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Số:          /BC-UBND Lạng Sơn, ngày        tháng 12 năm 2022 

 

BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2021  

của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển  

kinh tế số, xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030  

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022 

 

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông. 

 Thực hiện Công văn số 5928/BTTTT-KTS&XHS ngày 08/12/2022 của 

Bộ Thông tin và Truyền thông về việc báo cáo tình hình thực hiện Quyết định 

số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến 

lược quốc gia phát triển kinh tế số, xã hội số đến năm 2025, định hướng đến 

năm 2030; UBND tỉnh Lạng Sơn báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 

411/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh năm 2022 như sau: 

 1. Đánh giá mục tiêu phát triển đề ra 

a) Phát triển kinh tế số 

- Phấn đấu kinh tế số chiếm từ 10% GRDP của tỉnh (Chưa có hướng dẫn 

của Tổng cục thống kê nên Cục Thống kê tỉnh không tính được chỉ tiêu này). 

- Tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt 

tối thiểu trên 2% (Chưa có hướng dẫn của Tổng cục thống kê nên Cục Thống kê 

tỉnh không tính được chỉ tiêu này). 

- Tỷ lệ hộ gia đình có cửa hàng số cho người mua và người bán giao dịch 

trên nền tảng thương mại điện tử đạt trên 50%. Đạt 

- Phấn đấu tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử đạt 100%. Đạt 

- Phấn đấu tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số đạt 30%. 

Đạt 85% (Tỷ lệ là 2.690/3.167 doanh nghiệp đang hoạt động) 

 b) Phát triển xã hội số 

- Phấn đấu tỷ lệ hộ gia đình có đường Internet cáp quang băng rộng đạt 

75%. Đạt 63,8% 

- Phấn đấu tỷ lệ dân số trưởng thành có điện thoại di động thông minh đạt 

85%. Đạt 73,16% dân số trưởng thành có điện thoại di động thông minh. 

- Tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng 

hoặc các tổ chức được phép khác đạt từ 65 - 70%. Đạt 71% 

- 100% người dân và doanh nghiệp được Trợ lý ảo hỗ trợ thực hiện thủ 

tục hành chính, sử dụng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. Đạt 
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- 100% các trường học có ứng dụng công nghệ số trong công tác dạy học 

và hoạt động quản lý. 50% trường học, cơ sở giáo dục sử dụng các phương thức 

thanh toán không dùng tiền mặt để thanh toán học phí. Đạt 

- 100% các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện kết nối với bệnh viện tuyến trên 

phục vụ khám chữa bệnh qua nền tảng công nghệ số. 100% các bệnh viện tuyến 

tỉnh, Trung tâm Y tế huyện, thành phố triển khai thanh toán điện tử không dùng 

tiền mặt. Phấn đấu đạt trên 90% người dân tỉnh Lạng Sơn có Hồ sơ sức khỏe 

điện tử. Đạt  

- Tỷ lệ hộ gia đình có địa chỉ số đạt 100%. Đạt 99% 

 2. Kết quả thực hiện 

 2.1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

 Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 411/QĐ-

TTg, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 06/6/2022  

hoạch triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội 

số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, đồng 

thời chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đã ban hành Kế 

hoạch để triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị và địa phương mình. 

UBND tỉnh cũng đã ban hành các Kế hoạch khác để chỉ đạo triển khai 

thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế số, xã hội số trên địa bàn như: Kế hoạch số 

90/KH-UBND ngày 24/4/2022 về thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không 

dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế trên 

địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025; Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 26/4/2022 

về thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 

2022 - 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 

28/4/2022 về thực hiện Quyết định số 1813/QĐ-TTg ngày 28/10/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt 

tại Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025. 

2.2. Kết quả đạt được 

a) Phát triển kinh tế số 

Kinh tế số được đẩy mạnh và triển khai rộng khắp các lĩnh vực kinh tế. 

Kinh tế số nông nghiệp nông thôn tiếp tục duy trì phát triển nhanh và bền vững 

trên sàn thương mại điện tử Portmart.vn và Voso.vn. 

