
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /UBND-THCBKS 
V/v tập trung thúc đẩy sử dụng các nền tảng số 

trên địa bàn tỉnh trong năm 2022 

và các năm tiếp theo 

   
Tuyên Quang, ngày       tháng 11 năm 2022 

 

Kính gửi:  
 - Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 
- Công an tỉnh; 

- Cục Thuế tỉnh; 
- Bảo hiểm xã hội tỉnh; 
- Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh, Truyền hình tỉnh; 

- Ngân hàng nhà nước Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang; 
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; 

- Bưu điện tỉnh; 
- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; 

- Các doanh nghiệp Viễn thông. 
 

 

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; Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 19/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển 

khai 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 trên địa 

bàn tỉnh; hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Văn bản 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;  

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo: 

1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương (mục kính gửi) 

- Tập trung triển khai, sử dụng các nền tảng phục vụ Chính quyền số theo 

Danh mục các nền tảng số tập trung sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2022 và các 

năm tiếp theo phục vụ xây dựng Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số (có phụ lục 

kèm theo). Đồng thời, chủ động triển khai sử dụng các nền tảng số quốc gia do bộ, 

ngành chủ quản phát triển. 
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- Ưu tiên bố trí, phân bổ đủ nguồn nhân lực để triển khai, sử dụng các nền 

tảng số dùng chung của tỉnh; phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông 

và các bộ, ngành liên quan trong quá trình triển khai. 

- Tuyên truyền, định hướng các doanh nghiệp thuộc ngành quản lý tăng 

cường sử dụng các nền tảng số tập trung sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2022 và các 

năm tiếp theo, các nền tảng chuyển đổi số thuộc chương trình hỗ trợ doanh nghiệp 

vừa và nhỏ chuyển đổi số tại địa chỉ: https://smedx.mic.gov.vn.  

- Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện đo lường, đánh giá mức 

độ sử dụng các nền tảng số đã được lựa chọn. 

2. Sở Thông tin và Truyền thông 

- Định kỳ hằng tháng thực hiện đo lường, đánh giá mức độ sử dụng các nền 

tảng số đã được lựa chọn. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức bồi dưỡng, 

tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức về chuyển đổi số; phát triển Chính 

quyền số, kinh tế số và xã hội số. 

- Chủ trì, phối hợp với các doanh nghiệp phát triển nền tảng số, cơ quan chủ 

quản các nền tảng số quốc gia, các cơ quan đầu mối của Bộ Thông tin và Truyền 

thông hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai, sử 

dụng các nền tảng số dùng chung của tỉnh. 

- Tiếp tục theo dõi, hướng dẫn, hỗ trợ đào tạo, tập huấn các nền tảng số đã 

được lựa chọn cho Tổ công nghệ số cộng đồng tại các huyện, thành phố. 

3. Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin 

điện tử tỉnh 

Chủ động thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, phổ biến các nền tảng 

số triển khai trên địa bàn tỉnh đến người dân, doanh nghiệp biết và tham gia cài 

đặt, sử dụng. 

4. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố 

Thực hiện và chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn: 

- Tập trung triển khai, sử dụng các nền tảng phục vụ Chính quyền số theo 

Danh mục các nền tảng số tập trung sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2022 và các 

năm tiếp theo (có phụ lục kèm theo). 

- Chỉ đạo, đôn đốc Tổ công nghệ số cộng đồng tuyên truyền, hướng dẫn 

người dân tham gia sử dụng các nền tảng xã hội số; tổ chức bồi dưỡng, tập huấn 

cho Tổ công nghệ số cộng đồng về các chủ trương, chính sách, pháp luật về 

chuyển đổi số; chuyển giao hướng dẫn cài đặt, sử dụng nền tảng số, công nghệ số, 
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kỹ năng số để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp sử dụng các nền tảng số và khi tham 

gia các hoạt động trên môi trường số. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện; định kỳ báo 

cáo kết quả về Sở Thông tin và Truyền thông (trước ngày 05/12 hằng năm) để tổng 

hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch UBND tỉnh; 
- PCT UBND tỉnh Hoàng Việt Phương; 
- Như trên (thực hiện);  
- Chánh VP UBND tỉnh; 
- Phó CVP UBND tỉnh; 
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 
- Lưu VT, TGCNTT 02. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 
 

 
 

Hoàng Việt Phương 
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PHỤ LỤC 
Danh mục các nền tảng số tập trung sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2022 

và các năm tiếp theo phục vụ xây dựng Chính quyền số, Kinh tế số, Xã hội số 
(Kèm theo văn bản số         /UBND-THCBKS ngày        /11/2022 của UBND tỉnh) 

 

STT Nền tảng Đơn vị triển khai Đơn vị đầu mối phát triển 

1  Nền tảng Điện toán đám mây 
Sở Thông tin và 

Truyền thông 
Bộ Thông tin và Truyền 

thông 

2  
Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu 
(LGSP) 

Sở Thông tin và 
Truyền thông 

Bộ Thông tin và Truyền 
thông 

3  
Nền tảng trung tâm giám sát điều 
hành thông minh (IOC) 

Sở Thông tin và 
Truyền thông 

Bộ Thông tin và Truyền 
thông 

4  

Nền tảng Trung tâm giám sát 

điều hành an toàn thông tin 
mạng (SOC) 

