tin  và  Truyền  thông  được  triển
khai kịp thời

14

 Theo dõi, tham mưu việc tăng cường sử dụng văn bản
điện tử, chữ ký số, xử lý hồ sơ trên môi trường mạng.
Hướng dẫn việc lập hồ sơ công việc trên hệ thống quản
lý và điều hành văn bản. Báo cáo chuyên đề theo quý

Cả năm Văn bản của Giám
đốc Sở

92% văn bản điện tử giữa các cơ quan
nhà nước 4 cấp được trao đổi qua mạng;

15

 Triển khai cổng thông tin dữ liệu mở tỉnh Đắk Nông.
Ban hành danh mục dữ liệu mở tỉnh Đắk Nông. Xây
dựng quy chế quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng
cổng dữ liệu mở của tỉnh

Cả năm Quyết định của
UBND tỉnh

Hoàn  thành  Cổng  thông  tin  dữ  liệu  mở
tỉnh Đắk Nông

16

 Triển khai theo Kế hoạch của Bộ Thông tin và Truyền
thông.  Kế hoạch đào tạo kỹ năng lãnh đạo,  quản lý
chuyển đổi số và an toàn thông tin. Báo cáo chuyên đề
theo quý

Cả năm Văn bản của Giám
đốc Sở

100%  cán bộ,  công chức,  viên chức và
người lao động của cơ quan (bao gồm cả
các đơn vị, tổ chức nhà nước trực thuộc)
được tuyên truyền, phổ biến về thói quen,
trách nhiệm và kỹ năng cơ bản bảo đảm
an toàn thông tin
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 Triển khai các hoạt động của Tổ công nghệ số cộng
đồng. Theo dõi, đôn đốc thực hiện, Báo cáo chuyên đề
theo quý.

Cả năm Báo cáo của Giám
đốc Sở

80% dân  số  trưởng  thành  có  điện  thoại
thông minh cài đặt và tương tác với chính
quyền  thông  qua  ứng  dụng  dành  cho
người  dân,  doanh  nghiệp  của  tỉnh  (Đắk
Nông – C) và ứng dụng định danh điện tử
(VneID) của Bộ Công an;  sử dụng dịch
vụ  công  trực  tuyến;  mua  bán  trực
tuyến…;

18 Quản lý việc ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong
hoạt động cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Cả năm Báo cáo của Giám

đốc Sở

19 Theo dõi chỉ số chuyển đổi số của tỉnh Cả năm Báo cáo của Giám
đốc Sở

20 Kiểm tra việc triển khai, duy trì phần mềm, ứng dụng
chuyên ngành của các Sở, ban, ngành, địa phương Tháng 6 Kế hoạch, Báo cáo

của Giám đốc Sở
Đề xuất Thanh tra Sở chủ trì, phòng

CNTT phối hợp

21
Tham mưu, theo dõi việc triển khai các quy chế quản
lý, vận hành các hệ thống thông tin dùng chung của
tỉnh

Cả năm

Quyết định của
UBND tỉnh, Văn
bản của Giám đốc

Sở

22

Triển khai  Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ
chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh
nghiệp chuyển đổi  số theo Quyết  định số 1970/QĐ-
BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông

Cả năm Quyết định của
UBND tỉnh
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C PHÒNG THÔNG TIN BÁO CHÍ XUẤT BẢN

Stt Nội dung công việc Thời gian
hoàn thành Kết quả, sản phẩm Ghi chú

1 Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế thiết lập,
quản lý hoạt động và cung cấp thông tin trên mạng xã
hội của các cơ quan, đơn vị nhà nước trên địa bàn tỉnh

Tháng 9 Quyết định của UBND tỉnh

2 Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai hoạt động
truyền thông chính sách Tháng 9 Văn bản của UBND tỉnh

3 Tham mưu Quy chế hoạt động của Tổ theo dõi, xử lý
thông tin xấu độc trên môi trường mạng tỉnh Đắk Nông

Tháng 9
Quy chế của Tổ theo dõi, xử

lý thông tin xấu độc (Sở
TTTT thường trực)

