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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /KH-UBND Sóc Trăng, ngày        tháng        năm 2021  

KẾ HOẠCH 
Phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng  

giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 
 

Căn cứ Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về 

một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp  

lần thứ tư; 

Căn cứ Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành 

Trung ương về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của 

nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; 

Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 14/01/2020 của Thủ tướng Chính p hủ 

về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam; 

Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng 

đến năm 2030; 

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV, 

nhiệm kỳ 2020-2025. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Kế hoạch Phát triển doanh 

nghiệp công nghệ số tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến 

năm 2030, cụ thể như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT VÀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DOANH 

NGHIỆP CÔNG NGHỆ SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 

Hiện nay, nhiều công nghệ mới mà cốt lõi là công nghệ số (trí tuệ nhân 

tạo, học máy sâu, dữ liệu lớn, chuỗi khối, điện toán đám mây, Internet vạn 

vật,....) đã thúc đẩy chuyển đổi số và đang tạo ra không gian phát triển mới: 

Kinh tế số, Xã hội số và Chính phủ số. Chuyển đổi số đang tác động ảnh hưởng 

sâu rộng đến cấu trúc và các mối quan hệ trong nền kinh tế toàn cầu: Thay lao 

động chân tay bằng tự động hóa; thay vốn đầu tư bằng tri thức và dữ liệu; thay 

đổi toàn diện mối quan hệ của chính quyền với người dân và giữa các chủ thể 

trong nền kinh tế thông qua việc xóa bỏ các cơ chế trung gian trong chuỗi giá trị 

bằng công nghệ kết nối trực tiếp; thay đổi thói quen trong quan hệ, giao dịch, 

cũng như hành vi ứng xử của toàn xã hội. Chuyển đổi số là xu thế toàn cầu, là 

quá trình không thể đảo ngược. Đặc biệt, chuyển đổi số mở ra cơ hội to lớn cho 

Việt Nam phát triển đột phá, nhanh chóng bắt kịp các nước p hát triển và đang 
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phát triển. Do đó, phát triển các doanh công nghệ số nhằm thúc đẩy đổi mới 

sáng tạo, đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc hiện thực hóa các cơ hội, 

tiềm năng mà chuyển đổi số mang lại khi đưa được công nghệ số vào mọi lĩnh 

vực đời sống xã hội, đến từng người dân trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

Đồng thời, ngành công nghiệp nội dung số đã hình thành và từng bước 

phát triển. Doanh nghiệp công nghệ số ngày càng chiếm vị trí quan trọng trong 

sự phát triển của nền kinh tế, tạo ra những sản phẩm có giá trị gia tăng cao, tạo 

việc làm mới và thu hút các lao động có trình độ, tay nghề, góp  p hần thực hiện 

sứ mệnh đưa Việt Nam trở thành một nước công nghiệp phát triển. Đồng thời nó 

cũng là một trong những thách thức lớn đối với doanh nghiệp, nếu doanh nghiệp 

đưa ra được những hướng giải quyết, thay đổi sẽ giúp biến thách thức thành cơ 

hội, từ đó doanh nghiệp sẽ không ngừng phát triển và vươn xa mạnh mẽ. Do đó, 

việc phát triển doanh nghiệp công nghệ số là cần thiết tất yếu để nâng cao tỷ 

trọng kinh tế số trong cơ cấu kinh tế của địa p hương, đẩy mạnh  chuyển đổi số 

nhanh trong các lĩnh vực đời sống xã hội, góp p hần thúc đẩy nền kinh tế t ỉnh 

Sóc Trăng tăng trưởng nhanh và bền vững. 

Đến nay toàn tỉnh Sóc Trăng có 116 doanh nghiệp có kinh doanh trong 

lĩnh vực điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin (có 77 doanh nghiệp  đăng ký 

là ngành nghề kinh doanh chính). Trong đó, chỉ có 11 doanh nghiệp đăng ký 

ngành nghề kinh doanh liên quan đến lập trình máy vi t ính, dịch vụ tư vấn và 

các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính, hoạt động dịch vụ thông tin (có 

04 doanh nghiệp đăng ký là ngành nghề kinh doanh chính), tuy nhiên, hiện chưa 

có doanh nghiệp nào áp dụng được những công nghệ hiện đại như: dữ liệu lớn 

(Big Data), Internet vạn vật (IoT), điện toán đám mây (Cloud), trí tuệ nhân tạo 

(AI),… vào trong hoạt động quản lý, sản xuất kinh doanh một cách toàn diện.  

