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UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

SỞ TÀI CHÍNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /KH-STC Bình Định, ngày       tháng 6 năm 2022 

 
 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện chuyển đổi số năm 2022  

 

I. CĂN CỨ LẬP KẾ HOẠCH 

- 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 năm 

2030;  

- Căn cứ  Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

- Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai 

đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; 

- Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Đề án Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân 

lực chuyển đổi số quốc gia đến 2025, định hướng đến năm 2030; 

- Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 20/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

Bình Định (Khóa XX) về chuyển đổi số tỉnh Bình Định đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030; 

- Quyết định số 5362/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh Bình 

Định về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động 

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

mạng tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2025;  

- Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 05/4/2022 của UBND tỉnh Bình Định 

về chuyển đổi số năm 2022 của tỉnh Bình Định;  

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

Tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, thống nhất, có hiệu quả Nghị quyết 

số 05-NQ/TU ngày 20/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XX) về 

chuyển đổi số tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết 

định số 5362/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh Bình Định về việc 

phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan 

nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh 

Bình Định giai đoạn 2021-2025. 
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2. Yêu cầu: 

Bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số theo chỉ đạo của 

Chính phủ, của ngành Tài chính, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh để triển khai thực 

hiện đảm bảo kịp thời, hiệu quả và phù hợp với yêu cầu thực tiễn tại cơ quan, 

đơn vị. 

III. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU 

1. Thông tin tuyên truyền về chuyển đổi số: 

Nội dung: Tập trung tuyên truyền về các mục tiêu, nhiệm vụ về chuyển 

đổi số của tỉnh. Bám sát các nội dung về: Phát triển chính quyền số, nâng cao 

năng lực, hiệu quả hoạt động; Phát triển kinh tế số, xã hội số. 

Thực hiện tuyên truyền các nhiệm vụ, mục tiêu chuyển đổi số Kế hoạch 

số 67/KH-UBND ngày 04/5/2022 của UBND tỉnh Bình Định: Triển khai thực 

hiện Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực 

chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn 

tỉnh Bình Định.  

Thực hiện: Các phòng trực thuộc Sở. 

2. Thực hiện các nhiệm vụ chung: 

2.1. Đánh giá hiện trạng, hạ tầng kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông 

tin tại đơn vị. 

- Thực hiện rà soát hệ thống hạ tầng kỹ thuật mạng nội bộ (mạng LAN, 

máy chủ, máy tính cá nhân), đường truyền và thiết bị kết nối internet, các thiết 

bị thiết yếu phục vụ cho nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin và hoạt động của 

ngành Tài chính (bao gồm: Sở Tài chính, Phòng TC-KH huyện, thị xã, thành 

phố và Tài chính xã, phường, thị trấn). Rà soát, đầu tư nâng cấp, thay thế các 

máy tính (máy chủ, máy tính cá nhân)và thiết bị (máy in, máy photocopy, máy 

scan, thiết bị mạng) xuống cấp, hư hỏng để từng bước hoàn thiện các trang thiết 

bị và đáp ứng được mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi 

số.  

Thực hiện: Phòng TCDN-TH chủ trì và Văn phòng Sở chủ trì, phối hợp 

các phòng trực thuộc Sở 

Thời gian thực hiện: trong năm 2022 

- Triển khai công tác bảo đảm an toàn thông tin trong cơ quan, đơn vị: 

tiếp tục gia hạn bản quyền phần mềm diệt virus BKAV Endpoint; trang bị hệ 

thống tường lửa (Firewall), thiết bị lưu trữ, an toàn dữ liệu . 

Thực hiện: Phòng TCDN-TH chủ trì, phối hợp các phòng trực thuộc Sở. 

Thời gian thực hiện: trong năm 2022 

- Nâng cấp, thay thế thiết bị kết nối Hạ tầng truyền thông của ngành Tài 

chính tại Sở Tài chính và các PhòngTC-KH các huyện, thị xã, thành phố. 
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Thực hiện: Phòng TCDN-TH chủ trì, phối hợp các phòng trực thuộc Sở, 

phòng TC-KH các huyện, thị xã, thành phố. 