Đến ngày 30/11/2022, Lạng Sơn có 19.509 sản phẩm trên sàn thương mại 

điện tử, tăng 64,1% so với thời điểm 31/12/2021 có 11.889 sản phẩm, đứng thứ 

02 toàn quốc; có 42.864 giao dịch thành công, tăng 372% so với thời điểm 

31/12/2021 có 9.087 giao dịch thành công, đứng thứ 04 toàn quốc1. 

Đến nay, trên toàn tỉnh có trên 60% hộ gia đình có cửa hàng số cho người 

mua và người bán giao dịch trên nền tảng thương mại điện tử. 

                                              
1  Theo thống kê của Bộ Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ: https://tmdt.mic.gov.vn/bao-cao-thong-ke 
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Việc phát triển kinh tế số đã thay đổi hoàn toàn nhận thức, cách làm 

truyền thống của người dân, hộ gia đình về tiêu thụ sản phẩm trên không gian 

số, sàn thương mại điện tử, mở rộng không gian tiêu thụ sản phẩm ra toàn quốc. 

Thúc đẩy thương mại điện tử: thực hiện 02 đề án với tổng kinh phí là 300 

triệu đồng2. Đồng thời, đưa các sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp của 

tỉnh lên gian hàng của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trên sàn 

giao dịch thương mại điện tử Voso.vn, Postmat.vn. 

b) Phát triển xã hội số 

- Tổ chức thành công Lễ phát động triển khai Nền tảng Công dân số Xứ 

Lạng và phát triển tài khoản thanh toán điện tử. Lễ phát động được tổ chức theo 

hình thức trực tiếp và trực tuyến giữa điểm cầu trung tâm của tỉnh với điểm cầu 

tại 10 huyện và 182 xã, thị trấn, với sự tham gia của hơn 5.600 đại biểu. 

- Đã hoàn thành kiện toàn 1.680 Tổ công nghệ số cộng đồng với 7.856 

thành viên, mỗi Tổ công nghệ số cộng đồng gồm trưởng thôn/bản/tổ trưởng dân 

phố là Tổ trưởng, Bí thư Chi đoàn là Tổ phó, đoàn viên thanh viên là thành viên 

và cá nhân khác có lòng nhiệt tình hoạt động cộng đồng, có kỹ năng sử dụng nền 

tảng số, công nghệ số, có khả năng tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử 

dụng công nghệ số.   

- Đã thành lập 01 tổ công tác cấp tỉnh, 11 tổ công tác cấp huyện, 200 tổ 

công tác cấp xã và 1.676 tổ công tác cấp thôn để đôn đốc, triển khai thực hiện 

Đề án 06 của Chính phủ về "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và 

xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, tầm 

nhìn đến năm 2030"; đến nay toàn tỉnh thu nhận 656.696/664.213 hồ sơ cấp 

CCCD, đạt 98,9%. 

Đã tổ chức khai trương trợ lý ảo “iSee Lạng Sơn” hỗ trợ người dân và 

doanh nghiệp thực hiện 1.818 dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. 

Xây dựng nền tảng số cho ATM mềm giúp thúc đẩy phát triển kinh tế số 

nông nghiệp nông thôn, dịch vụ công, chính sách xã hội với người về hưu, 

hưởng lương ngân sách. Hiện nay đã hoàn thành xây dựng giải pháp, nền tảng số 

ATM mềm sẵn sàng cho 200 xã, phường, thị trấn (được xây dựng bởi Ngân 

hàng Quân đội MB Bank và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam); đã triển khai 

chính thức cho 80 điểm ATM của tỉnh (có đủ máy tính, két sắt, không gian) và 

VNPost đang lập kế hoạch đầu tư thiết bị để mở rộng. 

Triển khai Nền tảng Công dân số Xứ Lạng: đến ngày 30/11/2022 đã cài 

đặt được 515.293 tài khoản, đạt 114,5% kế hoạch3.  

