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KẾ HOẠCH 

Chuyển đổi số của Quỹ Phát triển Khoa học và  

Công nghệ tỉnh Bình Dương giai đoạn 2022-2025,  

định hướng đến năm 2030 
 

 

Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/06/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, 

định hướng đến năm 2030”; 

Căn cứ Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 19/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về chuyển đổi số tỉnh Bình Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; 

Căn cứ Quyết định số 816/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Bình 

Dương giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; 

Căn cứ Kế hoạch số 1906/KH-UBND ngày 26/4/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2022; 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quỹ Phát triển Khoa học và 

Công nghệ. 

Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ (Quỹ PTKHCN) xây dựng Kế 

hoạch Chuyển đổi số (CĐS) giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030, cụ 

thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1.Mục đích 

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của toàn thể đội ngũ 

viên chức, người lao động trong thực hiện các nhiệm vụ và mục tiêu theo Quyết 

định số 816/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương 

về việc ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-

2025, định hướng đến năm 2030. 

Phân công nhiệm vụ cho các bộ phận thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định 

số 816/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về 

việc ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2025, 

định hướng đến năm 2030. 

2. Yêu cầu 
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- Bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số theo chỉ đạo của Ủy 

ban nhân dân tỉnh để triển khai thực hiện, đảm bảo kịp thời, hiệu quả, phù hợp 

với yêu cầu thực tiễn tại đơn vị. 

- Cụ thể hóa và triển khai có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra theo 

Quyết định số 816/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 và Kế hoạch số 1906/KH-UBND 

của Ủy ban nhân dân tỉnh.  

- Các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ cần có sự phối hợp chặt chẽ trong 

quá trình triển khai thực hiện; kịp thời trao đổi để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 

phát sinh; tập trung thực hiện các giải pháp nhằm đạt được các mục tiêu, chỉ 

tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. 

II. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu đến năm 2025 

- 80% tổng số hồ sơ công việc của Quỹ PTKHCN được xử lý trên môi 

trường mạng (không bao gồm hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật); 

- 70% chế độ báo cáo của Quỹ PTKHCN được cập nhật, chia sẻ trên hệ 

thống thông tin báo cáo của Quỹ và của Tỉnh; 

- 100% cán bộ viên chức ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, 

tác nghiệp tạo ra dữ liệu số hoạt động quản lý, điều hành;  

- 50% các hoạt động về cho vay, bảo lãnh vay, kiểm tra của Quỹ PTKHCN 

được thực hiện thông qua môi trường mạng; 

- Hoàn thành cơ bản cơ sở dữ liệu các phần mềm quản lý theo chức năng, 

nhiệm vụ của Quỹ PTKHCN đảm bảo cung cấp thông tin cho cộng đồng, doanh 

nghiệp và phục vụ quản lý nhà nước trên môi trường mạng. 

- Nâng cấp website của Quỹ PTKHCN để đáp ứng tốt hơn cho các hoạt 

động nghiệp vụ tại đơn vị. 

- Nâng cấp hệ thống máy tính, mạng máy tính tại Quỹ PTKHCN để đáp 

ứng các nghiệp vụ trong kế hoạch chuyển đổi số. 

- Ưu tiên nguồn vốn cho vay, bảo lãnh vay đối với các đối tượng là doanh 

nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển các sản phẩm, 

dịch vụ, mô hình kinh doanh mới, sáng tạo dựa trên nền tảng công nghệ số và 

môi trường mạng; các dự án đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất, ứng dụng công 

nghệ số trong quản lý chất lượng, truy xuất nguồn gốc, thống kê đo lường; các 

dự án chuyển đổi số trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên phát triển của tỉnh như: 

lĩnh vực sản xuất công nghiệp và logistics, lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên môi 

trường, công nghệ thông tin, năng lượng, 

- Ưu tiên nguồn vốn tài trợ, hỗ trợ cho các nhiệm vụ, đề tài nghiên cứu về 

chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan nhà nước và phục vụ người dân, 

doanh nghiệp trên địa bản tỉnh. 

2. Mục tiêu, định hướng đến năm 2030 
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- 100% tổng số hồ sơ công việc của Quỹ PTKHCN được xử lý trên môi 

trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước); 

- 100 % chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ của Quỹ được 

cập nhật, chia sẻ trên hệ thống thông tin báo cáo của Quỹ và Tỉnh. 

