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S: ZO QDUBND  Ba Rja-Vüng Tàu, ngày  06  tháng nám 2021 

QUYET D!NH 
Phê duyt Chtro'ng trInh hành dng 

thiuc hin Nghj quyêt cüa Ban Chap hành Bang b tinh 
ye chuyCn dôi so, do thj thông minh gán vói cãi cách hành chInh 

UY BAN NHAN DAN T!NH BA RIA  - VUNG TAU 

Can ctLut T chic chInh quyn djaphucrng ngày 19 tháng 6 nàm 2015; 

Can c& Luát tha ddi, bd sung mç3t so' diu cüa Lut To' chv'c ChInh phü và 

Lut To' ch&c chInh quyn djaphu'o'ng ngày 22 tháng 11 nám 2019, 

Can c& Nghj quylt so' 52-NQ/TW ngày 27 tháng 9 nàm 2019 cza Bó ChInh 

trj ve mç5t so' chi trwo'ng, chInh sách chi dng tham gia cu5c Cách rngng cOng 
nghip kn tht' tu'; 

Can thNghj qu& so' 17/NQ-cP ngày 07 tháng 3 nàm 2019 cia Chmnhphi 
ve mót sO' nhiçm vy, giái pháp trQng tam phát trie2n C'hInh phz din tv' giai dogn 

2019-2020, djnh hu'ó'ng den 2025, 

Can Cu" Nghj quyét sO 50/NQ-GP ngày 17 tháng 4 nám 2020 cia ChInh phz 
ban hành Chu'o'ng trInh hành dt5ng cia ChInh phz thi!c hiçn Nghj quyét so 52-

NQ/TW ngay 27 thang 9 nàm 2019 cua BO Chinh tn ye môt sO chu tru'o'ng, chinh 
sách cthi dç5ng tham gia cuç5c Cách mgng cOng nghip lo'n th& tu', 

Can c' Quyê't djnh so' 749/QD-TTg ngày 03 tháng 6 nám 2020 cia Thi 
tu'o'ng ChInh phi phê duyçt Chu'ong trInh Chuyn do'i sO quOc gia den nám 2025, 
djnh hzthng dIn nám 2030, 

Can th Quyé't djnh so' 942/QD-TTg ngày 15 tháng 6 nám 2021 cüa Tht 
tzthng ChInh phi phé duyt C'hiê'n lu'crc phOt tniln C'hinh phi din ti' hu'ó'ng tó'i 
C7'zInh phi so' giai dogn 2021-2 025, djnh htcO'ng dIn nám 2030, 

Cán cii' COng van sO' 2390/B TTTT-THH ngày 29 tháng 6 näm 2020 cia Bç3 
Thông tin và Truyn thông v vic tniln khai Chuv'ng trInh chuyCn dOi so quOc gia 

den nàm 2025, dinh huáng dIn nàm 2030; 

Can th Nghf quyê't so' 02-NQ/TU ngay 28 t/ing 5 nám 202] cia Ban Chap 
hành DOng b5 tinh v Chuyén do'i sá, dO thj thông minh go'n vài cái cách hành 
ch In/i; 
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Can cá Nghj quylt s 1 12/NQ-HDND ngày 13 tháng 12 näm 2019 cta H3i 
dng nhân dan tinh thông qua "De an phát triéZn  do thf thông minh tinh Ba Rja - 
Vung Tàu giai dogn 2020-2022, djnh hu'àng dgn nám 2025, tm nhIn dê'n nám 
2030", 

Theo d nghj cia Giám dác Sá Thông tin và Truyén thông tgi T& trInh sO 
59/TTr-STTTT ngày 23 tháng 7 nàm 2021 v phê duyt Chu'o'ng trinh hânh d5ng 
thyc hin Nghj quyê't cia Ban Chá'p hành Dáng b5 tinh v Chuj4n di sá, dO thj 
thong minh gn vài cái cách hành chInh. 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Phê duyt kern theo Quy& djnh nay Chuong trInh hành dng thirc 
hin Nghj quyt cUa Ban Chp hânh Dâng b tinh v Chuyn di s& do thj thông 
minh gn vói câi cách hành chInh và Danh miic các nhim vi tr9ng tam. 

Diêu 2. Hiêu ltrc thi hành 

Quyt djnh nay có hiu hrc thi hành k tü ngãy k. 

Diêu 3. To chü'c thrc hin 

Chánh Van phông Uy ban nhân dan tinh; Giám dc Sâ Thông tin và Truyn 
thông; Thu tnrâng các sà, ban, nganh; Chu tjch Uy ban nhân dan các huyn, thj xà, 
thành ph& Thu trithng các cci quan, don vj có lien quan chju trách nhim thi hành 
Quyt djnh nay.!. i,,- 

Nctin/:ân: 
- Nhr Diêu 3; 
- Bô Thông tin và Truyên thông; 
- TTr.Tinh üy, TTr.HDND tinh; 
- Chü tjch, các PCT.UBND tinh; 
- UBMTTQVN tinh và các doàn the cap tinh; 
- Dài PTTH tinh, Báo Ba Ria-Vüng  Tàu; 
- Trung tam Cong báo - Tin hçc tinh; 
- Lt.ru: VT, STTTT. 

TM. UY BAN NHAN DAN 

 

Nguyen Van Th9 



UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
BA RIA - VUNG TAU Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

CHUNG TRINH HANH DQNG 
Thirc hin Nghj quyt cüa Ban Chap hành Pang b tinh 

ye chuyên dôi so, do thj thông minh gán vó'i cãi cách hành chInh 
(Kern theo Quylt djnh s '&0jf/QD-UBND ngày 06 tháng S nám 2021 

cüa Uy ban nhân dan tinh Ba Rja - Vüng Tàu) 

Thirc hin Nghj quyt s 02-NQ/TU ngày 28 tháng 5 näm 2021 cüa Ban Chp 
hành Dáng bô tinh v chuyn di s, do thj thông minh gn vi câi cách hành chInh, 
Uy ban nhân dan tinh Ba Rja - Vüng Tàu ban hành Chuang trInh hành dng vi các 
ni dung nhu sau: 

I. THIJ'C TRANG UNG DUNG CONG NGH THÔNG TIN, TRIN 
KHAI xA DU'NG DO THI THÔNG MINH TA! T!NH BA RIA - VUNG TAU 
GIAI DOA.N 2016-2020 

(Kern theo Phii liic 1) 

II. MIJC TIEU 

1. Mic tiêu chung 

Dn näm 2030, Ba Rja - Vcing Tàu cci ban hoàn thin chuyn di s và hInh 
thành mô hInh do thj thông minh; d& mth can ban, toàn din hoat  dng quàn 1', diu 
hành cüa chInh quyn, hoat  dng san xut, kinh doanh cüa doanh nghip, phiiong 
thüc sang, lam vic cüa nguôi dan; kinh t s tth thành nn tang ct lOi thüc dy 
kinh t phát trin manh  me và xay dirng xã hi an toàn, nhân van, thjnh vu'çmg. 

2. Muc tiêu cii the 

a) Muc tiêu cu th dn nàm 2025 

- Dn cui näm 2021, 100% thu t'çic hành chInh dü diu kin duçic cung cp 
djch vu cong trirc tuyn muc d 4 và tIch hcip len Cng Djch vii cong tinh, kt ni 
vó'i Cng Dich vu cOng Quôc gia. Dn näm 2025, dat  90% djch v11 cong trirc tuyên 
müc d 4 dLrçc cung cp trên nhiu phuong tin truy cp khác nhau, bao gm Ca 
thit bj di dng; ti thiu 90% ngu1i dan và doanh nghip hài lông v vic giãi quyk 
thii tiic hành chInh; t' 1 h so giâi quyt thu tiic hành chInh dung hen dat  98%. 

- 90% h so cOng vic a cp tinh, 80% O cp huyn và 60% cap xã duc xir 
l trên rnôi tru'ing mang (trü h so cOng vic thuc phm vi bI mt nhà nuoc). 

- 100% báo cáo djnh k' (không bao gm ni dung m.t) cüa các co quan hành 
chInh nhà nuac duçic cp nht, chia sé trên h thng thông tin Báo cáo cüa tinh vá 
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kt ni, chia sé dü 1iu s vii h tMng thông tin Báo cáo cüa Chinh phü, phiic vii 
hiu qua hot dng quân 1, chi dao,  diu hánh. 

- Kho dtr 1iu dung chung và H sinh thai d 1iu m cüa tinh duc kk n& 
vâi các co si d 1iu quc gia v Dan cu, D.t dai, Däng k doanh nghip, Tj: chInh, 
Bâo him d phiic v1i phát trin chInh quyn s, ph%ic vii nguYi dan và pft triên 
kinh t - xã hti. 60% h thng thông tin cüa các s&, ngành, dja phi.rong có lien quan 
dn nguii dan, doanh nghip dã dim vào 4n hành, khai thác duçic kk ni, lien thông 
qua Nn tang tIch hçip, chia sé dü' 1iu cüa tinh. 

- Trên 50% hoat  dng kim tra, dánh giá cüa co quan quãn l nba rnthc dupc 
thirc hin thông qua môi tnthng s và h thng thông tin cüa co quan quán 1. 

- Ba Rja - VQng Tàu nm trong nhóm 10 tinh, thânh ph dn du cá nucc v 
müc d chuyn di s theo dánh giá cüa Bô Thông tin và Truyn thông thông qua 
Bô chi s Chuyn di s cp tinh. 

- Kinh t s chim trên 20% GRDP. TS'  trçng kinh t s trong trng ngành, 
linh virc dat  trên 10%. Nàng sut lao dng hang näm tang trên 7%. 

- T l h gia dInh có cap quang dat  90%. Ph cp djch vit mang di dng 
4G/5G và din thoai thông minh, Internet, hithng dn t l din thoai thông minh!1 00 
dan dat  100%. Trên 50% dan s vá 100% doanh nghip Co tài khoân thanh toán din 
tu. 

- Co ban hoàn thành mt s nhim v11 tr9ng tam trong xây dirng do thj thông 
minh cüa tinh, thông minh boa các 1rng diing trong quán 1, diu hành và các 1rng 
diing phc vi ngui dan, doanh nghip và du khách. Gn kt các djch v11 do thj thông 
rninh vi các djch v11 chInh quyn s& Tirng buâc chuyn quán l do thj tir truyn 
thng sang quán l trên dfi lieu s& 

b) Muc tiêu cu th dn näm 2030 

- 100% djch v11 cOng trirc tuyn muc d 4 disçic cung cp trên nhiu phuong 
tin truy cp khác nhau, bao gm Ca thit bj di dng; 95% ngui dan và doanh nghip 
hài lông v vic giãi quyt thu tiic hành chInh; t 1 h so giái quyt thu tiic hành 
chInh dung hçn dat  trén 98%. 

- 100% h so cong vic i cp tinh, cp huyn và cAp xâ du?c xir 1 trén môi 
truO'ng mng (tth h so cOng vic thuc phm vi bI mt nhá nuâc). 

- HInh thành dAy dü nn tang d lieu cUa do thj thông minh phiic v1j phát triên 
chInh quyn s& kinh t s và xã hi s& Dü 1iu duçc thu thp, chia sé rng khAp 
giüa các co quan nhà nuâc và phiic vi nglxäi dan, t chuc, doanh nghip. 

- 80% hoat dng kim tra, dánh giá cüa co quan quân 1 nba nuc duc thirc 
hin thông qua môi trithng s và h thng thông tin cüa co quan quân l. 
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- Kinh té so chim trên 30% GRDP. TST tr9ng kinh t s trong tiling ngành, 
rc dt trên 20%. Nang SUtt lao dng hang näm tang trên 8%. 

Ph cp djch vi mng Internet bang rng cap quang và djch vii mng di dng 
n tinh. T lé dan s có tài khoân thanh toán diên tili dat trên 80%. 

- Co bàn hoàn thành các ni dung tr9ng tam trong chuyn di s trên dja bàn 
tinh Ba Rja - Vüng Tàu. 

- Ba Rja - Vüng Tàu tim cn duçic vth các do thj thông minh trong khu vçrc 
và trén th gii dira trên 6 lTnh virc chili yu: Nn kinh t thông minh; Quãn trj thông 
minh; Môi tru'tling thông minh; Giao thông thông minh; Cu dan thông minh; Cuc 
sng van minh và mt s 1mb virc khác. 

III. NHIIM VIJ \TA GIAI pw.p 

1. Phát triên nên móng cho chuyên dôi so 

a) Chuyn di nhn thilrc 

- Chuyn di nhn thüc phãi b&t du tü nhQtn thüc cilia nguii dilrng du Các co 
quan, don vj v sü mnh, sçr cn thit, tinh cp bach cilia chuyn di s: 

+ Nguri dilrng dâu chu trách nhim trirc tip v chuyn di s trong co quan, 
to chüc, linh virc, dja bàn mInh phu trách; tO chuc ph bin, quán trit chili truong 
cilia Dàng, nâng cao nhtn thilrc cilia các cp üy dàng, chInh quyn, ngui dan và doanh 
nghip v sir cn thit và tInh cap bach cilia chuyn di s& Gn CáC miic tiêu, nhim 
vçi v chuyn di s, vâi nghj quyk, chin luqc, chucing trInh hành dng, mi1c tiêu, 
nhiêm vu phát trin kinh t - xã hôi, bão dam quc phông, an ninh cilia CáC cap, CaC 
ngành. 

+ Ngithi dung du Co quan, t chilrc, doanh nghip cam kt di mâi, cho phép 
thu nghim cal mâi, ilrng dung cOng ngh mri vi miic tiêu phát triên ben vüng, lien 
k& CáC thành phn khác nhau theo mô hlnh kinh t tun hoàn; thüc dy phát trin 
cOng nghip sang tao  trong ngành, linh V1rC, dja phuong mInh phii trách. 

- Tuyên truyn nâng cao nhn thüc v chuyen di s btng CáC hInh thilrc: 

+ T chilrc hi nghj, hi thâo, t9a dam ye chuyen di s nhm trao di kinh 
nghirn, nâng cao nhn thüc v chuyn di s. 

+ Xây dirng các chuyên trang, chuyên miic tuyén truyn v k hoach và kt 
qua thirc hin chuyn di s trên báo chI và phuong tin truyn thông dai  chiling, 

truyn thanh co s&... 

+ T chilrc tuyên truyn, pM cp k näng s& chuyn di s6 cho ngui dan vã 
doanh nghip. Tang cuè'ng sir tham gia cilia nguii dan và doanh nghip cüng tham 
gia gop , giám sat và silt dicing các djch vv, tin Ich do chuyn dii so mang 'ai. 
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- Lira chçn mt xãJphung/thj trân dé triên khai thu nghim cong tác truyên 
thông, ph bin các k5T näng s c bàn cho ngui dan, bao gôm các k' näng co bàn 
nhir: truy cp và s1r diing Internet, this din tü, mua ban trirc tuyn, thanh toán din 
tü, dch vii cong trirc tuyn và bão dam an toàn thông tin cá nhân. 

b) Phát trin ha t.ng s 

- Phát trin mang truyn s 1iu chuyên dung trong tinh mt cách thng nht, 
dng b và tin cy phiic vi cho Chuo'ng trInh Chuyn di s và mô hinh do thj thông 
minh. Dn cui nàm 2023, chuyn di toàn b mng din rng và h thông thông tin 
cüa tinh Ba Rja - Vüng Tàu sang sir diing giao thtrc Internet th h mói IPv6. 

