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KẾ HOẠCH
Triển khai, thực hiện Kế hoạch hành động số 33/KH-UBND ngày 27/01/2022
của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của
Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường
kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022
Thực hiện Kế hoạch hành động số 33/KH-UBND ngày 27/01/2022 của
UBND tỉnh Sơn La về thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của
Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh
doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022; Sở Thông tin và Truyền
thông xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thuộc lĩnh vực quản lý của
ngành để triển khai có hiệu quả Kế hoạch hành động số 33/KH-UBND ngày
27/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị Quyết số 02/NQ-CP ngày
10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi
trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022.
- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của công chức, viên chức trong việc thực
hiện chức trách, nhiệm vụ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh;
Tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, thống nhất công tác cải cách thủ tục hành
chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chất lượng thực hiện các thủ
tục hành chính thuộc lĩnh vực ngành quản lý liên quan đến doanh nghiệp.
II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung
- Cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh
tranh nhằm thích ứng với xu thế phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp lần
thứ tư. Đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc do tác động tiêu cực của đại
dịch COVID-19; kịp thời hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi sản xuất
kinh doanh, thích ứng linh hoạt, hiệu quả với dịch bệnh.
- Tham mưu UBND tỉnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số
theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt "Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến
năm 2030"; Nghị Quyết số 17-NQ/TU ngày 31/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh
ủy về chuyển đổi số tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm
2030; đồng bộ với thực hiện cải cách hành chính.
2. Mục tiêu cụ thể

- Tập trung triển khai các nhiệm vụ và giải pháp Kế hoạch số 251/KHUBND ngày 01/11/2021 của UBND tỉnh triên khai thực thực hiện Quyết định số
942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 17NQ/TU ngày 31/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Sơn
La giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030;
- Tham mưu triển khai và cải thiện chỉ số về điện thoại và Internet. Tiếp
tục cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 nhằm tăng cường tính minh
bạch trong tiếp cận thông tin của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp viễn thông và Internet đẩy
mạnh đầu tư phát triển, mở rộng mạng lưới, cơ sở hạ tầng viễn thông nhằm nâng
cao các chỉ số về viễn thông Internet. Hỗ trợ tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc
về cơ chế, chính sách nhằm tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động bền
vững và phát triển mạnh mẽ.
- Tham mưu đẩy mạnh triển khai việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải
quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.
- Hướng dẫn các cơ quan báo chí của tỉnh, các cơ quan thông tấn, báo chí
thướng trú trên địa bàn tỉnh tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 02/NQ-CP
ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện
môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022; Kế
hoạch số 33/KH-UBND ngày 27/01/2012 của UBND tỉnh và các hoạt động liên
quan đến công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh để doanh
nghiệp và nhân dân tiếp cận, tích cực hưởng ứng và triển khai thực hiện.
- Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc cung cấp thông tin trên cổng thông
tin điện tử của tỉnh và trang thông tin điện tử của các sở, ngành, địa phương theo
quy định nhằm tăng cường tính minh bạch trong tiếp cận thông tin của các
doanh nghiệp, các nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh.
III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Văn phòng
- Tổ chức tuyên truyền, quán triệt, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên
chức thuộc sở về Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ; Kế
hoạch hành động số 33/KH-UBND ngày 27/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh
và Kế hoạch của Sở Thông tin và Truyền thông về tiếp tục thực hiện những
nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực
cạnh tranh quốc gia năm 2022.
- Niêm yết 100% các quyết định, chính sách, thủ tục hành chính thuộc
phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở tại trụ sở cơ quan và trên Cổng
thông tin điện tử của Sở.
- Phối hợp với các phòng liên quan rà soát các thủ tục hành chính không
phù hợp, chồng chéo để tham mưu trình sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, công bố (nếu
có) thuộc phạm vi quản lý của Sở.

