
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:         /SLĐTBXH-VP Lạng Sơn, ngày      tháng 5 năm 2022 

V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 

02/CT-TTg về phát triển Chính phủ 

điện tử hướng tới Chính phủ số, thúc 

đẩy chuyển đổi số quốc gia 

 

 

Kính gửi:  

- Các phòng và tương đương; 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn. 
 

 Thực hiện Công văn số 542/UBND-KGVX ngày 18/5/2022 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg về phát triển Chính 

phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các phòng và tương đương, 

các đơn vị trực thuộc, trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn (sau đây gọi chung là đơn 

vị) triển khai thực hiện tốt các nội dung sau: 

1. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số toàn 

diện, sâu rộng trong hoạt động chỉ đạo, điều hành của các cơ quan, đơn vị; tổ chức 

quán triệt, tuyên truyền các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Tỉnh 

ủy về chuyển đổi số1 tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và các tổ chức, cá 

nhân liên quan trong ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền điện 

tử hướng tới chính quyền số, chuyển đổi số. 

2. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ quan trọng 

thúc đẩy chuyển đổi số năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã được UBND tỉnh 

phê duyệt tại Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 28/4/2022 về việc triển khai thực 

hiện một số nhiệm vụ quan trọng thúc đẩy triển khai chuyển đổi số năm 2022 và 

Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 25/4/2022 về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn năm 

2022; hàng năm xây dựng kế hoạch và triển khai các nội dung, nhiệm vụ để đạt 

được các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra tại Nghị quyết số 49-NQ/TU. 

3. Lựa chọn và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, 

phát triển Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số thuộc ngành, lĩnh vực theo thẩm 

quyền. 

                   
1 Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển 

Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025; Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 

của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 

2030; Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển 

Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 49-

NQ/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng 

đến năm 2030. 

https://luatvietnam.vn/chinh-sach/quyet-dinh-749-qd-ttg-phe-duyet-chuong-trinh-chuyen-doi-so-quoc-gia-den-nam-2025-184241-d1.html
https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/quyet-dinh-942-qd-ttg-chien-luoc-phat-trien-chinh-phu-dien-tu-2021-2025-203675-d1.html
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4. Các đơn vị có cơ sở dữ liệu thuộc Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung 

tỉnh ban hành tại Quyết định số 1333/QĐ-UBND ngày 06/7/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh có trách nhiệm công khai chia sẻ, duy trì, cập nhật, cung cấp dữ liệu 

theo quy định2. 

5. Tập trung thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo 

quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực 

hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Đối với 25 dịch vụ công thiết 

yếu3 theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt "Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về 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" thực hiện số hóa từ ngày 01/7/2022.  

6. Đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong dịch vụ 

công trực tuyến, chứng thực bản sao điện tử từ bản chính, thực hiện thủ tục hành 

chính, chỉ đạo điều hành và xử lý công việc trên môi trường mạng. Tăng cường 

sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong việc ký số, 

xác thực dữ liệu số hóa; xác thực đăng nhập trong các hệ thống thông tin dùng 

chung của tỉnh. 

7. Triển khai đầy đủ các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin mạng; hệ thống 

thông tin triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ; hệ 

thống thông tin được kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng trước khi đưa vào 

sử dụng, khi nâng cấp, thay đổi, định kỳ theo quy định; hệ thống thông tin được 

quản lý, vận hành theo mô hình 4 lớp theo Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 07/6/2019 

của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng 

nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các đơn vị nghiêm túc, triển 

khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- C, PC VP; 

- Trang TTĐT của Sở; 

- Lưu: VT. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Phạm Đức Huân 

 

                   
2 Cơ sở dữ liệu Quản lý dữ liệu trẻ em trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 
3 Sở lao động – Thương binh và Xã hội có 01 TTHC thiết yếu đó là “Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp’ 
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