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NGH! QUYET
CUA BAN THIJONG VU TINE U
v B an phát trin chInh quyn din tir, htrrng ti chInh quyên so
tinh Phñ Th9 giai don 2021 - 2025, htr&ng den 2030
Ngây 06 tháng 8 nãm 2021, Ban Thumg v Tinh üy dã hpp, nghe Ban can sir
dâng U ban nhân dan tinh báo cáo D an phát trin chInh quyn then t1r, huó'ng ti
chInh quyn s tinh Phi Th9 giai doan 2021 - 2025, hithng den 2030. Cñng dr h9p
Co dai diên lãnh dao môt s co quan, dn vj lien quan.
Sau khi nghe báo cáo và titho luçmn, Ban Thu'àng vy Tinh üy quyêt nghj:
NiAt trI D an phát trin chInh quyn diên tr, huO'ng ti chInh quyên so tinh
Phi Th9 giai doan 2021 - 2025, huOng dn 2030, nhu d nghj cüa Ban can si1 dáng
Uy ban nhân dan tinh tai van bàn s 160-CV/BCS ngày 03/8/202 1; dông thè'i, nhân
manh mt s ni dung sau:
I. Bánh giá chung
Trong nhüng näm qua, mc dü con gp nhiu khó kbän song cong tác xây drng
chInh quyn din t1r da dugc các cp u dàng, chInh quyn quan tam, lãnh dao, chi
dao kp thai; ht tng cong nghê thông tin duçic chi tr9ng dâu tu xây dmg lien thông,
thng nht 3 cp chInh quyn; Co s dU lieu duçi'c xây dirng ban dâu, ket nôi Trung
uong vci dja phucing; l'rng ding cong ngh thông tin trong hoat dng cüa các ca
quan, don vj duçc trin khai dng b; bào dam an toàn, an ninh thông tin; h thông
mt cüa din ti:r, dich vu cong trrc tuyn dã phát huy hiu qua, nâng cao cht lucing
phuc vu. Hoat dông cüa các co quan nba nuc chuyn di tir mOi trithng truyên thông
sang mOi truO'ng din t1r, gop phn cai cách, hin dai hóa nn hành chInh; câi thin
môi trithng du tu kinh doanh, tao diu kin thu.n 1i cho ngui dan và doanh
nghip, phc vii dc lrc sir nghip phát trin kinh t - xã hi, giU vUng quOc phOng,
an ninh trên dia bàn tinh.
Tuy nhiên, ben canh nhtrng kt qua dat duo'c vn cOn tn tai, han ché, do là:
Qua trInh trin khai cOng ngh thông tin kéo dài qua nhiu nám, dn den thieu dOng
b; ha tang và lrng dung cong ngh thông tin mO'i mtrc co bàn; ca s dU 1iu ding
chung toàn tinh chixa hInh thành, Co si dU 1iu chuyên ngành chua lien thông; nguôn
nhân lirc cong ngh thông tin cOn thiêu; mt s don vj chua khai thác có hiu qua ha
tng, 1rng dung hiên có; môt b phn can bô, nbt là ngui di5g dâu các ngành, các
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cp chi.ra nhIn nhn dung vai trô cüa rng diing cong ngh thông tin, xây dirng chInh
quyên din t11; cong tác dam bão an toàn, an ninh thông tin cOn han ch.
II. Quan dim, mic tiêu
1. Quan diem
Phát trin chInh quyn din tir hithng ti chInh quyn s nhm chuyn di
hoat dng quân 1 diu hành cüa chInh quyn dra trên Ca s& dtr 1iu và cong ngh
sé; tao ca si xay dirng nn hành chInh hin dai.
Dôi mri phucing thirc phic vii; báo dam gn k& chit ch, dng bt irng ding s
vó'i cài cách hành chInh, phuang thrc lam viêc, xác djnh ig diing s là cong cii hU'u
hiu h trq, thüc dy cãi cách hành chinh.
Phát trin chInh quyn din tCr hurng ti chInh quyn s, dn dt chuyn di s cia
dja phrnmg, là dng 1irc quan trong thiic dy qua trinh phát trin kinh t s, xa hi so.