- Tham mưu cho Ban giám đốc trong việc giám sát thực hiện kỷ luật, kỷ
cương, tăng cường liêm chính, sáng tạo, nâng cao hiệu quả công vụ; thái độ làm
việc phục vụ lợi ích của người dân và doanh nghiệp.
2. Phòng Công nghệ thông tin - Viễn thông
- Tham mưu, theo dõi Bộ chỉ số Chính phủ điện tử; An toàn an ninh mạng
(ITU) theo Nghị quyết số 02/NQ-CP.
- Tham mưu với Ban Giám đốc Sở triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về
chuyển đổi số tỉnh Sơn La; Nâng cao, cải thiện các chỉ số phát triển chính quyền
điện tử, cụ thể: (1) chỉ số về hạ tầng viễn thông (TII); (2) Chỉ số dịch vụ công
trực tuyến (OSI).
- Tham mưu triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4
nhằm tăng cường tính minh bạch trong tiếp cận thông tin của các doanh nghiệp,
nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh.
- Tham mưu tăng cường công tác quản lý nhà nước về công nghệ thông
tin, viễn thông; Đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông băng rộng hiện
đại, an toàn, dung lượng lớn, tốc độ cao, vùng phủ dịch vụ rộng trên phạm vi
toàn tỉnh.
- Rà soát các quy hoạch thuộc lĩnh vực quản lý để tham mưu, đề xuất điều
chỉnh, bổ sung phù hợp với yêu cầu phát triển bền vững và quyền kinh doanh
của doanh nghiệp theo luật định.
- Công khai, minh bạch các quy định, chính sách, quy hoạch của ngành.
3. Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản - Bưu chính
- Tham mưu trong việc hướng dẫn các cơ quan báo chí của tỉnh, các cơ
quan thông tấn, báo chí thường trú trên địa bàn tỉnh, hợp tác truyền thông với
tỉnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022
của Chính phủ; Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 27/01/2012 của UBND tỉnh và
các kế hoạch, chương trình hành động của tỉnh về cải thiện môi trường đầu tư
kinh doanh.
- Giúp Ban Giám đốc theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn và đánh giá hiệu quả
việc cung cấp thông tin trên cổng thông tin điện tử của tỉnh và trang thông tin
điện tử của các sở, ngành, địa phương theo quy định tại Nghị định số
43/2011/NĐ-CP, nhằm cường tính minh bạch trong tiếp cận thông tin của các
doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh.
- Tham mưu tăng cường công tác quản lý nhà nước về Báo chí, Xuất bản,
Bưu chính; Hướng dẫn các đơn vị, địa phương trên địa bàn tăng cường việc tiếp
nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công
ích theo Quyết định 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2019 của Thủ tướng Chính
phủ.

- Rà soát các quy hoạch thuộc lĩnh vực quản lý để tham mưu, đề xuất điều
chỉnh, bổ sung phù hợp với yêu cầu phát triển bền vững và quyền kinh doanh
của doanh nghiệp theo luật định.
- Công khai, minh bạch các quy định, chính sách, quy hoạch của ngành.
4. Thanh tra Sở
- Tham mưu, triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra một cách
đồng bộ, tránh chồng chéo gây ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp, thực
hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác thanh tra
doanh nghiệp, đảm bảo quyền bình đẳng của doanh nghiệp trước pháp luật.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở căn cứ nhiệm vụ được giao tổ chức thực
hiện nghiêm túc, hiệu quả kế hoạch này. Định kỳ trước ngày 01/6 (đối với báo
cáo 6 tháng) và trước ngày 01/12 (đối với báo cáo năm) tổng hợp, báo cáo tình
hình triển khai và kết quả thực hiện với Ban giám đốc (qua phòng Công nghệ
thông tin – Viễn thông) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu
tư theo quy định.
- Phòng Công nghệ thông tin - Viễn thông có trách nhiệm đôn đốc, kiểm
tra và tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện, đề xuất với Ban giám đốc Sở giải
quyết những vấn đề vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban Giám đốc Sở;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Lưu: VT, CNTTVT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đắc Tĩnh