- Xây drng Trung tam TIch hçip dtr 1iu cüa tinh có näng 1irc tInh toán cao, 
kt ni dng b, hoat dng tin cay, n djnh, dira trên cOng ngh din toán dam may 
và kin true siêu hi ti, dat  chun ti thiu Tier 3, thm phiic vi các h thong thông 
tin trên dja bàn tinh. Thuê dch v1i dM vói các dü' 1iu cn kru trit lâu dài và di,r phông 
thàm hoa. 

- Xây dçrng ha tng loT và trin khai tIch hp cam bin, irng dng cong ngh 
s vào các ha t.ng thit yu nhu: môi tri.thng, giao thông, an ninh trt tr, näng 1ung, 
nuc, quãn 1 do thj,... d chuyn di thành rnt b phn cu thành quan tr9ng cüa 
ha tang s& Các ni dung phát trin ha tng JoT phái bão dam hiu qua, phát trin 
cac h. tng dung chung, tránh du tu trüng 1p. 

c) Phát trin nn tang s 

- Tip tiic trin khai m& rng, hoàn thin Nn tang tIch hçp, chia sé dQ 1iu 
cüa tinh (LGSP), kt ni vâi Nn tang tIch hçp, chia sê dü 1iu quc gia (NGSP) 
theo Kin true ChInh quyn din t1r tinh Ba Ra - Vüng Tàu. 

- Xây dimg Nn tang do thj thông minh (SCP) dáp ung Kin trüc ICT phát 
triM do tM thông minh cüa tinh Ba Ria - Vüng Tàu nhm tIch hçp vâi các h thng 
thông tin dang 4n hành hotc s xây d1rng trong tu0ng lai. 

- TriM khai các nM tang tis Trung isong nhu: NM tang trao di djnh danh va 
xác th'çrc din tu quic gia (NIXA); Nên tang phát triM k5 nàng s quc gia; NM 
tang 1rng diing trên thi& bj di dng; NM tang QR Code lien thông; các nM tang phiic 
v11 chuyM di s trong t&ng ngành, linh virc u'u tiên... và các nn tang khác theo 
Danh miic nM tang ph%lc v chuyM di s quc gia do B Thông tin vâ TruyM 
thông ban hành. 

d) Bâo dam an toàn, an ninh mang 

- Xây dirng Trung tam giám sat, diM hành an toàn, an ninh mng (SOC) cho 
các h thng thông tin cüa tinh, k& n& vci các h thMg an toàn, an ninh mng quc 
gia. 



- Xây dmg quy trinh, quy ch 4n hành và thiic hin kim tra, dánh giá các 
thông thông tin cua tinh nhäm dam bao tinh cap nhât hen tue theo cac khuyên cao 

J an toàn, an ninh mng, các dánh giá rUi ro trong qua trInh giám sat h thng, các 
bao som phat hiên tan cong vao he thông 

/? - Thy vào ngành nghê hay nhóm dôi tuqng tham gia qua trInh chuyên dôi so, 
nghiên ciru xây dimg quy djnh mirc d tuân thu các chun mirc quc gia hay quc t 
v an toàn, an ninh mng. 

- Trin khai các chiiing trInh nâng cao nhtn thüc v an toàn, an ninh mng 
den can b, cong chüc, viên chüc trong Co quan nhà nuâc và các doanh nghip 
chuyn dM s, dng thyi trin khai c.p that theo djnh kS'  hang nám. 

- Xây dimg mng 1rni dam bão an toàn thông tin mng trên cc sâ duy trj, phát 
huy vai trô cüa t chuyên trách an toàn thông tin, di 1rng ciru sçr c và nâng cao 
chuyên môn, nghip v11 cho can bt an toàn thông tin, kt hçp vâi nhân sir phii trách 
cong ngh thông tin cüa các co quan, t chüc, doanh nghip. 

- Hoàn thin mô hInh bão dam an toàn thông tin mng bn lap; tham gia các 
chin djch dam bão an toàn thông tin mng và mng luâi üng cüu sir c an toàn 
thông tin mng quc gia do B Thông tin và Truyn thông phát dng, diu phi. 

- HcTp tác vai các tnthng dai  hçc, vin nghiên cüu, các doanh nghip lan trong 
nuac nghiên cuu và trin khai các k& qua nghiên cüu, các cong ngh mài v an toàn, 
an ninh mng, t chüc dào tao,  phát trin ngun nhân 1irc an toàn thông tin cüa tinh. 
Hçip tác vai cac co quan, t chirc an toàn thông tin trong và ngoài nuâc d hInh thành 
mng hxâi dam bão an toân thông tin rng khp. 

d) Phát trin ngun nhân hrc 

- B sung chüc näng, nhim viii tham muii v chuyn di s cho Sâ Thông tin 
vâ Truyn thông và phông chuyên mon tuong ang a c.p huyn. Kin toãn to chuc 
b may, di ngü can b, cong chic, vién chuc cong ngh thông tin a tirng co quan, 
don vj d dam bào lrc lu'cing nông c& tham mu'u Cong tác quân 1 và trrc tip 4n 
hành các h thng cong ngh thông tin, thrc hin chuyn di s& 

- Xây dirng, t chirc các chuong trInh dào tao  k5 näng ye chuyên dOi sO, phát 
trin chInh quyn s cho lãnh dao,  can b, cOng chüc, vien chüc trong Co quan nhà 
nithc nhtm nâng cao chtt Iuçing tham muu, ra quyt djnh và thirc hin nhim vii tot 
hon nhô ttn diing cong ngh s và thông tin, dti 1iu ducic cung c.p dy dü. 

- Lira ch9n, dào tao,  t.p hun di ngU chuyên trách v cOng ngh thông tin 
trong CáC co quan nhà nithc v chuyn di s cho các ngành, lTnh vijc, dja phuong; 
di ngü nay tip tic dào tao lai cho can b, cong chirc, vien chüc & co quan, don vj 
mInh và tra thành lire hrgng nOng ct d dn dat, t ehac và lan tOa tin trInh chuyn 
di s trong tinh. 
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- T chirc các khóa h9c, trao di v chuyn di s vói doanh nghip, truc hêt 
là nhQ'ng ngu?i chju trách nhim cüa doanh nghip; dào tto nâng cao kin thirc và 
k5 näng s cho ngithi lao dng trong các doanh nghip nhAm tang näng sut lao dng 
và dáp 1rng th.rçc các nhu cu phát trin cüa tInh. 

- Xây dirng k hoich dua chuing trInh chuyn di s vào dào tao  v kin thirc, 

k näng s cho các cp h9c. 

- Trmnh Hi dng nhân dan tinh ban hành chInh sách dãi ng can b chuyên 
trách cong ngh thông tin cht 1ung cao. Xây dimg k hoach thu hut, tuyn ding 
chuyên gia, ngui giOi trong 1mb virc cOng ngh thông tin v cong tác tai  các co 
quan nhà nuc thm tang cung ngun nhân lirc cho Chuong trmnh Chuyn di s 
và D an phát trin Do thj thông minh cüa tinh. 

e) Hp tác quc t, nghiên ciru phát trin 

- Tang cismg hçp tác, trao di kinh nghim, t chirc các hi thâo, dào tao  v 
chuyn di s và djnh hithng xây dçrng chInh quyn s vri các tinh và các nuó'c tiên 
tin trên th giii. 

- Các t chüc, doanh nghip cüa tinh hçp tác vfd các doanh nghip Cong ngh 
1rn trên cà nithc và trên th gi1i d nghiên c1ru, phát trin, chuyn giao cOng ngh 
mó'i, mô hInh m&i. 

2. Phát triên chInh quyên so 

Tip tic trin khai thirc hin Ngh quyt s 1 7/NQ-CP ngày 07 tháng 3 nãm 
2019 cüa ChInh phU v mt sO nhim v, giái pháp trong tam phát trin Chinh phü 
din tü giai doan  2019-2020, djnh hithng dn 2025 và trin khai Quyt djnh s 
749/QD-TTg ngày 03 tháng 6 näm 2020 cüa Thu tuâng ChInh phü phê duyt 
ChuoTig trinh Chuyn di s quc gia dn nàm 2025, djnh huàng dn nAm 2030; 
Quyt djnh 942/QD-TTg ngày 15 tháng 6 näm 2021 cüa Thu tung ChInh phü v 
phê duyt Chin luçic phát trin ChInh phü din ti.r huàng tii ChInh phü s giai don 
202 1-2025, djnh hithng den näm 2030. 

a) Phiic v11 nguôi dan và doanh nghip 

- Tich hçp các djch vii theo hithng ttp trung phiic v1i ngu?yi dan và doanh 
nghip; các 1rng diing, djch vi cong trirc tuyn cüa tinh chi cn si'r dung mt tài khoãn 
diäng nhp. 

- Trin khai các 1mg diing nh&m nâng cao sir tuong tác giüa chInh quyn và 
nguèd dan. Hoàn thin h thng tip nhn, xir 1 phân ánh, kin nghj, dánh giá su hài 
lông cüa nguñ dan, doanh nghip; tn diing các kênh xã hi d tuong tác và gia tang 
sir tham gia cüa ngu?ii dan. Thông tin huóng dn sü diing các 1rng d%lng, djch vii 
duçic cung cp d.y dü, thun tin truy cgtp. 
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- Phát trin, hoàn thin Cng Djch viii cong cUa tinh kt ni vi Cng Djch v1i 
g quc gia, phAn mm Mt ci'ra din ti1 cüa tinh d cung c.p các djch v11 cong 
tuyn müc d 4; dua toàn b các djch vii cOng trirc tuyn len müc d 3, 4; thirc 
thu tic hành chInh trên môi trumg din tir, s hóa kt qua giái quy& thu tiic 

h chInh theo quy djnh tai  Nghj djnh s 45/20201ND-CP ngày 08 tháng 4 nãrn 
020 cüa ChInh phü. 

- Ngithi dan vâ doanh nghip chi cung cp thông tin mt lan, các co quan nba 
nuâc phâi chia sé dtt 1iu vi nhau, không yêu cu ngiRii dan, doanh nghip cung 
cp nhiu thn. U'ng diing math  m cong ngh tn tu nhân tao  trong cung cp djch 
vii nhu trçY 1 ão, trâ l?yi tix dng. Khuyn khich ngithi dan sir dçing djch vçi cong trirc 
tuyn, truc ht xem xét giâm chi phi và thai gian cho nguñ dan khi thirc hin thu 
tiic hành chinh tr1rc tuyn. 

b) Nâng cao hiu qua hoat  dng cüa các ca quan nhà nuâc 

- Ing diing cOng ngh s d xây dirng, ban hành vâ t chu1te thirc hin các 
chinh sách, quy djnh t& han; d câi tin, thay di quy trInh tác nghip nhrn phçic 
vu ngii dan, doanh nghip t& han và nhanh han. 

- Xây dimg, hoàn thin phn mm üng diing và co sâ dft 1iu tai  các co quan, 
dan v; thuc hiên kt n&, chia sé thông tin, dO' 1iu gi0a các h thng thông tin ni 
ho và vôi các he thng thông tin khác nhm nâng cao hiu qua, cht lirçng giái quyêt 
thu tc hành chInh theo co ch mt cüa, mt cu1ra lien thông, cung cp djch vi cOng 
trirc tuyn; dam bâo kt ni, chia sé vi phn mm Mt cu1ra din tu1r và Cng Djch 
v cOng cOa tinh. 

- Xây dxng, hoàn thin h thong thông tin Báo cáo cüa tinh kt ni, chia sé dtr 
1iu vâi h thng thông tin Báo cáo cOa Chinh phO, báo dam phiic vit sir chi dao, 
diu hành cOa Uy ban nhân dan tith, Chu tjch Uy ban nhân dan tinh và chinh quyn 
các cp theo thè'i gian thirc. 

- Chun hóa, din tu1r hóa quy trInh nghip v1i xu1r 1 h so trén môi tru'ng 
rnng, biu mu, ch d báo cáo; tang cung gui, nhn van bàn, báo cáo din tu1r tIch 
hp chO k s giOa các co quan quán l nhà nu'óc, các t chu1rc chinh trj - xA hi và 
các doanh nghip; thirc hin s hóa h so, lu'u trO h so cong vic din tO' cOa các co 
quan nhà nithc theo quy djnh. 

- U'ng diing khoa h9c dO 1iu, trI tu nhân tao  d h trg ra quy& djnh dira trên 
xu1r l dO lieu ló'n và dO 1iu tIch hçrp toàn tinh. Trin khai mO hInh cong s& din tO', 
ap diung cong ngh d kim soát toàn din tO quãn 1 hath chinh cho dn quán 1 
cong vic, tao  thun 1i cho hoat dng kim tra, dánh giá cUa co quan quãn l nhã 
nuóc dugc thçrc hin thông qua mOi tnithng s và h thng thOng tin cOa co quan 
quân 1. Tnin khai các h thng lam vic tO xa phO hqp cho tOng di tuçing, hoán 
cânh khác nhau. 
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- Các Ca quan, dan vj áp diing các nn tang phiic vii chuyn di s quy rnô 
quc gia ducic trin khai tili trung ucing dn dja phuang và chü dng d xut giái 
pháp, 1mg diing chuyn di s trong ngành, linh vc do mInh quail i. 

c) Trin khai Kho d[i' 1iu dung chung 

- Trin khai cci si dü 1iu Dan cu Va cci si dit 1iu H tjch, trên cci s& do phát 
trin mi rng tich hçip các dü 1iu lien quan dn ngui dan nhu: y t, giáo dçic, báo 
him xã hi,... 

- ThVC hin tIch hçp cci s dtr lieu v Däng k doanh nghip, cci s& du 1ju v 
Thu, cci s& dtr lieu v Xut nh.p khu, hInh thânh mt cci si dü 1iu v doanh nghip 
tMng nht cüa tinh. 

- Hoàn thành xây dung cci si dü Iiu Dtt dai; xây dmg các cci si dü 1iu 
ngành tài nguyen và môi trung theo 1 trInh ducic ban hành tai  Quy& dnh s 
2178/QD-TTg ngày 21 tháng 12 näm 2020 cña Thu tithng ChInh phü. 

- Tiling bu&c xây dçmg, hoàn thin cci s dü 1iu chuyên ngành; t chirc khai 
thác Kho dft 1iu dñng chung, cci s& dtr 1iu chuyên ngành thông qua các nn tang, 
djch vi chia sé dir 1iu. 

d) Cung cp dir 1iu mO' 

- Cung cp thông tin, chia sé tài nguyen dir 1iu cho ngu?i dan và doanh nghip 
sir diing, giirp doanh nghip và nguii dan chili dng tim kim, sir diing, cp nht dir 
1iu và thông tin d phiic vii cho cuc song, cong vic kinh doanh và du tu, gop 
phn nâng cao chit luçmg sng và khuyn khich nguiri dan tIch circ tham gia giám 
sat, quân 1 các m.t hoat dng cilia chInh quyn, xä hi. 