Phát huy süc manh cüa cà h thng chInh trj d trin khai, t chirc thrc hin;
phát huy trách nhim cüa ngu'ii dung du trong cci quan nhà nuic d tp trung chi
do xây drng chInh quyn din tfr, chinh quyn s tinh Phit Th9.
Huy dng và si:r diing có hiu qua mçi ngun 1rc d xây dirng, phát triên chInh
quyn din ti:r, chInh quyn s.
2. Muc tiêu
2.1. Mçic tiêu tong quát
Chuyn di ca bàn hoat dng cüa chinh quyn len môi truông din tir, môi
trithng s, nâng cao hiu 1irc, hiu qua hot dng cüa các ca quan nhà nuóc; nâng
cao nãng 1rc canh tranh cüa tinh, gop phn cái thin manh me môi tru'O'ng du tu cüa
tinh, tao dng 1irc cho sr phát trin kinh t - xa hi.
Khai thác hiu qua các h thng thông tin, xay drng các h thng ca si dU 1iu
chuyên ngành, dü lieu dung chung cüa tinh lam nn tang cho xay dirng chInE quyn
s; dng thai, quan tam dy manE phát trin kinh t s, xã hi s tao si.r hài hOa,
thng nht trong qua trInh chuyn di s.
Trin khai dông b, thng nht các nhim vi, giài pháp phu hçTp vi yêu câu
cüa ChInh phñ và thirc t phát triên kinh t - xã hi tai dja phucmg; gOp phn nâng
cao các chi s xp hang PCI, PAPI, PAR INDEX... cüa tinh.
2.2. Muc tiêu cu the den nãm 2025
- 100% thu tuc banE chInh dii diu kin theo quy djnh cüa pháp lut dugc cung
cp duói hInh thuc dlch vii cong trirc tuyn miLrc d 4.
- 80% h so thu tic hành chInE duc tip nhn và giài quyt trirc tuyn.
- 90% h so cOng vic tai cp tinh, cap huyn và 60% h so cong vic tai cap xã
ducc xt'r 1 trén môi tnrng mng (trr ho so cong vic thuc pham vi bI mt Nba nuc).
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- 100% cong tác báo cáo duçc thirc hin trên h thng thông tin báo cáo cüa
tinh, Quc gia.
- 100% các c quan nhà rnróc trin khai Co hiu qua H thng din tfr lãnh dao,
quãn 1, diêu hành, giám sat cOng vic.
- Xây dung, kt ni, chia sé các co s dü 1iu quc gia v dan Cu, dat dai, dãng
k kinh doanh... và các co si d€r 1iu chuyên ngành.
2.3. Dnh h.thng den nãm 2030
- Hoân thành xay dirng chInh quyn din ti:r tinh Phñ Th9, dam bâo dt các chi tiêu
theo yêu cu cüa ChInh phil Các h thng thông tin cht luçmg cao dugc trién khai
dng b, thng nh.t, to 1p môi truO'ng lam vic din tir trong các cci quan nhà rnric.
- Timg buóc xay dimg chInh quyn s tinh Phü Th9 trên nn tang thig ding các
h thng Co s, dU lieu 1On, dáp i.'mg yêu cu cña các co quan quân 1 nhà nu'ôc.
- Trin khai các djch vu do thj thông minh, thit lap mOi truông sng chat lugng
cao, phát trin theo hthng bn vüng, dam báo an toàn, an ninh và thñc dy kinh tê xã hi phát trin.
III. Mt s nhim vu trçng tam
1. Tang crnmg su lãnh do cüa các cp üy dáng, nâng cao hiu Fçrc, hiu qua
quán l nhà nuárc; dy manh cong tác tuyên truyn, nâng cao nhn thirc ye phát triên
chInh quyn dliên tü hu&ng dn chInE quyn si. Các ngânh, co quan, do'n vj, các tO
chirc chInh tn - xã hi phái tn diing thi da co hi phát trin chInh quyên din t1r
huó'ng tói chinE quyn s, trong do chü dng xây dirng chuong trInh, k hoach và dy
nhanh tin trInh s hóa theo tirng ngânh, lTnh vrc, dja phuong, don vj.
