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NQ/TU 

NGHJ QUYET 
ye chuyên dôi so tinli Tây Ninh den nàm 2025 

vã dnh hu'óng den nm 2030 

f,
'/'h) Thrc hin Nghj quyt s 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 cüa B ChInh trj v 

7 so chü truang, chInh sách chü dng tham gia cuc cách ming cong nghip Ian 
"thr tu; Nghj quyt Di hi dii biu Dâng b tinh thn thtr XI, nhiêm k5' 2020 - 
2025, Ban Thuông v Tinh u ban hành Nghj quyt v chuyn diM s tinh Tây 
Ninh dn nàrn 2025 và djnh huóng dn nArn 2030 nhu sau: 

I- DANH GIA TINH HINH 

Tinh Tây Ninh trong nhQ'ng nàrn qua dâ tp trung lânh dao,  chi dio thüc dy 
i.irng ding cong ngh thông tin, thrc hin cãi cách hãnh chinh, xây dirng ChInh 
quyn diên ti, cung cp djch vi1 cong trirc tuyn mtrc d cao cho ngi.thi dan và 
doanh nghip, buc du dâ mang Iai  mt s kt qua thit thic. Dà dua vào thI dim 
Trung tam Giám sat diu hành do th thông rninh, Trung tam Giám sat an toàn, an 
ninh mang Va dä cung cp mt s dich v.i do thj thông rninh cho ngui dan và 
doanh nghip. Trung tarn phic vij hành chInh cOng cüa tinh dâ di vào hot dng 
hiu qua, gOp phn thrc hiên cái cách hành chInh, tao  sl:r cong khai, minh b?ch  Va 
hài lông cho nguO'i dan khi dn lam thu tic hành chInh. 

Nãm 2019, chi s mirc d rng ding cong ngh thông tin cüa tinh Tây Ninh 
dugc B Thông tin và Truyn thông xp vâo nhóm khá khi các tinh, thành ph 
trrc thuc Trung uang. Tuy nhiên, vic dánh giá các trçi ct cüa chuyn dôi s nhu 
xây dixng chInh quyn s, kinh th s và xã hi s chua duçic các ca quan & Trung 
i.rnng dánh giá và cong b. 

Ngoài rnt s k& qua ban d.u, tinh chi.ra có nhiu dt phá trong xây d'rng 
chinh quyn din tir; xu hu&ng chuyn di s din ra nhanh trong khi nguOn lrc 
cOa tinh phân b cho vic xay drng chInh quyn din tir, chuyn di s cOn han 
ch; mt s ngành, lTnh virc chua quan tam thuc dAy chuyn diM s; chua có các 
chinh sách dãc thu thiic dAy phát triên ngun nhân 11rc cong ngh thông tin, thüc 
dAy phát trin doanh nghip cong ngh s và doanh nghip s trên dja bàn tinh; 
dich vu cong tr1rc tuyn trin khai nhiu, nht.rng ngi.thi dan tiCp ctn con han  chê; 
chua cung cp nhiu tin ich cho nguii dan vã doanh nghitp. Nh.n thtrc ye chuyên 
&M s chua ding du giva các c quan, dn v và tüng can b, cong chirc, viên 
chirc; cong tác tuyên truyn, ph bin v ung dung cOng ngh thông tin trong cãi 
cách hành chInh chua sâu rng. 
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Doanh nghip cong ngh s trên dja bàn tinh hin can nhiu hn ch& chi yêu 
là các doanh nghip nhà nu'ó'c v vin thông và cOng ngh thông tin trên quy mO 
toàn quc. Chua có doanh nghip tLr nhân v cOng ngh s và ni dung s. Vic 
ü'ng ding cong ngh thông tin trong các doanh nghip chua nhiu, chU yu là sir 
diing phn rnrn van phông nhu Office, phân mérn kê toán, quàn tr nhân si,x, chua 
có nhiu doanh nghip iirng dijng cOng ngh s d cãi tin, thay dM quy trInh tác 
nghip, nâng cao näng suAt, xây dxng rnô hInh kt ni vó'i khách hang d xay drng 
phuung pháp san xut kinh doanh theo phu'cing thirc rni. Vic phát trin thuong 
mii din tü ciTing con hçtn ch, tinh dâ trin khai san thuang rni din tü cho các 
doanh nghip viTra và nhO trén dja bàn tinh gici thiu, quàng bá các san phm, nht 
là san phm nông nghip sach  nhu'ng si,r quan tarn và tharn gia chua nhiu. 

