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CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG  

Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội  ngành thông tin và truyền 

thông giai đoạn 2021-2025 

         

I. Bối cảnh, thách thức. 

Giai đoạn 2021-2025 là giai đoạn đầu phát triển cách mạng công nghiệp 

4.0, với sự phát triển nhanh chóng của mạng viễn thông 5G, chuyển dịch hạ tầng 

viễn thông thành hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông(ICT) phục vụ cho 

chuyển đổi số; phát triển bưu chính theo hướng hạ tầng chuyển phát và hạ tầng 

Logistics để phục vụ cho thương mại điện tử  và kinh tế số; Công cuộc xây dựng 

Chính quyền điện tử được đẩy nhanh hướng tới xây dựng Chính phủ số, cung 

cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp, thực hiện chuyển đổi số một 

cách toàn diện góp phần nâng cao tốc độ tăng trưởng, năng suất lao động và khả 

năng cạnh tranh của nền kinh tế. Mạng xã hội và các hình thức báo chí điện tử 

ngày càng phát triển mạnh, thông tin trên môi trường mạng ngày càng tăng và đa 

chiều đòi hỏi công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực Thông tin và Truyền 

thông phải được tăng cường đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.  

Ngành Thông tin và Truyền thông đề ra mục tiêu phát triển trong giai đoạn 

2021-2025 như sau: 

Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 27/04/2020 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-

2025. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ xây dựng Chương trình hành 

động với nội dung như sau: 

II. Mục đích, yêu cầu. 

1. Mục đích:  

- Xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực Thông tin và Truyền 

thông cần thực hiện nhằm hoàn thành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai 

đoạn 2021-2025. 

- Cụ thể hóa và thực hiện đồng bộ những giải pháp phấn đấu hoàn thành 

các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của ngành giai đoạn 

2021-2025.  

2. Yêu cầu: 

- Tổ chức quán triệt các nội dung của Kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội 

của tỉnh, của ngành giai đoạn 2021-2025 Các Nghị quyết của HĐND tỉnh về 

những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội  và dự toán NSNN giai đoạn 2021-2025  tới các phòng, trung tâm để 

tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả. 
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- Phân công trách nhiệm cụ thể cho các phòng, trung tâm, đơn vị chủ trì, 

đơn vị phối hợp, thời gian hoàn thành các nội dung theo chương trình. 

- Kiểm tra, đôn đốc đánh giá việc thực hiện Chương trình đảm bảo các 

nhiệm vụ thực hiện theo kế hoạch. 

III. Nội dung chương trình. 

1. Mục tiêu tổng quát: 

- Xây dựng Báo chí tỉnh nhà theo đúng quy hoạch, ứng dụng công nghệ, 

chuyển đổi số trong báo chí nhằm hỗ trợ các cơ quan báo chí thực hiện xây dựng 

các cơ quan báo chí đa phương tiện; xây dựng đội ngũ báo chí đủ trình độ 

chuyên môn, bản lĩnh phát huy vai trò quan trọng trong đấu tranh bảo vệ nền 

tảng tư tưởng của Đảng, với phương châm “Lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”. 

- Hoàn thiện xây dựng Chính quyền điện tử  đồng bộ, liên thông, thống 

nhất 3 cấp, hướng đến chính quyền số; xây dựng cơ sở dữ liệu lớn của tỉnh ứng 

dụng trí tuệ nhân tạo (AI)  phục vụ chuyển đổi số và từng bước xây dựng nền 

kinh tế số, xã hội số. 

- Phát triển hạ tầng bưu chính theo hướng đẩy mạnh chuyển đổi số. Chuyển 

dịch từ dịch vụ bưu chính truyền thống sang dịch vụ bưu chính số, trong đó, chú 

trọng các dịch vụ liên quan đến Chính phủ điện tử (CPĐT) và các dịch vụ mang 

tính hỗ trợ/logistics cho thương mại điện tử; Chuyển dịch hạ tầng viễn thông 

sang hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông(ICT), phát triển hạ tầng số 

đồng bộ hiện đại để thúc đẩy chuyển đổi số; Đảm bảo an toàn an ninh thông tin, 

an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh. 

