
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐẮK LẮK 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-KGVX 

V/v đẩy mạnh sử dụng các  

nền tảng số trên địa bàn tỉnh  

Đắk Lắk, ngày        tháng 10 năm 2022 

Kính gửi:  

 - Các sở, ban, ngành; 

 - Bảo hiểm xã hội tỉnh; 

 - Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; 

 - Hội doanh nhân trẻ tỉnh; 

 - UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

 - UBND các xã, phường, thị trấn. 

Thực hiện Công văn số 2224/BTTTT-THH ngày 09/6/2022 của Bộ Thông 

tin và Truyền thông về tập trung thúc đẩy sử dụng các nền tảng số trên địa bàn 

trong năm 2022; để tập trung tập thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số 

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

bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung triển 

khai và sử dụng các nền tảng số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, cụ thể như sau: 

1. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được phân công tại Kế 

hoạch số 91/KH-UBND ngày 21/4/2022 của UBND tỉnh về 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 quyền số, kinh tế số, xã hội số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 

2. Tập trung thúc đẩy triển khai phát triển và sử dụng các nền tảng số trên 

địa bàn tỉnh đã lựa chọn và được công bố theo danh mục tại Phụ lục kèm theo. 

2.1. Nền tảng số phục vụ chính quyền: 

a) Đối với các nền tảng số phục vụ chính quyền hiện đang triển khai: 

- Yêu cầu khai thác, sử dụng có hiệu quả; rà soát và thực hiện kết nối, 

chia sẻ thông tin, đảm bảo các giải pháp để thúc đẩy phát triển các nền tảng số. 

- Chủ động cập nhật, thường xuyên phối hợp và thực hiện theo các yêu 

cầu, hướng dẫn của bộ, ngành Trung ương chủ quản trong việc nâng cấp, phát 

triển các nền tảng số để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số trong các ngành, 

lĩnh vực. 

b) Đối với các nền tảng số phục vụ chính quyền chưa triển khai: 

Khi có nhu cầu sử dụng, triển khai, đơn vị được giao chủ trì phối hợp với 

Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất phù 

hợp với yêu cầu và đặc thù của từng địa phương, đơn vị thuộc phạm vi quản lý. 

Tổ chức xây dựng, phát triển nền tảng số theo đúng quy định pháp luật. 
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2.2. Nền tảng số phục vụ doanh nghiệp: 

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, tiếp tục phối hợp với Sở Kế 

hoạch và Đầu tư, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nhân trẻ hướng dẫn, 

đôn đốc các doanh nghiệp tích cực chủ động tham gia Chương trình hỗ trợ 

doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) chuyển đổi số theo Quyết định số 377/QĐ-

BTTTT ngày 26/3/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông và các nội dung do 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì. 

- Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công 

Thương phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nhân trẻ hướng 

dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện triển khai áp dụng Bộ chỉ số chuyển 

đổi số doanh nghiệp để đánh giá rộng rãi các doanh nghiệp trên toàn tỉnh theo 

Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 20/4/2022 của UBND tỉnh về triển khai Đề án 

xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy 

doanh nghiệp chuyển đổi số. 

2.3. Nền tảng số phục vụ người dân: Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, 

thành phố chỉ đạo các phòng, đơn vị, và UBND các xã, phường, thị trấn phối 

hợp với Sở Thông tin và Truyền thông: 

- Tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về các 

nền tảng số phục vụ người dân. 

-  Tổ chức đào tạo, tập huấn cho Tổ công nghệ số cộng đồng các kỹ năng 

khai thác, sử dụng các nền tảng số phục vụ người dân. 

- Chỉ đạo các các Tổ công nghệ số cộng đồng hướng dẫn, thúc đẩy mọi 

người dân sử dụng nền tảng số được công bố tại địa chỉ: 

https://congdanso.mic.gov.vn.  

3. Định kỳ trước ngày 28 hàng tháng, các đơn vị chủ trì/quản lý các nền 

tảng số báo cáo kết quả mức độ triển khai, sử dụng các nền tảng số đã được lựa 

chọn, gửi về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo Bộ Thông tin 

và Truyền thông và UBND tỉnh theo quy định. 

Nhận được công văn này, các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực 

hiện./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Bộ TTTT (b/c); 

- TT.Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh (b/c); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 

- TT CN và Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lưu: VT, ( Nh 10b). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tuấn Hà 

 

https://congdanso.mic.gov.vn/
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