II- QUAN DIEM VA rVIVC TIEU 

1. Quan diem 

- Chuyn dti s git'ip djnh hInh tong the và toàn din v cách sang, cách lam 
vic, tiêu thi và phuung thtrc san xuât dira trén cOng ngh s; là nhu cu tt yu 
trong lãnh dao,  diu hành kinh té - xa hi cüa da phuung và hot dng san xut, 
kinh doanh cüa doanh nghip trong Cuc cách rnng cOng nghip ln thir tu'. 

- Huy dng và sü' ding có hiu qua các ngun lirc dê thüc dy phát triên các 
nn tang cong ngh s& ngun nhân hrc phiic vi chuyn di s tai tinh; thay di 
nhn thü'c cüa cong dng, tu' duy và chI quyêt tarn cüa ca h thng chInh trj trong 
tip c.n và ü'ng ding cOng ngh thông tin và vin thOng, dóng vai trô quy& djnh 
trong chuyn di s tai  dja phixong. 

- Chuyên dOi s hu'cng den lcii Ich cüa nguè dan, doanh nghip, thiic dy phát 
trin rnanh me kinh tê cüa dja phu'o'ng, nâng cao hiu qua cong tác lãnh dio ciia 
các cp u' dáng, hiu 1'c quán 1 cüa chInh quyên các cp gAn vó'i bào dam quc 
phông, an ninh, trt ti,,r an toàn x hi và phát trin bn ving dja phuong. 

2. Muc tiêu 

2.1. Mic tiêu tong quãt 

Mic tiêu tOng quát ye chuyn dOi so c11a tinh Tây Ninh vOi tinh than: "Phn 
du dn narn 2030 vâo nhórn các tinh, thành ph tic hin chuyn dôi sO khá; phát 
trin bn vthig trên co so ü'ng diing rnnh me khoa hçc - cOng ngh, tang näng sut 
lao dông, tao rnOi tru'ng khOi nghiêp sang tao, chü dng tip cn vâ tn diving các 

co hi cOa Cách rnng cong nghip 1n thr tu, phát trin kinh t s; khuyn khIch, 
h trçY d hInh thãnh các doanh nghip s trong tinh; thrc hin rnic tiêu phát trin 
bn vng". 

2.2. Myc tiêu co ban 
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2.2.1. Muc tiêu den nm 2025 

- Bào darn thuc hin cao hon mrc trung bInh ca nuc ye các chi tiêu chuyên 
di s dê ra trong Chuang trInh chuyn di s quc gia ban hành kern theo Quyêt 
djnh s 749/QD-TTg, ngày 03/6/2020 cüa Thu tung ChInh phü. 

- Tây Ninh co bàn hoàn thành các nên tang cho Chinh quyên so và an toàn, an 
ninh mng. 

2.2.2. Muc tiêu den nim 2030 

- HInh thànb dy dt:i nn tang phiic vi phát trin chInh quyn s& kinh tê s& xã 
hôi s; có ti thiu 02 huyen, thj xã, thành ph dt co bàn nn tang v do thj thông 
minh; rni huyên, thi xà, thành ph có ti thiu 01 xä hoàn thành vic chuyên dôi 

- Tây Ninh vào nhóm các tinh, thành ph thixc hin chuyn dôi s khá. 

