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1. Về thể chế

Đề án số 03/ĐA-UBND ngày 06/10/2022 của UBND tỉnh Sóc Trăng về chuyển đổi
số tỉnh Sóc Trăng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

1

2

01 Đề án

13 Quyết định

1. Quyết định số 16/2022/QĐ-UBND ngày 03/8/2022 của UBND tỉnh Sóc Trặng
về việc ban hành Quy chế hoạt động Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành
chính tỉnh Sóc Trăng.

2. Quyết định số 454/QĐ-UBND ngày 17/2/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc
Trăng v/v kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo Chính quyền điện tử tỉnh Sóc Trăng.

3. Quyết định số 752/QĐ-UBND ngày 18/3/2022 của UBND tỉnh về việc phê
duyệt danh sách thành viên Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Sóc Trăng.
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13 Quyết định

4. Quyết định số 1450/QĐ-UBND ngày 30/5/2022 của UBND tỉnh Sóc Trăng về
việc tổ chức lại các đơn vị thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng.

5. Quyết định số 2020/QĐ-UBND ngày 04/8/2022 của UBND tỉnh Sóc Trăng về
việc thành lập Trung tâm Công nghệ số trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Công
nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng.

6. Quyết định số 32/QĐ-BCĐCĐS ngày 05/8/2022 của UBND tỉnh về ban hành
Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Sóc Trăng năm 2022.

7. Quyết định số 2206/QĐ-UBND ngày 25/8/2022 của UBND tỉnh Sóc Trăng ban
hành Ngày Chuyển đổi số tỉnh Sóc Trăng.
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8. Quyết định số 2603/QĐ-UBND ngày 04/10/2022 của UBND tỉnh Sóc Trăng
thành lập Tổ phân tích, đánh giá dữ liệu tại Trung tâm xử lý, điều hành thông tin
tập trung, đa nhiệm phục vụ Chính quyền điện tử và Đô thị thông minh tỉnh Sóc
Trăng

9. Quyết định số 2604/QĐ-UBND ngày 04/10/2022 về việc Kiện toàn Ban Chỉ đạo
Chuyển đổi số tỉnh Sóc Trăng.

10. Quyết định số 2637/QĐ-UBND ngày 06/10/2022 của UBND tỉnh Sóc Trăng
ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung
tâm Công nghệ số tỉnh Sóc Trăng
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12. Quyết định số 2997/QĐ-UBND ngày 07/11/2022 của UBND tỉnh về ban hành
Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin quản lý văn bản và điều
hành phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử và xử lý hồ sơ công việc trên môi
trường điện tử trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

11. Quyết định số 2776/QĐ-UBND ngày 20/10/2022 của UBND tỉnh Sóc Trăng về
việc ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Sóc Trăng.

13. Quyết định số 3069/QĐ-UBND ngày 14/11/2022 của UBND tỉnh về phê
duyệt danh sách thành viên Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Sóc Trăng.
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3
09 Kế hoạch

1. Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 12/4/2022 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch
triển khai Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông
trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

2. Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 06/7/2022 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch
triển khai thực hiện Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng
Chính phủ.

3. Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 06/7/2022 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch
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 Sóc Trăng.
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4. Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 15/7/2022 của UBND tỉnh ban hành Kế
hoạch triển khai thí điểm Tổ công nghệ số cộng đồng tại các huyện, thị xã, thành
phố trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

5. Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 15/7/2022 của UBND tỉnh ban hành Kế
hoạch triển khai thực hiện Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác
lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng, giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn
tỉnh Sóc Trăng.

6. Kế hoạch số 29/KH-BCĐCĐS ngày 05/8/2022 của UBND tỉnh ban hành Kế
hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Sóc Trăng năm 2022.
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7. Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 9/8/2022 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch
Chuyển đổi Ipv6 trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, giai
đoạn 2022-2025.

8. Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 12/8/2022 của UBND tỉnh Sóc Trăng về ứng
dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số
và bảo đảm ATTT mạng trên địa bàn tỉnh năm 2022.

9. Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 06/10/2022 của UBND tỉnh ban hành Kế
hoạch hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và triển khai Ngày Chuyển đổi số
tỉnh Sóc Trăng năm 2022



1. Về thể chế

4
01 văn bản Hướng dẫn

Hướng dẫn số 01/HD-UBND ngày 01/7/2022 của UBND tỉnh về Hướng dẫn về
Quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà
nước tỉnh Sóc Trăng

5
01 Thông báo

Thông báo số 32/TB-UBND ngày 03/11/2022 về việc thông báo Ứng dụng “Công
dân Sóc Trăng” và Zalo Account “Chuyển đổi số tỉnh Sóc Trăng”.