Có thể thấy, điều kiện phát triển kinh tế xã hội, phát triển công nghệ thông 

tin của địa phương so với mặt bằng chung của cả nước còn thấp đã gây khó khăn 

và thách thức cho việc hình thành và phát triển các doanh nghiệp công nghệ số 

trên địa bàn. Các doanh nghiệp trong lĩnh vực điện tử, viễn thông, công nghệ 

thông tin của tỉnh chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ với nguồn vốn khá hạn 

hẹp (bình quân vốn điều lệ là 2,7 tỷ/doanh nghiệp), hầu hết các doanh nghiệp  

chưa chủ động trong việc đầu tư nghiên cứu, phát triển, làm chủ công nghệ, sản 

xuất các sản phẩm số, dịch vụ số để phục vụ nhu cầu của xã hội, chưa đáp  ứng 

được các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về đảm bảo an toàn, an ninh mạng do 

những khó khăn về tài chính và nguồn nhân lực. Bên cạnh đó, tỉnh cũng chưa có 

những thể chế, chính sách khuyến khích về phát triển doanh nghiệp  công nghệ 

số, chưa tạo được môi trường kinh doanh thuận lợi, đơn giản hóa các thủ tục 

quản lý công nghệ của doanh nghiệp.  

Do đó, để khắc phục khó khăn, vướng mắc trong việc hình thành và hỗ trợ 

phát triển doanh nghiệp công nghệ số, tỉnh cần nghiên cứu, đề xuất các giải pháp 

trên cơ sở các chính sách ưu đãi mới được ban hành và đặc điểm riêng có tại địa 

phương. Qua đó, khơi dậy tiềm năng, thúc đẩy phát triển nền kinh tế số của t ỉnh 
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với trọng tâm là phát triển doanh nghiệp công nghệ số, thúc đẩy chuyển đổi số 

trong các doanh nghiệp để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và 

nền kinh tế của tỉnh nói riêng và của cả nước nói chung. 

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Phát triển doanh nghiệp công nghệ số (ứng dụng, chuyển giao, nghiên cứu 

và phát triển, sản xuất các sản phẩm, nền tảng, giải pháp… dựa trên công nghệ 

số) nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng về tăng trưởng kinh tế, 

góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đáp ứng yêu 

cầu chủ động tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào quá trình hội 

nhập quốc tế; đưa ngành công nghệ số trở thành một trong những ngành kinh tế có 

tốc độ tăng trưởng nhanh và bền vững góp phần nâng cao tỷ trọng kinh tế số trong 

cơ cấu kinh tế của địa phương. Đồng thời, thúc đẩy chuyển đổi số nhanh trong 

các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội và các lĩnh vực khác thông qua 

tích hợp, áp dụng công nghệ số để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất - kinh 

doanh, nâng cao năng lực và lợi thế cạnh tranh, tạo ra các giá trị mới cho doanh 

nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế số trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.  

Tạo mọi điều kiện môi trường pháp lý thuận lợi để doanh nghiệp công 

nghệ số hình thành, phát triển và triển khai các ứng dụng, nhân rộng các kết quả  

nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ số vào sản xuất, kinh doanh, thúc 

đẩy chuyển đổi số thuộc các ngành, lĩnh vực, địa phương từ kết quả nghiên cứu, 

ứng dụng công nghệ số, nền tảng số… 

III. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu tổng quát 

Phát triển doanh nghiệp công nghệ số là lực lượng chủ lực phát triển các hạ 
tầng, nền tảng, dịch vụ, tư vấn, cung cấp giải pháp chuyển đổi số nhằm thúc đẩy 

chuyển đổi số toàn diện, góp phần phát triển ba trụ cột chính là chính quyền số, 
kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh Sóc  Trăng. Trong đó, tập trung p hát 
triển các loại doanh nghiệp công nghệ sau: (i) Các tập đoàn, doanh nghiệp 

thương mại, dịch vụ lớn trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội chuyển hướng hoạt 
động sang lĩnh vực công nghệ số, đầu tư nghiên cứu công nghệ lõi; (ii) Các 
doanh nghiệp công nghệ thông tin đã khẳng định được thương hiệu đảm nhận 

các sứ mệnh tiên phong nghiên cứu, phát triển, làm chủ công nghệ số và chủ 
động trong sản xuất; (iii) Các doanh nghiệp khởi nghiệp ứng dụng công nghệ số 
để tạo ra các sản phẩm, dịch vụ mới trong các ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội; 

