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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ PHAN THIẾT 
 

Số: 1652 /KH-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

Phan Thiết, ngày 05 tháng 4 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai chương trình Chuyển đổi số quốc gia 

tại thành phố Phan Thiết đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

 

Căn cứ Kế hoạch số 5039/KH-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2020 của 

UBND tỉnh về Triển khai Chương trình Chuyển đổi số quốc giađến năm 2025, 

định hướng đến năm 2030; 

UBND thành phố Phan Thiết xây dựng Kế hoạch Triển khai Chương trình 

Chuyển đổi số của thành phố Phan Thiết đến năm 2025, định hướng đến năm 

2030, cụ thể như sau: 

I.M C TI U VÀ CHỈ TI U 

1. Mục tiêu tổng quát 

Mục tiêu tổng quát về Chuyển đổi số (CĐS) thành phố Phan Thiết là phát 

triển chính quyền số, xây dựng xã hội số, phát triển kinh tế số trong các ngành, lĩnh 

vực trên tinh thần: “Đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, thành phố Phan 

Thiết là một trong những địa phương trung tâm, đặc sắc của tỉnh Bình Thuậntrên 

các lĩnh vực. Thực hiện đạt hiệu qu  theo “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia 

đến năm 2025, định hướng đến năm 2030  đã đư c Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt và đ m b o phát triển nhanh và bền vững theo tinh thần Nghị quyết Đại hội 

đại biểu Đ ng bộ thành phố Phan Thiết  lần thứ   II, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

2. Mục tiêu cơ bản đến năm 2025 

-  00  văn b n trao đổi giữa các cơ quan nhà nước t  thành phố đến 

phường, xã s  dụng văn b n điện t  c  chữ k  số; việc g i nhận các văn b n điện 

t  thực hiện liên thông theo mô hình 03 cấp t  cấp xã, huyện, đến tỉnh (tr  các văn 

b n mật theo quy định); 

- 90  thủ tục hành chính thuộc phạm vi công bố của UBND thành phố đư c 

cung cấp trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4;  

- 80  hồ sơ công việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố và 60  hồ sơ 

công việc tại phường, xã đư c x  l  trên môi trường mạng (tr  hồ sơ công việc 

thuộc phạm vi bí mật nhà nước); 

-  ạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ trên 80  hộ gia đình,  00  

phường, xã; 

- Phấn đấu t  lệ dân số c  tài kho n thanh toán điện t  trên 50 ; 

3. Mục tiêu cơ bản đến năm 2030 
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Phấn đấu thúc đẩy đạt mục tiêu xây dựng thành công chính quyền số, kinh tế 

số và xã hội số, đạt các mục tiêu cơ b n sau: 

-  00  dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đư c cung cấp trên nhiều phương 

tiện truy cập khác nhau, bao gồm c  thiết bị di động. 

- 90  hồ sơ công việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố và 70  hồ sơ 

công việc tại cấp xã đư c x  l  trên môi trường mạng (tr  hồ sơ công việc thuộc 

phạm vi bí mật nhà nước). 

- 70  hoạt động kiểm tra của cơ quan qu n l  nhà nước đư c thực hiện 

thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan qu n l . 

- Phổ cập dịch vụ mạng  nternet băng rộng cáp quang. 

- Phổ cập dịch vụ mạng di động 5 . 

- T  lệ dân số c  tài kho n thanh toán điện t  trên 80 . 

II. NHIỆM V , GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI SỐ 

1. Tạo nền tảng chuyển đổi số 

a) Chuyển đổi nhận thức 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các phường, xã chịu trách 

nhiệm trực tiếp về chuyển đổi số trong cơ quan, đơn vị, địa phương mình phụ 

trách; tổ chức phổ biến, quán triệt chủ trương của Đ ng, nâng cao nhận thức của 

các cấp ủy Đ ng, chính quyền, người dân và doanh nghiệp về sự cần thiết và tính 

cấp thiết của chuyển đổi số.  ắn với mục tiêu, nhiện vụ về chuyển đổi số với nghị 

quyết, chương trình hành động, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, b o 

đ m quốc phòng - an ninh của địa phương; 

- Người đứng đầu chịu trách nhiệm trực tiếp về chuyển đổi số trong cơ quan, 

tổ chức, lĩnh vực, địa bàn mình phụ trách; gắn các mục tiêu, nhiệm vụ về chuyển 

đổi số với nghị quyết, chiến lư c, chương trình hành động, mục tiêu, nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội, b o đ m quốc phòng, an ninh của ngành, địa phương. 

- Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cam kết đổi mới, cho ph p 

th  nghiệm cái mới, ứng dụng công nghệ mới vì mục tiêu phát triển bền vững, liên 

kết các thành phần khác nhau theo mô hình kinh tế tuần hoàn; th c đẩy phát triển 

công nghiệp sáng tạo trong ngành, lĩnh vực, địa phương mình phụ trách. 

-  ây dựng chuyên mục tuyên truyền, phổ biến trên Trang Thông tin điện t  

và phương tiện thông tin đại ch ng về chuyển đổi số. 

b) Triển khai đầy đủ các chính sách của tỉnh nhằm khuyến khích người dân, 

doanh nghiệp s  dụng, cung cấp các dịch vụ số trên địa bàn thành phố; đồng thời  

huy động nguồn lực t  doanh nghiệp,xã hội để chuyển đổi số theo hướng khuyến 

khích m i tổ chức, cá nhân đầu tư,tài tr  cho chuyển đổi số. 

c) Phát triển nền t ng số 
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 ây dựng các nền t ng đáp ứng để phục vụ giao dịch điện t  giữa người dân 

với cơ quan nhà nước và các giao dịch điện t  dân sự khác một cách d  dàng, đơn 

gi n, tiện l i. 

d) B o đ m an toàn, an ninh mạng 

Vấn đề b o đ m an toàn, an ninh mạng ph i đư c xây dựng, triển khai  song 

hành trong quá trình chuyển đổi số; kịp thời phối h p gi i quyết các vấn đề phát 

sinh thông qua thực hiện chuyển đổi số. 

2. Lộ trình thực hiện 

- Năm 202 :  ây dựng, Triển khai đề án chuyển đổi số tại thành phố Phan 

Thiết; lựa ch n lĩnh vực triển khai thí điểm (lĩnh vựcqu nl  đôthị; lĩnh 

vựcgiáodục; lĩnh vực y tế; lĩnh vực tài nguyên và môi trường). 

- Năm 2022: Triển khai th  nghiệm chuyển đổi số trên lĩnh vực đư c lựa 

ch n trong xây dựng đề án. 

- Năm 2023: Sơ kết Công tác triển khai chuyển đổi số lĩnh vực trong năm 

2022 và tiếp tục triển khai các lĩnh vực khác.  

- Năm 2023-2025: Triển khai chuyển đổi số các lĩnh vực lựa ch n tiếp theo. 

3. Nhiệm vụ, giải pháp phát triển chuyển đổi số 

- Phối h p, triển khai đưa các thủ tục mức độ 3, 4 lên Cổng dịch vụ công 

trực tuyến; 

- Chuẩn h a, điện t  quy trình nghiệp vụ, quy trình x  l  hồ sơ, biểu mẫu, 

báo cáo lên môi trường mạng; tăng cường g i-nhận văn b n, báo cáo điện t  tích 

h p chữ k  số giữa các cơ quan qu n l  nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội...; 

thực hiện số h a hồ sơ, lưu trữ điện t  hồ sơ công việc của các cơ quan theo quy 

định; 

- Phối h p, triển khai c  hiệu qu  một số dịch vụ trên nền t ng Đô thị thông 

minh; 

-  ây dựng chương trình, nội dung tập huấn nâng cao nhận thức, đào tạo kỹ 

năng về chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số cho cán bộ, công chức và người lao 

động trong cơ quan nhà nước;  

- Tăng cường các gi i pháp để tuyên truyền, phổ biến đến các tổ chức, doanh 

nghiệp và người dân trên địa bàn thành phố tiếp cận hệ thống thông tin, cơ sở dữ 

liệu, hỗ tr  người dân trong việc s  dụng và tiếp cận công nghệ số và tra cứu thông 

tin; 

4. Một số lĩnh vực cần ưu tiên chuyển đổi số 

a) Chuyển đổi số trong lĩnh vực qu n l  đô thị 

Phối h p triển khai hiệu qu  Đề án “ ây dựng đô thị thông minh tỉnh Bình 

Thuận, giai đoạn 2019-2025, tầm nhìn đến năm 2030 . 

b) Chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục 
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- Phát triển nền t ng hỗ tr  dạy và h c t  xa, ứng dụng triệt để công nghệ  số 

trong công tác qu n l , gi ng dạy và h c tập; số h a tài liệu, giáo trình; xây dựng 

nền t ng chia s  tài nguyên gi ng dạy và h c tập theo c  hình thức trực tiếp và trực 

tuyến. 

c) Chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế 

- Phát triển nền t ng hỗ tr  khám, chữa bệnh t  xa để hỗ tr  người dân đư c 

khám, chữa bệnh t  xa, gi p gi m t i các cơ sở y tế, hạn chế tiếp x c đông người, 

gi m nguy cơ lây nhi m ch o. 