- Doanh nghip tham gia hoat dng si:r diing dir 1iu mir d tio ra san phm 
giá trj mii dóng gop cho h sinh thai ilrng diing cilia tinh, gop phn thirc dy phát 
trin nn kinh t tn thilrc, xây drng và phát trin h sinh thai khii nghip. 

d) S hóa và sir diing dir 1iu hiu qua trong hoat dng cira chinh quyn 

- Thirc hin s hóa, b sung, cQtp nht dy dir, hoàn thin các cci sir dir 1iu, h 
thng thông tin quân 1 tti các sir, ban, ngành, huyn, thj xã, thành ph dtc bit là 
cci sir dci' 1iu nn tang nhu: nguiri dan, can b cong chilrc, doanh nghip; dir 1iu lu'u 
trir ljch sir, luu trir cci quail, k& qua thu t11c hành chInh và dii' 1iu chuyên ngành. 

- Xây dirng h thng quân 1, diu hành và khai thác van bàn bào dam kt ni, 
lien thông trao dôi van bàn din tir qua tat ca các c.p chinh quyn cira tinh, kt nái 
vó'i Triic lien thông van bàn quc gia và các ngun van bàn hành chInh cilia các cci 
quan nhà nuirc. Các h so din tilr v djch vi cong cn dugc quàn 1 btng các h 
thng quàn 1 h sci. 



9 

- Xây drng h thng thu thp và t chirc s hóa, li.ru trcr các báo cáo cña tinh 
ác dja phuang. Xây dirng h thng ti,r dng phân tIch van ban, báo cáo và dua ra 
hn djnh, thng kê ph%lc vit sir chi dao,  diu hành nhanh chóng, kjp thii. 

3. Phát trin kinh t s 

a) H trçY phát trin thucrng mti din tir 

- Triên khai thirc hin Quyt djnh s 645/QD-TTg ngáy 15 tháng 5 näm 2020 
cUa Thu tuâng ChInh phü phé duyt K hoach  tng th phát trin thuang mai  din 
tü quôc gia giai dotn 202 1-2025. 

- T chuc các s1r kin thuang mai  din tir thrnmg niên mang tInh kIch cu và 
ma rng cho boat dng thuang mai  din tr xuyên biên giói; tto môi truang cho các 
t chüc, doanh nghip quâng bá san phm và môi truông cho các mô hInh thuang 
mai din tir tiên tin d nguai tiêu dung trâi nghim, xây dmg thói quen, k näng 
thu'ong mti din t1r mai. T chüc kt ni giüa doanh nghip thucing mti din tir vói 
doanh nghip san xu.t theo trng ngành hang d tao  them các chui lien kt rnai. 

- Xây dirng gian hang "Made Ba Rja - Vüng Tàu" trên mt s san thuang mai 
din tü lón cüa Vit Nam và th giii. 

- Tang cuang xây dirng các h thng ha tng và djch vi nhm h trçY phát triên 
thuang mai  din tü. Thüc dy vic áp dung Nn tang ma dja chi buu chInh VPostcode 
trong boat dng thuang mai  din tü và logistics. 

- Nâng cao näng 1irc cho di ngü thirc thi pháp luQtt v thucmg mai  din t1r 
thông qua vic thuang xuyên t chüc bM duO'ng kin thuc và k näng thuong mai 
din tir. BM duO'ng k näng üng diing thuang mai  din tü dành cho h kinh doanh 
cá th, doanh nghip nhô và vüa. 

- Trang bj các phuong tin hin dai  d h trg vic theo dôi, giám sat, giài quyêt 
tranh chip, xu l vi pham các hoat dng thuong mai  din tCr; tang cithng kim tra, 
xir 1 nghiêrn vi pharn và cong khai kt qua trên mang Internet dôi vai nhüng tru'è'ng 
hçTp có don thu khiu nai,  t cáo cüa nguai tiêu dung. 

b) Thuc dy chuyn di s tai  các doanh nghip 

- Trin khai các hoat dng h trg doanh nghip nhô và vua, doanh nghip 
ngành ngh truyn thng, doanh nghip san xu.t chuyn di sang san xuât san phrn, 
cung cp djch vii trên các nn tang s& Tung buac thrc hin tái cu trüc doanh nghip 
trên co s& tii dánh giá 'ai  phuong pháp san xut, kinh doanh, dánh giá 'ai  chui giá 
trj, mô hInh kt ni vâi khách hang d ti,r chuyn di phuo'ng pháp san xut, kinh 
doanh cUa minh theo phuong thirc mài. 

- Tp trung trin khai hiu qua các giai pháp theo Lut h trV doanh nghip 
nhO và vua, trong do có giâi pháp v ngun vn, qu h trçi doanh nghip nhO va 
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vüa Va quan tr9ng nht là chinh sách cho phép doanh nghip sr diing qui khoa hpc 
cong ngh cüa mInh mt cách thun lçii d thirc hin chuyn di s. 

- Thñc dy chuyn dôi so tai các doanh nghip san xut cong nghip, thay dOi 
quy trInh san xut, tang cuèng áp dung các giãi pháp cong ngh hin di, sang tao 
ra các mO hInh san xut mi hiu qua hon và tirng buâc chuyn djch sang phucing 
thirc san xut môi. 

- Tang cuông mi quan h hçp tác giüa các hip hi thuc các ngành khác 
nhau d tranh thu sir h trç, giri thiu, chia sé các bài h9c và kinh nghim cüa doanh 
nghip khi thirc hin chuyn di s trên th gith và trong nithc. 

c) Kh&i nghip, di mdci sang tao 

- Tp trung xây dung Trung tam Di mi sang tto và khyi nghip huó'ng dn 
mic tiêu h trg, hotch djnh chuyn di s& di mi sang tao  trong doanh nghip và 
thiic dy hoat dng khâi nghip trén dja bàn tinh. 

- T chrc các chuo'ng trInh ph bin kin thüc v Cong ngh s, các mô hInh 
kinh t s di mói sang tao,  chia sé kinh nghim cüa nhung doanh nghip trong tü'ng 
ngành, linh v1rc dang thành cong nh các mô hInh kinh doanh sang tao  vOi cong 
ngh s& 

- IJu dãi, h trg các doanh nghip khó!i nghip phát trin Va khuyn khich các 
doanh nghip ló'n, truyn thng di du trong vic img dçing cOng ngh mi vào san 
xut thuong mai. 

4. Phát trin xã hôi s 

- Thüc dy chuyn di s xã hi, tQtp trung vào chuyn di k näng, tO chtrc 
các khóa h9c trirc tuyn ma, hçip tác vai các t chirc, doanh nghip lan d dào tao, 
tp hun, nâng cao kin thirc, k5 näng v cOng ngh s và chuyn di s& hInh thành 
van hóa s. Chun bj ngun nhân 1irc cho chuyn di s d phát trin xã hi s, 
khOng ai bj bO lai  phIa sau. 

- Trin khai áp diing mô hInh giáo ditc tIch h9p khoa h9c - cong ngh - 
thut - toán hçc và ngh thut, kinh doanh, doanh nghip (giao dc 
STEAMISTEAMISTEAIME), dào tao  ting Anh va k näng s1r dung cOng ngh 
thông tin, bâo dam an toàn thông tin tai  các cp hoc. Thçrc hin dào tao,  t.p hun 
hu9ng nghip d hçc sinh có các k näng sn sang cho môi truô'ng s& 

- Cung cp các khOa h9c dai  trã trirc tuyn ma (MOOCS) cho tht Ca nguai dan 
nâng cao khã näng tip cn giáo diic nha cOng ngh s, dao tao,  dào  tao lai, dào  tao 
nang cao k näng s& Ph cp vic thi trrc tuyn, cOng nhn giá trj cüa các chü'ng 
chi h9c trrc tuyn, xây drng Nn tang chia sé tài nguyen giàng day  và h9c tap, phát 
trin cac doanh nghip cong ngh phiic vii giáo dic hithng tai dào tao ca th hóa. 
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- Dánh giá các tác dng cüa cong ngh s dn xã hi d có các giài pháp chü 
giãm thiu ãnh hiRing tiêu c1rc cüa cong ngh s; ban hành các quy tc 1mg xir 

môi triRing s cho doanh nghip và ngiRñ dan. 

- Xây dirng k hoach, rà soát, trin khai phucing an dam báo pM cp djch v 
ng Internet bang rng cap quang trên toàn tinh. Khuyn khich các doanh nghip 

thI dim, nhân rông viêc xây dung, phát trin mtng 5G trên dja bàn tinh, tiên tói pM 
cp djch vii mng di dng 5G. Tham gia vao chucing trInh qu& gia, phi hçip vi 
các doanh nghip trin khai chucing trInh pM cp din thoui di dng thông minh. 

- Thüc d.y phát trin không dung tin mat trên dja bàn tinh, trithc tiên là di 
vâi can bO,  cong chüc, viên chüc; xay dimg các chuung trInh khuyn khIch irng dung 
các giãi pháp thanh toán trçrc tuyn trong xã hi; nâng cao t l ngiRii dan và doanh 
nghip có tài khoân thanh toán din ti'r. 

- PMi hop, khai thác hiu qua mng lithi bu'u chInh cong Ich d M trq nguô'i 
dan tip cn các djch vi s, dc bit là vüng sâu, vUng xa, các di tugng yu th 
trong xã hi. 

5. Chuyn di s trong mt s ngành, linh vrc 

a) Chuyn di s trong y t 

- Nâng cp ht tang k thu.t và h tMng thông tin cüa các co sâ y té d có môi 
truè'ng s cho bnh an din tir hoat ding. Các bnh vin tuyn tinh hoàn thành h 
tMng bnh an din tir vào näm 2025, tin tii hoàn thành bnh an din tir trên toàn 
ngành y t cüa tinh vào näm 2030. Các Co s& y t xây dirng Co si dü 1iu cüa rnInh 
phc vi.1 cho khám, chüa bnh và cung cp dt 1iu cho trung tam dtt 1iu y t cüa 
tinh, chü trçng tó!i các h dU 1iu chuyên ngành. 

- Xây dirng và trin khai h tMng M so siirc khOe cá nhân theo mu do B Y 
t ban hành, dam bâo 95% ngu?i dan có hè so slc khOe din tir vào nàm 2025. Phát 
trin các ung diing cung cp kin thirc phông bnh, khám bnh và chãm soc süc khóe 
d ngiRii dan có th tra cüu thông tin d dàng, hiu qua. 

- Xây dirng h tMng chám soc sue khóe và phông bnh thông minh, gop phn 
thirc hin thành cong chuo'ng trInh süc khóe tinh Ba Rja - Vüng Tàu. 

- Trin khai str diing rng rài các h tMng M trçi khárn, chüa bnh thông minh 
vi bnh an din t1r tai  các bnh vin. Trin khai phn mm quàn 1 hott dng các 
trtm y t có kt Mi vó.i các bnh vin tuyn tinh d lam co SO cho khám chtta bnh 

tix xa. Muc tiêu dn näm 2025, có it nht 25% o S& khám cha bnh ti tinh Ba Rja 
-  VUng Tàu có djch vii chäm sóc, khám, cha bnh tir xa. 

- Trin khai vic quàn 1 s ngành y t cüa tinh và cung cp dft 1iu y t m0 
cho ngiRii dan. Trin khai h tMng thu thp dU lieu y t và su ding hiu qua các 
cOng cii phân tIch dü 1iu khám, chüa beth, quàn l thMc, nhân lirc, trang thit bi... 

1 
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- Phát trin nhân lirc chuyên trách v cong ngh thông tin và thu'ông xuyên b 
thc kin thirc sü ding cong ngh s cho can b, nhân viên ngành y t cüa tinh. fy 
mtnh nghiên ci'ru, phát trin, irng diing cong ngh thông minh trong y t. v&i sr kt 
hçip vci các tru&ng, vin nghiên ctru, doanh nghip; uu tiên b trI ngân sách cho các 
d tâi nghiên ciru y th thông minh. 

b) Chuyn di s trong giáo dic, dào tao 

- Nâng cao nhtn thüc v chuyn di s trong giáo dc dn di ngü giáo viên 
và h9c sinh; nâng cao üng dicing cong ngh thông tin cho giáo viên và can b quãn 
1 giáo diic qua chucing trInh tp hun, bi du'Ong thithng xuyên. 

- Xây dirng ha thng cOng ngh thông tin cho ngành giáo dc và dáo tao  theo 
huing hin dai,  thit thirc vâ hiu qua. Dn nàm 2025, 100% trung h9c duc k& 
ni du&ng truyn bang thông rng; 100% hc sinh, sinh viên các cp dugc tip cn 
Internet và kho h9c 1iu tr1rc tuyn; xay dirng thu vin s và h thng hçc tric tuyên 
tai các tru&ng dai  hçc, cao ding và c si giáo dic ph thông. 

- Dy manh  11mg dng cong ngh s và các nn tang s d di mi ni dung, 
phuo'ng pháp day  và hoc, kt h?p  hc trên 1p  và h9c trirc tuyn, kim tra và dãnh 
giá kt qua day và h9c vâi các nn tang giáo diic mdi. Dn 11am 2025, 100% các 
trumg hçc, cci si giáo diic có trang thông tin din t11 cung cp nhüng thông tin v 
cci s& 4t cht, chuoig trInh hoc, di ngU giáo viên, giãng viên. 

- Trin khai h thng thông tin quãn 1 giáo dc bao gm: co s dü 1iu giáo 
diic cüa tinh k& ni, lien thông vri h thng thông tin cüa các trumg và sir ding 
cong ciii phân tIch dt 1iu d quàn 1 hoat dng giáo dçic; trin khai h thng h9p, 
hi thâo, tp hun qua mng. Dn näm 2025, 100% tru&ng h9c, ca sâ giáo diic i1mg 
diving cong ngh thông tin trong quân l, quãn trj nba trithng, tr quãn 1 hc sinh, 
sinh viên, giáo viên, can b dn qua trInh h9c tap,  thai khóa biu. 

- Trin khai áp dicing mO hInh giáo dc tIch hçp khoa h9c - cong ngh - k 
thutt - toán h9c và ngh thutt, kinh doanh, doanh nghip. 

c) Chuyn di s trong giao thOng, vn tâi 

- Phát trin h thng giao thông thông minh, tp trung vào các h thng giao 
thông do thj, các dithng cao tc, quc 1. Mi phucing tin 0 to s11r ding tài khoân 
thu phi din t11r d thanh toán da mitc dIch cho các djch vi giao thông duing b. 

- Chuyên di s vic quãn 1 k& c.0 ha tng giao thông di vói cong tác quy 
hoach, du tu xây drng, cOng tác bão trI, cOng tác quãn 1, th chüc khai thác, si~ dung 
h thng ha tng k thut giao thông. 

- liJng diing cong ngh thông tin di vâi nhim vii quãn 1 h thong giao thông 
duô'ng thñy, h thng kt cu ha tng k5 thuat, các cong trInh giao thông ththng thüy 
va phrrcrng tin vn tâi du&ng thüy ni dja trên dja bàn tinh. 
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- Chuyn di vic quãn 1 cong tác dào tio, sat htch, cap, di giy phép lái xe 
môtô; quân 1 ngti?ii diu khin phucmg tin; quân 1 các hInh thirc giao thông 

g cong nhu: xe but, taxi,... 

d) Chuyn di s trong logistics 

- Chuyn di ha thng logistics nhu: cáng bin, câng thüy ni dja, hang không, 
khovân... 