4 Tổ chức hội nghị “Bồi dưỡng kỹ năng phát ngôn và
cung cấp thông tin cho báo chí” Tháng 5 Kế hoạch của Giám đốc Sở

5 Phối hợp với báo chí Trung ương và địa phương khác
tuyên truyền, quảng bá về tỉnh Đắk Nông Tháng 12 Kế hoạch của Giám đốc Sở

6 Tham mưu UBND tỉnh công bố Danh sách Người phát
ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí Tháng 6 Quyết định của UBND tỉnh

7 Triển khai các nhiệm vụ truyền thông chào mừng kỷ
niệm 20 năm thành lập tỉnh Đắk Nông Tháng 12

KH triển khai của Sở TTTT,
các nội dung thực hiện theo

KH

8
Rà soát, đánh giá hoạt động tác nghiệp, nội dung thông
tin của một số cơ quan báo chí, tạp chí ngoài tỉnh có dấu
hiệu xa rời tôn chỉ mục đích, "báo hóa" để nhắc nhở,
làm căn cứ theo dõi, đề xuất xử lý

Tháng 10 BC rà soát của Giám đốc Sở

9 Tham mưu tổ chức các hoạt động kỷ niệm 98 năm ngày
báo chí cách mạng Việt Nam Tháng 6 Kế hoạch của UBND tỉnh
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10 Triển khai các nội dung tuyên truyền cho các cơ quan
báo chí, truyền thông

Thường
xuyên Văn bản của Giám đốc Sở

11 Điểm tin báo chí Thường
xuyên

KH triển khai; Bản tin điểm
báo hàng ngày, tuần

12 Theo dõi công tác phản hồi, xử lý thông tin báo chí của
các cơ quan, đơn vị

Thường
xuyên Văn bản của Giám đốc Sở

13 Phối hợp tổ chức Giao ban báo chí, Họp báo tình hình
KT - XH tỉnh hàng tháng/ quý Hàng tháng

Báo cáo QLNN; đề xuất đơn
vị cung cấp thông tin; tham

mưu nội dung lưu ý, chỉ
đạo…

14 Thông báo cập nhật danh sách, hướng dẫn hoạt động
phóng viên thường trú

chậm nhất 6
tháng/lần Thông báo Danh sách PVTT

15 Tổ chức Hội nghị “Tập huấn công tác quản trị, viết tin
bài trên Trang thông tin điện tử” Tháng 5 KH của Sở; hội nghị tập

huấn; BC kết quả

16 Triển khai thực hiện các nhiệm vụ nâng cao tính minh
bạch trong bộ chỉ số PCI của các Sở, ban, ngành

Thường
xuyên

 KH năm 2023; 'BC kết quả,
đôn đốc ;tham mưu UBND

tỉnh CV chấn chỉnh

17

Tham mưu KH triển khai Nghị định số 42/2022/NĐ-CP
về cung cấp thông tin trên môi trường mạng; theo dõi
hoạt động, đôn đốc việc cập nhật thông tin thiết yếu trên
trang TTĐT của các CQHCNN

Tháng 4 KH của UBND tỉnh; Kết quả
rà soát hàng quý

18 Rà soát, đánh giá hoạt động của các trang TTĐT tổng
hợp trên địa bàn tinh; chấn chỉnh các trang TTĐT hoạt
động không đúng quy định, có dấu hiệu "báo hóa"

Tháng 7 Văn bản của Giám đốc Sở

19 Cấp phép hoạt động Trang TTĐT tổng hợp; xác nhận
tên miền

Thường
xuyên TTHC
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Triển khai hoạt động phối hợp theo dõi, xử lý thông tin
xấu, độc; thẩm định, xác minh xử lý tin giả, tin sai sự
thật trên mạng