(iv) Các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo về công nghệ số.  

Xây dựng các chính sách ưu đãi để thúc đẩy phát triển doanh nghiệp khởi 

nghiệp ứng dụng công nghệ số, doanh nghiệp khởi nghiệp  đổi mớ i - sáng tạo, 

doanh nghiệp công nghệ số để nghiên cứu, phát triển, làm chủ công nghệ, sản 

xuất các sản phẩm theo hướng “Make in Viet Nam” – “Sáng tạo tại Việt Nam”, 

thiết kế tại Việt Nam và sản xuất tại Việt Nam. 
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Thúc đẩy ứng dụng công nghệ số vào tổ chức, quản lý và phương thức 

hoạt động của nền kinh tế địa phương; trọng tâm là phát triển công nghệ chuỗi 

khối (blockchain), trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (big data) và tự động hóa 

(automation)…; đưa sản phẩm công nghệ số “Make in Viet Nam” vào giải quyết 

các bài toán trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội tại địa phương. 

Đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số trong các doanh nghiệp thuộc các lĩnh 

vực kinh tế - xã hội tại địa phương để nâng cao năng lực cạnh tranh, kết nối toàn 

cầu và hình thành nên chuỗi công nghiệp sáng tạo (sản phẩm công nghệ số, nội 

dung số, quảng cáo - marketing số...), kinh tế chia sẻ, thương mại điện tử và sản 

xuất thông minh. 

2. Mục tiêu đến năm 2025 

Phấn đấu đến năm 2025, trên địa bàn tỉnh có 03 đến 05 doanh nghiệp 

công nghệ số. Định hướng, hỗ trợ cho doanh nghiệp công nghệ thông tin –  điện 

tử đã có thương hiệu trên địa bàn tỉnh chuyển chiến lược sản xuất, kinh doanh 

sang nghiên cứu, phát triển và chủ động trong sản xuất sản phẩm công nghệ số, 

cung cấp giải pháp nền tảng công nghệ số, sản phẩm dịch vụ số trọng điểm phục 

vụ xây dựng Chính quyền điện tử hướng đến Chính quyền số, Kinh tế số, Xã hội 

số và đảm bảo an toàn, an ninh mạng được đưa vào ứng dụng thực tế tại các cơ 

quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.  

Khuyến khích các doanh nghiệp thương mại, dịch vụ lớn trong các lĩnh 

vực kinh tế - xã hội của tỉnh chuyển hướng hoạt động sang lĩnh vực công nghệ 

số, đầu tư nghiên cứu công nghệ lõi, ứng dụng thành tựu công nghệ số vào hoạt 

động sản xuất kinh doanh. 

3. Mục tiêu đến năm 2030 

Phấn đấu toàn tỉnh có 08 đến 10 doanh nghiệp công nghệ số, trong đó ít  

nhất có 02 đến 03 doanh nghiệp làm chủ công nghệ, cung cấp các sản phẩm, giải 

pháp phần mềm phục vụ Chính quyền số, Kinh tế số, Xã hội số, xây dựng đô thị 

thông minh và đảm bảo an toàn, an ninh mạng, ứng dụng thành tựu công nghệ 

số rộng khắp trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội và hoàn thành mục tiêu chuyển 