- Xây drng bàn d GIS v logistics, tmg bithc thit 1p dông b nên tang giao 
dich so ye logistics dé dáp üng thu c.0 doanh nghip và cong tác quãn l nhà nithc. 

- Xây dirng và lam dy dü phiên bàn s cüa h thng logistics din dt trng 
thai thuc t.t cã các cong doan  cüa chui djch vi logistics: San xut - Bao bI, dan 
nhãn - Chirng nhtn xut xü - V.n chuyn ni dja - Hãi quan - Kho bãi - Cãng, bc 
xp - Vn tâi quc t - Kim tra - Giao nhn. 

d) Chuyn di s trong tài nguyen và môi trung 

- Hoàn thành xây dimg các ci s dü lieu theo Quyt djnh s 2178/QD-TTg 
ngày 21 tháng 12 näm 2020 cüa Thñ tithng ChIth phü v phê duyt Dé an "hoàn 
thin co so' dü' lieu tài nguyen và môi truO'ng kt ni lien thông vñ các h thng 
thông tin, Co s lieu cüa các b, ngành, dja phucmg". 

- Triên khai các giài pháp thông minh trong quan träc, giám sat, quãn 1, xir 
1 sir cô môi trir?Yng, cành báo srm thiên tai. Xây dirng h thng giám sat thu gorn 
cht thai rn thi gian thirc. Xây dmg h thng tInh toán dft lieu quy hoach rnOi 
truOng cho phát trin bn vtmg. 

- Xây drng các h tMng di,r báo, h trV ra quy& djnh. Ong diing cong ngh 
vin thám, v tinh bàn d 3D trong quãn l ngành tài nguyen và môi tru'mg. 

e) Chuyn di s trong du ljch 

- Xây dirng các giãi pháp v du ljch cho mçi khách du ljch tü khi tim hiu, dt 
chân dn và thi di khOi tinh: Tip cn Internet tc d cao tü khi dtt chân den da bàn 
tith; khuyn khIch các dim du ljch cung cp các dch vi Internet không day min 
phi cho tht ca khách du ljch. Nôi dung v dim dn, san phm, djch vi,i du ljch duc 
chun boa thm cung cp thông tin t& tht dn khách du ljch. Xây dirng các 1rng 
dung h trG khách du ljch, irng dung cOng ngh thrc t ào, cong ngh trI tu than 
tao và các cOng ngh m6i khác nhm dim dn thiThg djch vii t& nhât v trài nghim, 
tin dung, tang giá trj và sue hp dn di vâi khách du ljch cüng thu các dim dn 
du ljch. Dy math  các djch vi thanh toán trirc tuyn qua vi, the ngân hang trirc tuyên, 
QR Code,... i tt câ các dim dn du ljch. 

- Xây drng và trin khai giâi pháp du ljch qua hInh ânh déi vi nhfrng di tIch 
ljch sü quan tr9ng cüa tinh, qua do cung cp thO'ng thông tin chInh thng d16i vó'i 
thüng vn d v van hóa, ljch sir. 
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- Xây dimg các h thng giám sat an ninh, an toàn tt'x xa, trung tam thông tin 
và diu hành du ljch tai  các dim dn du ljch, dam bào h trg khách du ljch 24/7 
trong m9i tnrèng hcip cn sr trçl giüp, khtn cp. 

- Thüc dy chuyn di s cho khách sn và ca si luu trü nhm dat  hiu qua 
cao trong vic quail 1 dt phông, quàn 1 khách san  mci lüc, mci nai; kt ni vâi 
thiu dai  1 du ljch trirc tuyn trong nuc và quc t, tao  them co hi m rng thj 
trithng và tang doanh thu, gop phn nâng cao khà nãng canh  tranh cho các doanh 
nghip du ljch. 

- 100% cong tác quail l lien quan dn du ljch dugc din t1r hóa, s boa. 

g) Chuyn di s trong tài chInh - ngân hang 

- Các chi nhánh ngân hang thuang mai  trên dja bàn tinh cung cp djch vi ngân 
hang s theo hithng phát trin da dang các kênh phân phi, di mOi sang tao,  tr dng 
hóa quy trmnh theo chi dao  cüa Ngân hang Nhà nuâc Vit Nam và cüa Hi s&; tang 
cithng kt ni ngân hang, thüc dy xây dirng h sinh thai phiic vi,i tài chInh - ngân 
hang trén dja bàn tinh. 

- DAy math  1rng diing cong ngh s, tang cuông dM mâi sang tao  trong thit 
k và phân phi san phAm, djch vi tài chInh theo hu&ig dcin giàn, tin igi, d s1r 
diving, giãm chi phi, phü hcp v&i thu cAu và khâ näng chi trà cüa mi ngithi dan, 
doanh nghip. Dua djch vii tài chInh - ngân hang dn gAn han nhung di tuçlng vüng 
sau, vüng xa, chua có khà nàng tip cn hoc chua duçic ngân hang phiic vii dira vào 
sir di mâi sang tao  cña cOng ngh. 

h) Chuyn di s trong nông nghip 

- Phát trin nông nghip cong ngh cao cüa tinh theo huó'ng chii tr9ng nOng 
nghip thông minh, nông nghip chInh xác, tang t' tr9ng cña nông nghip cOng ngh 
s trong nn kinh t. 

- Thrc hin chuyn di s trong nông nghip dra trén nn tang di lieu. Ttp 
trung xây dirng các h thng dui 1iu 1rn cüa ngành nhu: dAt dai, cay trng, Vtt nuôi, 
thüy san; 1mg diing cong ngh s d tir dng hóa các quy trInh san xuAt, kinh doanh; 
quãn 1)2, giám sat ngun gc, chui cung 1rng san phAm d mi ngix?ii nOng dan du 
có khâ nàng truy c.p, khai thác, sir diing hiu qua. 

- Xem xét thi'r nghim trin khai sang kin "Mi nông dan là mt thuong nhân, 
mi hcp tác xã là mt doanh nghip irng dçing cOng ngh s&' vâi mic tiOu mi nOng 
dan dirçic djnh huàng, dào tao  1rng dung cOng ngh s trong san xuAt, cung cAp, phân 
phi, dir báo v nông san, dAy manh  phát trin thuang mai  din tü trong nOng nghip. 

- Thirc hin chuyn di s math  me trong cOng tác quail 1)2 d có các chInh 
sách, diu hàth kjp thii phát trin nOng nghip nhu: dir báo, cành báo thj truô'ng, 
quàn 1)2 quy hoach. 
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i) Chuyn di s trong cong nghip, näng lucing, thu'ang mai 

- H trçY doanh nghip chuyn di s trong linh vrc san xut cong nghip theo 
g chñ trçng phát trin các trii cot: xay drng chin 1uçic và Co cu t chrc thông 

khuyn khIch doanh nghip xây d%rng nhà may thông minh, v.n hành thông 
inh, phát trin các san phrn thông minh. 

- Chuyn di s trong quàn 1', vn hành và khai thác ha thng khu cong nghip 
nhäm nâng cao chit lixqng phic vu san xut, kinh doanh, cung cAp các djch vi thông 
minh cho di an thu cAp hin tai  va së du tu trong khu Cong nghip, nâng cao näng 
hrc canh  tranh, thu hCt dAu tu' vào các khu cong nghip trên dja bàn tinh. 

- Chuyn di s trong linh virc näng lucing cUa tinh, uu tiên cho hai m1ic tiêu 
là tit kim nàng hrçing và phát trin các phucmg an khai thác näng hrçing tái tao 
trong mt do thj thông minh. 

- Chuyên dM s trong lTnh vrc thung mai,  tp trung phát trin thuong mai 
din tü, kt ni d tao  them các chui lien kt rnâi giüa doanh nghip thuong mai 
din tü vâi doanh nghip san xuAt theo tüng ngành, xiic tin thuong mai  din tcr... 

6. Phát trin do thi thông minh 

- Trin khai có hiu qua K hoach trin khai thirc hin Quyêt djnh so 950/QD-
TTg ngày 01 tháng 8 näm 2018 cUa Thu t'irâng Chinh phU phê duyt Dê an phát triên 
do thj thông minh bn vüng Vit Nam giai doan 2018-2025 và djnh huàng dn 2030 
trên dja bàn tinh Ba Rja - Vüng Tàu duqc phé duyt tai  Quy& djnh so I 00/QD-
UBND ngày 14 tháng 01 näm 2021 cüa Uy ban nhân dan tinh. 

- Triên khai Dê an phát triên do thj thông minh tinh Ba Rja - Vüng Tàu giai 
doan 2020-2022, djnh hmng dn näm 2025, tAm nhIn dn nàm 2030 theo Nghj quyt 
s 11 2/NQ-HDND ngày 13 tháng 12 näm 2019 cüa Hi dông nhân dan tinh duçic 
phê duyt tai  Quyt djnh s 71 6/QD-UBND ngày 22 thãng 3 näm 2021 cüa Uy ban 
nhân dan tinh. 

- 1Ju tiên, tp trung trin khai các nhim vv, dir an "Xây drng Kin trCc cong 
ngh thông tin - truyn thông (ICT) phát trin Do th thông minh tinh Ba Rja - Vüng 
Tàu"; "ChuAn hóa cAu triic d lieu trên nn tang ICT, s hóa dü lieu, tin tâi hInh 
thành kho dir 1iu s cüa tinh"; "Xây drng, phát trin h thông ha tang k9 thut ICT 
sn sang, dü diu kin ti thiu cho phát trin các djch vv do thj thông minh"; "Xây 
dirng Trung tam giám sat, diu hành Do thj thông minh tinh Ba Rja - VUng Tàu" lam 
nn tang cho viêc xây drng, trin khai các djch viii, tiên Ich, quàn 1' thông minh trén 
các ngành, linh vrc: giáo duc, y t, tài nguyen, môi truOng, du ljch, giao thông và 
dam bão an ninh trt tr... phiic vt phát trin do thj thông minh giai doan 2021-2025. 

- Xây drng, trin khai h thng quãn 1', diu hành do thj thông minh tai  thành 
ph Vung Tàu. 
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(Kern theo Phi lyc 2. Danh myc các nhirn vy trQng tarn Chuv'ng trInh hành 
dóng thu'c hiçn Nghj quylt cia Ban Chap hành Dáng bó tinh ve chuyén dôi s, do 
thj thông minh gn vâi cái cách hành chInh). 

tV. NGUON KINH PH! THçC HIN 

- Ngân sách nht nuoc; 

- Ngun dâu tix cüa doanh nghip, khu virc tir nhân, cong  dng; 

- Các ngun kinh phi hçp pháp khác; 

- Ngun kinh phi dixqc d lai  theo quy djnh cüa các dan vj. 

V. TO CHU'C THVC HIN 

1. Ban Chi dao Chuyn di S6 cüa tinh 

Ban Chi dao  Chuyn d6i s6 tinh (co quan thumg trirc là Sâ Thông tin và 
Truyên thông) thuäng xuyên cp nht, theo dOi, chi dto, don d6c tin d thirc hin 
các nhim vii cüa Chixang trInh hành dng; djnh kS',  dt xut t6 chüc hpp Ban Chi 
dao d kjp th?i tham mixu 1:Jy ban nhân dan tinh, Chü tjch Uy ban nhân dan tinh giài 
quyt, tháo g nhirng khó khan, vuông mc cüa các co quan, don vi,  dja phucing 
trong qua trInh trin khai thirc hin nhim v1i. 

2. S Thông tin và Truyn thông 

- Lam co quan dtu mi, chuyên trách, dóng vai trô dn dt chuyn di s cüa 
tinh; theo dôi, tng hcip tInh hInh trin khai chuyn d6i s6 cüa các sâ, ban, ngành, 
dja phuong; chü dng nAm bAt các khó khan, vuàng mAc có khã nãng ãnh hu'àng 
dn chAt Iixçmg, tin d cüa Chirong trInh Va phi hçp vâi các s&, ban, ngành, dja 
phirong tIm phirong an giãi quyt, báo cáo, tham mini Uy ban nhân dan tinh xern 
xét, quyêt djnh. 

- Tham gia vi các co quan, don vj, dja phucmg ngay sau khi Chuong trInh 
hành dng duçc ban hành d hiróng dan, dnh hiró'ng cho t1rng ngành, d:a  phixcing 
xây dirng k hoach trin khai thirc hin và có kin bAng van ban truâc khi ban hành 
nhAm bão dam tinh th6ng nhAt, d6ng b. 

- T6 chCrc trin khai cong tác tuyên truyn các ni dung và kt qua trin khai 
Chuong trinh Chuyn dM s6 cüa tinh. 

- Chü trI trin khai nhim vii l6ng ghép tiêu chj dánh giá v chuyn d6i s6 vào 
Quy djnh dánh giá img diing cong ngh thông tin trong các sâ, ban, ngành, dja 
phuong trén dja bàn tinh Ba Rja - Vüng Tàu. 

- Chñ trI, phi hçip Sâ Ni vi và các co quan lien quan rà soát, tham mu'u kin 
toàn t6 chüc b may, nhân sçr các phông, ban chuyên mOn, don vl trixc thuc Si Thông 
tin và Truyn thông d dam bão thirc hin nhim vii duc giao v chuyn di s6. 
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3. S& Khoa hQc và Cong ngh 

- Triên khai dng b, kip thai khung pháp 1' và h thông chInh sách ye ho trq 
nghip, khôi nghip sang tao,  sâ hüu tn tue; các quy djnh v sir diing Qu9 

trin khoa h9c và cong ngh cUa doanh nghip phic vi chuyn di so. 

- Xây dirng Chuong trInh khoa hçc và cong ngh h6 trçi doanh nghip giai 
doan 2021-2025 theo tinh thAn dt phá, huàng dn doanh nghip; thüc day các boat 
dng nghiên cü'u, üng dung khoa hoc, cong ngh và di mi sang tao  nâng cao näng 
suât, chAt lixç'ng, tp trung vào các h thng quàn 1, mô hmnh, cong cii cai tin näng 
suAt dira trên nn tang s và di mài sang tao. 

4. S& Ni vu 

- Tham mu'u chInh sách dai ng, k hoach thu hut nguôn nhân hrc cong ngh 
thông tin trInh dt cao phc vii chuyn di s cUa tinh. 

- Chü trI trin khai nhim vii 1ng ghép tiêu chi dánh giá v chuyên dôi s vào 
Bô chi s6 theo dOi, dánh giá, xp hang kt qua cài cách hành chInh cüa các ca quail, 
dan vj, dja phuang trên dja bàn tinh. 