III- NHI1M VU VA GIAI PHAP CHU YEU 

1. Tang cu'?ng tuyên truyn, dôi mói tu' duy, nhn thü'c cüa tang can b, 
dãng viên, h gia dInh vã doanh nghip v chuyn di s vã 1mg dyng cong 
ngh so trong dbI sng, san xut, thuong mi và thçrc thi cOng vy 

- Nâng cao nhân thirc cüa các cap u' dàng, chInh quyn v sir cp thit cüa 
chuyn di s toàn diên trén dia bàn tinh, dáp irng xu th phát triên chung cüa câ 
nuc. Cp us', ngthi d(rng d.0 chü ding, sang to trong trin khai các giái pháp 
chuyn dôi so gàn vfd các rniic tiêu, nhim vii phát trin kinh t - xã hi i dja 
phu'ang, cton vj. 

- Phát buy minh me vai trô cüa M.t tr.n To quc Vit Narn và tO chü'c chInh 
trj - xà hi cac cp trong cong tác tuyên truyn, vn dng Nhân dan tIch circ hung 
1mg cong cuc chuyn di s tai dia phucmg; khuyn khich can b, cong chIme, viên 

chIme, nguô'i lao dng sIr ding vi din tIm, thanh toán không dung tiên mat, 1mg 
ding có hiu qua các thành tiru khoa h9c cong ngh, nht là cong ngh phiic yu di 
sng, san xut, kinh doanh. 

- DM mImi phuang thlrc diu hành xâi hi, thirc thi cong v theo huImng khuyên 
khIch, sn sang chap nhân san phrn, giâi pháp, djch vii, mô hInh kinh t 
mImi; trong do, phát trin kinh t s, xây dimng do thj thông minh, chInh quyn din 
tIm huO'ng tâi chinh quyn so là yêu to tr9ng tarn. 

2. Xây dtrng chu'ong trInh chuyên dôi so cüa tinh trên co S0 chuong trInh 
chuyên dôi s quc gia, h sinh thai va khã nàng chuyên di s cüa tinh 

- Xây dirng Chuong trInh chuyn di s clia tinh theo huóng toàn din, thüc 
dy phát trin rn?nh me kinh t cüa dja phuGng. Chung trInh chuyn di s phài 
kIch hoat duoc th ch s, chInh sách s, bâo dam an toàn, an ninh rnng yà an 
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toàn dU 1iu; ch tr9ng dào tao  nguôn lirc Va Xây diing h sinh thai chuyên di s. 

- Ban hnh các ca die, chInh sách dc thu thüc dy phát trin ngun nhân lirc 
cong ngh thông tin, thüc dy phát trin doanh nghip cong ngh s và doanh 
nghiêp s trén dja bàn tini, nht là các doanh nghip vüa Va nhO, doanh nghip san 

xut truyn tMng; khuyn khIch ngui dan và doanh nghip sü dung cad djch vii 
cOng trrc tuyn do tinh triên khai vó'i các h thng thông tin tin lcii, d sü ding. 

- Lien kêt vâi các Vin, tru'ng dai  hpc, trung tarn nghiên cüu h tn dia 

phtrcng thic dy chuyên dôi so. 

3. Huy dng nguôn lii'c dâii ttr phát triên h tng k thut dáp lung yell 
cIu chuyên dôi so ella dja phu'ong 

- Huy dng nhiêu nguOn 1rc ctê dâu tu, nâng cap ha tang nn tang so dng b, 

hin dai,  sn sang dáp i'rng nhu cu cüa ngu'?ñ dan, doanh nghip và six chuyn d,i 

cüa chmnh quyên. 

- Triên khai mng bng rung cht lupng cao trên dja bàn tinh, phát trin mçtng 

di dng 5G, nâng cap mng di dng 4G; nâng cao t l nguà'i dan sir dung din 

thoai di dng thông mini; du tu' mua srn thay th, b sung, nâng cp trang thiêt 
bj cong ngh thông tin, phgic vi hoat dng ca quan dáng và chInh quyn các cp. 

