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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày       tháng 6 năm 2021 

 

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông. 

 

 Sở Khoa học và Công nghệ nhận được Công văn số 1081/STTTT-CNTT 

ngày 04/6/2021 của Sở Thông tin truyền thông Lạng Sơn về việc xin ý kiến góp ý 

dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tổng thể và toàn 

diện tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và dự thảo Tờ trình 

Ban cán sự đảng UBND tỉnh. 

 Sau khi nghiên cứu, Sở Khoa học và Công nghệ có ý kiến như sau: 

 1. Cơ bản nhất trí với dự thảo dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về chuyển đổi số tổng thể và toàn diện tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030 và dự thảo Tờ trình Ban cán sự đảng UBND tỉnh 

 2. Đối với bố cục nội dung của Tờ trình của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, 

Đề nghị nghiên cứu, chỉnh sửa phù hợp với quy định tại Khoản 2 Điều 10 Quy 

định số 225-QĐ/TU ngày 03/3/2016 của Tỉnh ủy về trình tự, hồ sơ, thủ tục đối với 

các nội dung trình hội nghị Tỉnh ủy, hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy và ban hành 

các văn bản sau hội nghị. 

3. Đối với nội dung phần "1. Quan điểm": Đề nghị nghiên cứu, cô động lại 

nội dung, vì có một số nội dung trùng với một số nội dung tại nhiệm vụ giải pháp 

và có nội dung bị lặp tại khổ 3, 4. Đồng thời, đề nghị nghiên cứu bổ sung nội dung 

còn thiếu từ 06 quan điểm tại khoản 1 - 6 Phần III Quyết định số 749/QĐ-TTg 

ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Chương trình chuyển đổi 

số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030". 

4. Đối với mục tiêu đến năm 2025: 

- Đề nghị, nghiên cứu gộp nội dung mục tiêu "100% các hoạt động của cơ 

quan hành chính nhà nước thực hiện trên nền tảng công nghệ số" và mục tiêu 

"100% các cơ quan, đơn vị có hệ thống thông tin chỉ đạo, điều hành dựa trên dữ 

liệu số, công nghệ số" thành một mục tiêu tổng hợp vì nội hàm nội dung của hai 

mục tiêu này có phần tương đồng. 



2 

- Đối với các chỉ tiêu về Phát triển kinh tế số, cần bổ sung số liệu, căn cứ 

tình hình thực tiễn hiện nay trên địa bàn tỉnh để làm rõ hơn cơ sở đưa ra chỉ tiêu 

thứ nhất, thứ 3 và thứ 4 (Phấn đấu kinh tế số chiếm khoảng 20% GRDP của tỉnh; 

Tỷ lệ sản lượng nông sản chủ lực của tỉnh được bán trên nền tảng thương mại điện 

tử trên 50%; Tỷ lệ hộ gia đình, người dân có cửa hàng số trên nền tảng thương 

mại điện tử trên 50%). 

- Đối với chỉ tiêu Phát triển xã hội số:  

+ Nên nghiên cứu, xem xét lại chỉ tiêu "Tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán 

điện tử, ví điện tử trên 50%" theo hướng giảm chỉ tiêu xuống. Vì trên địa bàn tỉnh 

có khoảng 85% đồng bào dân tộc thiểu số và phần lớn sống ở khu vực nông thôn, 

miền núi, điều kiện tiếp xúc với công nghệ, điều kiện sử dụng tài khoản thanh toán 

điện tử, ví điện tử còn hạn chế.  

+ Nên nghiên cứu, chỉnh sửa nội dung "100% người dân và doanh nghiệp 

có Chatbot hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính, sử dụng dịch vụ công trực tuyến 

của tỉnh" thành "Ứng dụng Chatbot để hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính, sử 

dụng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh cho 100% người dân và doanh nghiệp có 

nhu cầu". 

- Đối với chỉ tiêu về Phát triển cửa khẩu số: Nên chỉnh sửa cụm từ "điện 

toán đám mây (Lạng Sơn Cloud)..." thành "điện toán đám mây (Cloud)...". 