-  ây dựng, phối h p và t ng bước hình thành hệ thống chăm s c sức khỏe 

và phòng bệnh dựa trên các công nghệ số; ứng dụng công nghệ số toàn diện tại các 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh g p phần c i cách hành chính, gi m t i bệnh viện, 

nâng cao chất lư ng khám chữa bệnh, s  dụng hồ sơ bệnh án điện t  tiến tới không 

s  dụng bệnh án giấy, thanh toán viện phí, hình thành các bệnh viện thông minh; 

xây dựng nền t ng qu n trị y tế thông minh dựa trên công nghệ số. 

d) Chuyển đổi số trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường 

Phối h p, xây dựng các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu nhằm quan l  hiệu 

qua lĩnhvực tài nguyên và môi trường. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

- Kinh phí thực hiện Kế hoạch t  ngân sách tỉnh hỗ tr  và ngân sách của 

thành phố. 

- Ưu tiên triển khai các nhiệm vụ của Kế hoạch theo hình thức thuê dịch vụ 

công nghệ thông tin, h p tác công - tư, giao nhiệm vụ, hình thức đặt hàng tùy theo 

t ng nhiệm vụ cụ thể 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 . Thủ trư ng các cơ quan thuộc UBND thành phố, Chủ tịch UBND các 

phường, xã 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kế hoạch này đến cán bộ, công chức, viên 

chức và người lao động thuộc phạm vi qu n l . 

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ đư c giao xây dựng kế hoạch lồng gh p nội 

dung về chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan, đơn vị và chủ động phối h p 

triển khai các nhiệm vụ theo Kế hoạch này. 

- Định kỳ báo cáo kết qu  thực hiện theo đề nghị và hướng dẫn của Phòng 

Văn h a và Thông tin thành phố. 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố 

- Chủ động phối h p với Đơn vị triển khai chuyển đổi số thực hiện các 

nhiệm vụ theo lộ trình Kế hoạch này. 

- Theo d i, tổng h p tình hình triển khai các nhiệm vụ đư c giao cho các cơ 

quan, đơn vị; chủ động phối h p tham mưu UBND thành phố gi i quyết các kh  

khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai kế hoạch này. 
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- Chủ trì tham mưu báo cáo UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông về 

tình hình, kết qu  triển khai Chương trình chuyển đổi số của địa phương. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

- Phối h p với Phòng Văn h a và Thông tin và các đơn vị c  liên quan tham 

mưu UBND thành phố bố trí kinh phí để thực hiện Kế hoạch này. 

4. Phòng Kinh tế thành phố 

- Phối h p triển khai thực hiện tốt các chương trình hỗ tr  khởi nghiệp đổi 

mới sáng tạo do tỉnh tổ chức. 

5. Các doanh nghiệp vi n thông, công nghệ thông tin 

- Chủ động xây dựng, phát triển, cung cấp hạ tầng băng rộng chất lư ng cao 

và phủ s ng mạng 4  5 . 

- Phát triển hạ tầng số và cung cấp các nền t ng phục vụ thương mại điện t . 

6. Đơn vị phối hợp triển khai chuyển đổi số 

- Phối h p với Phòng Văn h a và Thông tin thành phố xây dựng Đề án cụ 

thể về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 để UBND thành 

phố trình UBND tỉnh cho   kiến triển khai thực hiện. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai chương trình Chuyển đổi số quốc gia tại 

thành phố Phan Thiết đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Yêu cầu các cơ 

quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện. Quá trình thực hiện, nếu c  kh  

khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị c  văn b n g i về Phòng Văn h a và Thông 

tin để đư c hướng dẫn thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- UBND tỉnh; 

- Sở TTTT; 

- TT (Thành ủy,  ĐND) tp; 

- CT, các PCT tp; 

- Các cơ quan, đơn vị,  

  phòng ban chuyên môn; 

- UBND các phường, xã; 

- Chánh, Phó VP, CV VP; 

- Lưu: VT, QTM (H). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phan Nguy n Hoàng Tân 
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