
 

TỈNH ỦY LẠNG SƠN 

ĐẢNG ĐOÀN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

* 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

Số       - BC/ĐĐ  Lạng Sơn, ngày      tháng 8 năm 2021 
 
 

BÁO CÁO  

Thẩm định dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi 

số tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 

 
 

Kính gửi: Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh 

 

 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

Lạng Sơn; trong đó có nội dung giao Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm 

định nội dung do Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy tháng 8 năm 2021, cụ thể thẩm định dự thảo Nghị quyết của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đối số tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030. Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức thẩm định, 

kết quả như sau: 

1. Sự cần thiết ban hành dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về chuyển đối số tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến 

năm 2030 (sau đây viết tắt là Nghị quyết) 

1.1. Về căn cứ pháp lý, thẩm quyền ban hành: 

Qua nghiên cứu, xem xét, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh nhận thấy 

việc Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh đã xây dựng dự thảo Nghị quyết 

theo định hướng chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII 

của Đảng; Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số 

chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 

tư; Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về ban hành 

Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; 

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; dự thảo Nghị quyết xây dựng đã 

tuân thủ Quy định số 66-QĐ/TW ngày 06/02/2017 của Ban Bí thư Trung ương 

Đảng về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng.  

1.2. Về cơ sở thực tiễn: 

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền 

trên địa bàn tỉnh, công tác xây dựng chính quyền điện tử đã có bước chuyển biến 

quan trọng, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ 

đạo, điều hành của bộ máy các cấp chính quyền, đóng góp tích cực vào sự phát 
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triển kinh tế xã hội của địa phương. Các cấp, các ngành đã có nhiều cố gắng và 

đạt được kết quả bước đầu trong triển khai xây dựng chính quyền điệt tử.  

Tuy nhiên, thực tiễn hiện nay trên địa bàn tỉnh nhận thức về chuyển đổi số 

của một bộ phận cán bộ công chức, người dân, doanh nghiệp còn hạn chế. Sự 

phối hợp giữa các cấp, các ngành chưa chặt chẽ, trình độ ứng dụng công nghệ 

thông tin của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, cũng như người dân và 

doanh nghiệp chưa theo kịp nhu cầu thực tiễn. Nguồn nhân lực chất lượng cao 

để tham mưu, triển khai các nhiệm vụ xây dựng chính quyền điện tử, vận hành, 

khai thác các hệ thống công nghệ thông tin còn thiếu và yếu. Kinh tế số, xã hội 

số trong một số lĩnh vực còn phát triển tự phát, nhỏ lẻ; thiếu cơ chế, chính sách 

phục vụ chuyển đổi số. Kinh phí chi cho công tác xây dựng chính quyền điện tử, 

chuyển đổi số còn hạn hẹp. 

Chuyển đổi số trong giai đoạn hiện nay là một xu thế tất yếu mở ra nhiều 

cơ hội, đồng thời cũng tạo ra nhiều thách thức đối với các cấp, các ngành, các 

địa phương, tác động mạnh mẽ đến tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. 

Chuyển đổi số với tầm nhìn dài hạn là xây dựng Lạng Sơn số, thay đổi nhận 

thức của cộng đồng, tư duy và ý chí quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong 

công tác chuyển đổi số mang lại; lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, 

chủ động, quyết liệt, sáng tạo khi tiến hành chuyển đổi số nhằm đem lại lợi ích 

thiết thực cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế - 

xã hội của địa phương gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã 

hội trên địa bàn. Với tầm quan trọng, vừa mang tính cấp bách, vừa có ý nghĩa 

lâu dài của cả hệ thống chính trị và xã hội, do vậy việc ban hành Nghị quyết của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030 là hết sức cần thiết trong giai đoạn hiện nay. 

2. Về dự thảo Nghị quyết  

2.1 Tên gọi, bố cục của dự thảo Nghị quyết: 

- Tên gọi: Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh nhất trí với tên gọi: “Nghị 

quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn đến năm 

2025, định hướng đến năm 2030” theo nội dung trình của Ban cán sự đảng Ủy 

ban nhân dân tỉnh. 

- Bố cục: Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh nhất trí với bố cục của dự 

thảo Nghị quyết, Nghị quyết được xây dựng gồm 04 phần, cụ thể: I) Khái quát 

tình hình; II) Quan điểm, mục tiêu; III) Nhiệm vụ, giải pháp; IV) Tổ chức thực 

hiện; thể thức trình bày tuân thủ theo Hướng dẫn số 36-HD/VPTW ngày 

03/4/2018 của Văn phòng Trung ương Đảng, hướng dẫn thể thức và kỹ thuật 

trình bày văn bản của Đảng.   

2.2. Nội dung dự thảo Nghị quyết: 

Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn 

đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 là sự cụ thể hóa Quyết định số 

749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương 
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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, có vận dụng phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh. 

Các chỉ tiêu cụ thể đề ra trong dự thảo Nghị quyết đã bám sát chỉ tiêu theo 

Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 và Quyết định số 942/QĐ-TTg 

ngày 15/6/2021 và có tính phấn đấu. Ngoài ra có vận dụng đề ra một số chỉ tiêu 

như: phát triển cửa khẩu số, triển khai trợ lý ảo hỗ trợ người dân thực hiện thủ 

tục hành chính, trợ lý ảo hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức trong công tác, 

triển khai nền tảng số trong phục vụ khám chữa bệnh, triển khai nền tảng số 

phục vụ dạy học và hoạt động quản lý.  