Thường
xuyên Văn bản của Giám đốc Sở

21 Tham mưu UBND tỉnh triển khai các hoạt động hưởng
ứng Ngày sách và Văn hóa đọc năm 2022 Tháng 4

KH của UBND tỉnh; các văn
bản triển khai, phối hợp; tổ

chức Ngày hội sách; BC của
Sở

22
Thẩm định nội dung, cấp phép xuất bản, kiểm tra lưu
chiểu Bản tin, Tài liệu không kinh doanh, TTHC lĩnh
vực Xuất bản

Thường
xuyên TTHC

23 Tham mưu UBND tỉnh KH thực hiện nhiệm vụ Chiến
lược Thông tin cơ sở trong năm 2023; đôn đốc việc thực
hiện; BC kết quả thực hiện

Tháng 12

KH năm 2023 của UBND
tỉnh/ văn bản chỉ đạo; KH
năm 2023 của Sở; BC kết

quả

24
Tham mưu triển khai Chương trình MTQG Giảm nghèo
bền vững, chú trọng lồng ghép triển khai các nhiệm vụ
của chiến lược TTCS

Thường
xuyên

Chủ trương của tỉnh; KH của
Sở; BC định kỳ; hoàn tất giải

ngân vốn MTTQG Giảm
nghèo năm 2023

25 Hướng dẫn UBND các xã, phường thiết lập, hoạt động
Trang TTĐT đúng quy định Tháng 8 Văn bản của Giám đốc Sở

26 Duy trì hoạt động Chuyên mục Thông tin cơ sở trên
Trang Thông tin điện tử Sở

Thường
xuyên

Tin bài, nội dung tuyên
truyền trên chuyên mục

27
Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch năm 2024
và Báo cáo công tác thông tin đối ngoại tỉnh Đắk Nông
năm 2023

Tháng 12 Kế hoạch; BC năm 2023 của
UBND tỉnh

28
Xây dựng KH và triển khai các nhiệm vụ trong Chương
trình phối hợp về TTĐN giữa Sở TTTT và BCH BĐBP
năm 2023; KH thông tin đối ngoại của tỉnh

Tháng 12

KH năm 2023 ban hành
trước tháng 15/3; triển khai
nhiệm vụ hoàn tất, BC kết

quả trước 25/12
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Tham mưu triển khai Chương trình MTQG phát triển
KTXH vùng đồng bào DTTS, lồng ghép với các nhiệm
vụ thông tin đối ngoại khu vực biên giới

Tháng 12

 KH của Sở; BC định kỳ;
hoàn tất giải ngân vốn

MTTQG Giảm nghèo năm
2023
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D PHÒNG BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Stt Nội dung công việc Thời gian
hoàn thành Kết quả, sản phẩm Ghi chú

1 Tham mưu Kế hoạch chỉnh trang bó gọn cáp trên
địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025 Tháng 4 Kế hoạch của Sở TTTT

2

Xây dựng Kế hoạch phổ cập điện thoại thông
minh, phấn đấu tỷ lệ phổ cập điện thoại thông
minh đạt trên 60%, mỗi hộ gia đình có một đường
cáp quang tốc độ cao, phấn đấu tỷ lệ đạt 50% trở
lên

Tháng 4 Kế hoạch (Sở TTTT)

3
Xây dựng Quyết định ban hành Quy chế quản lý
hoạt động của Đài Truyền thanh cấp xã trên địa
bàn tỉnh Đắk Nông

Tháng 5 Quyết định của UBND tỉnh

4
Triển khai hỗ trợ máy tính bảng thuộc Chương
trình Viễn thông công ích đến năm 2025 (Theo
chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ TT-TT)

Tháng 6 Quyết định phân bổ của
UBND tỉnh

Hiện nay Bộ TTTT
đang tạm dừng đánh
giá chất lượng máy

tính bảng

5

Công văn triển khai thực hiện đưa tỷ lệ phủ sóng
3G, 4G 98% trở lên, 5G đạt 5% trở lên, Phấn đấu
đưa tỷ lệ người sử dụng điện thoại di động 2G
xuống dưới 5%

Tháng 6 Công văn triên khai

6 Xây dựng Kế hoạch Viễn thông công ích đến năm
2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông Tháng 6 Kế hoạch của UBND tỉnh

7
Xây dựng Triển khai thực hiện hệ thống truyền
thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn
thông trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2025

