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Về việc ban hành Đề án chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp 
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ các Nghị quyết của Bộ Chính trị: số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 về 

đẩy mạnh phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững 

và hội nhập quốc tế; số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 về một số chủ trương, chính 

sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 44/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 

về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; số 47/2020/NĐ-CP 

ngày 09/4/2020 về Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước; 

số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ 

thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số 

chủ trương, chính sách chủ động tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 

tư; số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát 

triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025; 

Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 950/QĐ-TTg ngày 

01/8/2018 phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai 

đoạn 2018-2025, định hướng đến năm 2030; số 999/QĐ-TTg ngày 12/8/2019 

phê duyệt Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ; số 749/QĐ-TTg ngày 

03/6/2020 phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030”; số 923/QĐ-TTg ngày 30/6/2020 phê duyệt Đề án “Ứng 

dụng Công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành Giao thông vận tải, tập 

trung đối với lĩnh vực đường bộ”; số 2289/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 ban hành 

Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030; số 

127/QĐ-TTg ngày 26/01/2021 ban hành Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, 

phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030; số 942/QĐ-TTg ngày 

15/6/2021 phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính 

phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; số 411/QĐ-TTg ngày 
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31/3/2022 phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến 

năm 2025, định hướng đến năm 2030; 

Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 14/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam; 

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông: số 

1726/QĐ-BTTTT ngày 12/10/2020 phê duyệt Đề án xác định bộ chỉ số đánh giá 

chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương và của quốc gia; số 377/QĐ-BTTTT ngày 

26/3/2021 phê duyệt Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số; 

Căn cứ Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 31/12/2021 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp Khoá XI về chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đề án chuyển đổi số tỉnh 

Đồng Tháp.  

Điều 2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, 

ban ngành tỉnh; Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố triển khai thực hiện có hiệu 

quả Đề án; định kỳ báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban 

ngành tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố và các đơn vị liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Bộ Thông tin và Truyền thông; 

- TT/TU, TT/HĐND tỉnh; 

- Các PCT/UBND tỉnh; 

- MTTQVN tỉnh và các Đoàn thể tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- Lãnh đạo VP/UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, THVX. Thg. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Thiện Nghĩa 
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