- Chü trI, phi hcip Sâ Thông tin và Truyn thông, Uy ban nbân dan các huyn, 
thj xã, thành ph và các ca quan lien quan tham mixu b sung chirc näng, nhim vi 
v chuyn di s cho S Thông tin và Truyn thông và phông chuyên mon tuang 
irng cAp huyn; phM hçp các cc quan, dan vj rà soát, kin toàn to chüc b may, 
di ngü can b, cong chirc, viên chirc cong ngh thông tin ô tüng ca quan, dan vi dê 
dam bào hrc hxcng nông ct tham muu cong tác quán 1' và trrc tiêp Vtfl hành cac 
h thng cong ngh thông tin, thirc hin chuyên dôi s& 

5. S Ngoi vçi 

Chü tn, phi hcrp vâi các ca quan, dan vj lien quan tO chirc triên khai các ni 
dung hccp tác quc t ye chuyên dôi so. 

6. Sr Tài chInh 

Can cr khá näng can di ngân sách, phi hçip vâi Si Thông tin và Tnuyên 
thông trInh cAp thAm quyn b trj kinh phi d trin khai Chuang trInb Chuyn di 
s di vi các nhim vii chi thuc ngun ngân sách tinh (nguôn vn sr nghip). 

7. S& Kê hoach và Dâu tu 

Tham mu-u cAp có thAm quyn xem xét, b6 tn ngun v6n dAu tu phát triên dê 
thc hin Chuccng trmnh nay. 

8. Thu trtnrng các s&, ban, ngãnh, Chü tich U'v ban nhin dmn các huvên, 

th xã, thãnh ph 

- Các Sâ ngành, dja phuang (ngay sau khi Chuang trInh hành dng ducic ban 
hành) có trách nhim phi hcip chat chë vâi Sâ Thông tin và Truyên thông xây drng, 
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tham vtn fr kin và ban hành k hoch t chirc trin khai các nhim vii cüa ngành, 
dja phuang mInh, bão dam hoàn thành mic tiêu, 1 trInh theo Chucrng trmnh hành 
dng; g1ri Sâ Thông tin và Truyn thông tng hçip, theo dôi, giám sat, báo cáo Ban 
Chi dto Chuyn di s tinh. Thôi gian hoàn thành sau 30 ngày kê tü' ngãy 
Chtro'ng trinh hành dng ban hành. 

- Co trách nhim phi hcp vói các Co quan, don vj khác trong vic thirc hin 
các dir an lien ngành, các di,r an nn tang, cong ngh dung chung cüa tinh, dam báo 
tjnh dng b, kt n6i và chia sé d& 1iu. 

- Djnh k' hang qu' gui báo cáo tinh hInh trin khai Chxong trInh hánh dng 
nay v So Thông tin và Truyn thông d tng hçp, báo cáo Uy ban nhân dan tInh. 

9. Các doanh nghip vin thông trên dla  bàn tinh 

Tham gia triên khai các nhim vii, giãi pháp tto nn móng chuyn di s, phát 
trin chinh quyn din t1r cüa tinh. Chu dng thirc hin chuyn dM s trong hoat 
dng cüa doanh nghip, phát trin ha tAng s& nn tang s, lam chü cong ngh, dam 
báo an toàn, an ninh mng. 

10. Trách nhim cilia doanh nghip 

Can cü djnh huOng trong Chixong trInh hành dng nay dê chü dng xay dimg 
và thrc hin chuyn di s trong doanh nghip mmnh, nhAm nâng cao hiu qua hoat 
dng, nãng hrc canh  tranh. 

11. Trách nhim cilia cong dng 

Cong dng dan Cu, to dan ph, h gia dInh, các t chirc, Ca nhân chili dng, 
tIch crc nâng cao các k5 näng üng ding cong ngh s, nâng cao nhân thOc v chuyên 
dôisô. 

Trong qua trInh trin khai thiyc hin, các co quan, don vj chü dng rà soát, báo 
cáo Uy ban nhân dan tinh (thông qua SO Thông tin và Truyn thông) các vuOng mAc, 
khó khãn (nu co) và d xuAt c.p nht, diu chinh, b sung Chuong trInh hành dng 
cho phO hçp vOi tInh hInh thirc th.i. 



Phii 1i.c 1 
THIC TRNG IJ'NG DUNG  CONG NGH THONG TIN, TRIEN KHAI 
XAY DUNG DO THI THONG MINH T31 TINH BA RIA - \TUNG TAU 

GIAI DOAN 2016-2020 
(Kern theo Quyètdjnh sá0,/QD-UBND ngày  06  tháng nàrn 2021 

cüa Uy ban nhán dan tinh Ba Rja - Vüng Tàu) 

I. Hi TANG KY THUAT PHUC VIJ UNG DUNG  CONG NG1T1 
THONG TIN 

- Trang thit bj phiic vii nhu câu lam vic cüa các Ca quan dan vj dugc dam 
bào. Hang 11am, Uy ban nhân dan tinh du b trI ngun kinh phi dam bào vic rnua 
sam, nâng cp, thay th các thit bj theo quy djnh. Dáp üng chi tiêu duy trI 100% 
can b, cong chüc c.p tinh, huyn dugc trang bj may vi tInh và các thit bj tin h9c 
cn thit d lam viêc. 

- Mng truyn s lieu chuyên dung dang dirçc các ca quan, dan vi duy trI d 
dáp ung vic van hành, kt ni các 1mg dçrng dung chung, nhu: phn mêm mt cira, 
quãn l van bàn và diu hành... và dam bâo an toàn, an ninh thông tin trong qua trInh 
trao di, giri, nhn van bàn trên môi trumg mng. 100% các co quan, dan vj dêu kêt 
ni duing truyn s 1iu chuyên dung vi t& d bang thông 30Mbps di vói Trung 
tam TIch hçip dft 1iu cüa tinh, 10Mbps di vó'i các s, ban, ngành và cap huyn, 
4Mbps d& vth cp xã. 

- Trung tam TIch hcip dü lieu cüa tinh dä duçc dua vào 4n hành ti'x qu 
IV/20 19 theo cong ngh din toán dam may và dt ti Cong ty QTSC Telecom nhm 
phiic vi nhu cu sir diing, phát trin cUng nhu dam báo an toàn thông tin theo quy 
djnh. 

- H thông Hi nghj truyên hInh trirc tuyn cüa tinh: dà triên khai và dua vào 
s1r dung Du an ma rng h thng Hi nghj truyn hInh trirc tuyn kt ni tr cp tInh 
dn cp xã, bao grn 51 dirn cu s1r diing thit bj (trong do 33 dim cAu theo dir an 
thuê dch viii hi nghj truyn hInh, 18 dim cu hin CO cüa các ca quan, don vj kMi 
dâng và nhà nithc) và ti da 50 dim cu có th 5ir diing phn mm hp trirc tuyn. 

II. IYNG DUNG  CONG NGH THONG TIN TRONG NQI BQ CO 
QUAN NHA NIJ'OC 

1. Ung dçrng phân mm Quãn 1 van ban và diêu hành 

Phn mrn Quàn l van bàn và diu hành dã duoc du tu mai theo hInh thirc 
thuê dich vi và trin khai dn 21 s0, ban, ngành; 08 UBND huyn, thj xã, thành pM; 
82 xã, phung, thj trn và mt s ca quan cap tinh, don vj trirc thuc cap s&, cap 
huyn. Hoàn thanh chi tiêu 100% ca quan nhà nuac sr dçing phn mém và chi tiêu 
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100% các van bàn h so không mt trInh Uy ban nhân dan tinh; 80% các van bàn, 
h so trao di giUa các Co quan, don vj duçc thirc hin hoàn toàn dithi ding din tü. 

Phn mm duçic kt ni vào Tric kt ni, lien thông cüa tinh, dáp lrng viêc 
lien thông 04 cp (Trung uong-Tinh-Huyn-Xâ), dáp irng các yêu càu cüa ChInh phü 
và B Thông tin và Truyn thông. Hin ti, trên 95% van bàn duçic phát hành thông 
qua phn mm, trir mt s van bàn mt và van bàn dc thü, to diu kin thun 1ci 
cho viêc tim kim van bàn và luu trQ h so. 

2. Ung diing chfr k so, chu'ng thir s 

100% các so, ban, ngành, UBND cp huyn, dtp xà và các don vj du dã duoc 
cp phát. Dn cui nàm 2020, Ban Co yu ChInh phü dã cp phát 1.457 chit k s 
cho cá nhân và 445 chirng thu s cho t chüc là CáC co quan, don vi trên dja bàn 
tinh, phiic vii vic k s các van bàn din tir. 100% các co quan, don vj sir dung chü 
k s trên phn mm quàn l van bàn và diu hành; các h thng thông tin cüa kho 

bac, bâo him xã hi... 

3. Thir din tfr cOng viii 

H thng Thu din tir Cong vi,i cüa tinh dáp 1rng các yêu cu v tInh näng, tiêu 
chun k thut và dang hoat dng n djnh. Tng s hp thu din tir cüa tinh hon 
6.000 tài khoàn, hu h& thu cong v11 cüa CBCCVC và cüa các co quan tü Cap tinh 
dn cp xã du dã duçic cp dy dü; dáp irng chi tiêu 90% CBCCVC sir diing thu 
cong vi1 trong trao di cong vic, gop ph.n tit kim thoi gian, giy to, trao di cong 
vic nhanh chóng, thun tin. Ngoài ra, vic sü diing thu cong vi cüng dam bâo v 
an toàn, báo mt thông tin. 

4. Các h thông thông tin, co s& dii' 1iu chuyên ngành 

Các h thng thông tin, co sâ dt lieu chuyên ngành cüa các co quan, don vi 
dA du'çic trin khai và dua vào si:r diing nhm phiic v cong tác chuyên môn; gop 
phn nàng cao chat luçmg hoat  dng quân l và diu hành. Dn cui nàm 2020, các 
so, ngành: Giáo diic và Dào tao,  Lao dng - Thuong binh và Xã hi, Nông nghip 
và Phát trin nông thôn, Tài chinh, Tài nguyen và Môi truong, Tu pháp, Thông tin 
và Truyn thOng, Du ljch, Van phOng UBND tinh, Thanh tra tinh, Ban Dan tc tinh... 
dã trin khai các trng ding chuyên ngành theo K hoach üng diing cOng ngh thông 
tin dã dugc Uy ban nhân dan tinh phe duyt. 

III. UNG DUNG  CONG NGH THÔNG TIN TRONG PHIJC VU 
NGUI DAN VA DOANH NGHIP 

1. Trang/Cng thông tin din tfr cüa các co quan, don vl 

100% các so, ban, ngành và UBND các huyn, thj xâ, thành ph du có Trang 
thông tin din tfr. Vic cp nh.t thông tin chi dao  diu hành, các bài vit v hoat dng 
chuyên ngành theo quy djnh ti Nghj djnh s 43/20 1 1/ND-CP du duçc các co quan, 
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vj quan tam thirc hin. Hin tai, mt vài trang thông tin din tü chua có chirc 
doc bài vit h trçi nguYi khuyk tt tip cn thông tin, chüc näng cho phép 
i dan danh giá cht luçmg phic vit cüa Ca nhân, t chüc, dánh giá và xp hang 

vâi mt s ni dung thông tin ma ca quan cung cLp... 

2. Phin mtn Mt cfra din tfr ti B phn Tip nhIn và trã kêt qua các 

cap 

Tinh dã xây dirng và dua vào sü diing phn mm Mt cüa din t1 thng, hin 
dà trin khai dn 100% các s&, ban, ngành, UBND cp huyn, cp xA. Phn mm dâ 
k& ni, lien thông vyi nhau, lien thông 03 cp trên toàn tinh, kt ni vi Cng Djch 
viJ cong Quc gia qua Triic kt ni, lien thông cüa tinh theo quy djnh. 100% h so 
thu tue ducrc tip nhn và xü 1 qua phn mm, t5' 1 h sa diing han  trên 95%. 

3. D!ch  v.i cong trirc tuyên 

- Vic cung 1rng djch vi cong mirc d 3,4 trên mOi tru?rng mng dà ducirc trin 
khai tai  hu ht các s ban, ngành (không bao gm Van phông UBND tinh và Thanh 
tra tinh do tInh dtc thü), 100% các huyn, thj xã, thành pM và 100% dan vj cp xà. 

Dn cu& näm 2020, Cng djch vii cong cüa tinh dã cung cap 100% djch vi 
cOng trirc tuyên; trong do 36% müc 2 vi 2.15 1 thu tiic (trong do cp tinh: 1.748; 
cLp huyn: 274 và cp xA: 129); 11% müc d 3 vOi 233 thu tiTc (trong do cp tinh: 
221; cp huyn: 12); 53% mirc d 4 vi 1.145 thu tiic (trong do cap tinh: 774; cp 
huyn: 252 và cp xã: 119); vuçYt qua chi tiêu theo quy djnh cüa ChInh phü, B 
Thông tin và Truyn thông và Uy ban nhân dan tinh v cung cap dch vii cong trirc 
tuyên. 

IV. DAO T4LO, BOI DIJNG NHAN LU'C CONG NGHI THÔNG TIN 
vA AN TOAN, AN NINH THÔNG TIN 

- Cong tác dào tao,  Mi duOng ngun nhân lirc duçic duy tn hang nãm v0i cac 
ni dung nhu: k nàng sr diing may tInh hiu qua, k' nàng ca bàn Cong ngh thông 
tin theo quy djnh cüa B Thông tin và Truyn thông, an toàn thông tin Ca bàn cho 
di tuçmg là can b, cong chirc, viên chüc cüa tinh; các hrp v an toàn thông tin nâng 
cao, din tp tác chin duçc duy trI t chrc cho di ti.rgng là t chuyên trách an toàn 
thông tin và di irng c'(ru si,r c cüa tinh. 

- COng tác dam barn an toàn, an ninh thông tin duçc quan tam duy trI hoat 
dng t&. Trong giai doan 2015 — 2020, tinh không ghi nhn cuc tan cong nào ló'n, 
gay thit hai,  hu qua nghiêm tr9ng. Mt s hoat dng Mi bt nhu: duy trI si.r phôi 
hçTp vci Trung tarn Giám sat an toàn không gian mng qMc gia (NCSC), Trung tam 
lfng cüu khn cp khOng gian mng Vit Nam (VNCERT/CC); t chüc cac hi nghj, 
hôi thâo v an toàn thông tin cho các di tuçmg; dánh giá, xác djnh cp d cho các 
h tMng thông tin cüa tinh. H tMng phOng cMng vi-rut tp trung cüa tinh duc 
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duy trI và dam bào k& ni, chia sé di) 1iu, thông tin ma dc vi Civic An toàn thông 
tin theo Chi thj s 14/CT-TTg cüa Thu tithng ChInh phü, qua do thirc hin giám sat, 

phát hin và kjp thñ tiêu diet,  each ly, kim soát ngun lay, phát tan các l°aj  ma dc, 
Ransomeware, vi-n:it may tInh... han  ch ti da khâ näng büng phát mrc d nghiêm 
tr9ng. 

v. xA DuNG nO TH THÔNG MINH 

Djnh huàng trong xây dirng do thj thông minh duçc lành dio tinh quan tam. 
BuOc du dã duçic Hi dng nhân dan tinh Ba Rja — Vüng Tàu ban hành Nghj quyt 
s 112INQ-HDND ngày 13/12/20 19 thông qua d an phát trin do thj thông minh 
tinh Ba Rja — Vüng Tàu giai doan 2020 — 2022, djnh hurng dn nàm 2025, t.m nhIn 
dn näm 2030. D an dã xác djnh mllc ci th cho tmg giai doan: 

- Giai doan 2020-2022 

+ Hoàn thành vic xây dmg các Co sâ pháp 1 phic vii cho vic phát trin do 
thj thông minh trên dja bàn tinh theo dung djnh hithng, quy chun thng nht. 