- Khuyên khIch, thu hut các doanh nghip cong ngh s dAu tu phát trin tai 
tinh, ixu tiCn các linh vy'c nhu' thuGng rnai din tü', nOng nghip, du ljch, y tê, giáo 
dijc, giao thông, xây dirng, rnOi tru'ng,. 

4. Bay nhanh tin trInh xây dtyng chInh quyn s 

- Tip cn và ü'ng di7ing hiu qua cáo cong ngh lOi, nn tang cua chuyn dM 
s trong vic xây dirng chInh quyn s, kinh t s và xã hi s ti dja phu'cing; 

nâng cao hiu qua hoat dng các Trung tarn Phçic vii hành chInh cong cua tinh, 
Trung tarn Giárn sat diêu hành kinh tê xã hi tp trung, Trung tarn Giárn sat an 
toàn, an ninh rnng. lao  1p do' s& d& lieu mv d dàng truy cap, sü' diing; tang 

cu'ô'ng cong khai, rninh bach,  phông, chông tharn nhüng, thuc dy phát tnin các 
dch vii s trong nCn kinh t. 

- Khuyên khIch phát triên các üng di.ing phân rnêni, tang cung tinh tuang tác 
giü'a nhân dan và chInh quyn, co' quan quán 1 nhà nu'ó'c các cap. 

- Xây dirng l trInh s hóa cac van bàn hành chInh hu'cng ti trin khai toàn 
b van bàn din tCr (tnir nhthig van bàn rnt); cung cp djch via cOng trirc tuyn mü'c 
do 4 trên cáo loai thi& bj di dng d ngui dan, doanh nghip do trâi nghim tt 
nh.t v djch vii, nhanh chóng, chInh xác, khOng giây to', giárn cii phi. 

- Vtn ding hiu qua các co' chê, chInh sách cüa Trung uong, xây drng hành 
lang pháp 1 phU hçip, khuyn khIch thuc day chuyn dOi s& phát trin san phrn 
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ham lucing cong ngh và dOi rnó'i sang tao  cao  tai  tinh. 

5. Phát triên kinh té so 

- Thiic dy lrng diving cOng ngh sé vào th chi'rc quán 1 và chuyn di phung 
thtrc hoat dng cüa nn kinh t dja phuong; tr9ng tarn là 11ng dung trI tu nhân tao 
(Al) và dü lieu 1n (big data) phiic vi phân tich, dir báo, h trçl ra quyt dnh cho 
Iãnh dao, các cap, các ngành tiu hânh kinh t - xà hi, bâo darn an ninh, trt tir 
trén dia bàn tinh. 

- Xây dirng k hoach ph bin kin thirc v 1 trinh, ni dung, cách thtrc thirc 
hin chuyn d6i sang kinh t s; tang cung pM bin, dy rnanh các giài pháp 
thanh toán trIc tuyn trong hoat  &ng thuong mai  din tlr; t chrc ph bin kiên 
thirc v các cong nghê s, các loai  mô hInh kinh th s di rni sang t?o,  chia Se 
kinh nghiêrn ca nhüng doanh nghip trong trng 1mb vrc dang thành cong nhô' 
cOng ngh s. 

- Xây dirng va trin khai các hoat dng M trçi các doanh nghip nhO và vra, 
doanh nghip ngàrth ngh truyn tMng, doanh nghip san xut chuyên di sang 
san xu.t, cung cap djch vi trën nn tang s. 

- Nghien cru thành lap khu/ciim/công viên cOng ngh cao chuyên dé, tharn gia 
vào chMi cOng viên phn mm khi dü diêu kin. 

6. Phát triên xã hôi s 

- Thu hiiit du tu phát trin các khu, cum dan cu, do thj thông minh, khai thác 
sü diing hiu qua các nn tang s trong cOng tác quàn 1'. 

- Thüc dy chuyn di s xä hi, tp trung vào chuyn dôi k' nãng, to chiirc 

cac khoá tap hun, dao tao dai trà truc tuyn m, hp tác vói các tO chi'c, doanh 
nghip iOn d dào tao, tap hun, nâng cao kin thc, k' näng ye cong ngh so vá 
chuyn di s cho ngri dan d hInh thành cong dan sO, bâo dam khOng ai bj bô 
lai phIa sau trong qua trInh chuyn dOi so. 