- 75% các hoạt động về cho vay, bảo lãnh vay, kiểm tra của Quỹ PTKHCN 

được thực hiện thông qua môi trường mạng; 

- Hoàn thành cơ sở dữ liệu các phần mềm quản lý theo chức năng, nhiệm 

vụ của Quỹ PTKHCN đảm bảo cung cấp thông tin cho cộng đồng, doanh nghiệp 

và phục vụ quản lý nhà nước trên môi trường mạng. 

- Xây dựng các phần mềm quản lý hoạt động cho vay, bảo lãnh vay tại Quỹ 

PTKHCN. 

- Tiếp tục duy trì khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu các phần mềm quản lý 

theo chức năng, nhiệm vụ của Quỹ PTKHCN. 

- Ưu tiên nguồn vốn cho vay, bảo lãnh vay đối với các đối tượng là doanh 

nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển các sản phẩm, 

dịch vụ, mô hình kinh doanh mới, sáng tạo dựa trên nền tảng công nghệ số và 

môi trường mạng; các dự án đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất, ứng dụng công 

nghệ số trong quản lý chất lượng, truy xuất nguồn gốc, thống kê đo lường; các 

dự án chuyển đổi số trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên phát triển của tỉnh như: 

lĩnh vực sản xuất công nghiệp và logistics, lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên môi 

trường, công nghệ thông tin, năng lượng,… 

- Ưu tiên nguồn vốn tài trợ, hỗ trợ cho các nhiệm vụ, đề tài nghiên cứu về 

chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan nhà nước và phục vụ người dân, 

doanh nghiệp trên địa bản tỉnh. 

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Công tác tuyên truyền 

Các bộ phận trực thuộc Quỹ PTKHCN tổ chức phổ biến, tuyên truyền, triển 

khai thực hiện cho toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động thuộc phạm vi 

quản lý nắm vững chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về 

chuyển đổi số; tập trung thực hiện kế hoạch chuyển đổi số của UBND tỉnh và 

của Quỹ PTKHCN. 

2. Tăng cường sự chỉ đạo của lãnh đạo Quỹ PTKHCN trong việc thực 

hiện kế hoạch 

- Các bộ phận chịu trách nhiệm trực tiếp về chuyển đổi số thuộc lĩnh vực 

mình phụ trách; chủ động đề xuất và triển khai ứng dụng công nghệ mới trong 

quản lý về lĩnh vực mình phụ trách. 

- Mỗi cán bộ viên chức, người lao động nêu cao tinh thần, trách nhiệm, 

gương mẫu đi đầu trong việc ứng dụng và sử dụng số phục vụ hoạt động hàng 

ngày. 
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- Khuyến khích cán bộ viên chức và người lao động thực hiện các sáng 

kiến về chuyển đổi số trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ. 

3. Tham gia xây dựng, phát triển chính quyền số 

- Ứng dụng các phần mềm dùng chung của tỉnh như: quản lý công chức, 

viên chức; quản lý tài sản công; quản lý văn bản; dịch vụ công kho bạc trực 

tuyến. 

- Sử dụng phần mềm kế toán Misa.Mimosa.net trong công tác theo dõi 

hạch toán kế toán, ghi sổ, lập báo cáo kế toán. 

- Đăng ký tên miền và nâng cấp website theo hướng là cửa sổ tiếp nhận 

trực tuyến với khách hàng, người dân. 

4. Hoàn thiện, nâng cao chất lượng hạ tầng số 

- Hoàn thiện, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin đồng thời tăng cường 

khả năng bảo mật, sao lưu, bảo đảm vận hành ổn định, an toàn, an ninh của các 

hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu. 

- Thường xuyên rà soát hiện trạng của hệ thống mạng, kịp thời sửa chữa, 

thay thế trang thiết bị đã hư hỏng xuống cấp; thực hiện bảo trì, bảo dưỡng hệ 

thống mạng. 

