
 

 

Phụ lục 

DANH MỤC CÁC NỀN TẢNG SỐ TẬP TRUNG THÚC ĐẨY SỬ DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK 

(Kèm theo Công văn số             /UBND-KGVX ngày         /10/2022 của UBND tỉnh) 

TT Nhiệm vụ Đơn vị chủ trì/ quản lý Văn bản yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật 

I Nền tảng số phục vụ chính quyền: Công bố tại địa chỉ https://mic.gov.vn/mra/Pages/trangchu.aspx 

 
Nền tảng điện toán đám mây Chính 

phủ (DC) 

Sở Thông tin và Truyền 

thông 

- Văn bản số 1145/BTTTT-CATTT ngày 03/4/2020 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn bộ tiêu chí, chỉ 

tiêu kỹ thuật để đánh giá và lựa chọn giải pháp nền tảng điện 

toán đám mây phục vụ Chính phủ điện tử/Chính quyền điện 

tử 

- Văn bản số 2612/BTTTT-CATTT ngày 17/7/2021 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông về việc bổ sung bộ tiêu chí, chỉ 

tiêu để đánh giá và lựa chọn giải pháp nền tảng điện toán đám 

mây phục vụ Chính phủ điện tử/Chính quyền điện tử 

1 Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu 
Sở Thông tin và Truyền 

thông 

- Công văn số 631/THH-THHT ngày 21/5/2020 của Cục Tin 

học hoá về việc hướng dẫn yêu cầu về chức năng, tính năng 

kỹ thuật của Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp bộ/tỉnh 

(LGSP) (Phiên bản 1.0). 

2 
Nền tảng trung tâm giám sát điều 

hành thông minh (IOC) 

Sở Thông tin và Truyền 

thông 

- Văn bản số 4176/BTTTT-THH ngày 22/11/2019 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn triển khai thí 

điểm dịch vụ đô thị thông minh. 

- Văn bản số 213/THH-CPĐT ngày 03/3/2021 của Cục Tin 

học hóa hướng dẫn mô hình tổng thể, yêu cầu chức năng, tính 

năng của Trung tâm giám sát, điều hành thông minh cấp tỉnh, 

cấp bộ (phiên bản 1.0). 
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TT Nhiệm vụ Đơn vị chủ trì/ quản lý Văn bản yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật 

3 
Nền tảng trung tâm giám sát điều 

hành an toàn thông tin mạng (SOC) 

Sở Thông tin và Truyền 

thông 

- Văn bản 2973/BTTTT-CATTT ngày 04/9/2019 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông hướng dẫn triển khai hoạt động 

giám sát an toàn thông tin trong cơ quan, tổ chức nhà nước. 

- Quyết định số 124/QĐ-CATTT ngày 13/8/2021 của Cục An 

toàn thông tin về tiêu chí để đánh giá giải pháp dịch vụ Trung 

tâm giám sát điều hành an toàn, an ninh mạng. 

4 Nền tảng họp trực tuyến thế hệ mới Văn phòng UBND tỉnh 

- Công văn số 2558/BTTTT-CBĐTW ngày 02/8/2019 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông về việc công bố tài liệu hướng 

dẫn việc xây dựng, triển khai hạ tầng mạng và hệ thống thiết 

bị, tiêu chuẩn kỹ thuật kết nối các hệ thống hội nghị truyền 

thình, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ các cuộc họp 

trực tuyến. 

- Quyết định số 157/QĐ-BTTTT ngày 28/01/2022 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông ban hành bộ tiêu chí yêu cầu kỹ 

thuật tối thiểu nền tảng họp trực tuyến. 

5 
Nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về 

dân cư 
Công an tỉnh Triển khai theo hướng dẫn của Bộ Công an 

6 Nền tảng cơ sở dữ liệu về đất đai 
Sở Tài nguyên và Môi 

trường 
Triển khai theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

7 
Nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về 

đăng ký doanh nghiệp 
Sở Kế hoạch và Đầu tư Triển khai theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

8 
Nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về 

bảo hiểm 
Bảo hiểm xã hội tỉnh Triển khai theo hướng dẫn của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam. 
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9 Nền tảng dạy học trực tuyến Sở Giáo dục và Đào tạo Triển khai theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

10 Nền tảng dữ liệu số nông nghiệp 
Sở Nông nghiệp và phát 

triển Nông thôn 

Triển khai theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và phát triển 

Nông thôn 

11 Nền tảng quản lý tiêm chủng Sở Y tế Triển khai theo hướng dẫn của Bộ Y tế 

12 Nền tảng hồ sơ sức khỏe điện tử Sở Y tế Triển khai theo hướng dẫn của Bộ Y tế 

13 
Nền tảng quản trị và kinh doanh du 

lịch 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch 

Triển khai theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch 

14 Nền tảng Thư viện số 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch 

Triển khai theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch 

15 
Nền tảng quản trị và kinh doanh vận 

tải 
Sở Giao thông vận tải Triển khai theo hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải 

16 Nền tảng thương mại điện tử Sở Công Thương Triển khai theo hướng dẫn của Bộ Công thương 

II. Nền tảng số phục vụ doanh nghiệp: Công bố tại địa chỉ https://smedx.mic.gov.vn 

1 

Danh sách nền tảng chuyển đổi số 

SMEs: 

- Nền tảng điện toán đám mây. 

- Nền tảng quản trị tổng thể doanh 

nghiệp. 

- Nền tảng tài chính kế toán, hóa đơn 

và chữ ký số. 

Sở Thông tin và Truyền 

thông 

Các đơn vị phối hợp: 

Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

UBND cấp huyện; Hiệp hội 

doanh nghiệp tỉnh; Hội Nhân 

doanh trẻ tỉnh; Các doanh 

nghiệp viễn thông, công 
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TT Nhiệm vụ Đơn vị chủ trì/ quản lý Văn bản yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật 

- Nền tảng thanh toán điện tử. 

- Nền tảng hợp đồng điện tử. 

- Nền tảng quản trị trang/cổng thông 

tin 

điện tử. 

- Nền tảng tiếp thị. 

- Nền tảng chăm sóc khách hàng đa 

kênh. 

- Nền tảng quản lý bán hàng. 

- Nền tảng an toàn thông tin mạng. 

- Nền tảng quản lý vận tải, kho bãi, 

logistic. 

- Nền tảng tư vấn, đào tạo. 

- Nền tảng nhân sự, kết nối công 

việc. 

- Nền tảng thương mại điện tử. 

- Nền tảng quản trị và kinh doanh du 

lịch. 

- Nền tảng họp trực tuyến thế hệ 

mới. 

nghệ thông tin 

 

 

III. Nền tảng số phục vụ người dân: Công bố tại địa chỉ https://congdanso.mic.gov.vn. 

1 Nền tảng số giải trí: VTVGo: UBND cấp huyện; UBND  



5 

 

TT Nhiệm vụ Đơn vị chủ trì/ quản lý Văn bản yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật 

https://vtvgo.vn cấp xã; Tổ công nghệ số 

cộng đồng; Các đơn vị phối 

hợp: 

Sở Thông tin và Truyền 

thông; Các doanh nghiệp 

Viễn thông, công nghệ thông 

tin 

2 

Nền tảng số mua sắm: 

- Sàn thương mại điện tử Voso.vn 

- Sàn thương mại điện tử 

Postmart.vn 

 

3 
Nền tảng số trình duyệt và công cụ 

tìm kiếm: Cốc Cốc 
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