
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 

Số:      /UBND-KTTH 

V/v thúc đẩy sử dụng các nền 

tảng số trên địa bàn tỉnh  

năm 2022 

Ninh Thuận, ngày         tháng  7    năm 2022 

 

Kính gửi:  

 - Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- Công an tỉnh;  

- Cục Thuế tỉnh; 

- Bảo hiểm xã hội tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

 

Thực hiện Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc 

gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số theo Quyết 

định số 186/QĐ-BTTTT ngày 11/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông; hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 536/BTTTT-

QLDN ngày 21/02/2022 về triển khai Chương trình phát triển nền tảng số quốc gia 

phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và Công văn 

số 2224/BTTTT-THH ngày 09/6/2022 về tập trung thúc đẩy sử dụng các nền tảng 

số trên địa bàn trong năm 2022; 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Lãnh đạo các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương: 

a) Chủ động theo dõi, khai thác, sử dụng các nền tảng số quốc gia do cơ 

quan, đơn vị triển khai các nền tảng số quốc gia do doanh nhiệp làm chủ quản có 

liên quan đến công tác quản lý của đơn vị (phân công tại Phụ lục kèm theo Công 

văn này). 

b) Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ động phối hợp các Cơ quan 

chủ quản để thúc đẩy phát triển và đưa các nền tảng số quốc gia vào sử dụng; 

hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức và công dân về khai thác sử 

dụng; đề xuất kế hoạch triển khai phù hợp với lộ trình phát triển của các nền tảng 

số quốc gia; phối hợp với các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu 

UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách ưu tiên sử dụng thúc đẩy phát triển 

các nền tảng số quốc gia theo phạm vi nhiệm vụ được giao. 

c) Chủ động tham mưu, đề xuất thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng 

phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số thuộc 

ngành, lĩnh vực, địa bàn theo thẩm quyền và theo kế hoạch hàng năm. Thúc đẩy 

đưa hoạt động của người dân, doanh nghiệp lên môi trường số theo Chương trình 

thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, 
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phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số gắn liền với bảo đảm an toàn thông 

tin mạng. 

d) Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường thúc đẩy sử dụng các nền tảng 

số được công bố. Tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tham gia sử dụng 

các nền tảng để đẩy nhanh chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số và 

xã hội số tại địa phương. Theo các địa chỉ: 

- Nền tảng số phục vụ chính quyền: https://mic.gov.vn/mra/Pages/trangchu.aspx 

- Nền tảng số phục vụ người dân: https://congdanso.mic.gov.vn 

- Nền tảng số phục vụ doanh nghiệp: https://smedx.mic.gov.vn. 

đ) Chủ động cập nhật, phối hợp thực hiện theo yêu cầu, hướng dẫn của các 

bộ, ngành Trung ương trong việc xây dựng, phát triển các nền tảng số của ngành, 

lĩnh vực để đẩy nhanh chuyển đổi số trong từng ngành, lĩnh vực. 

e) Thường xuyên theo dõi sự phát triển của các nền tảng số, đánh giá và chủ 

động triển khai việc sử dụng hoặc đề xuất, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo việc sử 

dụng nền tảng số của ngành, lĩnh vực. 

2. Sở Thông tin và Truyền thông: 

a) Đánh giá và xác định nền tảng số, đề xuất các giải pháp đẩy mạnh sử 

dụng các nền tảng số quốc gia để chuyển đổi số, kết nối, mở, chia sẻ dữ liệu giữa 

các hệ thống, cơ sở dữ liệu của Tỉnh với các nền tảng số quốc gia nhằm đồng bộ, 

liên thông, tạo hệ sinh thái chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã 

hội số; hàng tháng thực hiện đo lường mức độ sử dụng các nền tảng số đã được lựa 

chọn. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, đôn đốc sử dụng các nền tảng số quốc gia 

trên địa bàn tỉnh. 

b) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan tham 

mưu, đề xuất các cơ chế, chính sách để ưu tiên sử dụng các nền tảng số quốc gia 

đồng bộ với việc xây dựng, phát triển các cơ sở dữ liệu, nền tảng số của địa 

phương để đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế 

số, xã hội số trên địa bàn tỉnh. 

c) Tham mưu, thực hiện công tác thông tin báo cáo theo yêu cầu của Bộ 

Thông tin và Truyền thông và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh. 