+ Hoàn thành cci bàn vic phát trin Chinh quyn din ti:r theo Nghj quyt s 
I 7/NQ-CP ngày 07/3/2019 cüa ChInh phü lam nOng c& d xây dirng do thj thông 
minh. 

+ HInh thành Kho dü 1iu s cüa tinh bao gm các di) 1iu nn tang, di) 1iu 
chia sé, tIch hçip và dtr lieu  chuyên ngành. 

+ Hoàn thành vic xây dmg, phát trin h. tng k thut ICT ti thiu phiic vii 
phát trin do thj thông minh, tp trung vào các 11th v1rc và dja bàn trin khai. 

+ Hoàn thành vic xây dçrng Trung tam giám sat, diu hành thông minh - giai 
doan 1. 

+ Xây dimg, dua vào 4n hành mt s djch v11, tin Ich do thj thông minh quan 
tr9ng, u'u tiên các linh virc phic vii trirc tip cho nguOi dan gm: y t, giáo diic, tài 
nguyen mOi trixOng, giao thông vn tài, an ninh trt tir, du ljch (tri.thc mitt tp trung 
trin khai trên dja bàn thành ph Vüng Tàu, sau do rni rng ra các khu virc do thj 
khác cüa tinh). 

+ Thirc hin phát trin do thj thông minh cp do thj d6i vOi thành ph Vüng 
Tàu. 

+ Nâng cao nhn thrc v phát trin do thj thông minh, tao  nim tin cho ngu0'i 
dan an tam và tin tu&ng khi sü dicing djch vii do thj thông minh; Dam bão 100% 
nguñ dan do thj cO th tip cn thông tin v djch vi do thj thông minh cüa tinh. 

+ Xây dçrng di ngü can b, cong chuc, viên chuc nàng dng, du kin thuc, 
trInh d cOng ngh thông tin theo yêu cu d tham gia vào qua trInh phát trin, vn 
hành do thj thông minh. 
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- Giai dotn 2023-2025: Phtn du dn 11am 2025 cci bàn hoân thành xây dirng 
thông minh cüa tinh, thông minh hóa các üng diing trong quãn 1, diêu hành 
üng diing thông minh phiic vii cho doanh nghip, ngu?i dan và du khách. 

n quàn 1 do thj tir truyn thng sang quãn 1 trén di) 1iu so. 

- Miic tiêu dn näm 2030, Ba Rja-Vüng Tàu tim cn duçc vói các do thj 
thông minh trong khu v1rc và trên th gith dira trên 6 linh virc chü yêu: Nén kinh t 
thông minh; Quân trj thông minh; Môi trung thông minh; Giao thông thông minh; 
Cu dan thông minh; Cuc sng van minh và mt s linh virc khác. 

Vic trin khai d an duçic Uy ban nhân nhân tinh thông qua tti Quyêt djnh 
716/QD-EJBND ngày 22/3/2021. Qua trInh triên khai các thim vi, dir an theo 
Quyt dinh dang duçic các Sâ, ngành, dja phucing lien quan khân truong thirc hin./. 



Phii luc 2 
DANH MVC  CAC NHIM \TIJ TRQNG TAM CHIJ'aNG TRINH HANH BQNG 

THC HIN NGH! QUYET CUA BAN CHAP HANH BANG BQ TINH 
YE CHUYEN BOI sO, oO TH! THÔNG MINH GAN vOi CA! CACH HANH CHINH 

theo Quyê't djnh s 2 OD- UBND ngày  o6  tháng 8 nám 202/ cia (fy ban nhán dan tinh Ba Rja - Vüng Tàu) 

THEO NHOM NHIEM VU: 

So 
TT 

. Noi clung Doii v chü trI Don v phôi hQ'p 
Thôi gian 

hoãn thành 
Ghi 
cliii 

Nhiirn nhim vu lien mOng 

T chilrc các khóa dào tao,  hi thão giâi thiu 
kin thrc c bàn v chuyn di s cho di ngü 
can b, cong chic, viên chirc. 

Sâ Thông tin và Truyn thông S Ni vi Hang nãm 

2. 
Trin khai các chiscmg trInh dào tao,  dào  tao lai 
ky nãng lành dao,  quãn 1 chuyên d6i s cho 
nguñ dung dAu các ca quan, t chiic. 

S Thông tin và Truyn thông Sâ Ni vii Hang nàm 

Tuyên truyn nâng cao nhn thic v chuyn di 
so. S Thông tin và Truyn thông 

Các s& ngành, dja phung, Co 
quan dãng, doàn th& các Co quan 

truyên thông 
Hang närn 

4. 

Lira chn mt xä/phi.rngIthj trAn d trin khai 
thu nghim cong tác truyên thông, ph bin k5 
näng so co bàn cho ngithi dan, bao gm các k5 
nãng co bàn nhu: truy cp và sir diing Internet, 
thu din t1r, mua ban tr1rc tuyn, thanh toán din 
tu, djch vii cong trVc tuyn và báo dam an toàn 
thông tin cá nhân. 

Si Thông tin và Truyn thông 

UBND các huyn, thj xã, thành 
ph; Uy ban Mt trn To quc 

Viêt Nam tinh; cãc co quan 
truyên thông 

Hang näm 

Nâng cp, ma rng ha thng, duang truyên, mng 
truyên so 1iu chuyên dung. 

S Thông tin và Truyn thông 
Các sa, ngành và djaphuong; các 

doanh nghip viên thông 
Hang näm 



s 
TT 

Ni (lung Don v chü trI Don V! phôi fiQp 
Thôi gian 

hoãn thãnh 
Ghi 
chil 

6 
Chuyn di sang sr ding giao thirc Internet th 
he mOi IPv6. 

Sâ Thông tin và Truyn thông Các si, ban, nganh và dja phuong 
Qu 

JV/2023 

7.  Xây dirng Trung tam TIch hcp di 1iu cüa tinh. Sâ Thông tin và Truyn thông Các sty, ban, ngành va dja phuong 
Qu 

JV/2023 

8.  
Hoàn thin Nn tang tIch hçp, chia sé dft 1iu cüa 
tinh. 

Sâ Thông tin và Truyn thông Các sâ, ban, ngành và dja phuong 
Qu 

IV/2023 

Trin khai các nn tang ti'r Trung ucing và các 
nn tang khác theo Danh mic nn tang phic 
chuyn di s quc gia do Bô Thông tin và 
Truyên thông ban hành. 

Các sâ, ban, ngành Si Thông tin và Truyn thông 
Qu 

JV/2025 

B sung chiirc nang, nhim vii tham mini ye 
chuyn di so cho S Thông tin và Truyn thông 
và phOng chuyên mon tl.rung 1rng i cap huyn. 
Kin toàn t chfrc b may, di ngü can bO,  cong 
chirc, viên chirc cOng ngh thông tin a trng 
quan, don vj d dam bão 1?c  1ixçng nông cot 
tham mini cOng tác quãn 1 và trirc tiêp 4nhành 
các h tMng CNTT, thirc hin chuyn d6i so. 

SO Ni vg 
Ban T chirc Tinh üy; St Thông 
tin và Truyn thông; các sâ, ban, 

nganh và dja phucing 

Qu 
JV/2022 

Dào t?o,  tp hun di ngü chuyên gia v chuyn 
dôi sO cho ngành, linh virc, dja phircing. 

S Thông tin và Truyn thông Sâ Ni vi Hang näm 

12.  
Tham muu chInh sách di ng, k hoach thu hut 
ngun nhân 1?c  cong ngh thông tin trInh d cao 
phic v1i chuyên di so cüa tinh. 

Si Ni Vii 
Si Thông tin và Truyn thông; 

các sa, ban, ngành và dja phucing 
Qu 111/2024 

II Nhóni nhiin vii phát triên chink quyên s 

13.  
Phát trin, hoãn thin Cong Djch vi cong cña 
tinh kt ni dng b vai Cng Djch vi cOng quOc 
gia, phAn mm Mt cira din t1r cüa tinh. 

Van phOng UBND tinh 
Van phOng ChInhphñ; S Thông 

tin và Truyên thông 
Hang näm 



t 
Ni dung Don vi chü trI Don vi p1i lo'p 

Th?ii gian Gui 
cliii 

d'/cO 
d

hoan thin phn mm MOt  cra din t 
& n& vi cãc h thng thông tin, cc sâ 

lien quan d thrc hin thu tic hành 
rnôi trithng din 1ir, s hóa kt qua giãi 
tjc hành chInh theo quy djnh ti 
so 45/20201ND-CP ngày 08/4/2020 

phü. 

Si Thông tin và Truyn thông 
Các bO nganh; Van phOng UBND 

tinh; các s nganh, dja phuQng 
Haag nàm 14. trên 

quyt thu 
Nghj djnh 
cüa ChInh 

15.  
Xây dirng, trin khai h thng Tng dài tir dng 
CALLBOT giãi dáp các thu tic hành chinh cong 
cüa tinh. 

S Thông tin và Tru)rn thông 
Van phOng UBND tinh; các s 

ngành, dja phuong 
Qu 

IV/2022 

16.  
Trin khai các rng diing nhm nâng cao sir tuclng 
tác gifta chInh quyn và nguii dan. 

Các sâ, ban, nganh, UBND 
cãc dja phixo'ng 

So Thông tin và Truyn thông Haag nãm 

17 
TIJ'ng diing cong ngh s d nâng cao hiu qua 
ho?t dng cüa các c quan nhà nuàc. 

Các sty, ban, ngành, UBND 
các dja phi.wng 

Sâ Thông tin vã Truyn thông Haag näm 

18.  
Phát trin Kho dii lieu dung chung và H sinh 
thai dii Iiu ma. 

S Thông tin và Truyn thông Các sO', ban, ngành và dja phucmg Qu 111/2025 

19.  
K hoich s hóa h sa các ngành, linh virc và 
khai thác dii 1iu s hOa phi1c v11 ho?t dng cüa 
các c quan nhà nuOc. 

Các sO', ban, ngành, UBND 
các dia phixong 

SO' Thông tin và Truyn thông Hang näm 

20.  
Xây dirng, hoàn thin cci sO' dü' lieu chuyên 
nganh. 

Các sO', ban, nganh, UBND 
các dja phu'o'ng 

SO' Thông tin và Truyên thông Hang näm 

21.  
Xây dirng các ca sO' dii 1iu ngành tài nguyen và 
môi trumg theo I trInh duçc ban hành t?i  QuyEt 
djnh s 2178/QD-TTg. 

SO' Tài nguyen và Môi truO'ng Các sO', ban, nganh và dja phuong Qu 111/2025 

22.  
Hoàn thin, mO' rng ung diing h thng thông tin 
dja 1 (GIS) vao cOng tác lap, quãn 1 quy hoch 
xay dirng va quàn 1 do thj trên dja bàn tinh. 

SO' Xây dirng Các sO', ban, ngành và dja phuGng Qu 111/2022 
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s 
TT 

Ni dung Don vj chü trI flon v phôi hçrp 
ThOi gian 

hoän thànli 
Ghi 
chIi 

III NhOm nhiêii vu phat triên kinh tê sO 

23.  

Trin khai dng b, kjp thai khung pháp 1 và h 
thng chInh sách ye h tr doanh nghip, khi 
nghip sang t.o, sä huu trI tu nhm phát triên 
thuang mai,  dâu tu, kinh doanh. 

S Khoa h9c và Cong ngh Các sâ, ban, ngành và dja phuang Hang nãm 

24.  
Trin khai các quy djnh v sir ding Qu phát 
trin khoa hçc và Cong ngh cüa doanh nghip 
phiic vii chuyn dM s& 

Sâ Khoa hQc và Cong ngh 
Các sâ, ban, ngãnh và dja 

phung; doanh nghip 
Hang näm 

25.  
Chng trInh phát trin thtrang mai  din t cüa 
tinh giai doan 2021-2025. 

SO COng ThLrong Các sO, ban, ngành vã dja phung 
Qu 

IV/2025 

26.  
Chuy'n cMi s trong trng doanh nghip nhà flhrcyC 
cüa tinh. 

Các doanh nghip nhà nuâc Si Thông tin và Truyn thông Hang näm 

27.  

Tham mini LJBND tinh trin khai th?c hin Quyt 
djnh s 514/QD-UBND ngIy 07/3/2019 cüa 
UBND tinh v phé duyt Dê an h trçi doanh 
nghip nhO và v&a khyi nghip sang tao  tinh Ba 
Rja - Vung Tàu giai doan 2019-2025; Nghj quyêt 
s 06/NQ-HDND ngày 04/8/2020 cüa HDND tinh 
quy djnh ni dung, miIc chi tr ngãn sách nhà nuâc 
de thirc hin h tr h sinh thai kh&i nghip di 
rnâi sang tai  tinh B Rja - VUng Tàu dn näm 
2025; trong do, chü tr9ng dAy manh  ho trçl cac ni 
dung v cong ngh, dOi mâi sang tao,... 

SO' Khoa h9c và Cong ngh 
Sâ K hoach và EMu ti.r; cac si, 

ban, ngành và dja phucmg 
Hang nãm 

28.  

Xây dung chInh sách h trg khoa h9c va Cong 
ngh cho doanh nghip cüa tinh B Rja - Vüng 
Tàu giai doan 2021-2030, theo tinh thAn dt phá, 
hining dn doanh nghip. 

S Khoa hçc và Cong ngh Các s, ban, nganh va dja phung 
Qu 

IV/2021 



* ' Nôi dung Don vi chu tii Don vi p1161 hop 
TIth'i oriall 

hoaii thanh 
Ghi 
chu 

%- 

2 

-T crông thUc dy các hoat dng nghien ciru, 
khoa h9c, cong ngh, di mOi sang tao 

o nãng sut, chit 1ung, tp trung yao cac 
h thng quàn 1, rnô hInh, cong c,i cài tiên näng 
suit dira trén nn tang so và dôi mth sang tao. 

Si Khoa hc vã Cong ngh Các si, ban, nganh và da phiwng Hang nam 

30 • 

Thüc dy chuyn di s trong giáo dic nghê 
nghip phk du cung cap 100% djch vi cong 
miTre 4 lien quan den hoat dng giáo diic nghê 
nghip, 100% truOng tr9ng diem phâi th?c hin 
chuyn dôi so hoàn toàn, 30% tru&ng trung cap, 
cao ding trin khai nn tang day  nghê trirc tuyên). 

S Lao dng - Thirnng binh va 
X hi 

Sâ Nôi vu; các s, ban, nganh và 
dia phuong; các CG sâ gião diic 

ngh nghip. 
2025 

IV Nhón1 nhim vi phát triên xã 1ii so 

31 • 

T chiTrc dâo tao,  dào  tao  nâng cao k nãng So 
cho nguii lao dng tai  các doanh nghiçp nha 
nilOc, cac doanh nghip trong khu cong nghiçp, 
khu chê xuât. 