Tháng 8 Kế hoạch của UBND tỉnh
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8
Triển khai Chương trình Nông thôn mới phấn đấu
hoàn thành các chỉ tiêu số 8 - Thông tin và Truyền
thông

Tháng 9
Công văn triển khai hướng
dẫn theo Kế hoạch của tỉnh

(Sở TTTT Ban hành)

9
Tham mưu ban hành Quy định sử dụng chung cột
để treo cáp viễn thông và chỉnh trang làm gọn cáp
viễn thông trên địa bàn tỉnh

Tháng 9 Quyết định của UBND tỉnh

10
Kiểm tra chất lượng dịch vụ bưu chính công ích
và phát hành báo chí, dịch vụ KT 1 trên địa bàn
tỉnh Đăk Nông

Tháng 12 Kế hoạch/Kết luận của Sở
TT &TT

11

Chỉ đạo Bưu điện tỉnh hoàn thành CSDL địa chỉ
số và bàn giao theo hướng dẫn của Bộ Thông tin
và Truyền thông theo Công văn số 4682/BTTTT -
KHTC ngày 16/9/2022

Tháng 7 Công văn triển khai hướng
dẫn của UBND tỉnh

12

Hoàn thiện Đề án " Thí điểm chuyển giao một số
nhiệm vụ cho doanh nghiệp BCCI đảm nhận một
số công đoạn trong giải quyết TTHC trên địa bàn
tỉnh"

Tháng 8 Quyết định phê duyệt đề án
của UBND tỉnh

13

Kế hoạch Phối hợp với trung tâm tần số vô tuyến
điện khu vực VII trong việc quản lý, kiểm soát,
xử lý tình hình sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến
điện trên địa bàn tỉnh

Tháng 12 Công văn /Kế hoạch phối
hợp của Sở TT &TT

14
Đảm bảo TTLL các ngày nghỉ, lễ, tết, kỳ thi
THPT và phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu
nạn của ngành thông tin và truyền thông

Tháng 12 Công văn chỉ đạo của Sở TT
&TT
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E PHÒNG THANH TRA

Stt Nội dung công việc Thời gian
hoàn thành Kết quả, sản phẩm Ghi chú

1 Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về
cung cấp dịch vụ truyền hình Tháng 9 Quyết định/Kết luận

Chi nhánh Công ty TNHH Truyền hình cáp
Saigontourist (SCTV); Chi nhánh truyền

hình cáp HTVC Đắk Nông

2
Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về
mạng ngoại vi viễn thông và trạm thu phát sóng thông tin di
động (BTS)

Tháng 9 Quyết định/Kết luận Đối tượng thanh tra: Trung tâm Mạng lưới
Mobifone Miềntrung; VNPT Đắk Nông;

3

Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về
mạng ngoại vi viễn thông và trạm thu phát sóng thông tin di
động (BTS); việc chấp hành quy định về quản lý, cung cấp
thuê bao di động trả trước đối với Viettel Đắk Nông

Tháng 9 Quyết định/Kết luận Đối tượng thanh tra: Viettel Đắk Nông và
các đơn vị trực thuộc

4 Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh
doanh dịch vụ internet và trò chơi điện tử công cộng Tháng 6 Quyết định/Kết luận

Đối tượng kiểm tra: Các cơ sở hoạt động
kinh doanh trên địa bàn thành phố Gia

Nghĩa

5 Kiểm  tra việc chấp hành quy định về quản lý, cung cấp
thuê bao di động trả trước Tháng 6 Quyết định/Kết luận Đối tượng kiểm tra: Trung tâm kinh doanh

VNPT Đắk Nông và các đơn vị trực thuộc

6
Kiểm tra đánh giá hạ tầng truyền thanh cơ sở; việc triển
khai thực hiện theo lộ trình chiến lược phát triển lĩnh vực
thông tin cơ sở giai đoạn 2021  - 2025 trên địa bàn tỉnh

