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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại 

cuộc họp chuyên đề xem xét hồ sơ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết của 

HĐND tỉnh Quy định chế độ hỗ trợ cho công chức, viên chức làm công tác 

chuyển đổi số, hạ tầng số, xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, 

cửa khẩu số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

 
Ngày 13/6/2022, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực 

UBND tỉnh chủ trì cuộc họp chuyên đề xem xét hồ sơ trình đề nghị xây dựng 

Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chế độ hỗ trợ cho công chức, viên chức 

làm công tác chuyển đổi số, hạ tầng số, xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã 

hội số, cửa khẩu số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Tham dự họp có đại diện lãnh 

đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban của 

HĐND tỉnh: Kinh tế - Ngân sách, Văn hóa - Xã hội, Pháp chế; đại diện lãnh đạo 

các Sở, ngành: Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Nội vụ, Tài nguyên và 

Môi trường, Tư pháp, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng 

Sơn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; đại 

diện lãnh đạo UBND huyện Cao Lộc, thành phố Lạng Sơn.  

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo nội dung dự 

thảo Tờ trình của UBND tỉnh và đề cương dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh, 

ý kiến tham gia của các thành phần dự họp, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó 

Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận như sau:  

Chuyển đổi số là xu thế tất yếu trong giai đoạn hiện nay. Nghị quyết số 

49-NQ/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh 

Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã xác định chuyển đổi số 

là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, 

trong toàn bộ hoạt động của các cơ quan, tổ chức, người dân và doanh nghiệp. 

Trong quá trình chuyển đổi số, yếu tố quyết định sự thành công chính là yếu tố 

con người. Tại Nghị quyết số 49-NQ/TU đã đề ra nhiệm vụ, giải pháp về xây 

dựng cơ chế, chính sách đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số: 

"xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động làm công tác chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, kinh tế số, 

xã hội số". Do đó, việc trình HĐND tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định 

chế độ hỗ trợ cho công chức, viên chức làm công tác chuyển đổi số, hạ tầng số, 

xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, cửa khẩu số trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn là phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh; tạo cơ chế thu hút nguồn 

lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao sẵn sang tham gia vào công cuộc 

chuyển đổi số của tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 
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Để bảo đảm chất lượng hồ sơ trình phiên họp UBND tỉnh, yêu cầu Sở 

Thông tin và Truyền thông tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý tại cuộc họp; rà soát, 

chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ dự thảo như sau: 

 1. Tên gọi của dự thảo Nghị quyết: xem xét sửa lại là "quy định chế độ 

hỗ trợ cho công chức, viên chức làm công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn giai đoạn 2023 - 2025". 

 2. Về đối tượng được hỗ trợ: rà soát lại, bảo đảm thống kê đầy đủ số 

lượng người được hỗ trợ làm cơ sở để tính toán tổng kinh phí dự kiến để thực 

hiện chính sách. Các đối tượng được hỗ trợ tập trung vào những công chức, viên 

chức đóng vai trò là những người dẫn dắt công cuộc chuyển đổi số tại cơ quan, 

đơn vị, địa phương; có vai trò then chốt, tạo bước đột phá trong công cuộc 

chuyển đổi số của tỉnh; đồng thời lưu ý để bảo đảm tính công bằng với những 

cán bộ, công chức, viên chức khác trong cùng cơ quan, đơn vị. 

3. Về điều kiện hỗ trợ: do đây chế độ hỗ trợ cho công chức, viên chức 

đang trực tiếp làm công tác chuyển đổi số tại các cơ quan, đơn vị, do đó yêu cầu 

cơ quan soạn thảo nghiên cứu có nên phân chia mức hỗ trợ theo trình độ không 

hay nên quy định một mức hỗ trợ chung cho tất cả các đối tượng được hưởng hỗ 

trợ. Nếu quy định mức hỗ trợ theo trình độ thì đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên 

cứu, cân nhắc thêm có hỗ trợ cho công chức, viên chức có trình độ khác ngoài 

quy định tại dự thảo không. 

4. Về mức hỗ trợ: đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát lại, bảo đảm quy 

định mức hỗ trợ phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh. 

5. Nguồn kinh phí: cơ quan soạn thảo tiếp tục trao đổi với Sở Tài chính  

để xem xét khả năng cân đối ngân sách của tỉnh nếu thực hiện chính sách hỗ trợ 

cho công chức, viên chức đang trực tiếp làm công tác chuyển đổi số tại các cơ 

quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. 

6. Giao Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương hoàn thiện các dự 

thảo, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/6/2022.  

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các thành phần theo TB số 243/TB-UBND; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

 các Phòng: KGVX, THNC; 

- Lưu: VT, KGVX (HTHT). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG  

 

 
 

 

 

 

Hoàng Xuân Đồng 
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