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                    Bắc Kạn, ngày        tháng 4 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Đề án tổng thể chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn  

giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/06/2020 của Thủ tướng 

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

hướng đến năm 2030; 

Căn cứ Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/06/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc Phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính 

phủ số giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030; 

Căn cứ Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc Phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến 

năm 2025, định hướng đến năm 2030; 

Căn cứ Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 03/08/2021 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về tăng 

cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với chuyển đổi số trên địa bàn 

tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; 

Theo đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 27/TTr-

STTTT ngày 18/4/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đề án tổng thể chuyển đổi số 

tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030. 

Điều 2.  

1. Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành, cơ quan Đảng, Đoàn thể; 

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn 

có trách nhiệm tổ chức thực hiện hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao tại Đề 

án đảm bảo chất lượng, hiệu quả.  

Căn cứ nhiệm vụ được giao, xây dựng Kế hoạch cụ thể để triển khai thực 

hiện Đề án tổng thể chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022 - 2025, định 

hướng đến năm 2030 trước 30 tháng 5 năm 2022. 

2. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm hướng dẫn, đôn 

đốc, theo dõi các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình xây dựng, triển khai 

kế hoạch thực hiện Đề án; hàng năm, chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, 



Sở Tài chính tổng hợp, trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai các nhiệm 

vụ của Đề án đảm bảo hiệu quả. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các Ban, 

ngành, cơ quan Đảng, Đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ 

tịch UBND các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:     
Gửi bản điện tử:                                                                 

- Như Điều 3 (t/h); 

- TT Tỉnh ủy (b/c); 

- TT HĐND tỉnh (b/c); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- CVP, PCVP (Ô. Nguyên); 

- Lưu: VT, Nhung 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

 Nguyễn Đăng Bình 
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