 3. Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh kiến nghị  

3.1. Đối với dự thảo Tờ trình: 

- Phần sự cần thiết ban hành Nghị quyết cần rõ về: mục 1. Căn cứ pháp lý; 

mục 2. Cơ sở thực tiễn, trong đó: 

+ Các căn cứ pháp lý: viện dẫn văn bản theo thẩm quyền ban hành từ cao 

đến thấp; bổ sung thêm một số văn bản: Luật An ninh mạng; Nghị quyết số 

76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành chương trình tổng thể cải 

cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 và các văn bản liên quan. 

- Nội dung Tờ trình, bổ sung và đánh giá thêm:  

+ Trong phần hạn chế: cần bổ sung thêm việc đấu tranh với tội phạm, bảo 

đảm an ninh trật tự còn nhiều thách thức và khó khăn. 

+ Trong phần nguyên nhân: đánh giá sâu thêm về cơ chế, chính sách phục 

vụ chuyển đổi số còn thiếu, chưa tạo động lực để phát triển nhanh. 

+ Thuyết minh rõ hơn cơ sở lý luận và thực tiễn để đề ra các mục tiêu 

như: đến năm 2025 kinh tế số chiếm khoảng 20% GRDP của tỉnh; đến năm 2030 

kinh tế số chiếm 30% GRDP của tỉnh; đến năm 2025 tỉnh Lạng Sơn nằm trong 

nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu quốc gia về chuyển đổi số. 

+ Thuyết minh rõ về nguồn lực để tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết, 

đặc biệt là hạ tầng viễn thông và nhận thức của người dân, doanh nghiệp.  

3.2. Đối với dự thảo Nghị quyết: 

- Tại phần I - Khái quát tình hình, cần: (1) Đánh giá kỹ hơn thực trạng hệ 

thống hạ tầng viễn thông và của tỉnh; (2) kết quả triển khai dịch vụ công mức độ 

4; (3) bổ sung chỉ tiêu về đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức làm công tác 

chuyển đổi số; (4) nêu khái niệm về chuyển đổi số; (5) đánh giá kỹ và xác định 

rõ những ngành lĩnh vực cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi số phù hợp 

với điều kiện thực tiễn phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh 

của tỉnh; (6) nội dung hạn chế và nguyên nhân: bổ sung thêm việc đấu tranh với 

tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự còn nhiều thách thức và khó khăn; đánh giá 



4 

 

 

sâu thêm về cơ chế, chính sách chuyển đổi số còn thiếu chưa tạo động lực để 

phát triển nhanh. 

- Tại phần II - Quan điểm, mục tiêu: cần thể hiện được 06 quan điểm tại 

Quyết định 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó 

việc nâng cao nhận thức về chuyển đổi số là quan trọng; người dân là trung tâm, 

thể chế là động lực; nền tảng số là giải pháp; sự vào cuộc của cả hệ thống chính 

trị; bảo đảm an toàn, an ninh mạng là then chốt để chuyển đổi số thành công và 

bền vững.  

-  Tại phần III - Giải pháp:  (1) bổ sung giải pháp hợp tác quốc tế, trong 

đó chú ý đến các nội dung: hội thảo, xây dựng chương trình hợp tác, huy động 

nguồn lực; đào tạo cán bộ, chuyên gia trong lĩnh vực chuyển đổi số; học tập kinh 

nghiệm, chuyển giao công nghệ số…; (2) mục 5, phát triển kinh tế số: cần bổ 

sung nội hàm phát triển du lịch số, nông nghiệp số… 

- Tại phần IV - Tổ chức thực hiện: (1) cần tham khảo các Nghị quyết của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã  ban hành để giao trách nhiệm cho từng chủ thể thực 

hiện theo đúng chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan (lưu ý giao chủ 

thể tham mưu xây dựng chính sách cho phù hợp); bổ sung công tác kiểm tra, 

giám sát việc thực hiện Nghị quyết, công tác sơ, tổng kết và thi đua khen 

thưởng ; (2) đối với mục 9, kinh phí thực hiện: không quy định thành một mục 

riêng mà diễn đạt lại theo hướng “Bố trí nguồn kinh phí hợp lý, thu hút các 

nguồn lực để thực hiện chuyển đổi số; nghiên cứu đề xuất các cơ chế, chính 

sách phù hợp để tạo điều kiện tốt nhất cho công tác chuyển đổi số”. 

3.3. Một số kiến nghị khác:  

- Sau khi Nghị quyết được ban hành, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân 

tỉnh nên xin chủ trương Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập Ban Chỉ đạo 

chuyển đổi số của tỉnh; chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển 

khai thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để bảo đảm Nghị quyết 

sớm đi vào cuộc sống.  

- Đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát một số cụm từ đảm bảo phù hợp với 

văn phong, diễn đạt của Đảng. 

Trên đây là ý kiến thẩm định của Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh đối 

với dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đối số tỉnh Lạng 

Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030./. 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi, 

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 

- Các Ủy viên Đảng đoàn, 

- Ban Pháp chế HĐND tỉnh, 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- C, PCVP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Lưu văn thư, GVĐĐ.       

T/M ĐẢNG ĐOÀN 

PHÓ BÍ THƯ 

 

 
 

 

 

Đoàn Thị Hậu 
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