- Rà soát, bổ sung mua sắm trang thiết bị mạng, phần mềm đảm bảo an 

toàn thông tin có tốc độ cao, hiện đại có tính năng bảo mật, bảo đảm an toàn, an 

ninh mạng để triển khai kết nối và xử lý dữ liệu tại Quỹ PTKHCN. 

5. Bảo đảm an toàn thông tin mạng 

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông bảo đảm an toàn, an ninh 

mạng trong mọi thành phần của CĐS.  

- Phổ biến đến cán bộ viên chức và người lao động thực hiện nghiêm việc 

vận hành, sử dụng và đảm bảo an toàn hệ thống thông tin trên máy tính và mạng 

máy tính. 

6. Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch về nhu cầu 

bồi dưỡng, tổ chức, cử cán bộ, viên chức, người lao động tham gia đầy đủ các 

lớp tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ năng 

sử dụng khai thác hệ thống thông tin, an toàn thông tin; lớp đào tạo chuyên sâu 

về công nghệ thông tin, chuyển đổi số, an toàn thông tin, triển khai các hoạt 

động ứng cứu sự cố an toàn thông tin. 

- Tuyên truyền, hướng dẫn nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập 

internet, khả năng khai thác, ứng dụng công nghệ thông tin cho các bộ phận 

nghiệp vụ. 

- Bố trí cán bộ, viên chức, người lao động tham gia các lớp đào tạo, tập 

huấn chuyên đề phổ biến kiến thức về CĐS và nâng cao kiến thức, nghiệp vụ 

quản lý nhà nước trên nền tảng CĐS. 
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7. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ trong thực hiện nhiệm 

vụ cho vay, bảo lãnh vay, tài trợ, hỗ trợ, góp phần thực hiện mục tiêu phát 

triển kinh tế số: 

Tham mưu Hội đồng quản lý Quỹ trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 

danh mục các ngành nghề kinh tế được vay và bảo lãnh vay từ nguồn vốn của 

Quỹ từ nay đến năm 2025. 

Tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá hoạt động của Quỹ đến đa 

dạng các loại hình doanh nghiệp, tổ chức, hợp tác xã trên nhiều lĩnh vực nhằm 

giúp các đơn vị, tổ chức, cá nhân nắm bắt được thông tin hoạt động của Quỹ và 

dễ dàng tiếp cận với nguồn vốn vay, tài trợ, hỗ trợ từ Quỹ. 

Rà soát lại các quy định về cơ chế cho vay, bảo lãnh vay, nghiên cứu tìm ra 

giải pháp rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ. Trường hợp nếu phát hiện các quy 

định chưa hợp lý, phù hợp với thực tiễn, tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành 

quyết định điều chỉnh cho phù hợp. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

- Nguồn kinh phí thực hiện gồm: ngân sách nhà nước, nguồn thu sự nghiệp, 

Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. 

- Thực hiện cho vay, bảo lãnh vay, tài trợ, hỗ trợ cho các nhiệm vụ, dự án 

chuyển đổi số từ nguồn vốn điều lệ của Quỹ. 

- Hàng năm, căn cứ kế hoạch triển khai cụ thể, các bộ phận xây dựng dự 

toán thực hiện gửi bộ phận Kế hoạch Tài chính tổng hợp tham mưu Giám đốc 

Quỹ hoặc trình Sở Tài chính cấp kinh phí, trình cơ quan có chức năng, thẩm 

quyền thẩm định để thực hiện. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Văn phòng theo dõi, tổng hợp tình hình triển khai kế hoạch này; chủ động 

nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và phối hợp với 

các bộ phận nghiệp vụ đề xuất phương án giải quyết, báo cáo lãnh đạo xem xét, 

quyết định. 

Cập nhật đưa tin các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về 

chuyển đổi số trên trang thông tin điện tử của Quỹ PTKHCN. 

Trên đây là kế hoạch chuyển đổi số của Quỹ PTKHCN tỉnh Bình Dương 

đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; trên cơ sở các nội dung trong kế 

hoạch, yêu cầu các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ chủ động triển khai thực 

hiện./. 
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Nơi nhận: 

- HĐQL Quỹ; 

- Sở Tài chính; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Sở Khoa học và Công nghệ; 
- Giám đốc Quỹ; 

- Các bộ phận thuộc Quỹ; 

- Lưu: VP. 

GIÁM ĐỐC 
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