2. Các chỉ tiêu chủ yếu: 

- Tổng doanh thu toàn ngành đạt 18.502 tỷ tăng  48,6% so với giai đoạn 2016-

2020. Trong đó: Viễn thông: 12.750 tỷ đồng, tăng 25,6 % so với giai đoạn 2016-

2020. Bưu chính: 4.552 tỷ đồng, tăng 169% so với giai đoạn 2016-2020. 

- Huy động đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội then chốt: 2.500 tỷ đồng, 

tăng 35% so với giai đoạn 2016-2020. 

-  Hoàn thành triển khai Đề án xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Phú Thọ. 

- Toàn bộ cơ sở dữ liệu về Kinh tế - xã hội của tỉnh được số hóa, đồng bộ 

thống nhất từ tỉnh, huyện, xã hình thành dữ liệu lớn(Big data) để phục vụ triển 

khai Chính quyền số;  

 - Đảm bảo 100% văn bản điện tử gửi, nhận giữa các cơ quan hành chính 

nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã được ký số thay thế hoàn toàn văn 

bản giấy; trên 90% hồ sơ công việc cấp tỉnh, 80% hồ sơ công việc tại cấp huyện 

và 60% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng;  Tối thiểu 

50% báo cáo định kỳ (không bao gồm nội dung mật) được gửi, nhận qua Hệ 

thống thông tin báo cáo của tỉnh. 

 - 100% dịch vụ hành chính công của tỉnh được cung cấp theo hình thức trực 

tuyến ở mức độ 3, 4. Đảm bảo, tỷ lệ hồ sơ, TTHC được giải quyết trực tuyến trên 

tổng số hồ sơ đạt từ 70% trở lên.  

 - 30% số đài truyền thanh cơ sở sử dụng công nghệ truyền thanh hiện đại. 

IV. Nhiệm vụ trọng tâm. 
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1. Công nghệ thông tin: 

- Hoàn thành  xây dựng chính quyền điện tử tiến tới xây dựng chính quyền 

số. Tăng năng lực quản lý, điều hành; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên 

nền tảng chính quyền điện tử. Phát triển Chính phủ điện tử và đô thị thông minh 

an toàn, bền vững. Kết nối liên thông các hệ thống thông tin, hạ tầng cơ sở dữ liệu 

Quốc gia và địa phương. Triển khai các trung tâm điều hành an ninh mạng, hệ 

thống phòng chống mã độc tập trung, kết nối với Trung tâm Giám sát an toàn 

không gian mạng Quốc gia.  

  - Tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực CNTT tại tỉnh nhằm đảm 

bảo nguồn lực CNTT cho quản lý và phát triển kinh tế số. 

  - Phối hợp với các sở, ngành liên quan khuyến khích, tạo điều kiện cho các 

doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ, các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, tư vấn 

công nghệ, chuyển giao công nghệ tạo dựng mô hình doanh nghiệp mới, tạo đột 

phá trong việc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. 

 - Phát triển các doanh nghiệp công nghệ thông tin vừa và nhỏ phục vụ cho 

chuyển đổi số tại tỉnh. 

2. Thông tin, báo chí, xuất bản: 

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về Thông tin và Truyền thông. Triển 

khai thực hiện tốt Quy hoạch quản lý và phát triển báo chí toàn quốc trên địa bàn 

tỉnh. Xây dựng các kế hoạch thông tin tuyên truyền đối với những nhiệm vụ trọng 

tâm của địa phương. Tăng cường năng lực quản lý mạng xã hội, tăng tỷ lệ thông 

tin tích cực trên không gian mạng. Triển khai Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động 

thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng CNTT  nhằm hiện đại hóa hệ thống thông tin 

cơ sở, chuyển đổi các hình thức thông tin trực tiếp hai chiều đến người dân thông 

qua các thiết bị thông minh. Tham mưu đẩy mạnh hoạt động thông tin đối ngoại 

nhằm quảng bá tiềm năng vùng đất tổ, thu hút du lịch và đầu tư vào địa bàn tỉnh. 

3. Bưu chính-Viễn Thông: 

- Phát triển hạ tầng: Thúc đẩy phát triển lĩnh vực bưu chính theo hướng là hạ 

tầng chuyển phát để phục vụ cho phát triển thương mại điện tử và kinh tế số; tiếp tục 

điều chỉnh, triển khai quy hoạch phát triển Viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh 

trong tình hình mới. Triển khai kế hoạch ngầm hóa cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh 

theo đúng tiến độ, đảm bảo đến năm 2025 đạt 40% số tuyến phố trên địa bàn tỉnh. 