Tháng 10 Quyết định/Kết luận

Đối tượng kiểm tra: đài truyền thanh trực
thuộc UBND các xã, phường, thị trấn,

UBND các huyện,  thành phố trên địa bàn
tỉnh

7 Kiểm tra hoạt động in, photocpy, xuất bản, phát hành lịch
bốc Tháng 12 Quyết định/Kế

hoạch/Kết luận
Hoạt động hàng năm của Đội liên ngành

phòng chống in lậu tỉnh

8

Thanh tra, kiểm tra đột xuất theo chỉ đạo của Bộ Thông tin
và Truyền thông, UBND tỉnh; Giám đốc Sở; Thanh tra,
kiểm tra đột xuất tổ chức, cá nhân vi phạm hoạt động trong
lĩnh vực thông tin và truyền thông

Cả năm Quyết định/Kết luận Thực hiện khi có sự chỉ đạo

9

Triển khai nhiệm vụ pháp chế: Công tác xây dựng pháp
luật; Công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản
quy phạm pháp luật; Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;
Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Công tác thi
hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Công tác bồi
thường Nhà nước

Cả năm
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10 Tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị,
phản ánh Cả năm Kế hoạch/Báo cáo

hàng tháng Thực hiện khi phát sinh

11 Công tác phòng chống tham nhũng Cả năm Kế hoạch/Báo cáo
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F TRUNG TÂM CNTT&TT

Stt Nội dung công việc Thời gian
hoàn thành Kết quả, sản phẩm Ghi chú

1 Đề  án  vị  trí  việc  làm  Trung  tâm  Công  nghệ
thông tin và Truyền thông Tháng 6 Quyết định của

UBND tỉnh

Thông  tư  số  11/2022/TT-BTTTT  và  Sở  TT&TT  có
quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ
chức  của  Trung  tâm  CNTT&TT,  Trung  tâm
CNTT&TT căn cứ chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ
chức mới xây dựng trình phê duyệt Đề án vị trí việc
làm của Trung tâm CNTT&TT

2 Phương  án  tự  chủ  (giai  đoạn  2023-2025)  của
Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Tháng 3 Quyết định của

UBND tỉnh

Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của
Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị
sự nghiệp công lập và Sở Tài chính hướng dẫn thực
hiện xây dựng.

3 Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp
công thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông Tháng 6 Quyết định của

UBND tỉnh

Sau khi  UBND tỉnh có quyết  định sửa đổi,  bổ sung
danh mục sự nghiệp công thuộc lĩnh vực Thông tin và
Truyền thông

4 Giá dịch vụ công thuộc lĩnh vực Thông tin và
Truyền thông Tháng 6 Quyết định của

UBND tỉnh

Sau khi  UBND tỉnh có quyết  định sửa đổi,  bổ sung
danh mục sự nghiệp công thuộc lĩnh vực Thông tin và
Truyền thông

5

Triển khai  mua sắm, sữa chữa,  nâng cấp,  thay
thế trang thiết bị, gia hạn License cho các phần
mềm đảm bảo duy trì hoạt động hệ thống Trung
tâm THDL

Thường xuyên Hồ sơ, thủ tục

6
Theo dõi, quản trị, vận hành hệ thống Trung tâm
Tích hợp dữ liệu tỉnh và Trung tâm điều hành
thông minh tỉnh

Thường xuyên Báo cáo
Định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, 09 tháng và năm

7 Theo dõi, tham mưu hỗ trợ Chuyển đổi số cho
các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên Báo cáo Thông tin được cung cấp trên môi trường mạng

8 Triển khai các hoạt động của Đội ứng cứu sự an
toàn thông tin mạng Thường xuyên Kế hoạch

Ứng cứu khi có sự cố, tham gia các hoạt động diễn tập
sự cố

9
Đăng tải các nội dung thông tin trên Cổng Thông
tin điện tử tỉnh (cả facebook, zalo Cổng Thông
tin điện tử tỉnh)

Thường xuyên Báo cáo Định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, 09 tháng và năm
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10
Đăng tải các nội dung trên Chuyên trang Chuyển
đổi số tỉnh trên Cổng TTĐT tỉnh (cả facebook,
zalo Chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông)

Thường xuyên Báo cáo Định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, 09 tháng và năm

11 Các hoạt động sự nghiệp có thu Thường xuyên 500 triệu
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