đổi số trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1. Xây dựng và hoàn thiện các cơ chế, chính sách phát triển doanh 

nghiệp công nghệ số 

Hoàn thiện các chính sách khuyến khích về phát triển doanh nghiệp, trong 

đó có doanh nghiệp công nghệ số; hỗ trợ việc đăng ký và thành lập doanh 

nghiệp công nghệ số mới, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp công 

nghệ số về thủ tục gia nhập thị trường. Đặc biệt, xây dựng chính sách ưu đãi 

doanh nghiệp tham gia phát triển chính quyền số, đô thị thông minh, giao thông 

thông minh, y tế thông minh, du lịch thông minh, nông nghiệp thông minh, sản 

xuất thông minh (gọi chung là hệ thống ứng dụng thông minh). 
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Xây dựng chính sách, giải pháp tạo lập thị trường cho các doanh nghiệp 

công nghệ số, bao gồm các doanh nghiệp khởi nghiệp ứng dụng công nghệ số, 

doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới - sáng tạo, trong xây dựng và triển khai các 

chương trình, đề án, dự án về chuyển đổi số thuộc các lĩnh vực phát triển Chính 

quyền số, Kinh tế số và Xã hội số. Đặc biệt là đẩy mạnh hoạt động vườn ươm, 

trung tâm đổi mới sáng tạo. 

Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về 

doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo, sở hữu trí tuệ, công nghệ thông tin và 

truyền thông để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển sản 

phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới dựa trên công nghệ số, internet và 

không gian mạng. 

2. Phát triển hạ tầng số  

Các doanh nghiệp viễn thông - công nghệ thông tin xây dựng dự án, kế 

hoạch phát triển hạ tầng băng rộng, đẩy nhanh tốc độ phát triển dịch vụ mạng di 

động 5G/6G chất lượng cao và phủ khắp trên toàn tỉnh; trong đó, ưu tiên p hát 

triển tại các cơ quan Nhà nước, bệnh viện, khu công nghiệp, trường học và các 

khu thương mại, dịch vụ, du lịch. Đặc biệt là ưu tiên cho hệ thống truyền tải dữ 

liệu, trung tâm tích hợp dữ liệu, năng lượng và các hệ thống điều hành, thiết  bị 

thu thập, lưu trữ, xử lý, bảo vệ dữ liệu.  

Huy động nguồn lực đầu tư nâng cấp hạ tầng thiết  bị viễn thông –  công 

nghệ thông tin và ứng dụng đồng bộ, hiện đại sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của 

người dân, doanh nghiệp và phục vụ cho Chính quyền số và các hệ thống ứng 

dụng thông minh. 

Phát triển hạ tầng kết nối mạng Internet vạn vật (IoT) đồng bộ, tạo nên hệ 

thống cảm biến rộng khắp, tự động thu thập thông tin trên nhiều lĩnh vực và kết 

nối, tích hợp dữ liệu vào kho dữ liệu dùng chung của tỉnh để p hục vụ công tác 

quản lý, điều hành nhà nước và các hệ thống thông minh. 

Duy trì, phát triển và đảm bảo an toàn, an ninh mạng trong hoạt động cho 

nền tảng chia sẻ, tích hợp dữ liệu của tỉnh (LGSP), kết nối, liên thông với Trục 

liên thông quốc gia (NGSP) phục vụ cho các Hệ thống thông tin dùng chung của 

tỉnh, hình thành Trục kết nối liên thông 4 cấp và đảm bảo tích hợp 100% dịch vụ 

công trực tuyến mức 3,4 của tỉnh trên Cổng dịch vụ công quốc gia.  

3. Phát triển sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam 

Khuyến khích các doanh nghiệp số xây dựng, p hát triển các sản p hẩm, 

nền tảng công nghệ số dùng chung, phục vụ cho chuyển đổi số như Chính quyền 

số và các Hệ thống thông minh. Trong đó, cần quan tâm một số ứng dụng, nền 

tảng số: 

(i) Mô hình ứng dụng công nghệ số trong quản lý, tổ chức sản xuất, kinh 

doanh, liên kết chuỗi cung ứng, tiêu thụ sản phẩm và truy xuất nguồn gốc sản 

phẩm phục vụ cho Hợp tác xã, doanh nghiệp, hộ sản xuất - kinh doanh. 
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(ii) Ứng dụng phát triển công cụ an toàn, an ninh mạng, có khả năng phân 

tích, truy vết các truy cập dịch vụ cho phép phát hiện, cảnh báo hành vi bất 

thường và nguy cơ mất an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ 

thông tin phục vụ trong cơ quan nhà nước. 