5. Đối với mục tiêu đến năm 2030: 

- Đối với nội dung về phát triển kinh tế số: Nên nghiên cứu, bổ sung thêm 

căn cứ thực tiễn để đề xuất chỉ tiêu về "Kinh tế số chiếm khoảng 30% GRDP của 

tỉnh"; "Tỷ lệ sản lượng nông sản chủ lực của tỉnh được bán trên nền tảng thương 

mại điện tử trên 80%" và "Tỷ lệ hộ gia đình, người dân có cửa hàng số trên nền 

tảng thương mại điện tử trên 80%". 

- Đối với nội dung về Phát triển xã hội số: Nên xem lại, điều chỉnh "Tỷ lệ 

dân số có tài khoản thanh toán điện tử, ví điện tử trên 80% theo hướng giảm xuống 

đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh, như đã nêu ở phần trên. 

6. Đối với giải pháp thứ nhất "Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, 

chính quyền, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã 

hội về chuyển đổi số": Đề nghị nghiên cứu, xem xét bổ sung nội dung tại khổ thứ 

nhất Khoản 1 Phần IV (Chuyển đổi nhận thức): "Tăng cường chuyển đổi nhận 

thức về sứ mệnh, sự cần thiết, tính cấp bách của chuyển đổi số trong xã hội, lan 

truyền từ điểm tới diện, từ một nhóm tổ chức, cá nhân tiên phong tới cộng đồng, 

bằng những câu chuyện thành công điển hình, có tính thuyết phục cao" vào sau 

khổ thứ 2 và trước khổ thứ 3 để nhấn mạnh "nhận thức đóng vai trò quyết định 
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trong chuyển đổi số" và sự cần thiết của chuyển đổi nhận thức là một trong những 

giải pháp tạo nền móng chuyển đổi số. 

7. Đối với nhiệm vụ, giải pháp về "Phát triển Chính quyền số": 

 - Đề nghị nghiên cứu chuyển nội dung về chính sách "Vận dụng có hiệu 

quả các cơ chế chính sách của Trung ương, xây dựng hành lang pháp lý đảm bảo 

phù hợp với điều điều kiện của địa phương nhằm đẩy mạnh công tác chuyển đổi 

số trên địa bàn tỉnh" lên nhiệm vụ, giải pháp thứ 2.    

- Đề nghị nghiên cứu, bổ sung một cách phù hợp nội dung tại khoản 4 Phần 

V Quyết định số 749/QĐ-TTg. Ví dụ: "Đẩy mạnh ứng dụng, triển khai Hệ thống 

thông tin báo cáo của tỉnh kết nối với hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ, 

của các bộ,... bảo đảm tích hợp, chia sẻ dữ liệu số phục vụ sự chỉ đạo, điều hành 

của tỉnh theo thời gian thực." 

8. Đối với giải pháp "5. Phát triển kinh tế số": Đề nghị nghiên cứu, bổ sung 

nội dung một cách phù hợp từ tiết b Khoản 4 Phần IV Quyết định số 749/QĐ-TTg, 

như: "Đẩy mạnh áp dụng hệ thống thanh toán điện tử cho phép doanh nghiệp viễn 

thông cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử không thông qua tài khoản ngân hàng 

(Mobile Money) đối với người dân để phổ cập, cung cấp khả năng tiếp cận dịch 

vụ thanh toán điện tử một cách rộng rãi tới tất cả người dân" vào sau nội dung 

khổ thứ 3. 

9. Đối với giải pháp "8. Bảo đảm an toàn thông tin mạng": Đề nghị nghiên 

cứu, sửa đổi tiêu đề thành "8. Tạo lập niềm tin, bảo đảm an toàn, an ninh mạng" 

cho phù hợp với nội dung tại khoản 5 Phần IV Quyết định số 749/QĐ-TTg. Đồng 

thời nghiên cứu bổ sung nội dung sau vào giải pháp này: "Tạo lập niềm tin vào 

tiến trình chuyển đổi số, hoạt động trên môi trường số thông qua việc hình thành 

văn hóa số, bảo vệ các giá trị đạo đức căn bản và bảo đảm an toàn, an ninh mạng, 

bảo vệ dữ liệu cá nhân" vào trước khổ thứ nhất. 

Kính gửi Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp./. 

 
  Nơi nhân: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLCN. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hà 
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