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KẾ HOẠCH 

Chuyển đổi số của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2023  

 

Thực hiện Công văn số 2110/STTTT-CNTT ngày 10/10/2022 của Sở 

Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch chuyển đổi 

số, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2023.  

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch thực hiện 

chuyển đổi số năm 2022 với nội dung chủ yếu như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Phát triển chính quyền số, hạ tầng số; Tạo lập dữ liệu mở dễ dàng truy 

cập, sử dụng, tăng cường công khai, minh bạch, phòng, chống tham nhũng, thúc 

đẩy phát triển các dịch vụ số trong nền kinh tế. 

- Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ cao, cả trên thiết bị di động để 

người dân, doanh nghiệp có trải nghiệm tốt nhất về dịch vụ, nhanh chóng, chính 

xác, không giấy tờ, giảm chi phí. 

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, phục vụ người dân và doanh 

nghiệp tốt hơn 

2. Yêu cầu 

- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan và các 

đơn vị sự nghiệp trực thuộc, Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn phải xác định 

chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong công tác lãnh đạo, chỉ 

đạo của cấp ủy, chính quyền và toàn bộ hoạt động của cơ quan nhằm phục vụ tốt 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, 

chất lượng cuộc sống người dân; bảo đảm an sinh xã hội, góp phần xây dựng 

Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. 

- Trong chuyển đổi số cần thống nhất: Nhận thức đóng vai trò quyết định; 

người dân và doanh nghiệp là trung tâm; cơ chế, chính sách và công nghệ là 

động lực; phát triển nền tảng số là giải pháp đột phá để thúc đẩy; bảo đảm an 

toàn, an ninh mạng là phần gắn kết xuyên suốt, duy trì tính bền vững. 

- Tập trung huy động, khai thác tối đa, hiệu quả các nguồn lực của Trung 

ương, của tỉnh và toàn xã hội, trong đó, nguồn lực bên trong là quyết định, chiến 

lược, cơ bản, lâu dài, nguồn lực bên ngoài là quan trọng, đột phá. Chú trọng thu 

hút, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu 

chuyển đổi số. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá, rút kinh 

nghiệm, kịp thời phát hiện và giải quyết những vấn đề mới phát sinh. 

II. MỤC TIÊU 
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 1. Phát triển chính quyền số 

- Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện thực hiện mức độ 4 được 

cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di 

động: 100% 

- Tỷ lệ công chức và người lao động được gắn định danh số trong xử lý 

công việc: 100%. 

- Tỷ lệ hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công 

việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước): 95%. 

- Tỷ lệ các hoạt động chỉ đạo, điều hành và quản trị nội bộ của Sở thực 

hiện trên nền tảng quản trị tổng thể, thống nhất: 100%. 

- Tỷ lệ hồ sơ được tạo, lưu giữ, chia sẻ dữ liệu điện tử theo quy định: 

90%. 

- Tỷ lệ thực hiện số hóa, xây dựng các cơ sở dữ liệu dùng chung, chuyên 

ngành kết nối, liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia: 100%. 

2. Bảo đảm an toàn thông tin 

- Các hệ thống thông tin được xác định cấp độ và triển khai phương án 

bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ.  

- Tối thiểu 90% thiết bị đầu cuối được cài đặt giải pháp bảo vệ. 

- Tỷ lệ người đứng đầu của Sở, các đơn vị trực thuộc được tuyên truyền, 

nâng cao nhận thức và trách nhiệm về bảo đảm an toàn thông tin: 100%. 

- Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan (bao 

gồm cả các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn) được 

tuyên truyền, phổ biến về thói quen, trách nhiệm và kỹ năng cơ bản bảo đảm an 

toàn thông tin: 100%. 

- Số lượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan 

được đào tạo, bồi dưỡng về an toàn thông tin: 80%. 

 III. NHIỆM VỤ 

1. Tăng cường công tác tuyên truyền 

- Tiếp tục tập trung tăng cường đào tạo, phổ biến tuyên truyền nâng cao 

trình độ và nhận thức việc ứng dụng CNTT trong hoạt động của Sở Lao động 

Thương binh và Xã hội. 

- Tăng cường sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Sở về công tác ứng dụng 

và phát triển CNTT. Ban hành, rà soát hoàn thiện, sửa đổi các văn bản chỉ đạo 

và thực hiện quản lý việc ứng dụng CNTT. 

2. Đẩy mạnh phát triển hạ tầng số 

 - Đầu tư, nâng cấp máy móc, trang thiết bị đảm bảo đáp ứng yêu cầu của 

các phần mềm cơ bản. 

- Nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật hiện có để đảm bảo kết nối vận hành 

khai thác hiệu quả, an toàn bảo mật thông tin. 

3. Bảo đảm an toàn thông tin 
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Bảo đảm an toàn thông tin mạng cho tiến trình chuyển đổi số; tuyên 

truyền nâng cao nhận thức kỹ năng phòng, tránh nguy cơ mất an toàn, an ninh 

mạng cho công chức, viên chức và người lao động; đào tạo, bồi dưỡng nguồn 

nhân lực an toàn, an ninh mạng phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính quyền 

số, kinh tế số, xã hội số.  

Thường xuyên kiểm tra, rà quét mã độc, phòng chống các hoạt động tấn 

công, thâm nhập vào các hệ thống quản lý, điều hành của Sở trên môi trường số; 

tiếp tục đầu tư nâng cấp, xây dựng và triển khai hệ thống giám sát, cảnh báo 

sớm nguy cơ, điều phối ứng cứu sự cố mất an toàn thông tin, sẵn sàng ứng phó 

với các nguy cơ, tác động tiêu cực của quá trình chuyển đổi số. 

4. Bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực 

Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động về chuyển đổi số, kỹ năng số, khuyến 

khích nguồn nhân lực chất lượng cao tham gia vào quá trình chuyển đổi số, xây 

dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số của đơn vị. 

IV.  GIẢI PHÁP 

  1. Triển khai thực hiện tốt công tác phổ biến, tuyên truyền nhằm nâng cao 

nhận thức về bản chất, nội dung, tầm quan trọng của chuyển đổi số, xây dựng 

chính quyền số, kinh tế số, xã hội số đến các cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động, đảng viên tạo sự đồng thuận trong xã hội và toàn hệ thống chính 

trị. 

2. Đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, kỹ năng số, tăng 

cường tương tác với người dân, doanh nghiệp   

3. Tăng cường tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Quyết 

định số 749/QĐ-TTg, Quyết định số 942/QĐ-TTg, Quyết định số 411/QĐ-TTg 

và Nghị quyết số 49-NQ/TU. Chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo thực 

hiện chuyển đổi số gắn với các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và 

nhiệm vụ chính trị của ngành. 

4. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, 

giải pháp về chuyển đổi số. 

5. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chúc đào tạo, bồi dưỡng, 

cử công chức, viên chức và người lao động tham gia tập huấn, học hỏi kinh 

nghiệm, nâng cao trình độ về CNTT. 

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước 

theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành; các nguồn kinh phí lồng ghép từ các 

chương trình, đề án, dự án liên quan; nguồn huy động từ các nguồn tài trợ, viện 

trợ, xã hội, cộng đồng và các nguồn hợp pháp khác theo quy định 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng Sở 
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- Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan triển khai kế hoạch 

này, tổng hợp kết quả thực hiện, xây dựng báo cáo tháng, quý, năm theo quy 

định. 

- Đôn đốc các cơ quan, đơn vị cập nhật cơ sở dữ liệu về cán bộ, công 

chức, viên chức trên hệ thống phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên 

chức tỉnh Lạng Sơn. 

- Xây dựng các chuyên mục tuyên truyền về kế hoạch và kết quả thực 

hiện chuyển đổi số của ngành trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị. 

2. Phòng Kế hoạch - Tài chính 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, căn cứ khả năng cân 

đối ngân sách, tham mưu trình cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí kinh phí thực 

hiện Kế hoạch theo quy định; hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng và 

thanh, quyết toán kinh phí theo quy định của pháp luật hiện hành. 

3. Các phòng và tương đương, các đơn vị trực thuộc; trường Cao 

đẳng nghề Lạng Sơn 

- Căn cứ vào kế hoạch này, chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai thực 

hiện chuyển đổi số kết hợp với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn thuộc lĩnh 

vực phụ trách. 

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, 

quản lý, điều hành của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức, thực 

hiện các mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện chuyển đổi và coi đây là nhiệm vụ trọng 

tâm, xuyên suốt của cơ quan, đơn vị. 

- Thúc đẩy việc sử dụng hóa đơn điện tử, thanh toán điện tử gắn với phát 

triển kinh tế số. 

Trên đây là Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2023 của Sở Lao động – 

Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Thông tin và Truyền thông (bc); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng và tương đương; 

- Các đơn vị trực thuộc; trường CĐN Lạng Sơn; 

- C, PCVP; 

- Lưu: VT(TVH). 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phạm Đức Huân 
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