(iii) Triển khai các nền tảng số trên thiết bị di động với sự kết hợp  công 

nghệ 3D, 4D, thực tế ảo tích hợp trên nền bản đồ số (GIS) để giới thiệu về điểm 

đến, sản phẩm, ẩm thực, văn hóa, dịch vụ du lịch của t ỉnh Sóc Trăng để cung 

cấp các thông tin tích hợp này cho du khách. Trong đó ứng dụng trí tuệ nhân tạo, 

chatbot để xây dựng nên các trợ lý ảo, thuyết minh du lịch tự động qua thiết  bị 

di động thông minh cho du khách… 

Hỗ trợ các doanh nghiệp công nghệ số làm thủ tục công bố danh mục sản 

phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất tại địa p hương; chủ động t ổ chức 

đánh giá, công bố các sản phẩm công nghệ mới để khuyến khích cơ quan nhà 

nước đầu tư cho sản phẩm công nghệ (sản phẩm giám sát giao thông thông 

minh, sản phẩm nông nghiệp IoT, du lịch thông minh…). 

Tuyên truyền chiến lược "Make in Viet Nam" để các doanh nghiệp công  

nghệ số trong tỉnh thực hiện tốt chiến lược này. Hàng năm, tổ chức tuyên dương 

các doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt chiến lược "Make 

in Viet Nam". 

4. Phát triển nhân lực công nghệ số 

Xây dựng cơ chế, chính sách theo dõi, bồi dưỡng tài năng trẻ về công 

nghệ số từ cấp phổ thông (do cơ quan nhà nước quản lý) và khuyến khích doanh 

nghiệp, nhà đầu tư với nhiều hình thức đa dạng để hỗ trợ chi phí đào tạo bậc đại 

học, trên đại học và đào tạo “theo địa chỉ” thuộc các ngành học liên quan đến 

công nghệ số cho học sinh, sinh viên nhằm tạo nguồn nhân lực chất lượng cao 

phục vụ cho doanh nghiệp công nghệ số Việt nam tuyển dụng tài năng trong 

nước và nước ngoài. Trong đó, khuyến khích đào tạo theo mô hình “vừa học - 

vừa làm”, tăng thời gian thực hành, trải nghiệm và giảm thiểu thời gian đào tạo 

ở nhà trường với phương châm “tăng cường tự đào tạo, tự nghiên cứu”; đẩy 

mạnh “tư duy mở, sáng tạo mới” trong học sinh, sinh viên.  

Xây dựng nền tảng số hỗ trợ học tập vi mô (micro learning) để triển khai 

các khóa học khắp cộng đồng, xã hội về các xu hướng số; xây dựng quy định về 

hình thức lao động ngắn hạn (gig employment) áp dụng cho nguồn nhân lực tại 

chổ trong đào tạo và đào tạo lại của các doanh nghiệp công nghệ số.  

Xây dựng cơ chế khuyến khích doanh nghiệp liên kết với các trường đại 

học đào tạo nhân lực, nghiên cứu phát triển sản phẩm và giải pháp công nghệ số. 

Khuyến khích các doanh nghiệp có tiềm năng phối hợp với các trường đại học 

thành lập vườn ươm cho doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ số, khai  thác kết 

quả đề tài nghiên cứu sáng tạo của đội ngũ giảng viên và sinh viên về công nghệ 

số để ứng dụng cuộc sống và phát triển kinh tế - xã hội. 
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5. Phát triển thị trường cho doanh nghiệp, sản phẩm công nghệ số  

Xây dựng cơ chế, chính sách ưu tiên lựa chọn, sử dụng sản phẩm, nền 

tảng số và dịch vụ số do doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh đáp  ứng 

đầy đủ các tính năng, tiêu chí kỹ thuật và chất lượng được sản xuất tại Việt Nam 

khi triển khai chương trình, đề án, dự án về Chính phủ số, các dự án ứng d ụng 

công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước và các Hệ thống ứng dụng thông 

minh. 