1. Về thể chế
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02 Công văn chỉ đạo

Công văn số 1315/UBND-VX ngày 22/6/2022 của UBND tỉnh về triển khai thực
hiện Quyết định số 37/2021/QĐ-TTg ngày 18/12/2021 của Thủ tướng Chính
phủ.

Công văn số 1689/UBND-VX ngày 01/8/2022 của UBND tỉnh về triển khai Chỉ thị
số 2/CT-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển
Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.



1. Về thể chế

Ngoài ra, Sở Thông tin và Truyền thông đang trình 03 văn bản và đang xây dựng
06 văn bản nhằm phục vụ cho công tác chuyển đổi số của tỉnh



2. Ứng dụng công nghệ thông tin trong giám sát điều hành

Trung 
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sát điều 
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3. Công tác triển khai thực hiện chuyển đổi số

Triển khai thực hiện tổ CNSCĐ tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Sóc 
Trăng đã thành lập 775 Tổ CNSCĐ (khóm, ấp đạt tỷ lệ 100%) với 5.466 thành viên.

Nhiệm
vụ

TCNSCĐ

Hướng dẫn sử dụng Smartphone

Thanh toán không dùng tiền mặt

Mua bán trên sàn TMĐT Voso, Postmart.

Hướng dẫn sử dụng các phầm mềm về sức khỏe

Tuyên truyền một kênh truyền thông như:
Zalo OA “Chuyển đổi số tỉnh Sóc Trăng; App 
“Công dân Sóc Trăng”

…….. Những nội dung khác phù hợp tình hình thực tế tại địa phương



3. Công tác triển khai thực hiện chuyển đổi số

Triển khai Kế hoạch thực hiện “Ngày Chuyển đổi số”. Tỉnh đã thực hiện một số nội 
dung:

- Tuyên truyền Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Chuyển đổi số của tỉnh Sóc
Trăng với khẩu hiệu “Chào mừng Ngày Chuyển đổi số 10/10 Chuyển đổi số giải
quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”.

- Phát động “Tuần lễ thi đua thực hiện dịch vụ công trực tuyến”.

- Công bố hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng; Sở Thông tin và Truyền
thông công bố tài liệu hướng dẫn hoạt động cho Tổ công nghệ cộng đồng.

- Tổ chức ra quân Tổ công nghệ số cộng đồng tại Phường 4, thành phố Sóc Trăng.



3. Công tác triển khai thực hiện chuyển đổi số

Triển khai thực hiện Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng 
Chính phủ. Tỉnh Sóc Trăng đã phối hợp Cục Chuyển đổi số quốc gia, Cục An toàn 
thông tin đào tạo 464 công chức, viên chức, cụ thể:

- 44 công chức, viên chức tham gia các chương trình bồi dưỡng do Cục Tin học
hóa hướng dẫn gồm: 10 công chức, viên chức thuộc tham dự Chương trình bồi
dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số năm 2022; 09 công chức, viên chức tham gia
đội ngũ nồng cốt bồi dưỡng, tập huấn chuyển đổi số; 25 công chức, viên chức
tham gia khóa bồi dưỡng “Cách tiếp cận nền tảng trong chuyển đổi số”.

- 20 công chức, viên chức tham gia khóa đào tạo kiến thức, kỹ năng bảo đảm
an toàn thông tin.

- 400 công chức tham gia chương trình bồi dưỡng kỹ năng chuyển đổi số cho
lãnh đạo cấp xã.



3. Công tác triển khai thực hiện chuyển đổi số

Triển khai thực hiện Quyết định số 186/QĐ-BTTTT ngày 11/02/2022 của Bộ Thông 
tin và Truyền thông về việc phê duyệt 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, đã triển khai một số nền tảng:

1. Nền tảng điện toán đám mây tỉnh (đã triển khai cho TT THDL tỉnh).

2. Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh (LSGP)

3. Nền tảng hệ thống Điều hành thông minh tỉnh (IOC)

4. Nền tảng hóa đơn điện tử (ngành thuế đã triển khai)

5. Nền tảng định danh người dân và xác thực điện tử (đã phối hợp Công an
tỉnh hoàn thành công tác chuẩn bị kết nối và đã được Bộ Công an chấp thuận
cho kết nối)



3. Công tác triển khai thực hiện chuyển đổi số

Triển khai thực hiện Quyết định số 186/QĐ-BTTTT ngày 11/02/2022 của Bộ Thông 
tin và Truyền thông về việc phê duyệt 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, đã triển khai một số nền tảng :

