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1. Văn bản của Tỉnh ủy, UBND tỉnh

1. Quyết định số 476-QĐ/TU ngày 05/11/2021 của Ban thường vụ

Tỉnh ủy về thành lập Tổ biên tập Nghị Quyết của Ban thường vụ

Tỉnh ủy về Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh;

2. Kế hoạch số 133-KH/TU ngày 18/3/2020 của Ban thường vụ

Tỉnh ủy về thực hiện Nghi quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019

của Bộ Chính trị về một sô1 chủ trương, chính sách chủ động

tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư;

3. Quyết định số 1728/QĐ-UBND ngày 30/9/2020 của UBND tỉnh

về phê duyệt chương trình Chuyển đổi số của tỉnh Phú Yên năm

2025, định hướng đến năm 2030;

4. Quyết định 1992/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Phú

Yên về việc thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Phú Yên;
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2. Văn bản của Ban chỉ đạo chuyển đổi số

1. Quyết định 06/QĐ-BCĐCĐS ngày 01/6/2022 của Ban Chỉ

đạo chuyển đổi số về ban hành Quy chế hoạt động của Ban

Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Phú Yên;

2. Quyết định 08/QĐ-BCĐCĐS ngày 22/7/2022 của Ban Chỉ

đạo chuyển đổi số về việc thành lập Tổ công tác giúp việc

Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Phú Yên;

3. Kế hoạch 09/KH-BCĐ ngày 22/9/2022 của Ban Chỉ đạo

chuyển đổi số về hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số

tỉnh Phú Yên năm 2022;

3



3. Về phát triển hạ tầng, nền tảng CĐS

* 100% các cơ quan Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh đã sử

dụng nền tảng quản lý văn bản và hồ sơ công việc, liên thông

vào Trục liên thông văn bản Quốc gia.

* 100% cán bộ, công chức được cấp tài khoản thư điện tử công

vụ, trong đó trên 90% cán bộ, công chức thường xuyên sử dụng

thư điện tử trong xử lý công việc.

* Cổng dịch vụ công trực tuyến, Trục liên thông văn bản, thư

điện tử công vụ được thuê trên hạ tầng công nghệ thông tin của

nhà cung cấp dịch vụ.
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3. Về phát triển hạ tầng, nền tảng CĐS (tt)

* Nền tảng Chính quyền điện tử: Tỉnh Phú Yên đã xây dựng và

ban hành Khung kiến trúc chính quyền điện tử phiên bản 2.0

(tại Quyết định số 1925/QĐ-UBND ngày 29/12/2021).

* Các hệ thống nền tảng dùng chung toàn tỉnh: Phần mềm Quản

lý văn bản và điều hành, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục

hành chính tỉnh (bao gồm cả dịch vụ công trực tuyến và một

cửa điện tử); Chứng thư số chuyên dùng, Cổng Thông tin điện

tử, Thư điện tử công vụ, Trục liên thông văn bản tỉnh.

* Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của tỉnh (LGSP) được Cục

CĐS- Bộ TTTT hỗ trợ Phú Yên cài đặt tại trung tâm dữ liệu

của tỉnh. Hiện nay, nền tảng này đã kết nối và từng bước đưa

vào vận hành hơn 12 CSDL quốc gia.
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4. Bảo đảm an toàn thông tin mạng

* Sở TTTT đã hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương về xây

dựng hồ sơ đề xuất cấp độ, quy trình thẩm định và phê duyệt

hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin. Kết quả công

tác xác định cấp độ an toàn hệ thống thông tin như sau: số

lượng hệ thống thông tin trên địa bàn tỉnh đã xác định cấp độ

an toàn hệ thống thông tin là 04 hệ thống, đang thẩm định 12

hệ thống.

* Ngày 09/12/2022, Sở TTTT phối hợp Cục ATTT- Bộ TTTT tổ

chức Hội nghị hướng dẫn xác định và xây dựng hồ sơ cấp độ

an toàn hệ thống thông tin cho các sở, ban, ngành, địa phương

nhằm giúp các đơn vị triển xây dựng Hồ sơ đề xuất cấp độ an

toàn và phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp

độ của đơn vị trình thẩm định phê duyệt theo quy định.
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5. Về phát triển Chính quyền số

1. Ngày 09/9/2022, Bộ TTTT khai giảng lớp bồi dưỡng về

chuyển đổi số cho Lãnh đạo UBND cấp xã trên nền tảng học

trực tuyến tại địa chỉ https://onetouch.mic.gov.vn/ (tỉnh có

hơn 370 Lãnh đạo cấp xã tham gia học);

2. Ngày 19/9/2022, Bộ TTTT tổ chức chương trình bồi dưỡng,

tấp huấn, cung cấp thông tin cho các thành viên của Tổ công

nghệ số cộng đồng về các chủ trương, chính sách, pháp luật

về chuyển đổi số; hướng dẫn cài đặt, sử dụng nền tảng số,

công nghệ số, kỹ năng số cho 194 Tổ công nghệ số cộng

đồng trên địa bàn tỉnh năm 2022;
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5. Về phát triển Chính quyền số (tt)

3. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị (huyện Tuy An, huyện Sông

Hinh, huyện Tây Hòa, thành phố Tuy Hòa) tổ chức tập huấn,

bồi dưỡng kiến thức về chuyển đổi số;

4. Ngày 13/12/2022, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh phối hợp

Bộ TTTT tổ chức Hội nghị “Nâng cao nhận thức về chuyển

đổi số, chính quyền số” tỉnh Phú Yên nhằm đẩy mạnh công

tác tuyên truyền, quán triệt, học tập, nâng cao nhận thức các

cấp, các ngành, về sự cần thiết và tính cấp thiết của chuyển

đổi số; đặc biệt là người đứng đầu các sở, ban, ngành, địa

phương tiên phong, đi đầu trong việc chuyển đổi số để nâng

cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của địa phương,

đơn vị mình.
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6. Về phát triển Kinh tế số

Thực hiện Kế hoạch số 184/KH-UBND ngày 14/10/2021 của

UBND tỉnh về việc Hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn

TMĐT, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn của

tỉnh.