Tổ chức các hoạt động hội nghị, hội thảo, tọa đàm về các lĩnh vực công 

nghệ thông tin, viễn thông, an toàn thông thông tin, công nghệ số, phát triển 

doanh nghiệp công nghệ số tại tỉnh; truyền thông rộng rãi về tầm quan trọng của 

chuyển đổi số trên mọi lĩnh vực kinh tế xã hội như: y tế, giáo dục, văn hóa, thể 

thao và du lịch, tài nguyên và môi trường, tài chính, nông nghiệp,...của tỉnh; 

giúp quảng bá được Sóc Trăng là thị trường tiềm năng, là môi trường thuận lợi 

cho các doanh nhân, doanh nghiệp công nghệ số trong nước và quốc tế đầu tư 

vào tỉnh. 

Tổ chức các sự kiện nhằm kết nối doanh nghiệp công nghệ số với khách 

hàng; truyền thông, quảng bá phát triển thị trường cho sản p hẩm  công nghệ số 

“Make in Viet Nam” của doanh nghiệp số tỉnh Sóc Trăng thông qua các chương 

trình, hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, dịch vụ theo Chương 

trình xúc tiến thương mại của tỉnh hàng năm. 

6. Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về phát triển doanh 

nghiệp công nghệ số tại địa phương 

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam, Chương 

trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư, Kế hoạch phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Sóc 

Trăng trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội nhằm nâng cao nhận thức 

về mục tiêu, vai trò quan trọng của doanh nghiệp công nghệ số, tạo sự đồng 

thuận, quan tâm của toàn xã hội đối với doanh nghiệp công nghệ số.  

Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp 

trong tỉnh về phát triển doanh nghiệp công nghệ số; tuyên truyền chiến lược 

“Make in Viet Nam” để các doanh nghiệp công nghệ số thực hiện tốt chiến lược 

này với hàm ý “Doanh nghiệp Việt Nam phấn đấu từng bước làm chủ công 

nghệ, chủ động thiết kế, chế tạo các sản phẩm chủ động trong sáng tạo các dịch 

vụ, giải pháp mô hình kinh doanh mới”. 

Tổ chức tuyên truyền đổi mới nhận thức, tư duy cho đội ngũ cán bộ, công 

chức, viên chức và người lao động về phát triển và ứng dụng công nghệ số trong 

quản lý nhà nước, trong phát triển kinh tế -  xã hội; tích cực sử dụng sản p hẩm 

của doanh nghiệp công nghệ số của tỉnh và của Việt Nam trong hoạt đ ộng của 

cơ quan, tổ chức. 
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Tuyên truyền về việc đảm bảo trật tự - an toàn xã hội, an ninh chính trị, 

chính sách thông thoáng, ưu đãi và đảm bảo lợi ích khi đầu tư vào Sóc Trăng, 

cũng như an toàn, an ninh trong hoạt động của doanh nghiệp trên không gian 

mạng. 

7. Bảo đảm kinh phí 

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự 

toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy 

định của pháp luật. Huy động từ các nguồn tài chính từ các tổ chức, cá nhân và 

hỗ trợ của nhà nước theo quy định của pháp luật để phát triển doanh nghiệp 

công nghệ số. 

Doanh nghiệp công nghệ số tự chủ huy động mọi nguồn lực để nghiên 

cứu, phát triển và sản xuất các sản phẩm công nghệ số trọng điểm của t ỉnh, đặc 

biệt là về y tế, giáo dục, văn hóa, du lịch, môi trường, đô thị, giao thông, nông 

nghiệp, công nghiệp và thương mại… theo nhu cầu xã hội và thị trường. Trong 

đó, cơ quan nhà nước sẽ ưu tiên đặt hàng các sản phẩm, nền tảng ứng dụng 

thông qua các đề án, dự án, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh.  

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các Doanh nghiệp trong tỉnh căn cứ vào nguồn lực thực tế, chủ 

động thực hiện, triển khai các nội dung sau: 

Các Tập đoàn, doanh nghiệp lớn (VNPT, Viettel, FPT…) có chi nhánh tại 

Sóc Trăng nghiên cứu, phát triển và sản xuất các sản phẩm công nghệ số trọng 

điểm của tỉnh, đặc biệt là về nông nghiệp, y tế, giáo dục, văn hóa, du lịch, môi 

trường, giao thông và các lĩnh vực chủ lực của doanh nghiệp; tăng cường p hối 

hợp/đặt hàng nghiên cứu đối với các trường đại học, học viện ngoài t ỉnh và các 

cơ sở nghiên cứu, đào tạo trong tỉnh để tạo ra giải pháp công nghệ số  p hục vụ 

doanh nghiệp. 