Nâng cấp, phát triển hạ tầng viễn thông di động 4G và phát triển công nghệ mới 5G. Thu 

hút nguồn lực đầu tư hạ tầng đạt 1.400 tỷ đồng. Đầu tư nâng cấp các điểm bưu điện 

văn hóa xã, trang bị phương tiện phục vụ phát triển hạ tầng Logistic. 

 - Dịch vụ: Bảo đảm an toàn tuyệt đối dịch vụ bưu chính, viễn thông phục 

vụ sự chỉ đạo điều hành của các cơ quan Đảng, Nhà nước;  Đẩy mạnh phát triển 

thanh toán điện tử  bằng tài khoản viễn thông; đẩy mạnh phát triển thương mại 

điện tử, thanh toán điện tử; phát triển đồng thơi nâng cao chất lượng các dịch vụ 

công ích.  

4. Công tác thanh tra kiểm tra: 

Phối hợp với các cơ quan liên quan, các phòng chuyên môn tăng cường 

công tác thanh tra, kiểm tra đảm bảo thực hiện tốt công tác quản lý ngành trên 
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các lĩnh vực.  Tổ chức thanh tra, kiểm tra các hoạt động đăng ký, quản lý điện 

thoại di động trả trước; cung cấp game online; phát hành xuất bản; sử dụng tần 

số và thiết bị phát sóng vô tuyến; hoạt động Bưu chính, chuyển phát. Kịp thời 

phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm nhằm đảm bảo các hoạt động của các 

doanh nghiệp được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.  Nâng cao hiệu 

quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo đảm ổn định chính trị, xã hội. 

Tăng cường công tác đấu tranh, phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng 

phí, xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp vi phạm.  

5. Triển khai hiệu quả hoạt động của Trung tâm Công nghệ thông 

tin và Truyền thông: 

- Bám sát chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; xây dựng chương trình, kế 

hoạch công tác cụ thể, đảm bảo chủ động của một đơn vị sự nghiệp có thu. Chủ 

động tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ được giao, 

xong cần chỉ đạo thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, phát huy tiềm năng và các 

nội dung thế mạnh của đơn vị. 

- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, xây dựng và triển khai các phần mềm ứng 

dụng, phần mềm chuyên ngành, các trang thông tin điện tử cho các cơ quan đơn 

vị trên địa bàn tỉnh. 

- Mở rộng mạng lưới cung cấp dịch vụ tư vấn, triển khai các chương trình, 

dự án về hạ tầng thông tin, bảo mật, an toàn an ninh thông tin. 

- Tăng cường hợp tác kỹ thuật, triển khai các phần mềm ứng dụng trong 

các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp. 

- Đảm bảo công tác tuyên truyền trên cổng GTĐT tỉnh, bám sách định 

hướng tuyên truyền của Ban tuyên giáo tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông. 

Tăng cường phối hợp với các ngành, các cấp, địa phương, đơn vị trong việc thực 

hiện tuyên truyền, cung cấp thông tin trên cổng GTĐT. Bám sát định hướng 

tuyên truyền của Trung ương và của tỉnh, tập trung tuyên truyền đường lối chinh 

sách, pháp luật của nhà nước; Tập trung tuyên truyền chào mừng các sự kiện lớn 

của đất nước, của tỉnh; Kết quả thực hiện các Nghị Quyết đại hội Đảng các cấp, 

các chủ trương, giải pháp của tỉnh, các hoạt động chỉ đạo điều hành của tỉnh 

nhằm tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế, phát triển sản xuất kinh doanh, đảm bảo 

an sinh xã hội.  

-Tăng cường công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ 

trung tâm và đặc biệt là đội ngũ phóng viên, cán bộ quản trị mạng. 

- Thực hiện tốt Quy chế làm việc, Quy chế chi  tiêu nội bộ, quy chế dân 

chủ; đảm bảo các chế độ chính sách cho người lao động. 

6. Công tác quản lý ngân sách và tài sản công: 

 - Tăng cường  công tác quản lý tài sản công, quản lý  và sử dụng hợp lý 

tránh thất thoát, lãng phí. Thực hiện tiết kiệm, tiết giảm tối đa chi phí điện, nước, 

điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu, chi lễ hội, khánh tiết, hội nghị, hội thảo, đi 

công tác trong và ngoài nước. 