Sở Thông tin và 
Truyền thông 

Bộ Thông tin và Truyền 
thông 

5  
Nền tảng tổng hợp, phân tích dữ 

liệu 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Bộ Thông tin và Truyền 

thông 

6  
Nền tảng Hệ thống thông tin giải 
quyết thủ tục hành chính tỉnh 

Tuyên Quang 

Sở Thông tin và 
Truyền thông 

Bộ Thông tin và Truyền 
thông 

7  Cổng dịch vụ công quốc gia 
Sở Thông tin và 

Truyền thông 
Văn phòng Chính phủ 

8  Nền tảng trợ lý ảo 
Sở Thông tin và 

Truyền thông 
Bộ Thông tin và Truyền 

thông 

9  
Nền tảng họp trực tuyến thế 
hệ mới 

Sở Thông tin và 
Truyền thông 

Bộ Thông tin và Truyền 
thông 

10  
Nền tảng học trực tuyến mở đại trà 
(MOOCS) 

Sở Thông tin và 
Truyền thông 

Bộ Thông tin và Truyền 
thông 

11  
Ứng dụng Chính quyền số tỉnh 

Tuyên Quang 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 
 

12  
Nền tảng khảo sát, thu thập ý kiến 
người dân 

Văn phòng UBND 
tỉnh 

 

13  Nền tảng bản đồ số 
Sở Tài nguyên và Môi 

trường;  

Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 

14  Nền tảng CSDL về đất đai 
Sở Tài nguyên và Môi 

trường 

Triển khai theo hướng dẫn 
của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường. 

15  Nền tảng dạy học trực tuyến 
Sở Giáo dục và Đào 

tạo 
Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 

16  Nền tảng đại học số 
Sở Giáo dục và Đào 

tạo 

Triển khai theo hướng dẫn 

của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo 

17  
Nền tảng CSDL quốc gia về doanh 
nghiệp 

Sở Kế hoạch và Đầu 
tư 

Triển khai theo hướng dẫn 
của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

18  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 

19  
Nền tảng truy xuất nguồn gốc nông 

sản 

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

Triển khai theo hướng dẫn 

của Bộ Nông nghiệp và 



5 
 

Phát triển nông thôn 

20  Nền tảng bảo tàng số 
Sở Văn hoá, Thể thao 

và Du lịch 
 

21  
Nền tảng quản trị và kinh doanh du 

lịch 

Sở Văn hoá, Thể thao 

và Du lịch 
 

22  
Nền tảng hỗ trợ tư vấn khám chữa 
bệnh từ xa 

Sở Y tế 
Triển khai theo hướng dẫn 

của Bộ Y tế 

23  Nền tảng quản lý tiêm chủng Sở Y tế 
Triển khai theo hướng dẫn 

của Bộ Y tế 

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

của Bộ Y tế 

25  Nền tảng trạm y tế xã Sở Y tế 
Triển khai theo hướng dẫn 

của Bộ Y tế 

26  
Nền tảng quản trị và kinh doanh 

vận tải 

Sở Giao thông, vận 

tải 

Triển khai theo hướng dẫn 

của Sở Giao thông, vận tải 

27  Nền tảng sàn thương mại điện tử Sở Công thương  

28  
Nền tảng định danh người dân và 
xác thực điện tử 

Công an tỉnh 
Triển khai theo hướng dẫn 

của Bộ Công an. 

29  
Nền tảng CSDL quốc gia về 
bảo hiểm xã hội 

Bảo hiểm xã hội tỉnh 

Triển khai theo hướng dẫn 

của Bảo hiểm Xã hội Việt 
Nam 

30  Nền tảng hóa đơn điện tử Cục thuế tỉnh 
Triển khai theo hướng dẫn 

của Bộ Tài chính. 

31  Nền tảng phát thanh số (trực tuyến) 
Đài Phát thanh và 
Truyền hình tỉnh 

 

32  
Nền tảng truyền hình số (trực 
tuyến) 

Đài Phát thanh và 
Truyền hình tỉnh 

 

33  Nền tảng địa chỉ số 
Bưu điện tỉnh Tuyên 

Quang 
Tổng Công ty Bưu điện Việt 

Nam 

34  Sàn thương mại điện tử Postmart.vn 
Bưu điện tỉnh Tuyên 

Quang 
Tổng Công ty Bưu điện Việt 

Nam 

35  Sàn thương mại điện tử Voso.vn 
Bưu Chính Viettel 

Tuyên Quang 

Tổng Công ty cổ phần Bưu 

chính Viettel 

36  
Các nền tảng thanh toán trực tuyến 
(dịch vụ Mobile Money; dịch vụ 

thanh toán của ngân hàng) 

-VNPT Tuyên Quang, 
Viettel Tuyên Quang, 

MobiFone Tuyên 
Quang. 

- Ngân hàng nhà nước 
Chi nhánh tỉnh Tuyên 
Quang; các ngân hàng 

thương mại. 

- VNPT, Viettel, MobiFone. 
- Ngân hàng nhà nước Việt 

Nam; các ngân hàng thương 
mại 

37  
Xem truyền hình trực tuyến 
chính thức VTVGo 

Tổ Công nghệ số cộng 
đồng 

Đài Truyền hình Việt Nam 

38  Nền tảng Trình duyệt Cốc Cốc 
Tổ Công nghệ số cộng 

đồng 

Công ty TNHH công nghệ 

Cốc Cốc 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-11-10T09:35:43+0700
	Tỉnh Tuyên Quang
	Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang<tuyenquang@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-11-10T09:35:49+0700
	Tỉnh Tuyên Quang
	Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang<tuyenquang@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-11-10T09:36:04+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
	Hoàng Việt Phương<phuonghv@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-11-10T09:36:16+0700
	Tỉnh Tuyên Quang
	Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang<tuyenquang@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-11-10T09:36:33+0700
	Tỉnh Tuyên Quang
	Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang<tuyenquang@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-11-10T09:36:41+0700
	Tỉnh Tuyên Quang
	Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang<tuyenquang@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		2022-11-10T10:43:08+0700
	Việt Nam
	Sở Tư pháp<tuphap@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