6. Nền tảng truy xuất nguồn gốc nông sản (https://txng.soctrang.gov.vn/)

7. Nền tảng bảo tàng số (Triển khai trong 2022-2024)

8 Nền tảng khảo sát, thu thập ý kiến người dân (Dự kiến triển khai từ năm
2023)

9. Nền tảng Địa chỉ số (Bưu điện tỉnh đã triển khai rà soát, dự kiến triển
khai trong năm 2023)

10. Nền tảng Bản đồ số (Bưu điện tỉnh đã triển khai rà soát, dự kiến triển 
khai trong năm 2023)

https://txng.soctrang.gov.vn/


3. Công tác triển khai thực hiện chuyển đổi số

Triển khai thực hiện Quyết định số 186/QĐ-BTTTT ngày 11/02/2022 của Bộ Thông 
tin và Truyền thông về việc phê duyệt 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, dự kiến triển khai một số nền tảng, cụ thể:

1. Nền tảng tổng hợp, phân tích dữ liệu (triển khai trong dự án xây dựng
Kho CSDl dùng chung)

2. Nền tảng dạy học trực tuyến

3. Nền tảng học kỹ năng trực tuyến mở (MOOCS)

4. Nền tảng dữ liệu số nông nghiệp

5. Nền tảng hỗ trợ tư vấn khám chữa bệnh từ xa



3. Công tác triển khai thực hiện chuyển đổi số

Triển khai thực hiện Quyết định số 186/QĐ-BTTTT ngày 11/02/2022 của Bộ Thông 
tin và Truyền thông về việc phê duyệt 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, dự kiến triển khai một số nền tảng, cụ thể:

6. Nền tảng quản lý tiêm chủng

7. Nền tảng hồ sơ sức khỏe điện tử

8. Nền tảng trạm y tế xã

9. Nền tảng phát thanh số (trực tuyến)

10. Nền tảng truyền hình số (trực tuyến)

11. Nền tảng khảo sát, thu thập ý kiến người dân

12. Nền tảng họp trực tuyến thế hệ mới cho cơ quan nhà nước



- 2 hệ thống khung phiến;

- 45 máy chủ;

- Hệ thống bảo mật, an ninh;

- 03 hệ thống lưu trữ tập trung SAN;

- 02 hệ thống lưu trữ dự phòng NAS;

- 02 hệ thống cân bằng tải đường truyền (link balancer);

- Hệ thống giám sát an ninh phòng máy, hệ thống PCCC tự động, hệ

thống chống sét, hệ thống lưu điện 20 KVA và một số thiết bị khác;

- Tổng dung lượng kết nối Internet tại TTTHDL là 750 Mbps

- Có 08 hệ thống đang hoạt động tại TTTHDL

(1. Cổng thông tin điện tử và các Cổng thông tin điện tử thành phần, 2. Hệ Thống quản lý văn

bản và điều hành, 3. Hệ Thống thư điện tử công vụ, 4. Hệ thống một cửa điện tử, 5. Hệ thống

hội nghị truyền hình trực tuyến, 6. Hệ thống cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh, 7. Hệ thống

trung tâm giám sát điều hành, 8. Hệ thống báo cáo cấp tỉnh)

4. Hạ tầng Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh



- Tỉnh đã hoàn thành việc triển khai bảo đảm an toàn, an ninh mạng
theo mô hình 4 lớp theo chỉ đạo của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Thông
tin và Truyền thông.

- Để đảm bảo an toàn thông tin khi kết nối cơ sở dữ liệu về dân cư, định
danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia theo quy định tại
Quyết định 06/QĐ-TTg, Sở Thông tin và truyền thông đã phối hợp với Cục
An ninh mạng và phòng chống tội phạm A05; Cục Kỹ thuật nghiệp vụ A06 -
Bộ Công an tiến hành kiểm tra an toàn kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân
cư. Trên cơ sở kiểm tra an ninh, an toàn của Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (A06)
và Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm Công nghệ cao (A05) - Bộ
Công an, Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Sóc Trăng đã đáp ứng điều kiện
kết nối, hiện tại Sở Thông tin và Truyền thông cũng đã hoàn tất các thủ tục
gửi Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội tỉnh Sóc Trăng
kiểm tra, rà soát gửi hồ sơ về Cục Cảnh sát QLHC về TTXH xem xét, kết nối.

