
SỞ NN VÀ PTNT CAO BẰNG 

CHI CỤC THỦY LỢI 

 

Số:         /CCTL-HC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Cao Bằng, ngày  02  tháng 12 năm 2022 
V/v đẩy mạnh chuyển đổi số  

lĩnh vực thủy lợi, nước sinh hoạt 

nông thôn, phòng chống thiên tai 

năm 2023 

 

   

  Kính gửi: Công chức, người lao động thuộc Chi cục Thủy lợi 

 

Thực hiện Kế hoạch số 2687/KH-SNN ngày 23/11/2022 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT về chuyển đổi số Ngành Nông nghiệp và PTNT năm 2023. 

Ngày 08/11/2022 Chi cục Thủy lợi ban hành Kế hoạch số 364/KH-CCTL 

về Chuyển đổi số lĩnh vực Thủy lợi, nước sinh hoạt nông thôn, Phòng chống 

thiên tai (thuộc Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) giai đoạn 2022-

2025, định hướng đến năm 2030. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả việc chuyển 

đổi số lĩnh vực phụ trách trong năm 2023, Lãnh đạo Chi cục đề nghị lãnh đạo 

các phòng chuyên môn, công chức, người lao động trong đơn vị quan tâm thực 

hiện các nhiệm vụ sau: 

- Đẩy mạnh việc học tập, nghiên cứu, tuyên truyền, phổ biến các chủ 

trương của Đảng, các văn bản của Trung ương, Bộ, ngành, tỉnh về chuyển đổi số 

đến toàn thể công chức, người lao động trong phòng; tổ chức tham gia các hoạt 

động hưởng ứng ngày Chuyển đổi số quốc gia, ngày chuyển đổi số ngành nông 

nghiệp, ngày chuyển đổi số tỉnh Cao Bằng. Thực hiện nghiêm các quy định về 

bảo mật thông tin trong quản lý nhà nước, an toàn thông tin mạng. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến, nâng 

cao nhận thức cho người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã và toàn xã hội về chuyển 

đổi số nói chung và lĩnh vực phụ trách nói riêng; các kỹ năng an toàn, bảo mật 

thông tin cơ bản để tự bảo vệ tài khoản, dữ liệu của mình trên không gian số. 

- Tham mưu đề xuất đầu tư, nâng cấp hệ thống mạng; mua sắm trang thiết 

bị CNTT (máy tính, các giải pháp an toàn thông tin, ...); trang thiết bị phòng 

họp trực tuyến, đáp ứng nhu cầu hội nghị trực tuyến với các cơ quan Trung ương 

và các đơn vị trong tỉnh. 

- Triển khai sử dụng nền tảng số phù hợp với điều kiện ngành theo chỉ đạo 

của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông; cung cấp 

thông tin trên trang thông tin điện tử và dịch vụ công trực tuyến trên môi trường 

mạng theo quy định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022; Phối hợp 

với các cơ quan, đơn vị thực hiện Chuyển đổi Ipv6 cho hệ thống mạng, dịch vụ 

công nghệ thông tin của đơn vị theo kế hoạch của UBND tỉnh. 

- Tiếp tục thực hiện quản lý văn bản đi, văn bản đến trên phần mềm Hệ 

thống quản lý văn bản và điều hành VNPT ioffice, văn bản được ký số và xử lý 

trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước). 
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- Thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền giải quyết của đơn vị theo kế hoạch của UBND tỉnh; giải quyết thủ tục 

hành chính trên phần mềm một cửa tập trung cấp tỉnh, đảm bảo tỷ lệ hồ sơ giải 

quyết thủ tục hành chính trả kết quả đúng hẹn. 

- Tiếp tục triển khai xây dựng, áp dụng mô hình hệ thống tự động tưới 

tiêu, nhân rộng mô hình để phục vụ sản xuất nông nghiệp. 

- Đôn đốc toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị thực hiện 

thanh toán không dùng tiền mặt. 

- Triển khai bộ quy tắc ứng sử trên môi trường mạng đến toàn thể công 

chức, người lao động trong đơn vị; 

- Đăng ký và cử lãnh đạo, công chức tham dự các chương trình tập huấn, 

bồi dưỡng kiến thức về chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, an toàn thông 

tin, tập huấn chuyên sâu về kỹ năng phân tích và xử lý dữ liệu. 

- Bộ phận kế toán tài chính chủ động dự trù nguồn kinh phí để đảm bảo 

triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số. 

Đề nghị công chức, người lao động trong Chi cục thực hiện đảm bảo chất 

lượng, hiệu quả các nội dung nêu trên. Giao phòng Hành chính - QLTT theo dõi, 

đôn đốc thực hiện và báo cáo theo quy định./. 

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Sở Nông nghiệp&PTNT; (b/c) 

- Lưu: VT, HCQLTT. 

 

KT. CHI CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Ma Thị Huyền Linh 
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