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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2023  

của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Nông 

  
 

GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
 
 

 

Căn cứ Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND, ngày 24/01/2017 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Đắk Nông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đăk Nông; 

Căn cứ Quyết định số 570/QĐ-UBND ngày 21/3/2022 về Kế hoạch triển 

khai triển Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 01/11/2021 của Tỉnh ủy về Chuyển đổi 

số tỉnh Đắk Nông đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; 

Căn cứ Công văn số 72/UBND-TH ngày 06/01/2023 của UBND tỉnh Đắk 

Nông về việc kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Sở Thông tin 

và Truyền thông; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở. 
 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 

trọng tâm năm 2023 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Nông. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng của Sở, Giám đốc Trung tâm 

Công nghệ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Bộ TT&TT (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Như Điều 2; 

- VPUBND tỉnh (theo dõi) 

- Các Sở, ban, ngành (p/h); 

- UBND các huyện, Tp (p/h); 

- Các cơ quan báo chí; 

- Các doanh nghiệp TTTT; 

- Ban Giám đốc; 

- Lưu: VT, VP (D). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Văn Thương 
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KẾ HOẠCH 

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2023 

 
(Ban hành kèm theo Quyết định số . . . . . . . / QĐ-STTTT ngày . . . . /.../2023 

của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông) 

 

I. MỤC TIÊU 

Tiếp tục bám sát các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 570/QĐ-UBND 

ngày 21/3/2022 về Kế hoạch triển khai triển Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 

01/11/2021 của Tỉnh ủy về Chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030, đề ra giải pháp, phương hướng để thực hiện có hiệu quả, 

chất lượng trên cơ sở rút kinh nghiệm công tác đã triển khai trong năm 2022. 

Tập thể công chức, viên chức Sở Thông tin và Truyền thông cần phải nỗ 

lực hơn nữa, đổi mới hơn nữa, quyết liệt hơn nữa tiếp tục phát huy tinh thần: Thi 

đua được làm việc khó. Phấn đấu nâng chỉ số xếp hạng Chính quyền số (DTI) 

của tỉnh lên thêm ít nhất 05 bậc; tập trung phấn đấu thực hiện hoàn thành một số 

chỉ chỉ tiêu cụ thể như sau: 

1. Triển khai 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được triển khai dịch vụ 

công trực tuyến toàn trình; trong đó tích hợp trên 60% lên Cổng Dịch vụ công 

Quốc gia; tỷ lệ xử lý hồ sơ trực tuyến 50% hồ sơ phát sinh trên toàn tỉnh. 

2. Theo dõi, đôn đốc việc sử dụng hiệu quả của hệ thống quản lý văn bản 

và điều hành, 92% tỷ lệ văn bản điện tử có ký số được gửi, nhận giữa các cơ 

quan nhà nước, tỷ lệ hồ sơ công việc đạt trên 50%. 

3. Phấn đấu 40% doanh nghiệp nhỏ và vừa được tiếp cận, sử dụng các nền 

tảng số; 80% số hộ sản xuất nông nghiệp được đào tạo kỹ năng số 

4. Triển khai thúc đẩy hỗ trợ hộ SXNN lên sàn thương mại điện tử 2.000 

sản phẩm, 100% sản phẩm OCOP, tỷ lệ giao dịch trên sàn thương mại điện tử 

tăng gấp 1,5 lần so với năm 2022. 

5. Phát động, hướng dân người dân sử dụng ứng dụng phục vụ người dân 

của tỉnh (Đăk Nông-C), phấn đấu 80% người dân cài đặt ứng dụng. 

6. Phấn đấu phủ sóng di động 3G, 4G đạt 100%, 5G đạt 5% trở lên, Phấn 

đấu đưa tỷ lệ người sử dụng điện thoại di động 2G xuống dưới 5%. Phấn đấn 

mỗi hộ gia đình có một đường cáp quang tốc độ cao, đạt tỷ lệ 60% trở lên. 

II. NỘI DUNG NHIỆM VỤ 

Phụ lục kèm theo 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
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1. Văn phòng Sở: 

- Chủ trì nghiên cứu, xây dựng dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Nông 

hoàn thành trong Quý I/2023 để kịp thời sắp xếp, bố trí các nhân sự phù hợp 

triển khai các nội dung tại Kế hoạc này đạt hiệu quả cao nhất. 

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra đôn đốc các đơn vị, cá nhân đảm bảo 

thực hiện các nhiệm vụ được giao đúng tiến độ, đạt hiệu quả cao. 

- Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ tại Kế hoạch này, tham mưu đánh giá 

xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2023 của từng cá nhân, đơn vị. 

2. Các phòng, đơn vị thuộc Sở: 

- Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này thực hiện phân công, phân 

nhiệm cụ thể cho từng cá nhân thuộc đơn vị mình đảm bảo triển khai nhiệm vụ 

nhanh chóng, đạt chất lượng. 

- Báo cáo Lãnh đạo Sở kết quả đạt được theo định kỳ hàng tuần thông qua 

Văn phòng Sở, đề xuất phương án xử lý khi có khó khăn, vướng mắc trong công 

tác thực hiện nhiệm vụ được giao. 
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