
 

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông. 

                                                                     

Thời gian qua, Sở Thông tin và Truyền thông đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong 

công tác tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện chuyển đổi số tại địa phương và đã 

đạt được một số kết quả tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc 

triển khai chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế. Phần lớn 

nội dung triển khai chậm tiến độ theo lộ trình yêu cầu của Trung ương. Sở Thông tin 

và Truyền thông, với vai trò là cơ quan chuyên trách tham mưu chuyển đổi số của 

tỉnh vẫn chưa làm tốt công tác theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, dẫn dắt các đơn vị thực 

hiện chuyển đổi số; chưa chủ động tham mưu, đề xuất giải pháp thúc đẩy chuyển đổi 

số; nhiều nội dung báo cáo, tham mưu chưa đạt chất lượng. 

Theo kết quả đánh giá chuyển đổi số (DTI) năm 2021 do Bộ Thông tin và 

Truyền thông công bố, xếp hạng của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về tổng thể chuyển đổi 

số là 29/63, về chính quyền số 32/63, về kinh tế số 24/63, về xã hội số 28/63; trong 

đó giá trị nhiều chỉ số thành phần còn thấp như: nhân lực số (xếp 56/63), an toàn 

thông tin mạng (xếp 49/63), hoạt động chính quyền số (xếp 44/63). Kết quả này 

chưa tương xứng với tiềm năng của tỉnh. 

Để khắc phục tình trạng trên, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số trên địa bàn 

tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương thực 

hiện một số nội dung sau: 

1. Rà soát, tham mưu kiện toàn thành phần Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số theo chỉ 

đạo của đồng chí Trần Văn Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 

25/4/2022 (nêu tại Thông báo số 202A/TB-UBND ngày 26/4/2022); trong đó lưu ý 

đại diện các cơ quan, đơn vị tham gia Ban Chỉ đạo phải là người đứng đầu. Đồng 

thời, tham mưu kiện toàn thành phần Tổ giúp việc bao gồm những cá nhân có 

chuyên môn, vị trí việc làm phù hợp để bảo đảm tham mưu, giúp việc hiệu quả. 

2. Tăng cường vai trò, trách nhiệm cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo chuyển 

đổi số của tỉnh; nâng cao chất lượng tổng hợp, tham mưu, hướng dẫn chuyên môn; 

thường xuyên nghiên cứu kỹ các quy định pháp luật liên quan và các văn bản hướng 

dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông để chủ động, kịp thời xử lý các công việc, 

nhiệm vụ thuộc thẩm quyền; đối với các nội dung vượt thẩm quyền phải khẩn 
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trương báo cáo và tham mưu, đề xuất cấp, người có thẩm quyền chỉ đạo, xử lý kịp 

thời. 

3. Thường xuyên theo dõi tiến độ, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ 

chuyển đổi số, chính quyền số, đô thị thông minh đã giao tại các Quyết định: 

716/QĐ-UBND ngày 22/3/2021; 2207/QĐ-UBND ngày 06/8/2021; 4167/QĐ-

UBND ngày 22/11/2021; 97/QĐ-BCĐ ngày 25/05/2022. Hàng quý (vào ngày 15 

tháng cuối quý) tham mưu báo cáo của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số gửi về Ủy ban 

nhân dân tỉnh (thông qua Văn phòng UBND tỉnh) để sắp xếp lịch họp Ban Chỉ đạo. 

Lưu ý báo cáo phải bám sát theo danh mục nội dung nhiệm vụ được giao trong từng 

chương trình, kế hoạch, thể hiện rõ kết quả đạt được và đánh giá so với chỉ tiêu của 

Trung ương và Tỉnh đề ra, nêu rõ khó khăn, vướng mắc đồng thời đề xuất giải pháp 

xử lý. 

4. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát các chỉ số thành 

phần trong chỉ số DTI năm 2021, xác định những nguyên nhân, tồn tại, hạn chế, khó 

khăn, vướng mắc; trên cơ sở đó tham mưu kế hoạch thúc đẩy chuyển đổi số, cải 

thiện chỉ số DTI của tỉnh, đồng thời đề ra các nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực 

hiện trong năm 2023, trình Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15/9/2022. 

Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực 

hiện. 

 

Nơi nhận:    
- Như trên; 

- Các PCT UBND tỉnh; 

- Thành viên BCĐ CĐS tỉnh; 

- CVP UBND tỉnh; 

- Các CQ chuyên môn thuộc UBND tỉnh (ph/h); 

- UBND các huyện, thị xã, tp (ph/h); 

- Lưu: VT, CBTH. 
CB01  11-8-2022 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thọ 
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