7. Chuyên di si trong mEt sI ngành, linh vyc 

Liia chon ngành, linh vu'c cn uu tiên chuyn dôi so phãi chü tr9ng tai Vice 
trin khai các sang kin nhm lien k& gia các ngành, lTnh virc d cung cap trái 
nghim mOi, hoàn toàn khác, mang 'a  giá tr cho ngiR'ii dan, doanh nghip và xà 
hi. Các ngành cn tp trung chuyn di sé, gm: Y t, giáo diic, giao thông - vn 
tài, tài chInh - ngân hang, du lich, nông nghiCp, mOi triiOng, näng luçing, dào tao 
ngun nhân 1rc cho kinh t s và xA hi s& các linh vuc khác khi cO diêu kin. 

IV- TO CHU'C THUC HIN 

1. Các huyên ui', thi ui', Thành us', dàng u trirc thuOc  Tinh ui'; các co quan 
tham mu'u, giip viêc Tinh uS', ban can si1 dãng, dãng doàn tO chrc h9c t.p, quan 
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trit Ngh quy& dn can b, dáng viên; xây drng chuong trInh, k hoach  trin khai 
thrc hin Ngh quyt. 

2. Ban can sr dáng U' ban nhân dan tinh lânh do U ban nhân dan tinh: xây 
drng và trin khai Chuong trmnh chuyn &i s trên dja bàn tinh và các d an, 
chucmg trInh, k hoach  tham gia Cách mang  cong nghip 1n thi tu; chi dao  rà 
soát, 1cin ngh Trung ucing, Hi dng nhân dan tinh ban hành Ca ch, chInh sách 
thir nghim có kirn soát di vOi các san phrn, mô hInh, kinh doanh mOi, ni dung 
s phü hçp vOi tinh hInh thirc t cüa dja phu'cing; uu tiên b trI dU ngun lirc thc 
hin các nhiin v nêu trong Nghj quy&. Thi.rng xuyên theo dOi, giám sat, kim 
tra, don dc trin khai thirc hin Nghj quyt; djnh kS'  hang qu, báo cáo Ban 
Thu?ng vi Tinh u két qua thirc hin. 

3. Ban Dan vn Tinh uS', Dáng doàn Mt tr.n To quc Vit Narn tinh và các t 
chirc chinh trj - xâ hi 4n dng doàn viên, hi viên và Nhân dan tIch cuc tham gia 
cuc cách mng cOng nghip 1n thir tu và cong cuc chuyn di s trên dja bàn 
tinh; tang cithng giám sat vic thirc hin Nghj quyt nay. 

4. Ban Tuyên giáo Tinh uS' djnh hu&ng các ca quan báo, dài dy mmnh cOng 
tác tuyên truyn v chuyn di s cüa tinh; ch trI, phi hçp các ca quan có lien 
quan to chirc quán trit và triên khai thii'c hitn Nghj quy& nay dn Chi b và ph 
bin rng rãi trong N1ân dan. 

Ncii nhân: 
- Ban BI thu Trung rcing Dãng (b/c), 
- Các ban clang Trung uang, 
- Vii Da phuang II - Van phông Trung uong, 
- Vi Dja phtrang III- Ban To chüc Trung trcJng, 
- Vi Dja phuang VII- U' ban Kiêm tra Trung isang, 
- Vi 8 cong tác phIa Nani - Ban Ni chinh TW, 
- Vii Da phuorng Ban Kinh tê Trung uang, 
- Các ca quan tham rnuu, giüp vic Tinh us', 
- Dáng doân, ban can sir clang, 
- Các co quan tinh, 
- Các huyn, thj ui', Thành us', clang u' trirc thuc Tinh u, 
- Các dông chI U viên BCH Dãng b tinh, 
- Luu Van phOng Tinh u. 
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