5. Về an toàn, an ninh thông tin



Đề án 03/ĐA-UBND của UBND tỉnh Sóc Trăng ban hành ngày 06/10/2022 về
Chuyển đổi số tỉnh Sóc Trăng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 với các
nội dung chính tập trung vào:
- Chuyển đổi nhận thức: 02 nhiệm vụ
- Chính quyền số: 25 nhiệm vụ
- Kinh tế số: 7 nhiệm vụ
- Xã hội số: 8 nhiệm vụ
- Chuyển đổi số cho 05 lĩnh vực ưu tiên: 22 nhiệm vụ trong đó

+ Du lịch: 4 nhiệm vụ
+ An sinh xã hội: 2 nhiệm vụ
+ Y tế: 5 nhiệm vụ
+ Giáo dục đào tạo: 7 nhiệm vụ
+ Nông nghiệp: 4 nhiệm vụ

Với tổng kinh phí bao gồm: Sự nghiệp, Đầu tư phát triển, Trung ương, Xã hội hóa:
915.068.000.000 tỷ đồng.



Nội dung

Tổng số 
nhiệm 

vụ thực 
hiện

Ngân sách tỉnh

Nguồn 
TW

Nguồn 
XHH

Tổng
(NS tỉnh + 
TW + XHH)

Sự 
nghiệp

Đầu tư 
phát triển

- Chuyển đổi nhận thức 2 NV 4.100 0 0 0 4.100

- Chính quyền số 25 NV 102.700 510.825 30.000 0 643.525

- Kinh tế số 7 NV 14.023 0 2.000 12.000 28.023

- Xã hội số 8 NV 2.200 0 0 102.000 104.200

- Lĩnh vực ưu tiên 22 NV 36.385 84.835 14.000 0 135.220

Tổng cộng 159.408 595.660 46.000 114.000 915.068



DTI năm 2021, chỉ số chuyển đổi số của tỉnh Sóc Trăng là 0.2979, xếp thứ
56/63 so với cả nước.

Tỉnh
DTI 

2021

Nhận 
thức 

số

Thể 
chế số

Hạ 
tầng 
số

Nhận 
lực số

An 
toàn 

thông 
tin 

mạng

Hoạt 
động 
chính 
quyền 

số

Hoạt 
động 
kinh 
tế số

Hoạt 
động 
xã hội 

số

Sóc 
Trăng

0.2979 0.3500 0.2500 0.3713 0.1305 0.4522 0.3342 0.2253 0.2791

Trong đó: Chỉ số trụ cột chính quyền số xếp thứ 57/63 (0.3167), trụ cột kinh
tế số xếp thứ 60/63 (0.2880), trụ cột xã hội số xếp thứ 54/63 (0.3027).



So sánh DTI năm 2020 và 2021:

Năm Xếp hạng DTI
Xếp hạng

chính quyền số

Xếp hạng

kinh tế số

Xếp hạng

xã hội số

2020 57 (0.2411) 51 (0.3105) 58 (0.1931) 58 (0.2021)

2021
56 (0.2979)

1 bậc
57 (0.3167)

6 bậc
60 (0.2880)

2 bậc
54 (0.3027)

4 bậc



Còn nhiều khó khăn của tỉnh. Tuy nhiên khó khăn lớn nhất là nhận thức
chưa đồng bộ dẫn tới việc triển khai còn trì trệ, thiếu thống nhất không đạt
hiệu quả như mong muốn.



Thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Nghị quyết số 07-NQ/TU và Đề án
số 03/ĐA-UBND, Sở Thông tin và Truyền thông dự kiến các nội dung sau:

- Tham mưu ban hành các văn bản về chuyển đổi số của tỉnh. Đặc biệt là chế
độ ưu đãi cho cán bộ phụ trách công nghệ thông tin/chuyển đổi số trên địa bàn
tỉnh.

- Đầu tư xây dựng, nâng cấp phần cứng, phần mềm, ứng dụng nhằm phục vụ
cho công tác chuyển đổi số của tỉnh theo Đề án 03/ĐA-UBND của UBND tỉnh.

- Đào tạo, tập huấn nâng cao kiến thức kinh nghiệm cho CBCCVC trên địa
bàn tỉnh.

- Xây dựng Kế hoạch hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số
năm 2023; Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số năm 2023 với
mục tiêu, định hướng, công việc rõ ràng.



- Đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ tỉnh Sóc
Trăng, đồng hành cùng địa phương trong thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số của
tỉnh.

- Đề nghị các chuyên gia từ các Bộ ngành hỗ trợ Sóc Trăng, phân tích, đánh
giá đưa ra các giải pháp giúp Sóc Trăng nâng cao ứng dụng chuyển đổi số của
tỉnh đặc biệt là giải pháp cải thiện chỉ số DTI của tỉnh trong năm 2022, cải cách
hành chính và tài nguyên môi trường và một số lĩnh vực khác.

- Đề nghị CBCCVC cùng chung tay với Sở Thông tin và Truyền thông để thực
hiện tốt nhiệm vụ chuyển đổi số trong thời gian tới.




