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KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số
giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030

Căn cứ Chỉ thị số 02/CT-BXD ngày 06/4/2022 của Bộ Xây dựng về đẩy
mạnh chuyển đổi số ngành xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 2314/QĐ-UBND ngày 15/12/2021 của Ủy ban nhân
dân tỉnh ban hành Đề án “Chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025,
tầm nhìn đến năm 2030”;
Căn cứ Kế hoạch số 6526/KH-UBND ngày 30/11/2021 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Ninh Thuận về Phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin
mạng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;
Căn cứ Kế hoạch số 1297/KH-BĐHCĐS ngày 30/3/2022 của Ban Điều
hành chuyển đổi số về triển khai thực hiện chuyển đổi số năm 2022;
Sở Xây dựng xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi
số giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 với các nội dung như sau:
I. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO
1. Chuyển đổi số ngành xây dựng là nội dung quan trọng cần tập trung chỉ
đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả để góp phần tăng năng suất lao động, tăng sức
cạnh tranh của sản phẩm, hàng hoá và doanh nghiệp trong lĩnh vực Xây dựng,
nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng dịch vụ công
của Sở Xây dựng.
2. Trong quá trình xây dựng các chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển
ngành Xây dựng, phải nghiên cứu, xem xét lồng ghép tối đa các nội dung về
chuyển đổi số.
3. Chuyển đổi số phải được thực hiện một cách tổng thể, có lộ trình phù
hợp, tiến tới toàn diện và đồng bộ trong mọi lĩnh vực của ngành Xây dựng; xác
định phục vụ người dân, doanh nghiệp một cách tốt nhất; thực hiện hiệu quả
nhiệm vụ quản lý nhà nước là trung tâm của chuyển đổi số.
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4. Xác định nguồn nhân lực là yếu tố quyết định thành công của chuyển đổi
số; thực hiện các giải pháp toàn diện để phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu
cầu của chuyển đổi số.
II. ĐỐI TƯỢNG, LĨNH VỰC ƯU TIÊN CHUYỂN ĐỔI SỐ
1. Cơ sở dữ liệu số (CSDL), số hoá trong đó bao gồm các lĩnh vực để phục
vụ quản lý nhà nước của Sở Xây dựng;
2. Thực hiện Chính quyền điện tử Sở Xây dựng;
3. Hoạt động xây dựng (tư vấn thiết kế; tư vấn thẩm tra, thẩm định; thi công
xây lắp; nghiệm thu công trình);
4. Khai thác và sản xuất vật liệu xây dựng;
5. Quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật đô thị;
6. Nhà ở, công sở và thị trường bất động sản.
III. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT
1. Vận hành và cập nhật Chính quyền điện tử Sở Xây dựng;
2. Hoàn thiện hệ thống Cơ sở dữ liệu số: Văn bản quy phạm pháp luật; tiêu
chuẩn, quy chuẩn; định mức và giá xây dựng; nhà ở, thị trường bất động sản; khai
thác và sản xuất vật liệu xây dựng; quy hoạch xây dựng; nâng cấp đô thị; thẩm
định dự án, thiết kế và dự toán xây dựng; nghiệm thu các công trình đưa vào sử
dụng; thanh tra, kiểm tra; hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức ngành Xây dựng;
chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của tổ chức và cá nhân; phòng thí
nghiệm chuyên ngành Xây dựng.
3. Xây dựng cơ sở dữ liệu, số hoá phục vụ chuyển đổi số cho một số lĩnh
vực ưu tiên; xây dựng và phát triển nguồn nhân lực ngành Xây dựng làm chủ công
nghệ số.
IV. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ (Chi tiết trong Phụ lục kèm theo)
V. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Nâng cao nhận thức bằng các hình thức phù hợp và thường xuyên để phổ
biến, tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đến cán bộ, công
chức, viên chức về: Chính quyền điện tử; tăng cường chủ động tham gia Cuộc
cách mạng công nghiệp lần thứ 4.
2. Đầu tư, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, trang thiết bị phục vụ
Chính quyền điện tử Sở Xây dựng; phục vụ lưu trữ cơ sở dữ liệu của Sở Xây
dựng.
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3. Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa các phòng, đơn vị trực thuộc Sở,
các tổ chức có liên quan bằng các phương thức phù hợp. Tăng cường kiểm tra,
đôn đốc, hướng dẫn quá trình thực hiện Kế hoạch theo định kỳ hàng năm thông
qua việc tổ chức các cuộc giao ban trực tiếp để thực hiện các nội dung trong Kế
hoạch.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Giao Văn phòng Sở thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, định kỳ báo cáo
tình hình thực hiện với Ban Giám đốc sở; báo cáo kết quả thực hiện về UBND
tỉnh.
2. Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở căn cứ nhiệm vụ được giao
chủ động triển khai thực hiện.
Trên đây là Kế hoạch triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số giai đoạn 20222025, tầm nhìn đến năm 2030 của Sở Xây dựng Ninh Thuận./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Ban giám đốc;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Lưu: VT, VP.
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PHỤ LỤC NHIỆM VỤ CỤ THỂ
/KH-SXD ngày 22/4/2022 của Sở Xây dựng Ninh Thuận)