Các doanh nghiệp phần mềm, nội dung số chủ động nghiên cứu, phát triển 

và cung cấp các sản phẩm công nghệ số. Các doanh nghiệp  khởi nghiệp  công 

nghệ và các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo chủ động sử dụng giải 

pháp nền tảng công nghệ số Việt Nam, cung cấp giải pháp công nghệ số phục vụ 

phát triển mọi lĩnh vực về đời sống, kinh tế – xã hội của tỉnh. 

2. Sở Thông tin và Truyền thông 

Là đầu mối phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan 

để thực hiện việc tổng hợp, điều phối, tổ chức hoạt động tư vấn, hỗ trợ cho 

doanh nghiệp công nghệ số. 

Chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ 

và các đơn vị liên quan khác thực hiện các giải pháp tại mục 2, 3, 4, 5, 6 của 

phần IV Kế hoạch này. 

https://luatduonggia.vn/chi-thuong-xuyen-va-chi-dau-tu-phat-trien/
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Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông trong tỉnh triển khai mạng viễn 

thông 5G/6G khi có kế hoạch, bảo đảm hạ tầng công nghệ thông tin và truyền 

thông đáp ứng yêu cầu áp dụng công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần 

thứ tư của tỉnh. 

Phối hợp với Sở Nội vụ lồng ghép nội dung phát triển nguồn nhân lực 

công nghệ số trong các kế hoạch phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin 

được xây dựng hàng năm. 

Làm đầu mối theo dõi, hướng dẫn các Sở, ban ngành, UBND các huyện, 

thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả Kế 

hoạch này; thường xuyên cập nhật, tổng hợp tình hình triển khai thực hiện các 

nội dung của kế hoạch, báo cáo UBND tỉnh trước tháng 12 hàng năm; thường 

xuyên tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch theo quy định . 

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Chủ trì thực hiện các giải pháp về chính sách, về tư vấn,  hỗ trợ doanh 

nghiệp tại mục 1 của phần IV Kế hoạch này. 

Cung cấp thông tin các doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh cho 

các cơ quan, đơn vị khi có yêu cầu. 

Định kỳ trước ngày 01/12 hàng năm có báo cáo tình hình đăng ký kinh 

doanh của các doanh nghiệp công nghệ số gửi Sở Thông tin và Truyền thông để 

tổng hợp, báo cáo. 

4. Sở Tài chính: phối hợp  với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí 

thực hiện Kế hoạch phát triển doanh nghiệp công nghệ số theo đúng quy định 

của Luật Ngân sách nhà nước. 

5. Sở Khoa học và Công nghệ 

Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Thông tư liên t ịch 

số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Khoa học và Công 

nghệ - Bộ Tài chính về việc hướng dẫn nội dung chi và quản lý Quỹ p hát triển 

khoa học và công nghệ của doanh nghiệp, nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp  

trên địa bàn tỉnh tiếp cận được Quỹ phát triển khoa học và công nghệ để tăng 

cường đầu tư cho ứng dụng và đổi mới công nghệ. 

Triển khai các giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp 

công nghệ số; khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp công nghệ số nghiên cứu 

và phát triển, chuyển giao công nghệ tiên tiến. 

6. Sở Công Thương 

Tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, thúc đẩy 

tiêu dùng cho các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp và mô hình kinh doanh của 

doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh. 
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7. Sở Nội vụ  

Chủ trì, phối hợp  với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và truyền 

thông và các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên dương các doanh nghiệp công 

nghệ số trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt chiến lược "Make in Viet Nam".  

Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông lồng ghép  nội dung 

phát triển nguồn nhân lực công nghệ số trong các kế hoạch phát triển nguồn 

nhân lực công nghệ thông tin được xây dựng hàng năm. 

8. Trường Cao đẳng Nghề và Trường Cao đẳng cộng đồng Sóc Trăng  

Định hướng đào tạo nhân lực công nghệ số phục vụ thị trường lao động 

của địa phương theo quy định về định hướng phát triển chung của ngành giáo 

dục. 

