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V/v triển khai thực hiện
Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/4/2022
của Thủ tướng Chính phủ

Kính gửi:
- Phòng, ban, đơn vị trực thuộc;
- UBND các xã, thị trấn.
Để kịp thời triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/4/2022 của
Thủ tướng Chính phủ về phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số,
thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia; Ủy ban nhân dân huyện giao:
1. Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc; Chủ tịch UBND các xã,
thị trấn:
- Tổ chức tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị số 02/CT-TTg đến các cơ quan,
đơn vị, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức và các tổ chức, cá nhân liên
quan về việc tăng cường quản lý đầu tư bảo đảm hiệu quả, an toàn thông tin, an
ninh mạng trong ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ điện tử
hướng tới Chính phủ số, chuyển đổi số.
- Tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg; Quyết định
số 27/QĐ-UBQGCĐS ngày 15/3/ 2022 của Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số về
ban hành kế hoạch chuyển đổi số năm 2022; Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày
22/10/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển
đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định
số 424/QĐ-UBND ngày 18/02/2022 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án “Chuyển
đổi số trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025”; Kế hoạch số 54/KHUBND ngày 09/3/2022 của UBND tỉnh Phát triển Chính quyền số và bảo đảm an
toàn thông tin mạng năm 2022 và các chương trình, kế hoạch về chuyển đổi số
trên địa bàn tỉnh.
- Thúc đẩy sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ cao; triển khai cung
cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo danh mục được UBND tỉnh
phê duyệt. Phối hợp tổ chức kết nối, tích hợp để cung cấp 100% dịch vụ công trực
tuyến mức độ 3, 4 đáp ứng yêu cầu trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Bảo đảm
chỉ tiêu về tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ và tỷ lệ hồ sơ giải quyết
trực tuyến đạt theo yêu cầu UBND tỉnh giao.
- Tập trung thực hiện các nội dung được giao tại Kế hoạch số 43/KH-UBND
ngày 24/02/2022 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng
dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai
đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
- Chủ động tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện bồi dưỡng, phát triển
nhân lực số tại cơ quan, địa phương.
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- Tổ chức triển khai đầy đủ các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin mạng,
cụ thể là phần mềm nội bộ do đơn vị chuyên nghiệp phát triển, tuân thủ theo quy
trình Khung phát triển phần mềm an toàn; hệ thống thông tin triển khai đầy đủ
phương án bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ.
- Nghiên cứu, chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật để sẵn sàng kết nối, tích hợp với
Hệ thống giám sát và điều hành thông minh (IOC) của tỉnh khi có yêu cầu nhằm
phục vụ công tác theo dõi, giám sát và chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh.
2. Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, địa
phương thực hiện và tổng hợp báo cáo theo quy định.
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, VH.
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