                                              
2 Đề án Xây dựng phần mềm quản lý doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số (kết quả dự kiến: hỗ trợ 

05 bộ Omni-Chanel marketing cho 05 doanh nghiệp). Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng, vận hành website 

TMĐT bán hàng (kết quả dự kiến: xây dựng 05 website thương mại điện tử bán hàng cho 05 doanh nghiệp). 
3 Trong đó: tài khoản Công dân số Xứ Lạng 207.796 tài khoản, đạt 139% kế hoạch; tài khoản thanh toán điện tử: 

241.782 tài khoản, đạt 161% kế hoạch; tài khoản mua sàn thương mại điện tử: 256.602 tài khoản (PostMart 

129.346 tài khoản, Voso 127.256 tài khoản) đạt 171% kế hoạch.  
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Triển khai thí điểm Trung tâm thông tin chỉ đạo, điều hành của UBND 

tỉnh (IOC), trong đó hệ thống phản ánh kiến nghị giúp người dân tương tác với 

chính quyền thông qua nền tảng số. Kết quả xử lý phản ánh kiến nghị của người 

dân và doanh nghiệp: có tổng số 279 phản ánh kiến nghị, trong đó 132 phản ánh 

kiến nghị đã xử lý; 76 phản ánh kiến nghị đang xử lý, từ chối xử lý 71 phản ánh 

kiến nghị (phản ánh kiến nghị rác). Thí điểm triển khai Trung tâm điều hành đô 

thị thông minh tại huyện Hữu Lũng. 

Triển khai xây dựng Cổng thông tin dữ liệu đất đai tỉnh 

(datdai.langson.gov.vn) và tổ chức Lễ khai trương đưa vào sử dụng, cung cấp 

thông tin dữ liệu đất đai minh bạch về quy hoạch, thông tin chi tiết của hơn của 

2.279.176 thửa đất. Đến nay, có 70.576 lượt truy cập Cổng thông tin dữ liệu đất 

đai, 171.287 lượt giao dịch, 1.514 số tài khoản được mở. 

Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 131.193/205.556 hộ gia đình có internet cáp 

quang, đạt 63,8%. Từ 01/01/2022 đến nay đã phát triển 158 vị trí trạm BTS, 

nâng tổng số vị trí trạm BTS hiện nay là 1.335 vị trí với 3.179 trạm (853 trạm 

2G; 1.207 trạm 3G và 1.119 trạm 4G). Trong đó đã xoá trắng sóng được 55/128 

thôn, xoá lõm sóng được 54/140 thôn). Đến thời điểm hiện tại còn 73/128 thôn 

bản trắng sóng, 86/140 thôn sóng yếu.  

Triển khai trên toàn tỉnh hệ thống https://donthuocquocgia.vn/ theo hướng 

dẫn của Bộ Y tế thực hiện Thông tư số 27/2021/TT-BYT ngày 20/12/2021 của 

Bộ Y tế về Quy định kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử. Hiện tại những đơn vị 

đã cấp mã xong đều đã thực hiện kê đơn thuốc điện tử trên hệ thống đơn thuốc 

quốc gia, còn những đơn vị chưa thực hiện kê đơn thuốc điện tử là những đơn vị 

đang trong quá trình cấp và duyệt mã hoặc thay đổi nhân sự. 

Đến thời điểm hiện nay, 100% các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện kết nối với 

bệnh viện tuyến trên phục vụ khám chữa bệnh qua nền tảng công nghệ số. 100% 

các bệnh viện tuyến tỉnh, Trung tâm Y tế huyện, thành phố triển khai thanh toán 

điện tử không dùng tiền mặt. 92% người dân tỉnh Lạng Sơn có Hồ sơ sức khỏe 

điện tử. 100% các đơn vị triển khai tiếp nhận công dân làm thủ tục khám, chữa 

bệnh bằng căn cước công dân, mặc dù hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia vẫn đang 

trong giai đoạn dần được hoàn thiện. 100% các bệnh viện tuyến tỉnh, Trung tâm 

Y tế huyện thành phố có hệ thống quản lý bệnh viện. 100% Trạm y tế xã, 

phường, thị trấn sử dụng phần mềm quản lý bệnh viện. 

Trên địa bàn toàn tỉnh có 674/674 trường đang sử dụng phần mềm quản lý 

nhà trường, Cơ sở dữ liệu toàn ngành quản lý cơ bản đầy đủ các thông tin của 

các đơn vị giúp các cấp quản lý khai thác thông tin trực tuyến theo thời gian 

thực phục vụ công tác quy hoạch, quản lý và điều hành; phần mềm quản lý nhà 

trường giúp các đơn vị cung cấp thông tin nhanh chóng đến phụ huynh học sinh 

về tình hình học tập và kết quả của học sinh. 

