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Số:       /KH-BDT 

 

          Lạng Sơn, ngày      tháng 9 năm 2022 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện Nội dung 01: Chuyển đổi số trong tổ chức triển khai thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 thuộc Tiểu dự án 2 của 

Dự án 10, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030, 

giai đoạn I: từ năm 2022 đến năm 2025 

 

Căn cứ Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030; giai đoạn I: 

từ năm 2021 đến năm 2025;  

Căn cứ Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 14/9/20419 của Thủ tướng 

Chính phủ về phê duyệt Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ 

trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh trật tự 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn 2019-2025" do Thủ tướng 

Chính phủ ban hành (sau đây viết tắt là Quyết định số 414/QĐ-TTg);  

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30/6/2022 của Ủy ban Dân 

tộc hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia 

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 

2021-2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025 (sau đây viết tắt là Thông tư 

số 02/2022/TT-UBDT);  

Căn cứ văn bản số 1978/UBND-KT ngày 22/11/2021 của UBND tỉnh về 

việc tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ 

năm 2021 đến năm 2025; 

Căn cứ Kế hoạch số 176/KH-UBND ngày 08/8/2022 của UBND tỉnh về 

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 -

2025; 

Căn cứ Kế hoạch số 188/KH-UBND ngày 02/9/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - 

xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

năm 2022; 



Căn cứ nội dung cuộc họp ngày 15/9/2022 tại Sở Thông tin và Truyền 

thông, gồm các đơn vị: Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Dân tộc, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lạng Sơn; 

 Ban Dân tộc tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nội dung 01: 

Chuyển đổi số trong tổ chức triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 

gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai 

đoạn 2021 – 2030 thuộc Tiểu dự án 2 của Dự án 10, Chương trình mục tiêu quốc 

gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh 

Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2022 đến năm 2025 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) được tiếp cận thông tin về khoa 

học công nghệ và quảng bá các sản phẩm của địa phương cho bạn bè trong nước 

và thế giới. Nâng cao khả năng ứng dụng và sử dụng công nghệ thông tin hỗ trợ 

phát triển kinh tế - xã hội cho vùng đồng bào DTTS và miền núi, đặc biệt là ứng 

dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong triển khai thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân DTTS và 

miền núi giai đoạn 2021 - 2030. 

2. Yêu cầu 

- Việc xác định nhiệm vụ thực hiện phải tuân thủ theo đúng quy định của 

pháp luật có liên quan và hướng dẫn của các bộ, ngành trung ương; đảm bảo 

đúng mục tiêu, đối tượng, phù hợp với điều kiện, khả năng, nguồn lực thực hiện 

Chương trình trên địa bàn tỉnh. 

- Các hoạt động phải đảm bảo tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, lồng 

ghép với các Chương trình, đề án có nội dung ứng dụng CNTT trong các lĩnh 

vực phù hợp với nhu cầu, đặc điểm, phong tục tập quán của từng dân tộc, tránh 

trùng lặp, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. 

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ, THỜI GIAN THỰC HIỆN 

1. Xây dựng kho dữ liệu và nền tảng phần mềm chuyên ngành Dân 

tộc dùng chung cho toàn tỉnh, kết nối với kho dữ liệu chung qua trục kết 

nối LGSP của tỉnh 

Xây dựng kho dữ liệu và nền tảng phần mềm chuyên ngành Dân tộc dùng 

chung cho toàn tỉnh, kết nối với kho dữ liệu chung qua trục kết nối LGSP của 

tỉnh, gồm: CSDL các dân tộc thiểu số, CSDL người có công, CSDL thi đua khen 

thưởng, CSDL VBPL chủ trương, chính sách về dân tộc. 

Thời gian thực hiện: Năm 2022. 



2. Xây dựng diễn đàn đối thoại trực tuyến về công tác dân tộc nhằm 

nâng cao nhận thức về chủ trương của Đảng, chính sách Nhà nước, chống 

các luận điệu sai trái, xuyên tạc gây mất an ninh trật tự  

Diễn đàn đối thoại trực tuyến về công tác dân tộc tỉnh là một hệ thống nền 

tảng mở cho phép người dân và đặc biệt là người DTTS của tỉnh tương tác, trao 

đổi với cơ quan quản lý nhà nước, nắm bắt thông tin định hướng, giới thiệu chào 

bán sản phẩm, dịch vụ với cộng đồng doanh nghiệp, người sử dụng và hỗ trợ an 

sinh xã hội cho đồng bào DTTS.  

Thời gian thực hiện: Năm 2023. 

3. Nâng cấp hệ thống thông tin dữ liệu về công tác dân tộc trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn 

Nâng cấp hệ thống cơ sở dữ liệu về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn đã triển khai năm 2022. 

Thời gian thực hiện: Năm 2024; 2025. Kết thúc giai đoạn. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí được giao tại Quyết định số 1180/QĐ-UBND ngày 15/7/2022 

Quyết định Về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch vốn đầu tư phát triển 

nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 – 2025; Quyết định số 1181/QĐ-UBND ngày 

15/7/2022 Quyết định Về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch vốn đầu tư 

phát triển nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc 

gia trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Ban Dân tộc 

1.1. Văn phòng 

- Chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn tổ chức triển khai, thực hiện 

tốt nội dung, nhiệm vụ kế hoạch đề ra. 

- Chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương liên quan tổ chức triển khai 

thực hiện các nội dung của kế hoạch, đảm bảo đúng tiến độ, đạt hiệu quả cao.  

- Tùy theo nội dung kế hoạch, Văn phòng phối hợp với các cơ quan, đơn 

vị, cá nhân có năng lực, nhiệm vụ chuyên môn để tổ chức triển khai thực hiện. 

 - Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền 

theo quy định.  

1.2. Phòng Nghiệp vụ; Thanh tra 



Căn cứ chức năng nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý của phòng phối hợp với 

Văn phòng tổ chức triển khai, thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Kế hoạch.  

2. Đề nghị: Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành 

phố 

Căn cứ chức năng nhiệm vụ bố trí, phân công cán bộ đầu mối phối hợp 

với Ban Dân tộc tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện các nội dung của Kế hoạch 

liên quan đến lĩnh vực quản lý của ngành, đơn vị. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Nội dung 01: Chuyển đổi số 

trong tổ chức triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 thuộc 

Tiểu dự án 2 của Dự án 10, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - 

xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 

2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025./. 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- UBND các huyện, TP; 

- Lãnh đạo Ban; 

- Các phòng thuộc Ban; 

- Lưu: VT, VP. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

Vi Minh Tú 
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