Các doanh nghiêp vin thông; 
Ban Quãn 1 các Khu cong 

nghiêp 

S& Ni vi; S Lao dng - Thumg 
binh và Xä hi; Sâ Thông tin và 

Truyên thông 
Hang nam 

32. 
Trin khai áp d1ing mô hinh giáo diic tIch hçrp 
khoa h9c - cong ngh - k5 thut - toán h9c và 
ngh thut, kinh doanh, doanh nghip. 

Sâ Giáo diic và Dào tao 
Sâ Nôi vu, STr Thông tin và 

Truyn thông 
Hang nam 

33 Phãt trin mang 5G trên dia bàn tinh. Các doanh nghip viên thông Các s, ban, ngành va da phucmg 

Theo Kê 
hoach cüa Bô 
Thông tin và 
Truyn thông 

• 
Thüc dy phãt trin khOng ding tin mat, thanh 
toán diên tiTr. 

Ngan hang nhà nuc Các sâ, ban, nganh và dja phung Hang näm 

IV Chuyii dôi so trong môt so ngành, linh v1rc 

35. Chuyn dci SO trong y té. S Y t Các s, ban, ngành và dja phuong 
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So 
TT Ni (lung Don vj chü trI Don v phôi hQp Thôi gian 

hoàn thanh 
Ghi 
chil 

36.  Chuyn di s trong giáo diic, dào tao. Sâ Giáo diic và Dào tao Các sâ, ban, nganh và da phiwng 
Qu 

IV/2025 

37.  Chuyn di s trong giao thông vn tãi. Sâ Giao thông vn tãi Các s, ban, nganh và dja phuong 
Qu 

IV/202 5 

38.  Chuyn di s trong tài nguyen va môi truxng. St Tài nguyen và Môi trithng Các s, ban, nganh và dja phuGng 
IV/2025 

39.  Chuyn di s6 trong du ljch. Sâ Du ljch Các s, ban, ngành và dja phiwng 
Qu 

IV/2025 

40.  Chuyn di s trong tài chmnh - ngân hang. Ngan hang Nhà nithc chi 
nhãnh tinh Ba Rja-Vüng Tàu 

Doanh nghip tài chInh, ngân 
hang; các sâ, ban, nganh và dja 

phng 

Qu 
IV/2025 

41.  Chuyn di s trong nông nghip. Si Nông nghip và Phát triên 
nông thôn 

Các si, ban, nganh vâ dja phucing 
Qu 

IV/2025 

42.  
Chuyn diM s trong cong nghip. näng lu'çng, 
thung mai. Cong Thucmg 

Các s0, ban, nganh vã dja 
phuong, doanh nghip 

Qu 
IV/2025 

Thüc dy chuyn d& s trong quãn 1, vn hành, 
khai thác ha tang khu cOng nghip. 

Ban Quãn 1 các Khu cong 
nghip 

Các sO', ban, ngành và dja ph.rnng 
Qu 

IV/2023 

44.  Chuyn dôi sO trong logistics, SO' Cong Thiing; SO' Giao 
thông vn tãi; Hâi quan 

Các sO', ban, nganh vã dja phi.ro'ng 
Qu9 

IV/2025 

VI Nhóm nhim vit phát triên do th! thông minh 

45.  Thành 1p Ban Chi dao  Chuyn dôi s tinh. SO' Thông tin vã Truyn thông Các sO', ban, nganh và dja phisang 
Tháng 
5/202 1 

46.  

Trin khai có hiu qua Quy& djnh s 100/QD- 
UBND ngày 14/01/2021 cüa Üy ban nhân dan 
tinh v ban hành Kê hoach cüa UBND tinh trin 
khai thirc hin Quyt djnh s 950/QD-TTg phê 

Các sO', ban, ngânh, UBND 
các dja phucing 

Các dim vl lien quan: SO' Xây 
drng; SO' Thông tin và Truyn 

thông; SO' Ni viii... 
IV/2025 
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r 
Ni dung Don vi cliii trI Don vl  phi hp 

Thôi gian 
hoàii thành 

Gui 
chñ 

j(. *) ê an phãt trin do thj thông minh bn 
z'.'gc t Nam giai doin 20 18-2025 và djnh 

If4  den 2030" trên dja bàn tinh. 

47.  
Xây drng Kin true cong ngh thông tin - truyn 
thông (ICT) phát trin do thj thông minh tinh Ba 
Rja-Vung Tàu. 

Sâ Thông tin và Truyn thông Các si, ban, ngành lien quan Qu9 11/2021 

48.  
Chun hóa cu true dr lieu trên nn tang ICT, s 
hóa dU lieu, tin tâi hInh thành kho dU 1iu s cüa 
tinh. 

Sâ Thông tin và Truyn thông Các sO, ban, ngãnh lien quan 
Qu" 

W/2022 

49.  
Xây dirng, phát trin h thng ha ttng k5 thut 
ICT sn sang, dü diu kin tôi thiu cho phát 
trin các djch vi1 do thj thông minh (giai don 1). 

S Thông tin và Truyn thông Các sâ, ban, ngành lien quan 
Qu 

W/2022 

50 
Xây dung Trung tam giám sat, diu hành Do thj 
thông minh tinh Ba Rja - VUng Tàu. 

SO Thông tin và Truyn thông Các sO', ban, ngânh lien quan 
Qu 

IV/2022 

51 
Xây dung, trin Uiai các djch v,  tin Ich quãn l 
Giáo diic thông minh (giai doan 1). 

SO' Giáo duc và Dão tao 
. 

Các so, ban, ngành lien quan 
IV/2022 

52 
Xây dirng, trin khai các djch vi, tin Ich quàn 1Y 
Y tê thông minh (giai doan 1). 

Sâ Y t Các s, ban, nganh lien quan 
IV/2022 

Xây drng, trin khai các djch vç., tin Ich quán 1Y 
tài nguyen và rnôi trung thông minh (giai doan 1) 

Sâ Tài nguyen và MOi trixng Các sty, ban, nganh lien quan 
Qu 

IV/2022 

Xây dirng, trin khai các djch v11, tin Ich quãn 1)' 
và h trq Du ljch thông minh (giai doan 1). 

SO' Du lich 
. 

Các sO', ban, ngãnh lien quan 
IV/2022 

Xây dung, trin khai các djch vi, tin Ich thông 
minh phic vii quãn l Giao thông (giai don 1). 

si Giao thông 4n tãi Các s&, ban, ngành lien quan 
IV/2022 

56 
Xây dirng, trin khai các djch V11, tin ich thông 
minh phiic vii quãn I an ninh trt tir (giai doan 1) 

Cong an tinh Các sO', ban, ngành lien quan 
Qu' 

IV/2022 
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s 
TT 

Ni (mug flon v chL'l trI Don vj phôi hQ'p 
Thôi gian 

hoãn thãnh 
Ghi 

• 
Xây dirng, trin khai h thng quán l, diu hành 
do thi thông minh tai  thành phô Vüng Thu. 

Uy ban nhân dan thánh ph 
Vüng Tàu 

Các sô, ban, ngânh lien quan 
Qu 

IV/2022 

VII Nhóm nhim vu thtrc hin Chuffng trInh hành dng gifra B Thông tin và Truyên thông v&i tinh Ba Rja - Vung Tàu: 

58 
• 

Phi hçp dt dü 1iu trên nn tang Cloud cüa Bô 
Thông tin và Truyên thông. 

B Thông tin và Truyn thông Sâ Thông tin và Truyn thông Qu 11/2021 

59.  
Trin khai các giâi pháp nhrn dtt các mijc tiêu: 
T l din thoti thông minhlsô thuê bao dng d?t  
100%; T l h gia dinh Co cap quang dt 100%. 

B Thông tin và Truyn thông Si Thông tin và Truyn thông 
Qu 

IV/2022 

60.  
Cung cp 100% dich vii Cong dñ diu kin len 
trirc tuyên mrc do 4. 

B Thông tin và Truyn thông Sâ Thông tin và Truyn thông Qu 111/202 1 

61.  
Trin khai thu thp, dánh giá muxc d sü diing 
djch vi1 cong trirc tuyn dé xác dinh phi.wng an 
rOt ngn thai gian xr 1 thU tue hành chinh. 

B Thông tin và Truyn thông 
Sâ Thông tin và Truyn thông; Sâ 
Ni v11, Van phOng UBND tinh; 
các sâ, ban, ngành, dja phung 

Qu 111/2021 

62.  
Van hành thfr nghim Trung tam diu hành do thj 
thông minh tinh Ba ffia - VUng Tàu. 

B Thông tin va Truyn thông 
Sâ Thông tin và Truyn thông; 
Van phông UBND tinh; các s&, 

ban, ngành 
Qu 111/202 1 

63.  
Phát trin du lich thông minh tinh Ba Rja - VUng 
Tàu dra trên nn tang . 

B Thông tin và Truyn thông 
S& Thông tin và Truyn thông; Sâ 

Du ljch 
Qu 

IV/202 1 

64.  
Trin khai b cOng c1i phông ch6ng sir lay lan 
cUa djch bênh. 

B Thông tin và Truyén thông 
Sâ Thông tin vã Truyn thông; Sâ 

Qu 11/2021 

65.  Trin khai dich vi tu vn sirc khOe tr1rc tuyn. B Thông tin vã Truyên thông 
Sâ Thông tin và Truyén thông; Sâ Qu 

IV/2021 

66.  
Kt ni và khai thác hiu qua các c0 s0 dü 1iu 
quôc gia. 

B Thông tin vã Truyn thông 
Sâ Thông tin vã Truyn thông; 

các si, ban, ngãnh 
Qu 111/202 1 



Phi itic 2A 
DANH MIJC CAC NHIM VJ TRQNG TAM CHUNG TR!NH HANH BQNG 

THC HIN NGH! QUYET CUA BAN CHAP HANH BANG BQ T!NH 
YE CHUYEN BOI SO, oO TH! THÔNG MINH GAN vOi CAL CACH HANH CHINH 

theo Quyé't djnh so' ?9 J1QD-UBND ngày  06  tháng g nám 2021 cia Uy ban nhán dan tinh Ba Rja - Vüng Tàu,) 

B. THEO TIEN DO HOAN THANH: 

STT Ni dung Do'ii vj chu tn Do'n vj phôi hop 
Thèi gian 

hotn thãnh 
Ghi 
chü 

Nhiin vt1 thuong xuyên, hang iiäm: 

T chirc các khóa dào tao,  hti thão giâi thiu 
kin thirc Co ban v chuyn di s cho di ngü 
can b, cong chüc, viên chirc. 

Si Thông tin và Truyn thông Si Ni vu Hang näm 

2. 
Trin khai các chixong trInh dào tao,  dào tto laj 
k5 näng lãnh do, quãn 1 chuyn di sO cho 
ngu?ii dirng dAu các Co quan, t chüc. 

S& Thông tin và Truyn thông Sâ Ni vi1 Hang näm 

Tuyên truyn nâng cao nhn thirc v chuyn doi 
so. 

S Thông tin và Truyii thông 
Các s ngành, dja phuong, co 

qun dãng, doàn th& các Co quan 
truyên thông 

Hang närn 

4. 

Lira chn mt xJphuing/thj trn ct trin khai 
thr nghim cong tác truyên thOng, ph bin k5 
näng sO cc bàn cho ngu?i dan, bao gm các k5 
näng co bàn nhu: truy cp vã si:r ding Internet, 
thu din tir, mua ban truc tuyên, thanh toán din 
ti:r, djch vii cOng trirc tuyn và bão dam an toàn 
thông tin Ca nhân. 

Si Thông tin và Truyn thông 

UBND các huyn, thj xä, thânh 
ph; Uy ban Mt trn To quc 

Viêt Nam tinh; các ccr quan 
truyên thông 

Hang nàm 

Nâng cp, m rng h tang, dung truyên, mng 
truyên sO 1iu chuyên diing. 

S Thông tin và Truyn thông 
Các s, ngành và dja phuong; các 

doanh nghip vin thông 
Hang nãm 
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STT Ni dung Don vj chü trI Don vj phôi hçrp 
Thô'i gian 

hoãn thành 
Ghi 
chñ 

6.  
Phát trin, hoàn thin Cng Djch VI:I cong ciia 
tinh kt ni dng bô vâi C6ng Djch vi cong quôc 
gia, phn mm Mt cüa din tir cüa tinh. 

Van phông UBND tinh 
Van phOng ChInh phü, Si Thông 

tin và Truyên thông 

7.  

Phát trin, hoàn thin phn mm Mt cüa din tCr 
cüa tinh, kt ni vài các h thông thông tin, co sâ 
dtt 1iu Co lien quan d thirc hin thu tvc  hành 
chInh trên môi trung din tr, s hóa k& qua giái 
quyt thu tiic hành chInh theo quy djnh tai 
Nghj djnh so 45/2020/ND-C P ngày 08/4/2020 
cüa ChInh phü. 

Si Thông tin và Truyn thông 
Các b ngành; Van phOng UBND 
tinh; các sO, ngành, dja phuo'ng 

Hang näm 

8 
Dào tao,  tp hun di ngü chuyên gia v chuyn 
di so cho ngành, linh vrc, dja phuong. 

Sâ Thông tin và Truyn thông S NOi  vi Hang nãrn 

Trin khai các frng diing nhm nâng cao sir tixorng 
tác gitra chInh quyn và ngithi dan. 

Các sâ, ban, nganh, UBND 
các dja phuxmg 

Sâ Thông tin và Truyên thông Hang näm 

10 
lilng dirng cong ngh s6 d nâng cao hiu qua 
hoat dng cüa các co quan nhà nuâc. 

Các sâ, ban, ngành, 
các dja phixcmg 

Sc Thông tin và Truyn thông Hang näm 

11.  
K hoch s6 hóa h so các nganh, linh vrc và 
khai thác d 1iu s hóa phiic vi hoat dng cüa 
CáC Co quan nhà nuOc. 

Các sâ, ban, nganh, UBND 
cac dia phuong 

Sâ Thông tin và Truyn thông Hang näm 

12.  
Xây dirng, hoàn thin co sâ dtt 1iu chuyên 
ngânh. 

Các sâ, ban, ngãnh, UBND 
các dia phirong 

Si Thông tin và Truyên thông Hang nãrn 

13.  

Trin khai dng b, kjp th?ñ khung pháp 1 và h 
thng chInh sách v ho tr doanh nghip, '' 
nghip sang tao, s hu tn tu nh&m phát triên 
thuong mai,  dâu tu, kinh doanh. 

Sâ Khoa h9c va Cong ngh Các s&, ban, ngành vã dja phuong Hang nãrn 

14.  
Trin khai các quy djnh v si'r diing Qu5' phát 
trin khoa h9c va cong ngh cüa doanh nghip 
phic vi chuyn di s& 

S Khoa h9c và Cong nghç 
Các sâ, ban, nganh và dja 

phuong; doanh nghip. 
Hâig nãm 



- 
, . < /1 

r ;%.  
Not dung 

). S 

Don vi chu tit . ,. Don vi Ph01 hop Tho'i gian 
hoari thanh 

Ghi 
chu 

, 

• 

g thüc day các hot dng nghiên ciru, 
oa hoc, cong nghê va dôi mi sang 

nngcao nãng suit, cht lng, tp trung VaO 
"-hê thông quán l, mô hInh, cong cii cai tien 

nãng suât dira trên nên tang so và dôi mat sang 
tto. 