Thời gian thực hiện: trong năm 2022 

2.2. Duy trì, khai thác hiệu quả trang thông tin điện tử Sở Tài chính 

Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của trang thông tin điện tử của Sở 

Tài chính tại địa chỉ: https://stc.binhdinh.gov.vn. Trong đó tập trung đẩy mạnh: 

tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật của Trung ương, của tỉnh mới 

được ban hành; kịp thời chuyển tải các các văn bản, thông tin chỉ đạo điều hành 

kinh tế - xã hội của tỉnh; các chuyên mục về thực hiện cải cách hành chính, Phổ 

biến giáo dục pháp luật, chuyển đổi số, công khai ngân sách... 

Thực hiện: Văn phòng Sở và Phòng TCDN-TH chủ trì, phối hợp các 

phòng trực thuộc Sở. 

Thời gian thực hiện: Thường xuyên năm 2022. 

2.3. Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ nhiệm vụ chuyên môn; 

thực hiện các nhiệm vụ Chuyển đổi số  

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ 

quan, đơn vị, nâng cao hiệu quả sử dụng các phần mềm và cơ sở dữ liệu của 

ngành tài chính. Cụ thể:  

+ Vận hành có hiệu các phần mềm: Phần mềm Quản lý tiền lương; Phần 

mềm Chế độ báo cáo định kỳ lĩnh vực tài chính theo quy định tại Quyết định số 

38/2020/QĐ-UBND ngày 21/7/2020 của UBND tỉnh; Phần mềm Quản lý ngân 

sách cho các đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn tỉnh và Phần mềm Cơ sở dữ 

liệu giá địa phương. Thử nghiệm và hoàn chỉnh các điều kiện cần thiết để kết 

nối CSDL về giá tại địa phương với CSDL về Giá của quốc gia thông qua trục 

kết nối LGSP và NGSP, từng bước chia sẻ dữ liệu, góp phần vào công cuộc 

chuyển đổi số quốc gia. 

Thực hiện: Các phòng trực thuộc Sở. 

Thời gian thực hiện: Thường xuyên năm 2022. 

 + Triển khai áp dụng hiệu quả Hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo, điều 

hành của UBND tỉnh, Khai thác hiệu quả phần mềm quản lý văn bản điều hành 

IDESK, phấn đấu 100% văn bản giữa Sở Tài chính với các cơ quan trên trục liên 

thông văn bản (trừ văn bản Mật) được ban hành dưới dạng điện tử; tăng cường 

sử dụng, trao đổi văn bản điện tử, ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong liên 

thông văn bản điện tử. 

Thực hiện: Văn phòng Sở và Phòng TCDN-TH chủ trì, phối hợp các 

phòng trực thuộc Sở. 

Thời gian thực hiện: Thường xuyên năm 2022 

+ Tham mưu chuẩn hóa, điện tử hóa quy trình nghiệp vụ xử lý hồ sơ trên 

môi trường điện tử, các biểu mẫu, chế độ báo cáo; đẩy mạnh việc số hóa, lưu trữ 

hồ sơ công việc trên văn phòng điện tử IDESK  

https://stc.binhdinh.gov.vn/
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Thực hiện: Văn phòng Sở và Phòng TCDN-TH chủ trì, phối hợp các 

phòng trực thuộc Sở. 

Thời gian thực hiện: Thường xuyên năm 2022 

+ Thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng công tác báo cáo, thống kê của 

Sở Tài chính thông qua việc khai thác hiệu quả Phần mềm Chế độ báo cáo định 

kỳ lĩnh vực tài chính theo quy định tại Quyết định số 38/2020/QĐ-UBND ngày 

21/7/2020 của UBND tỉnh.  

