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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận năm 2023 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 
 

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

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 29/11/2021 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030; 

Căn cứ Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 17/5/2021 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh về chủ trương đầu tư dự án chuyển đổi số tỉnh giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 22-NQ/TU ngày 06/12/2022 của Tỉnh ủy về phương 

hướng, nhiệm vụ năm 2023; 

Căn cứ Quyết định số 2314/QĐ-UBND ngày 15/12/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về ban hành Đề án Chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 

2021- 2025, tầm nhìn đến năm 2030; 

Thực hiện Kế hoạch số 4108/KH-UBND ngày 11/11/2020 của UBND tỉnh 

về việc triển khai Chương trình Chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, 

định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;  

Thực hiện Kế hoạch số 4125/KH-UBND ngày 16/11/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Ninh Thuận về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của 

cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin 

mạng giai đoạn 2021- 2025;  

Thực hiện Thông báo số 03-KH/BCĐCĐS ngày 02/02/2023 về kết luận 

của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyển 

đổi số năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; 

Theo đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 253/TTr-

STTTT ngày 10/02/2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh 

Ninh Thuận năm 2023. 

Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, 

ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức 
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triển khai thực hiện Kế hoạch này và định kỳ báo cáo kết quả về Ủy ban nhân 

dân tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông theo đúng quy định hiện hành. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Trưởng Ban Điều hành chuyển đổi số tỉnh; Chánh Văn phòng UBND 

tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và 

Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Bộ Thông tin và Truyền thông (b/c); 

- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c); 

- Ban Chỉ đạo CĐS tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- Các Thành viên BĐH CĐS tỉnh; 

- Công an tỉnh; Ngân hàng NN CN tỉnh; BHXH tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Các doanh nghiệp CNTT, viễn thông; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Đài PTTH tỉnh, Báo Ninh Thuận;  

- VPUB: LĐ, KTTH, BTCD, TT PVHCC; 

- Lưu: VT. NV 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Nam 
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