S Khoa hoc vâ Cong ngh Các sO, ban, ngành và dja phuong Hang närn 

16 • 
Chuyn di s trong trng doanh nghip nhà flhIGC 

cüa tinh. 
Các doanh nghip nhà nuâc Sâ Thông tin vâ Truyn thông Hang nãm 

17 • 

T chirc dào tao,  dào  tao  nâng cao k nang So 

cho nguai lao dng tai  cac doanh nghip nha 
nuóc, các doanh nghip trong khu cong nghiçp, 
khu chê xuât. 

Các doanh nghiêp vin thông; 
Ban Quãn l các Khu cOng 

nghip 

S Ni vi; Sâ Lao dng - Thuong 
binh và Xä hi; S Thông tin và 

Truyên thông 
Hang näm 

18. 
Trin khai áp diing mô hinh giáo diic tich hçxp 
khoa hçc - cong ngh - k5 thut - toán hc và 
ngh thut, kinh doanh, doanh nghip. 

. 
S Giao dic va Dao t?o S Ni v11, Sâ Thông tin và 

Truyn thông 
Han nAm g 

19 • 
Thüc dAy phát trin không dung tin mat, thanh 
toán din t1r. 

Ngân hang nhà nuâc Các s&, ban, ngành và dja phuing Hang nãm 

20. 

Tham misu UBND tinh trin khai thc hin 
Quyêt djnh so 5 14/QD-UBND ngay 07/3/20 19 
cüa UBND tinh v phê duyt D an ho trq doanh 
nghip nhó và vira khâi nghip sang t?o  tinh Ba 
Rja - Vung Tàu giai doan 2019-2025; Nghj quyêt 
s 06/NQ-HDND ngày 04/8/2020 cüa HDND 
tinh quy djnh ni dung, m1rc chi ttr ngân sãch nba 
nuâc d thirc hin h trçl h sinh thai khai nghip 
di mài sang t?i  tinh Ba Rja - Vüng Tàu den näm 
2025; trong do, chü tr9ng day mnh ho trçi các 
ni dung v cong ngh, dOi mâi sang tao,... 

S Khoa h9c vã Cong nghç 
s& Ké hoach và Du tir; các sa, 

ban, nganh và dja phiwng 
ang nam H' 
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STT Ni dung Don vj chü trI Don v phôi hQp 
Tli&i gian 

hoàn thành 
Clii 
cliii 

21. Phát trin mng 5G trén dia bàn tinh. Các doanh nghip vin thông Cãc sô, ban, ngành và dja phucng 

Theo K 
hoach cüa Bô 
Thông tin vã 
Truyên thông 

II Nãm 2021: 

22 
Phi hçp dt dü 1iu trên nn tang Cloud cüa B 
Thông tin và Truyên thông. 

B Thông tin và Truyn thông So Thông tin và Truyn thông Qu 11/202 1 

23.  
Trin khai b cong ci phông chông sir lay lan 
cüa djch bnh. 

Bô Thông tin và Truyn thông 
S Thông tin và Truyn thông; S& 

Qu 11/2021 

24.  Thành lap Ban Chi dao Chuyn di s tinh. Sâ Thông tin và Truyn thông Các so, ban, ngành và dja phu'o'ng 
Tháng 
5/202 1 

25.  
Xây drng Kin trIic cong ngh thông tin - truyn 
thông (ICT) phát trin dO thj thông minh tinh Ba 
Rja - VUng Tàu. 

Si Thông tin và Truyn thông Các sâ, ban, ngành lien quan Qu 111/202 1 

26.  
Cung cp 100% dich vi cOng dü diu kin len 
trirc tuyên müc d 4. 

Bô Thông tin và Truyn thông Sâ Thông tin và Truyn thông Qu 111/202 1 

27.  
Trin khai thu th.p, dánhgiá mirc d si:r di1ng 
djch vii cong trirc tuyn dê xac djnh phuang an 
rOt ngn thoi gian xir 1 thO tic hành chInh. 

Bô Thông tin và Truyn thông 
S Thông tin và Truyn thông; Sâ 
Ni vii, Van phông UBND tinh; 
các sâ, ban, ngành, dja phrnng 

Qu 111/2021 

28.  
Van hành thr nghim trung tam diu hành do thj 
thông minh tinh Ba Rja - Vüng Tàu. 

BO Thông tin và Truyn thông 
Si Thông tin và Truyn thông; 
Van phông UBND tinh; các sà, 

ban, ngành 
Qu 111/202 1 

29.  
Kt ni và khai thác hiu qua các cci so dft 1iu 
quOc gia. 

B Thông tin và Truyn thông 
Sâ Thông tin và Truyn thông; 

các sâ, ban, ngành 
Qu 111/202 1 

30.  
Phát trin du lich thông minh tinh Ba Rja - Vüng 
Tàu dra trên nn tang . 

B Thông tin và Truyn thông 
S Thông tin và Truyn thông; Sâ 

Du ljch 
Qu 

IV/2021 



S 

' 
S 

 

,-. 

.,, , Ni dung Don v chti trI Doii VI [)hOI hQj) 
Thôi gian 

hoàn thãnh 
Ghi 
cliii 

\ t 
3. -' i djch viii tu vn sirc khOe trirc tuyn. Bô Thông tin và Truyên thông 

S Thông tin và Truyn thông; S Qu 
IV/2021 

chInh sãch h trçi khoa h9c Va cOng 
doanh nghip cüa tinh Ba Rja - Vung 

dotn 2021-2030, theo tinh than dt phá, 
doanh nghip. 

Sâ Khoa h9c và Cong ngh Các sâ, ban, nganh và dja phuo'ng 
IV/2021 32 • 

.y dirng 
ngh cho 
Tàu giai 
hi.ràng dn 

III Nãm 2022: 

• 

Hoàn thin, mi rng 1rng diing h tMng thông 
tin dja 1 (GIS) vào cong tác lap, quan 1)' quy 
hoch xay drng và quãn l dO thj trên dja bàn 
tinh. 

S Xây dirng Các sà, ban, ngành và dja phucng Qu 111/2022 

34.  
Trin khai các giâi pháp nhm dt các miic tiêu: 
T l din thoai thông minh/s thuê bao dng dtt 
100%; T l h gia dInh co cap quang dt 100%. 

B Thông tin và Truyn thông Si Thông tin và Truyn thông 
Qu 

IV/2022 

35.  
Xây d%rng, trin khai h thng Tng dài tir dng 
CALLBOT giãi dáp các thU tic hành chInh cong 
cUa tinh. 

Sâ Thông tin và Truyn thông 
Van phông UBND tinh; các s 

ngành, dja phung 
Qu 

IV/2022 

36.  

B sung chirc näng, thim vi tham muu v 
chuyn di s cho Sâ Thông tin và Truyn thông 
và phOng chuyên mon tucing irng a cap huyn. 
Kin toàn t chiirc bO may, di ngU can b, cong 
chi'rc, viên chUc Cong ngh thông tin a tirng ca 
quan, dorn vj d dam bào hrc luçmg nàng c& 
tham muu cong tác quãn 1 và trirc tiêp van  hành 
các h tMng cong ngh thông tin, thrc hin 
chuyn di sO. 

Sâ Ni vi 
Ban T chirc Tinh Uy; S Thông 
tin và Truyên thông; các sâ, ban, 

ngành và dja phiso'ng 

Qu 
IV/2022 

37.  
Chun hOa cu tric dU 1iu trën nn tang ICT, s 
hóa dü 1iu, tin tài hInh thành kho dü 1iu s cUa 
tinh. 

S Thông tin và Truyn thông Cac sa, ban, nganh lien quan 
Qu 

IV/2022 



STT Ni (lung Don vl chü tn Don v plioi hçp 
Tliôi gian 

hoãn thãnh 
Gui 
chIt 

38. 
Xây dirng, phát trin h thng ht tng k5 thut 
ICT sn sang, dü diu kin tôi thiu cho phát 
trin các djch vi do thj thông minh (giai domn 1). 

Sâ Thông tin và Truyn thông Cãc sô, ban, ngành lien quan 
Qu 

JV/2022 

• 
Xây drng Trung tam giám sat, diu hành DO thj 
thông minh tinh Ba Rja - Vung Tàu. 

So Thông tin và Truyn thông Các s, ban, ngành lien quan 
Qu 

IV/2022 

40 • Xây drng, trin khai các djch vi, tin Ich quãn l 
Giáo diic thông minh (giai dotn 1). 

Si Giáo due và Dào tao 
. 

Các s, ban, nganh lien quan 
Qu 

IV/2022 

41 
Xây dirng, trin khai các djch vu, tin Ich quân 1)1 

Y tê thông minh (giai don 1). 
Si Y t Các sO, ban, nganh lien quan 

Qu 
IV/2022 

42. 
Xây dirng, trin khai các djch vi, tin Ich quân 1 
Tài nguyen và Môi tru&ng thông minh (giai domn 
1). 

Si Tài nguyen và Môi trung Các s, ban, ngành lien quan 
Qu 

IV/2022 

• 
Xây dirng, trin khai các djch v11, tin Ich quán 1Y 
vâ. h trg Du ljch thông minh (giai doan 1). 

Si Du lich 
. 

Các sO', ban, ngành lien quan 
Qu 

IV/2022 

Xây drng, trin khai các djch vi, tin Ich thông 
minh phic vii quãn l Giao thông (giai don 1). 

SO' Giao thông 4n tãi Các sO'. ban, ngành lien quan 
Qu 

P//2022 

Xây dirng, trin khai các djch v11, tin Ich thông 
minh phiic vi quân 1 an ninh trt tr (giai doan 1) 

Cong an tinh Các sO', ban, ngành lien quan 
Qu 

P1/2022 

46 • 
Xây dirng, trin khai h théng quãn l, diu hành 
do thj thông minh tai  thành phô Vung Tàu. 

Uy ban nhân dan thành pM 
VUng Tàu 

Các sO', ban, ngành lien quan 
Qu 

IV/2022 

IV Nàm 2023: 

Chuyn di sang sIr dung giao thlrc Internet th 
h mO'i IPv6. 

SO' Thông tin và Truyn thông Các sO', ban, ngành và dja phumg 
Qu 

IV/2023 

48. Xây d1rng Trung tarn Tich hop dü' 1iu cOa tinh. SO' Thông tin và Truyn thông Các sO', ban, nganh và dja phuo'ng 
Qu 

IV/2023 
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) 

S?i Thông tin và Truyn thông Các sO, ban, nganh và dja phucmg 
Qu 

IV/2023 

50. 
dy chuyn di s6 trong quân 1, 4n hành, 

khai thác h? tang khu cOng nghip. 
Ban Quân 1 các Khu cong 

nghip 
Cc sO, ban, nganh và dja phuang 

Qu 
IV/2023 

V Nãm 2024: 

51. 
Tham muu chinh sách dãi ng, k hoch thu hut 
ngun nhân hrc cong ngh thông tin trInh d cao 
phiic vii chuyên di sO cüa tinh. 

SO Ni vii 
SO Thông tin và Truyên thông; 

cac sci, ban, ngành và dja phucmg 
Q' 111/2024 

VI Nãm 2025: 

52. Phát trin Kho dü lieu dung chung và H sinh 
thai d 1iu mO. 

SO Thông tin và Truyn thông Các sO, ban, ngành và dja phung Qu 111/2025 

53. 
Xây dirng các co sO dt lieu tài nguyen và môi 
truOng theo 1 trInh duçic ban hành t?i  Quy& 
dlnh so 21 78/QD-TTg. 

SO Tài nguyen và MOi truOng Các sO, ban, ngành và dja phrnmg Qu 111/2025 

Trin khai các nn tang ti'r Trung uong và các 
nn tang khác theo Danh mic nn tang ph%ic V1 
chuyn di s quôc gia do BO Thông tin và 
Truyên thông ban hãnh. 

Cãc sO, ban, nganh So Thông tin và Truyn thông 
Quy 

IV/2025 

Chucing trInh phát trin thuong mi din tr cüa 
tinh giai don 202 1-2025. 

SO Cong Thucing Các sO, ban, ngành và dja phrnmg 
Qu 

IV/2025 

56. 

• 

Thüc dAy chuyn di s trong giáo diic ngh 
nghip (phn dâu cung c.p 100% djch vi cong 
mirc 4 lien quan dn hot dng giáo diic nghe 
nghip, 100% truOng tr9ng dim phãi thirc hin 
chuyén d,i s hoàn toãn, 30% tru1ng trung cap, 
cao dAng trin khai nên tang dy nghê trirc 
tuyn). 

SO Lao dng - Thixcing binh và 
X hi 

SO Ni v11; các sO, ban, nganh và 
dja phuang; các cci sO giáo diic 

ngh nghip. 

Qu 
IV/2025 
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57.  Chuyn di s trong y t. Si Y t Các sâ, ban, ngành và da phlxGng 
Qu? 

IV/2025 

58.  Chuyn di s trong giáo dic, dào t?o. SO' Giáo diic Va Dào tao Các sâ, ban, ngành và dja phiing 
Qu 

IV/2025 

59.  Chuyn di s trong giao thông van  tãi. Sâ Giao thông van  tãi Các sâ, ban, ngành và dja phirong 
IV/2025 

60.  Chuyn di s trong tài nguyen va môi tnxO'ng. Sâ Tài nguyen và Môi trixO'ng Các s, ban, ngành và dja phucing 
Qu 

JV/2025 

61.  Chuyn di s trong du ljch. Si Du lich Các sâ, ban, ngành và dja phirnng 
Qu 

IV/2025 

62.  Chuyn di s trong tài chInh - ngân hang. 
Ngan hang Nhà nu'àc chi 

nhánh tinh Ba Rja - Vüng Tàu 

Doanh nghip tài chInh, ngân 
hang; các sO', ban, ngành và da 

phirong 

Qu 
W/2025 

63.  Chuyn di s6 trong nông nghip. 
SO' Nông nghip và Phát triên 

nông thôn 
Các sO', ban, ngành và dja phi.rong 

IV/2025 

64.  
Chuyn d6i s trong cong nghip, näng hxcng, 
thuong mai. 

SO' Cong Thi.rcrng 
Các sO', ban, nganh và dja 

phuong, doanh nghip 
Qu 

IV/2025 

65.  Chuyn di s6 trong logistics. 
SO' Cong Thrnmg; SO' Giao 

thông van  tâi; Hâi quan 
Các sO', ban, nganh và dja phucmg 

Qu 
IV/2025 

66.  

Trin khai có hiu qua Quyt djnh s 100/QD- 
UBND ngày 14/01/2021 cüa Uy ban nhân dan 
tinh v ban hành Kê hoach cüa UBND tinh trin 
khai thirc hin Quyt djnh s 950/QD-TTg phê 
duyt "D an phát trin do thj thông minh ben 
vüng Vit Nam giai don 2018-2025 và djnh 
huâng den 2030" trên dja bàn tinh. 

Các sO', ban, ngành, UBND 
cac dja phi.rong 

Các dcm vj lien quan: SO' Xây 
drng; SO' Thông tin và Truyên 

thông; SO' Ni vu... 

Quy 
P1/2025 
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