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KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Kế hoạch số 1813/KH-UBND ngày 21/5/2020
của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Kế hoạch số 211-KH/TU
ngày 24/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Thực hiện Kế hoạch số 1813/KH-UBND ngày 21/5/2020 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về việc triển khai Kế hoạch số 211-KH/TU ngày 24/12/2019 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy.
Sở Tư pháp ban hành kế hoạch triển khai thực hiện, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU
1. Quán triệt, nâng cao nhận thức cho công chức, viên chức thuộc Sở Tư
pháp về cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, các cơ hội và thách thức.
2. Phối hợp triển khai thực hiện k p thời Kế hoạch số 1813/KH-UBND ngày
21/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Kế hoạch số 211-KH/TU
ngày 24/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về
nhận thức của lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan nói
riêng và toàn xã hội nói chung về cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư;
3. Tăng cường tính chủ động trong việc phối hợp thực hiện các giải pháp
nhằm nâng cao năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư theo tinh
thần Kế hoạch số 1813/KH-UBND ngày 21/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh; từng
bước tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và chủ động nắm bắt cơ hội, tận
dụng tối đa các lợi thế của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, góp phần nâng
cao hiệu quả cải cách hành chính, thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội,
đảm bảo Quốc phòng - an ninh trên đ a bàn tỉnh.
4. Các phòng chuyên môn, các đơn v sự nghiệp trực thuộc Sở căn cứ tình
hình thực tế và chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp triển khai các công việc
theo Kế hoạch để tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư phải bám sát Kế
hoạch số 1813/KH-UBND ngày 21/5/2020 đảm bảo có hiệu quả.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Tăng cưởng lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ, hiệu quả và đồng bộ
giửa các Sở, ban ngành và đ a phương trong việc tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt
Ngh quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính tr , Ngh quyết số 50/NQCP ngày 17/4/2020 của Chính phủ, Kế hoạch số 211-KH/TU ngày 24/12/2020 của
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 1813/KH-UBND ngày 21/5/2020 của UBND
tỉnh. Nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng,
đơn v về sự cấp thiết phải chủ động tham gia tích cực, có hiệu quả cuộc Cách
mạng công nghiệp lần thứ tư, coi đó là một nhiệm vụ trọng tâm. Gắn mục tiêu,
nhiệm vụ tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư với các mục tiêu, nhiệm
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vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ môi trường, đảm bảo quốc phòng, an ninh của
cơ quan, đơn v .
2. Phối hợp rà soát hoàn thiện cơ chế, chính sách tạo thuận lợi cho chủ động
tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư về chính sách, pháp luật hỗ trợ
doanh nghiệp về khoa học công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, sở hữu trí tuệ,
thương mại, đầu tư, kinh doanh để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình phát triển
các sản phẩm, d ch vụ, mô hình kinh tế, ngành nghề kinh doanh mới dựa trên nền
tảng công nghệ số, internet và không gian mạng. Phối hợp Sở Khoa học và Công
nghệ tham mưu xây dựng Ngh quyết của HĐND tỉnh và Quyết đ nh của UBND
tỉnh ban hành quy đ nh chế độ hỗ trợ cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong
hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên đ a bàn tỉnh Ninh Thuận
giai đoạn 2021-2030.
3. Phối hợp với các Sở, ngành triển khai các nội dung theo tinh thần chỉ đạo
của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Kế hoạch số 1813/KH-UBND ngày 21/5/2020 để triển
khai thực hiện có hiệu quả Ngh quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về
hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; đẩy mạnh việc tham mưu triển
khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; cung cấp
d ch vụ công trực tuyến tỉnh; đào tạo, bồi dưỡng công chức phụ trách công nghệ
thông tin của Sở; chú trọng về an toàn, an ninh thông tin.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Nghiệp vụ 1 tham mưu Lãnh đạo Sở phối hợp với các Sở, ban
ngành và d a phương triển khai Quyết đ nh số 471/QĐ-TTg ngày 26/4/2019 của
Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng công nghệ thông tin
trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021; đa dạng hóa các
hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật trên sóng phát thanh, truyền hình, mạng lưới
thông tin cơ sở. Phối hợp hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, pháp luật, chú
trọng các quy đ nh nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhanh chóng hấp thụ và
phát triển được công nghệ mới, mô hình kinh doanh mới.
2. Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, đơn v trực thuộc Sở tổ chức quán triệt và
triển khai Kế hoạch này đến toàn thể công chức, viên chức. Chủ động tham mưu
lồng ghép nội dung Kế hoạch vào các Chương trình, Kế hoạch, nhiệm vụ công tác
chuyên môn của phòng, đơn v triển khai đạt hiệu quả.
3. Giao Thanh tra Sở đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này và báo
cáo kết quả thực hiện về Sở Khoa học và Công nghệ theo quy đ nh./.
Nơi nhận:
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- Lưu: VT, TTr.NVT
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