Nhiệm vụ
Xây dựng và vận hành Chính quyền điện tử của Sở Xây dựng, hướng tới Chính
quyền số sau năm 2025
Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với các
TTHC
Số hóa tài liệu lưu trữ của Sở Xây dựng
Xây dựng các chuyên mục thông tin, tuyên truyền về kế hoạch chuyển đổi số
trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng.
Triển khai, hướng dẫn ký số, các phần mềm do tỉnh triển khai cho lãnh đạo
Sở, các phòng, đơn vị trực thuộc sở

Văn phòng Sở

Thời gian
hoàn thành
Hàng năm

Văn phòng Sở

Hàng năm

Văn phòng Sở
Văn phòng Sở

Hàng năm
Năm 2022

Văn phòng Sở

Hàng năm

Tiếp tục thực hiện đầu tư, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin trong các
phòng, đơn vị trực thuộc sở; đảm bảo kết nối an toàn các mạng LAN với mạng
internet băng thông rộng và mạng truyền số liệu chuyên dùng của tỉnh.
Xây dựng hạ tầng, cơ sở dữ liệu không gian phục vụ quy hoạch và quản lý đô
thị. Cung cấp, công khai thông tin quy hoạch xây dựng các đô thị, khu dân cư
trên trang thôngtin điện tử của Sở Xây dựng, cổng thông tin quy hoạch xây
dựng, quy hoạch đô thị Việt Nam.
Xây dựng CSDL về nhà ở, công sở, các dự án nhà ở thương mại, nhà ở xã hội
được cấp phép hàng năm; chỉ số giá một số loại bất động sản tại các đô thị;
thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê
mua với cổng dịch vụ công do Bộ Xây dựng đã triển khai và trên Trang thông
tin điện tử của Sở Xây dựng.
Kết nối và chia sẻ thông tin cấp phép xây dựng trực tuyến

Văn phòng Sở; các đơn vị trực
thuộc

Hàng năm

Phòng Quản lý Quy hoạch - Kiến
trúc và Nhà ở

Hàng năm

Phòng Quản lý Quy hoạch - Kiến
trúc và Nhà ở

Hàng năm

Phòng Quản lý Quy hoạch - Kiến
trúc và Nhà ở; Phòng Quản lý
Hoạt động xây dựng và Hạ tầng
kỹ thuật
Phòng Quản lý Hoạt động xây
dựng và Hạ tầng kỹ thuật
Phòng Quản lý Hoạt động xây

Năm 2022

Xây dựng CSDL về nguồn nguyên liệu dùng cho sản xuất vật liệu xây dựng
trong tỉnh để quản lý
Xây dựng CSDL nguồn nhân lực ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Đơn vị triển khai

Hàng năm
Hàng năm

Ghi
chú

5
12
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14
15

Cập nhật thông tin về định mức giá xây dựng, giá vật liệu xây dựng để phục vụ
công tác quản lý của ngành cũng như việc tra cứu thông tin của người dân,
doanh nghiệp
Xây dựng cơ sở dữ liệu đầy đủ và đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật của thành phố
Phan Rang – Tháp Chàm. Giúp công tác quản lý hạ tầng đô thị dễ dàng, nhanh
chóng và khoa học hơn, đồng thời tiết kiệm chi phí, nhân lực cho công tác
quản lý và quy hoạch đô thị, tiến đến xây dựng “Đô thị thông minh”.
Xây dựng CSDL các tổ chức, cá nhân được cấp chứng chỉ năng lực hành nghề
xây dựng theo quy định
Xây dựng CSDL, số hóa hồ sơ thanh tra các tổ chức, cá nhân, các dự án đầu tư
xây dựng theo quy định của pháp luật

dựng và Hạ tầng kỹ thuật
Phòng Quản lý Hoạt động xây
dựng và Hạ tầng kỹ thuật

Hàng tháng,
quý

Phòng Quản lý Hoạt động xây
dựng và Hạ tầng kỹ thuật

Hàng năm

Phòng Quản lý Hoạt động xây
dựng và Hạ tầng kỹ thuật
Thanh tra sở

Hàng năm
Hàng năm

