
Phụ lục 

TIÊU CHUẨN THI ĐUA 

(kèm theo Kế hoạch số     /KH-UBND, ngày     tháng 6 năm 2022  

của Uỷ ban nhân dân Tỉnh) 

 

1. Đối với sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội Tỉnh 

- 100% thủ tục hành chính có đủ điều kiện được cung cấp dưới dạng dịch 

vụ công trực tuyến mức độ 4; 

- 100% cơ quan nhà nước tham gia cung cấp dữ liệu mở phục vụ người dân 

và phát triển kinh tế - xã hội; 

- 100% văn bản được trao đổi qua môi trường mạng dưới dạng văn bản điện 

tử, được ký số bởi chữ ký số chuyên dùng, trừ văn bản mật theo quy định của pháp 

luật”; 

- 100% báo cáo định kỳ về chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội được thực 

hiện trên hệ thống phần mềm báo cáo của Tỉnh; 

- 100% lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng, tập huấn 

kỹ năng số để sử dụng thành thạo các ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản cho 

yêu cầu công việc; 

- 50% cán bộ, công chức, viên chức được tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng phân 

tích, khai thác dữ liệu và công nghệ số; 

- Trên 90% hồ sơ công việc cấp tỉnh được xử lý trên môi trường mạng (trừ 

hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước); 

- Số hoá 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực; 

- 80% cuộc họp giữa cấp tỉnh với cấp huyện được tổ chức theo hình thức 

Hội nghị trực tuyến. 

2. Đối với 03 lĩnh vực: nông nghiệp, giáo dục, y tế tiêu chuẩn thi đua 

phấn đấu thực hiện 

- Lĩnh vực Nông nghiệp: 100% sản phẩm thuộc Chương trình “Mỗi xã một 

sản phẩm” (OCOP) có mặt trên các sàn thương mại điện tử; Trên 60% nông dân 

biết ứng dụng công nghệ internet vạn vật (IoT) vào quy trình sản xuất, khai thác 

thông tin cung - cầu thông qua mạng Internet, mua bán trực tuyến; Mỗi người 

nông dân đều có khả năng truy cập, khai thác, sử dụng hiệu quả nền tảng dữ liệu 

số về nông nghiệp, nền tảng truy xuất nguồn gốc, giảm sự phụ thuộc vào các khâu 

trung gian từ sản xuất, phân phối đến người tiêu dùng. 

- Lĩnh vực Y tế: 90% dân số có hồ sơ sức khoẻ điện tử; 100% các cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh triển khai tư vấn khám, chữa bệnh từ xa. 

- Lĩnh vực giáo dục và đào tạo: 60% các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo 

dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở giáo dục khác triển 

khai hoạt động quản lý, giảng dạy và học tập trên môi trường số. 

3. Đối với cấp huyện, thành phố 

- 100% lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng, tập huấn 
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kỹ năng số để sử dụng thành thạo các ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản cho 

yêu cầu công việc; 

- 50% cán bộ, công chức, viên chức được tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng phân 

tích, khai thác dữ liệu và công nghệ số; 

- 100% văn bản được trao đổi qua môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc 

thuộc phạm vi bí mật nhà nước); 

- 100% cơ quan hành chính trên địa bàn cấp huyện tham gia sử dụng hệ 

thống thông tin báo cáo”; 

- Số hoá 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực; 

- 80% cuộc họp giữa cấp huyện với cấp xã được tổ chức theo hình thức Hội 

nghị trực tuyến; 

- 100% báo cáo định kỳ về chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội được thực 

hiện trên hệ thống phần mềm báo cáo của Tỉnh. 

4. Đối với cấp xã 

- 100% lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng, tập huấn 

kỹ năng số để sử dụng thành thạo các ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản cho 

yêu cầu công việc; 

- 50% cán bộ, công chức, viên chức được tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng phân 

tích, khai thác dữ liệu và công nghệ số; 

- 100% văn bản được trao đổi qua môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc 

thuộc phạm vi bí mật nhà nước); 

- Số hoá 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực; 

- 100% báo cáo định kỳ về chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội được thực 

hiện trên hệ thống phần mềm báo cáo của Tỉnh; 

- 100% sản phẩm thuộc Chương trình "Mỗi xã, phường một sản phẩm" 

(OCOP) có mặt trên các sàn thương mại điện tử. 

5. Đối với các doanh nghiệp 

Ứng dụng công nghệ số để tối ưu hóa hoạt động, nâng cao hiệu quả sản 

xuất kinh doanh, năng lực và lợi thế cạnh tranh, tạo ra các giá trị mới cho doanh 

nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh. Các doanh nghiệp, các cơ quan, 

tổ chức, hiệp hội, các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Tỉnh cung cấp các 

công nghệ số, nền tảng số và các giải pháp, phần mềm thúc đẩy chuyển đổi số 

doanh nghiệp đáp ứng được các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và đảm bảo an 

toàn, an ninh mạng. 

6. Đối với cá nhân 

- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có sáng kiến, giải pháp hữu 

ích trong việc xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành, tổ chức 

thực hiện, kiểm tra việc thực hiện cơ chế, chính sách, hướng dẫn để tạo điều kiện 

thuận lợi cho quá trình chuyển đổi số và phát triển các sản phẩm, dịch vụ, mô hình 

kinh doanh mới dựa trên công nghệ số, Internet và không gian mạng. 
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- Cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng số để sử 

dụng thành thạo các ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản cho yêu cầu công việc. 

Năng suất lao động hàng năm tăng tối thiếu 7,0%. 

- Đối tượng khác (doanh nhân, trí thức, nhà khoa học, các cá nhân ở trong 

và ngoài nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài...) có nhiều đóng góp về 

công sức, trí tuệ, vật chất, sáng kiến vào chuyển đổi số của Tỉnh./. 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-06-07T13:30:24+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp<ubnd@dongthap.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-06-07T13:30:30+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp<ubnd@dongthap.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-06-07T13:30:35+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Kèm theo văn bản số 207/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp