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy các hoạt động giáo dục liên 

quan đến tin học, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, công nghệ, kỹ thuật và 

nghệ thuật trong các cơ sở giáo dục từ tiểu học đến trung học phổ thông về 
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phương pháp STEM/STEAM; triển khai Chương trình STEM/STEAM trong 

giáo dục phổ thông. Triển khai thí điểm phát triển giáo dục STEM ở một số 

trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đáp ứng chương trình giáo dục phổ 

thông mới với tỉ lệ số đơn vị tham gia thí điểm trên tổng số cơ sở giáo dục các 

cấp học thì đến năm học 2021-2022 ở cấp tiểu học có 05/252 trường (1,98%), 

134/3.297 lớp (4,06%), 5.722/75.371 học sinh (7,6%); đối với cấp THCS có 

05/224 trường (2,2% số trường), 97/1.598 lớp (6,1% số lớp), 3.675/48.787 

(7,5% số học sinh); đối với cấp THPT có 5/30 trường (16,7% số trường), 

140/644 lớp (21,7% số lớp), 4.939/23.079 học sinh (21,4% số học sinh). Đến 

nay, 100% các trường THCS, THPT đều có giáo viên được tập huấn, bồi dưỡng 

về giáo dục STEM. 

3. Tình hình sử dụng ngân sách nhà nước để thực hiện các nhiệm vụ  

Tổng kinh phí năm 2022 cho các nhiệm vụ, dự án chuyển đổi số, phát 

triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số là 119.834 triệu đồng. 

4. Hạn chế 

- Trên địa bàn tỉnh còn 73 thôn bản trắng sóng, 86 thôn sóng yếu. Dẫn đến 

việc phát triển kinh tế số, xã hội số ở một số nơi chưa đạt được kết quả như 

mong muốn. 

- Việc ứng dụng công nghệ số của người dân ở xã vùng sâu, vùng xa còn 

hạn chế, việc tuyên truyền triển khai thực hiện phát triển kinh tế số ở một số 

thôn chưa chưa đáp ứng được yêu cầu. 

5. Kế hoạch thực hiện năm 2023 

- Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 06/6/2022 đảm 

bảo đạt mục tiêu, nhiệm vụ theo Kế hoạch đề ra. 

- Trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ cho công 

chức, viên chức làm công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 

2023 - 2025. 

- Tăng cường công tác tuyên tuyền nâng cao nhận thức của người dân, 

doanh nghiệp và cả hệ thống chính trị của địa phương về chuyển đổi số bằng 

nhiều hình thức phù hợp với từng đối tượng cụ thể, như tuyên truyền trên báo, 

đài, Cổng thông tin điện tử của tỉnh, mạng xã hội, qua tin nhắn đến các số điện 

thoại di động... 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc triển khai thực hiện Đề án 06, tiện 

ích của 25 dịch vụ công thiết yếu bằng nhiều hình thức phong phú, sáng tạo; 

quán triệt Công văn số 1257/UBND-THNC ngày 18/10/2022 của UBND tỉnh về 

triển khai thực hiện Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính 

phủ quy định về định danh và xác thực điện tử. 

- Tăng cường tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức tại các 

sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, cấp xã về chuyển đổi số, kỹ năng số và 

công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng. 
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- Tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo và hỗ trợ các doanh nghiệp viễn thông triển 

khai thuận lợi nhiệm vụ phủ sóng viễn thông cho các vùng trắng/lõm sóng trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

6. Kiến nghị, đề xuất 

UBND tỉnh trân trọng đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét:  

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương có liên quan kết nối, 

chia sẻ dữ liệu chuyên ngành với các nền tảng số của địa phương. 

- Quan tâm tổ chức tập huấn; hỗ trợ tập huấn chuyển đổi số, kỹ năng số 

cho CBCCVC của tỉnh. 

- Quan tâm hỗ trợ tỉnh Lạng Sơn phát triển các trạm BTS tại các thôn, bản 

còn trắng sóng, sóng yếu. 

UBND tỉnh Lạng Sơn trân trọng báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông 

tổng hợp./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- C, PCVP UBND tỉnh, 

  các Phòng CV, TTPVHCC, TTTT; 

- Lưu: VT, KGVX(HTHT). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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