
 

 

UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Số:               /STTTT-CNTT 

V/v triển khai Chương trình phát triển nền tảng 

số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển 

chính phủ số, kinh tế số, xã hội số 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Đà Nẵng, ngày      tháng      năm 2022 

Kính gửi:  

- Văn phòng UBND thành phố;        

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các quận, huyện, phường, xã; 

- Các cơ quan Trung ương trên địa bàn thành phố; 

- Các hiệp hội, doanh nghiệp CNTT-TT trên địa bàn thành phố; 

- Các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố; 

- Các cơ quan truyền thông, báo chí trên địa bàn thành phố.  

 

Ngày 11/02/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định 

số 186/QĐ-BTTTT 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 (sau đây gọi tắt là Chương trình phát triển nền tảng số quốc gia).  

Nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trên địa bàn thành phố theo Nghị 

quyết số 05-NQ/TU ngày 17/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và 

Quyết định số 2870/QĐ-UBND ngày 28/8/2021 của UBND thành phố, Sở 

Thông tin và Truyền thông (TT&TT) kính đề nghị Quý cơ quan, đơn vị triển 

khai các nội dung sau: 

1. Các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, phường, xã; các cơ quan 

Trung ương trên địa bàn thành phố tăng cường tuyên truyền, phổ biến rộng rãi 

Chương trình phát triển nền tảng số quốc gia; chủ động nghiên cứu, đẩy mạnh 

sử dụng các nền tảng số quốc gia do các Bộ, ngành chủ quản triển khai; đồng bộ 

với việc xây dựng, phát triển các cơ sở dữ liệu, nền tảng số của ngành, lĩnh vực; 

đảm bảo phù hợp với Kiến trúc Chính quyền điện tử phiên bản 2.0, Kiến trúc 

tổng thể thành phố thông minh; kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống nhằm 

đồng bộ, liên thông, tạo hệ sinh thái chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, 

kinh tế số, xã hội số trên địa bàn thành phố. 

2. Các hiệp hội, doanh nghiệp, trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành 

phố tích cực nghiên cứu, đăng ký tham gia Chương trình phát triển các nền tảng 

số quốc gia (thông qua Vụ Quản lý doanh nghiệp - Bộ TT&TT) nhằm thúc đẩy 

quá trình chuyển đổi số của thành phố cũng như của quốc gia.  

Danh sách các doanh nghiệp nòng cốt đăng ký tham gia phát triển các nền 

tảng số quốc gia được công bố trên cổng thông tin của Bộ TT&TT 

https://mic.gov.vn/mic_2020/Pages/TinTuc/152657/chuongtrinhquocgia..html 

https://mic.gov.vn/mic_2020/Pages/TinTuc/152657/chuongtrinhquocgia..html
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3. Các cơ quan truyền thông, báo chí tăng cường tuyên truyền Chương 

trình phát triển nền tảng số quốc gia (Danh mục các nền tảng số, lợi ích, hiệu 

quả hoạt động của các nền tảng số,...); vinh danh các nền tảng số xuất sắc và tổ 

chức, doanh nghiệp nòng cốt, phổ biến các điển hình thành công trong sử dụng 

nền tảng số để nhân rộng và lan tỏa. 

Đầu mối liên hệ là Vụ Quản lý doanh nghiệp, Bộ Thông tin và Truyền 

thông, (Bà: Nguyễn Thị Thu Trang, số điện thoại: 0975283338, email: 

trangntt@mic.gov.vn). 

Sở Thông tin và Truyền thông kính thông tin Quý cơ quan, đơn vị được 

biết, phối hợp triển khai./.  

Nơi nhận:     
- - Như trên; 

- - UBND thành phố (báo cáo); 

 -- Lãnh đạo Sở (báo cáo); 

- - Lưu: VT, CNTT.VT 

 

KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Ngọc Thạch 
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