Thực hiện: Các phòng trực thuộc Sở. 

Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng Quý/6 tháng/năm trong năm 2022. 

- Thực hiện các nhiệm vụ Chuyển đổi số của Sở Tài chính hiệu quả, bảo 

đảm tiến độ, yêu cầu đã đề ra: 

+ Đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 đối với các thủ tục 

hành chính tại Sở, đến năm 2023 đạt 100% dịch vụ công trực tuyến của Sở từ 

mức độ 3 trở lên và được tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia, 100% các 

báo cáo định kỳ lĩnh vực tài chính trên địa bàn tỉnh Bình Định được thực hiện 

trực tuyến trên phần mềm, 80% các hoạt động nội bộ được quản lý bằng công 

nghệ thông tin, 90% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng. 

 + Đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số của Sở Tài chính thông 

qua việc tiếp tục phát triển các ứng dụng nghiệp vụ, chuyên ngành của ngành 

Tài chính; nghiên cứu bổ sung các dự án Chuyển đổi số trong hoạt động của 

ngành tài chính và của tỉnh. 

Thời gian thực hiện: Dự kiến năm 2022 đến khi hoàn thành 

+ Phối hợp tham mưu sửa đổi, bổ sung các các văn bản pháp luật, cơ chế 

chính sách, chức năng, nhiệm vụ liên quan đến quá trình chuyển đổi số của tỉnh 

Bình Định (Phòng VBQPPL & QLXLVPHC chủ trì, tham mưu thực hiện). 

Thời gian thực hiện: Thường xuyên năm 2022 

+ Sử dụng có hiệu quả các cơ sở dữ liệu của ngành như: Kho Dữ liệu Thu 
- Chi Ngân sách, Danh mục dùng chung, Báo cáo Thống kê Ngành Tài chính 
TT02/2019… theo đúng các quy định của Bộ Tài chính 

+ Khai thác, nâng cấp và sử dụng có hiệu quả cơ sở dữ liệu Giá tại Địa 
phương, kết nối đến cơ sở dữ liệu Giá của quốc gia, từng bước thực hiện mở dữ 
liệu, cung cấp dữ liệu mở theo định hướng tại Quyết định số 942/QĐ-TTg và 
quy định tại Nghị định số 47/2020/NĐ-CP. 

+ Phối hợp triển khai các nhiệm vụ phát triển, kết nối, chia sẻ các dữ liệu 

chuyên ngành với cơ sở dữ liệu của tỉnh Bình Định theo đúng quy định  

Thời gian thực hiện: Năm 2022 

IV. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch được sử dụng từ ngân sách nhà nước 

cấp cho Sở Tài chính. 
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V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Lãnh đạo các phòng trực thuộc Sở có trách nhiệm quán triệt nội dung 

Kế hoạch này cho CBCC của phòng thực hiện có hiệu quả. Chủ động phối hợp 

với các đơn vị được giao chủ trì thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch để đảm 

bảo hoàn thành đúng tiến độ đã đề ra. 

2. Giao Văn phòng Sở theo dõi, đôn đốc các Phòng trực thuộc Sở triển 

khai thực hiện kế hoạch đảm bảo đúng yêu cầu và tiến độ đã đề ra; định kỳ báo 

cáo kết quả thực hiện kế hoạch cho Lãnh đạo Sở. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng 

mắc, các Phòng trực thuộc Sở kịp thời phản ánh về Văn phòng Sở, Phòng 

TCDN-TH để tổng hợp báo cáo Giám đốc Sở xem xét, quyết định.  

Trên đây là Kế hoạch thực hiện chuyển đổi số năm 2022 của Sở Tài 

chính. Đề nghị các Phòng thuộc Sở nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- Sở Thông tin và Truyền thông (b/c);  

- Các Phòng trực thuộc Sở;  

- Lưu: VT, VP, DNTH. 

GIÁM ĐỐC 

 
Lê Hoàng Nghi 
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