- Tích cực quản lý, triển khai ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin 

trong các cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công.  
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- Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn từ ngân sách nhà nước cho các chương 

trình, dự án và các hoạt động thường xuyên của ngành  đáp ứng yêu cầu phát triển 

phục vụ nhiệm vụ chính trị. 

7. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chống tham nhũng, lãng phí, 

bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng cơ quan văn hóa: 

-  Đầy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đẩy nhanh tiến độ triển khai các 

nhiệm vụ xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Phú Thọ. Nâng cao năng lực thực 

thi công vụ và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức; Đề cao vai 

trò và tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm 

vụ chính trị và giữ gìn kỷ luật hành chính. 

- Tạo sự chuyển biến mãnh mẽ trong chỉ đạo, điều hành; thực hiện phân 

công trách nhiệm rõ ràng, cụ thể đối với từng đơn vị, phòng, trung tâm; từng chức 

danh; định kỳ kiểm tra, kiểm điểm, nhận xét mức độ hoàn thành công việc và 

trách nhiệm thi hành của từng tập thể và cá nhân đảm nhiệm. Tăng cường sự phối 

hợp chặt trẽ giữa các phòng, ban, trung tâm.  

- Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý, điều hành; 

cải tiến, duy trì hệ thống quản lý, giám sát công việc (KPI), Tiếp tục duy trì và 

triển khai hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 

9001:2000. 

         - Chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; đề cao vai trò giám sát của 

nhân dân đối với hoạt động của cán bộ và cơ quan nhà nước. Tăng cường tiếp 

xúc, đối thoại, tập trung chỉ đạo giải quyết những kiến nghị chính đáng của doanh 

nghiệp và nhân dân. 

 - Thực hiện nghiêm nội quy, quy chế của cơ quan, xây dựng phong cách, 

lề lối làm việc nghiêm túc, hiệu quả; Thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ, thể 

dục thể thao nhằm xây dựng cơ quan văn hóa cấp tỉnh. 

V. Đề xuất nội dung trọng tâm đưa vào chương trình hành động của 

UBND tỉnh. 

- Hoàn thành xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Phú Thọ tiến tới xây dựng 

chính quyền số. Trong đó: 

  + Trên 90% hồ sơ công việc cấp tỉnh, 80% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 

60% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng;  Tối thiểu 50% 

báo cáo định kỳ (không bao gồm nội dung mật) được gửi, nhận qua Hệ thống 

thông tin báo cáo của tỉnh. 

 + 100% dịch vụ hành chính công của tỉnh được cung cấp theo hình thức trực 

tuyến ở mức độ 3, 4. Đảm bảo, tỷ lệ hồ sơ, TTHC được giải quyết trực tuyến trên 

tổng số hồ sơ đạt từ 70% trở lên.  

- Xây dựng cơ sở dữ liệu lớn của tỉnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI)  phục 

vụ chuyển đổi số và từng bước xây dựng nền kinh tế số, xã hội số. 

- Triển khai hiệu quả Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa 

trên ứng dụng CNTT nhằm hiện đại hóa hệ thống thông tin cơ sở, chuyển đổi các 

hình thức thông tin trực tiếp hai chiều đến người dân thông qua các thiết bị thông 

minh. 
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VI. Tổ chức thực hiện. 

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Trưởng các phòng, Giám đốc  

trung tâm khẩn trương cụ thể hóa các nội dung tổ chức triển khai thực hiện 

nghiêm túc Chương trình hành động bằng Kế hoạch cụ thể. 

2. Giao Văn phòng chủ trì, theo dõi, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện; 

tổng hợp báo cáo sáu tháng và năm để tổng kết đánh giá các mặt công tác coi đây là 

một nội dung quan trọng trong việc đánh giá, xếp loại thi đua khen thưởng hàng 

năm đối với các phòng, trung tâm, đồng thời phản ảnh những vướng mắc, khó 

khăn trong quá trình thực hiện để ban giám đốc sở xem xét, giải quyết./. 

 

 
Nơi nhận: 

- UBND tỉnh( để b/c); 

- Sở KH&ĐT( tổng hợp); 

- GĐ; Các PGĐ; 

- Các phòng, trung tâm;  

- Lưu: VT, VP (N14b). 

 

              GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

                Trịnh Hùng Sơn 
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