9. Đài Phát thanh và Truyền hình Sóc Trăng, Báo Sóc Trăng  

Chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng các chuyên trang, chuyên 

mục, tổ chức phỏng vấn, tọa đàm, phóng sự và tăng cường tin bài… thông tin, 

tuyên truyền về vị trí, vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp công nghệ số trong 

công cuộc chuyển đổi số tỉnh nhà và chủ động tham gia Cuộc cách mạng công 

nghiệp 4.0 trong quá trình hội nhập quốc tế nhằm thúc đẩy đổi mới - sáng tạo, 

nâng cao năng lực cạnh tranh, chất lượng về tăng trưởng kinh tế, tạo động lực 

thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

10. Các Sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, 

thành phố 

Triển khai quán triệt Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ 

Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng 

công nghiệp lần thứ tư; Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 14/01/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam; Kế 

hoạch phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai 

đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 đến các cán bộ, công chức, viên 

chức của đơn vị. Qua đó, đổi mới nhận thức, tư duy cho đội ngũ cán bộ, công 

chức về phát triển và ứng dụng công nghệ số trong quản lý nhà nước. 

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số vào công tác của 

cơ quan, đơn vị theo chủ trương, kế hoạch, quy định của t ỉnh, ưu tiên sử dụng 

các sản phẩm của doanh nghiệp công nghệ số trong tỉnh nói riêng và của Việt 

Nam nói chung góp phần kích cầu để các doanh nghiệp công nghệ số phát triển 

sản phẩm, ứng dụng. 

Định kỳ trước ngày 01/12 hàng năm có  báo cáo đánh giá kết quả thực 

hiện ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số gửi Sở Thông tin và Truyền 

thông để tổng hợp, báo cáo. 
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11. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh Sóc Trăng  

Chủ trì, chỉ đạo các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng thực hiện các 

quy định về cho vay ưu đãi nhằm tạo điều kiện tiếp cận tài chính cho các doanh 

nghiệp công nghệ số hoạt động. 

12. Hiệp hội Doanh nghiệp và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Sóc Trăng  

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức chủ trương, chính 

sách của Đảng và Nhà nước về hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp công nghệ số của 

Trung ương và địa phương. 

Tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, quảng bá thương mại, thúc đẩy 

tiêu dùng trong nước cho các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp và mô hình kinh 

doanh của doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh và khu vực; nghiên cứu, 

đánh giá môi trường phát triển doanh nghiệp công nghệ số hàng năm .  

Định kỳ tuyên dương các doanh nghiệp công nghệ số tiêu biểu thực hiện 

tốt các mục tiêu, nhiệm vụ và chiến lược “Make in Viet Nam” Quốc gia; đồng 

thời, tham mưu, bình chọn và đề xuất UBND tỉnh kịp thời khen tặng các doanh 

nghiệp, tập thể, cá nhân thực hiện hiệu quả Kế hoạch này. 

Tham gia Diễn đàn quốc gia về phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt 

Nam do Trung ương tổ chức; đẩy mạnh hưởng ứng phong trào “Hàng Việt Nam 

chinh phục người Việt Nam”, chú trọng đến các sản phẩm, giải pháp và dịch vụ 

của doanh nghiệp công nghệ số trong tỉnh thiết kế, xây dựng và ứng dụng.  

Trong quá trình tổ chức thực hiện có khó khăn, vướng mắc, kịp thời p hản 

ánh về UBND tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông) để theo dõi, hướng dẫn, 

chỉ đạo thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Bộ TTTT (để b/c); 
- TT: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; 
- Sở, ban, ngành, các đoàn thể tỉnh; 
- UBND huyện, thị xã, thành phố; 
- Doanh nghiệp: VNPT, Viettel, FPT; 
- Ngân hàng Nhà nước CN tỉnh; 
- Cục Thuế tỉnh; 
- Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh; 
- Hội Doanh nhân trẻ tỉnh; 
- Cổng TTĐT tỉnh; 
- Đài PT&TH, Báo Sóc Trăng; 
- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 

Huỳnh Thị Diễm Ngọc 
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