2. Xây dung co ch, chInh sách thüc dy qua trInh phát triên triên chInh quyên
din tir huóng dn chInh quyn s. Dy manh cOng tác dào tao, bM duông cho di
ngü can bô, cong chirc, viên chirc, ngui lao dng phic vt phát trin chInh quyên
din til Nâng cao chit luçmg di ngü can b cOng ngh thông tin hin có, xây dirng
k hoch dào tao, bôi duO'ng chuyên sâu d lam nông cM tham muu cho cp üy,
chinh quyn các cp v chInh quyn din tir hung tOi chInh quyn s.
3. Quan tam du tu h tng ki thut và các nn tang phiic v1.i phát trin chInh
quyn din t1r hurng ti chInh quyên s. Xây dirng co si dU 1iu diing chung cüa
tinE; lira chon co s dü 1iu chuyen ngành dáp ü'ng yêu cu lãnh dao, quân 1 trén
mOi triiô'ng s, tác dng trirc tip, tIch circ cai thiên mOi trumg du tu, kinh doanh;
don giân hoá, chun hóa các djch vi cong trirc tuyn; dng b h thng djch v cong
trirc tuyn cüa tinE vi quc gia. Phát trin trung tam dü 1iu s cüa tinh theo hithng
hin dai, dng bô; he thng phan tIch, tOng hp, xir 1 dü' 1iu; h thng din tr lanE
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do, quán 1 diu hành; s boa hèi sa, tài 1iu và các quy trInh nghip vi trong các co
quan nhà nurc; h thErng thông tin báo cáo cüa tinh k& n& dng b vi Trung uo'ng.
4. Tang cung quail 1 an ninh mng, báo mt thông tin và an toàn dCr .1iu;
phèng chng hiu qua các hoat dQng phá hoai, xâm nhp h thng quãn 1, diu hành
chInh quyn din tü. Quan tam du tu trang thi& b, phuong tin khoa h9c k5 thut
d chñ dng phông ngüa 'tirng phó vói các nguy co!, tác dng tiêu crc trong qua trInh
chuyn di so.
5. TIch circ huy dng da dng các ngun 1xc xã hi thic hin các boat dng,
chucmg trmnh, k hoch xây dirng chInh quyn din ti:r, chInh quyn s, phát trin do
thj thông minh, cong tác dào t?o, dào tao 'ai can b chuyén ngành cOng ngh thông
tin; tp trung du tu có tr9ng dim và mang tInh dtt phá.
IV. To chfrc thtrc hiên
1. C.p üy, chInh quyn, TJy ban Mt tr.n T quc, các t chüc chInh tr - xã hi
các cp tuyên truyn, ph bin cho can b, dàng viên và nhân dan vic phát triên
chInh quyn din ti:r hithng ti chInh quyn s trên dja bàn tinh d tao sir dng thun,
thng nht trong trin khai thirc hin.
2. Ban can sir dãng 1Jy ban nhân dan tinh chi dao các co quan chirc näng tip
thu, hoàn thin, phê duyt D an, dam báo dung trInh tr, thu tic và quy djnh hin
hành cüa Nhà nithc; dng thai, xây drng k hoach, phân cOng nhim vi gän vói 1
trInh thirc hin cho các co quan chrc nàng và chInh quyn da phuong, trin khai
thrc hin t& D an sau khi driiçc phê duyt.
3. Ban Tuyên giáo Tinhüy chü trI, phi hcrp vi các co quan lien quan thumg
xuyên theo dOi, kim tra, don dc vic trin khai, thirc hin Nghj quyk
Ban can sr ddng Uy ban nhân dan tinh, cdc so', ngành, iton vj có lien quan
can cá'Nghj quyEt trién khai thrc hin.
Nai nhân:
- Các dông chI TT'FU,
- Các dông chi Uy vien BTVTU,
- Ban cén sir dãng UBND tinh,
- Các Ban xây drng Dáng tinh,
- U ban MTTQ và các Doà.n the tinh,
- Các s, ban, ngành cüa tinh,
- Các huyn, thânh, thj và DUTT,
- cvP, cac PcvP11J,
- Chuyên viên Tng hgp,
- Urn Van thu.
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