1. Đến ngày 30/11/2022, Phú Yên có 972 sản phẩm trên sàn

TMĐT; có 12.171 giao dịch thành công; Số hộ Sản xuất nông

nghiệp được đào tạo kỹ năng số là 96.027 hộ, đạt 34%. Số tài

khoản active trên sàn TMĐT: 87.867.

2. Tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử đến 14/6/2022

đạt 100%.

3. Tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử đến cuối năm

2021 đạt 98, 91% (tỷ lệ yêu cầu 50%).
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6. Về phát triển Kinh tế số (tt)

4. Tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại

ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác tính đến

31/12/2021 đạt 89,25% (Tỷ lệ yêu cầu 65 - 70%).

5. Tham mưu UBND tỉnh ký kết hợp tác, triển khai các nội

dung chuyển đổi số, phối hợp với các tập đoàn, doanh nghiệp

lớn về Công nghệ thông tin như VNPT, Viettel, FPT, Misa để

thực hiện thu hút, kêu gọi đầu tư, thành lập doanh nghiệp

trong lĩnh vực Công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.
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7. Về phát triển xã hội số

* Mạng lưới viễn thông đã được đầu tư, phát triển rộng khắp đến

các khu vực trên địa bàn tỉnh. Đến nay, 100% xã, phường, thị

trấn trong tỉnh đã được kết nối cáp quang đến trung tâm; phủ

sóng điện thoại 2G, 3G, 4G đến thôn, buôn; tỷ lệ dân số có điện

thoại thông minh ước đạt 75,05% (Tỷ lệ yêu cầu 85%).

* Toàn tỉnh đã thành lập 194 tổ Công nghệ số cộng đồng, với

1.092 thành viên để hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử

dụng các nền tảng số thiết yếu phục vụ người dân và doanh

nghiệp.
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8. Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia

Thực hiện Kế hoạch 171/KH-UBND ngày 21/9/2022 của UBND tỉnh

về “Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày CĐS quốc gia năm 2022

trên địa bàn tỉnh Phú Yên” từ ngày 01-31/10/2022 với các nội dung:

1. Phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành

phố đồng hành cùng các doanh nghiệp Viettel Phú Yên; VNPT Phú

Yên; Mobifone Phú Yên; Bưu điện tỉnh; Công ty CP Misa, Công ty

CP Bkav; Công ty CPPM SS4U tổ chức “Lễ Khai mạc Hưởng ứng

ngày Chuyển đổi số Quốc gia và Hội thảo giới thiệu nền tảng số

phục vụ doanh nghiệp - Phú Yên 2022”;

2. Phối hợp Sở Công thương tổ chức Hội nghị thanh toán không dùng

tiền mặt với chủ đề: “Chợ truyền thống - thời công nghệ”;

3. Phối hợp UBND huyện Tây Hòa triển khai Hội thảo “Chuyển đổi

số: chính quyền đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp”.
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9. Kiến nghị, đề xuất

1. Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng BCĐ CĐS, đồng thời kính

đề nghị đồng chí Chủ tịch UBND trực tiếp chỉ đạo lĩnh vực

CĐS của tỉnh; tham gia các cuộc họp do BCĐ CĐS Quốc gia

tổ chức về CĐS; ký tất cả các văn bản liên quan đến CĐS

(Thủ tướng làm Chủ tịch UB Quốc gia CĐS; Bộ tiêu chí CĐS

cấp tỉnh có quy định về sự phân công này).

2. Hiện nay, BCS Đảng đã trình Dự thảo NQ CĐS để BTV TU

xem xét, ban hành. Kính đề nghị đồng chí Chủ tịch UBND

tỉnh quan tâm, có ý kiến để BTV TU sớm xem xét, ban hành

(Quy trình đã làm rất chặt chẽ; nôi dung đã được BCS Đảng

Bộ TTTT thống nhất; Phú Yên là 1 trong những tỉnh cuối

cùng chưa ban hành NQ này).
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9. Kiến nghị, đề xuất (tt)

3. Chỉ số Chuyển đổi số DTI là rất quan trọng, đánh giá sự nỗ

lực CĐS của các Bộ, ngành, địa phương. Năm 2021, Phú Yên

tăng 12 bậc so với 2020. Để tiếp tục duy trì đà tăng trưởng,

cần có sự vào cuộc của các Sở, ngành, địa phương (do CĐS

là tổng thể và toàn diện). Trên cơ sở đó, Sở TTTT đã trình

UBND tỉnh dự thảo về việc chỉ đạo các sở ngành, địa phương

khẩn trương triển khai các nhiệm vụ về CĐS. Tuy nhiên, nội

dung này ý kiến của UBND tỉnh là chuyển vào KH năm

2023. Trong dự thảo chỉ đạo, UBND tỉnh có nhiều nội dung

mà các đơn vị phải thực hiện trong năm nay mới có điểm DTI

năm 2022. Kính đề nghị đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh xem

xét, chỉ đạo các sở ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ

còn lại của năm 2022 để đảm bảo giữ được vị thứ DTI.
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9. Kiến nghị, đề xuất (tt)

4. Về dự án Hạ tầng ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Phú Yên

(DC Phú Yên): Kính đề nghị đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh

chỉ đạo thực hiện theo hình thức thuê dịch vụ điện toán đám

mây, không thực hiện đầu tư trung tâm vật lý, như khuyến

khích của Bộ TTTT.
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