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Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Ngô Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

Sóc Trăng tại Công văn số 3258/VP-VX ngày 21/7/2020 về việc giao Sở Thông tin 

và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành chức năng có liên quan tham 

mưu UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt 

động của cơ quan nhà nước và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh sóc trăng giai 

đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Công văn số 2606/BTTTT-THH-ATTT ngày 15/7/2020 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng công 

nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính phủ 

số/Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025 và Kế 

hoạch 2021, 

Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của các cơ quan, đơn vị 

trong bối cảnh hiện nay trở nên hết sức quan trọng, giúp giảm chi phí nguồn nhân 

lực, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế. Yếu tố quan 

trọng nhất để quyết định sự thành công của ứng dụng công nghệ thông tin là dữ 

liệu số. Chính vì vậy việc Xây dựng phần mềm, CSDL chuyên ngành của tỉnh kết 

nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với trục liên thông tích hợp LGSP, hình thành Kho dữ 

liệu dùng chung; Cổng dịch vụ dữ liệu mở; Số hóa dữ liệu tỉnh Sóc Trăng đóng vai 

trò cốt lõi trong phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, kinh tế số và 

xây dựng Đô thị thông minh, phù hợp với xu thế phát triển của cuộc cách mạng 

công nghiệp 4.0. Trên tinh thần đó, Sở Thông tin và Truyền thông đã xây dựng Dự 

thảo Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà 

nước và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2021-2025 (dự 

thảo Kế hoạch). 

(Đính kèm dự thảo Kế hoạch) 

Kính gửi: - Thủ trưởng các Sở, ngành tỉnh; 

- Ban Quản lý các Khu công nghiệp; 

- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, 

tỉnh Sóc Trăng. 
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Đầu tư cho ứng dụng công nghệ thông tin là đầu tư cho phát triển. Kế hoạch 

ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước và đảm bảo 

an toàn thông tin mạng tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2021-2025 là cơ sở rất quan trọng 

phục vụ cho sự phát triển của tỉnh Sóc Trăng cả một giai đoạn. Sở Thông tin và 

Truyền thông kính mong Quý cơ quan, đơn vị quan tâm, nghiên cứu thật kỹ và 

đóng góp ý kiến cho dự thảo Kế hoạch nêu trên, gửi về Sở Thông tin và Truyền 

thông đến hết ngày 12/10/2020 (kể cả thống nhất với nội dung Dự thảo) để Sở tổng 

hợp và hoàn chỉnh Dự thảo trình UBND tỉnh ban hành. Kế hoạch này triển khai có 

thành công hay không phụ thuộc hoàn toàn vào sự đồng thuận, quyết tâm của tất cả 

các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Sau thời gian góp ý nêu trên nếu Quý cơ 

quan, đơn vị không có ý kiến gửi về Sở thì được xem như thống nhất với nội dung 

dự thảo Kế hoạch. 

Quý cơ quan, đơn vị vui lòng gửi file mềm (word) góp ý về địa chỉ mail: 

phongcntt.sotttt@soctrang.gov.vn. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: Phòng Công 

nghệ thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông, điện thoại: 02993.621919. 

Nơi nhận:  

   - Như trên;  

   - P.KHTC (để phối hợp); 

   - TTCNTT-TT (để phối hợp);  

   - Lưu: VT, CNTT. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Dương Văn Nhân 
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