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, địa phương và các cơ quan liên 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ Thông tin và Truyền thông; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Báo Ninh Thuận, Đài PTTH, TTX; 

- Cổng thông tin điện tử; 

- VPUB: LĐ, KTTH, VXNV; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Long Biên 

  

https://mic.gov.vn/mra/Pages/trangchu.aspx
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PHỤ LỤC 

DANH MỤC NỀN TẢNG SỐ NĂM 2022 

(Kèm theo Công văn số          /UBND ngày       /7/2022 của UBND tỉnh) 

 

I. Sở Thông tin và Truyền thông  

1. Triển khai nền tảng chính quyền số 

1.1. Nền tảng điện toán đám mây. 

1.2. Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu. 

1.3. Nền tảng trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC/SCP). 

1.4. Nền tảng tổng hợp, phân tích dữ liệu. 

1.5. Nền tảng giám sát dữ liệu trực tuyến. 

1.6. Nền tảng trung tâm giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng (SOC). 

1.7. Nền tảng hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính. 

1.8. Nền tảng trợ lý ảo. 

2. Nền tảng kinh tế số 

2.1. Nền tảng điện toán đám mây. 

2.2. Nền tảng quản trị trang thông tin điện tử. 

2.3. Nền tảng an toàn thông tin. 

2.4. Nền tảng họp trực tuyến thế hệ mới.  

3. Nền tảng xã hội số 

 3.1. Liên lạc. 

3.2. Trình duyệt và công cụ tìm kiếm. 

3.3. Tin tức. 

3.4. Họp trực tuyến. 

3.5. An toàn thông tin mạng.  

II. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Triển khai nền tảng chính quyền số: Nền tảng CSDL quốc gia về doanh 

nghiệp (Triển khai theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư). 

III. Sở Công Thương 

1. Nền tảng kinh tế số 

1.1. Nền tảng tiếp thị. 

1.2. Nền tảng chăm sóc khách hàng đa kênh. 

1.3. Nền tảng quản lý bán hàng. 

1.4. Nền tảng thương mại điện tử. 
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2. Nền tảng xã hội số 

2.1. Mua sắm. 

2.2. Giao hàng. 

IV. Sở Giáo dục và Đào tạo 

1. Nền tảng kinh tế số: Nền tảng tư vấn, đào tạo. 

2. Nền tảng xã hội số 

2.1. Học tập. 

2.2. Nền tảng họp trực tuyến thế hệ mới. 

2.3. Nền tảng học trực tuyến mở đại trà. 

V. Sở Tài chính 

Triển khai nền tảng chính quyền số: Nền tảng hóa đơn điện tử quốc gia 

(Triển khai theo hướng dẫn của Bộ Tài chính). 

VI. Văn phòng UBND tỉnh 

1. Triển khai nền tảng chính quyền số: Nền tảng quản trị công việc tổng 

thể. 

2. Nền tảng kinh tế số: Nền tảng tổng hợp. 

VII. Sở Tài nguyên và Môi trường 

1. Triển khai nền tảng chính quyền số 

1.1. Nền tảng bản đồ số. 

1.2. Nền tảng CSDL về đất đai. 

2. Nền tảng xã hội số: Bản đồ số. 

VIII. Sở Nội vụ 

1. Triển khai nền tảng chính quyền số: Nền tảng khảo sát, thu thập ý 

kiến người dân. 

2. Nền tảng kinh tế số: Nền tảng nhân sự, kết nối công việc. 

IX. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

1. Nền tảng kinh tế số: Nền tảng văn hóa, du lịch. 

2. Nền tảng xã hội số 

2.1. Du lịch. 

2.2. Đọc sách. 

2.3. Giải trí. 

X. Sở Giao thông vận tải 

1. Nền tảng kinh tế số: Nền tảng kho vận. 

2. Nền tảng xã hội số: Đi lại. 
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XI. Công an tỉnh 

Triển khai nền tảng chính quyền số: Nền tảng CSDL quốc gia về dân cư. 

XII. Bảo hiểm xã hội 

1. Triển khai nền tảng chính quyền số: Nền tảng CSDL quốc gia về bảo 

hiểm. 

2. Nền tảng xã hội số: Ứng dụng Bảo hiểm xã hội số - VssID. 

XIII. Cục Thuế tỉnh 

Triển khai nền tảng chính quyền số: Nền tảng hóa đơn điện tử. 
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