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Số: 3362/BC-UBND        Cao Bằng, ngày 21 tháng 12 năm 2022 

 

BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 

của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng  

 

 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 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 Cao Bằng báo cáo tình hình thực hiện trên địa bàn tỉnh như sau: 

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

 1. Đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển đề ra 

1.1. Phát triển kinh tế số 

- Đối với chỉ tiêu phấn đấu kinh tế số chiếm từ 20% GRDP của tỉnh và chỉ 

tiêu tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu trên 10%: Hiện 

nay, chưa có hướng dẫn của Tổng cục thống kê nên Cục Thống kê tỉnh không 

tính được chỉ tiêu này. 

- 83% doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sử dụng hóa đơn điện tử (tính đến 

thời điểm hiện tại, tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử là 1.208/1.452); 

- Hiện nay, tỉnh đang tổ chức triển khai Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp 

chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh1. 

1.2. Phát triển xã hội số 

- 47,13% hộ gia đình có đường Internet cáp quang băng rộng (tính đến 

thời điểm hiện tại trên địa bàn tỉnh có 66.164 hộ gia đình có kết nối internet 

băng rộng cáp quang).   

- 60% dân số trưởng thành có điện thoại di động thông minh. 

- 42,72%  người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân 

hàng (232.000 người). 

- Tỉnh Cao Bằng hiện đang triển khai Nền tảng Công dân số. 

- 100% các trường học có ứng dụng công nghệ số trong công tác dạy học 

và hoạt động quản lý. các trường học, cơ sở giáo dục đã triển khai ứng dụng 

                                              
1 Kế hoạch số 535/KH-UBND ngày 10/3/2022 của UBND tỉnh về triển khai chương trình xác định Chỉ 

số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số trên địa bàn 

tỉnh Cao Bằng. 
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chuyển đổi số trong công tác dạy và học, công tác quản lý các trường học, cơ sở 

giáo dục. 

- 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.  

- 97,43% cơ quan, tổ chức, hộ gia đình trên địa bàn tỉnh có địa chỉ số 

(136.787 hộ). 

 2. Tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao 

 2.1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

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

TTg ngày 31/3/2022 phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số, xã 

hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, UBND tỉnh đã giao cơ quan 

chuyên môn tham mưu, triển khai các nhiệm vụ cụ thể theo lĩnh vực, ngành 

như: tham mưu xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế số, xã hội số đến năm 

2025, định hướng đến năm 2030; Báo Cao Bằng, Đài Phát thanh - Truyền hình 

Cao Bằng triển khai công tác tuyên truyền, phố biến sâu rộng về nội dung 

Chiến lược thường xuyên, định kỳ; công bố các nền tảng số ưu tiên triển khai 

năm 2022 trên địa bàn tỉnh; triển khai các nhiệm vụ phổ biến, tuyên truyền kỹ 

năng số cho người dân thông qua nền tảng số; triển khai các nhiệm vụ phát 

triển kinh tế số, xã hội số trong giáo dục, nông nghiệp, y tế, lao động việc 

làm…   

Nhằm định hướng và thúc đẩy xây dựng Chính quyền số, phát triển kinh 

tế số, xã hội số tại địa phương, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng khóa XIX 

đã ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TU về xây dựng Chính quyền điện tử hướng 

tới Chính quyền số, chuyển đổi số tỉnh Cao Bằng đến năm 2025, định hướng 

đến năm 2030, trên cơ sở đó, tỉnh đã ban hành Kế hoạch2 thực hiện Nghị quyết 

11-NQ/TU với các mục tiêu và giải pháp cụ thể về xây dựng Chính quyền số, 

thúc đẩy phát triển kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

Nhằm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh, UBND 

tinh đã ban hành các kế hoạch chỉ đạo triển khai thực hiện, cụ thể: Kế hoạch số 

1990/KH-UBND ngày 04/8/2022 về phát triển thanh toán không dùng tiền mặt 

trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 1127/KH-UBND 

ngày 12/5/2022 về thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong các cơ sở giáo 

dục và bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Cao Bằng (đang thực hiện). 

Triển khai các hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên môi trường số, tăng 

cường hiệu quả công tác quản lý và mở rộng phương thức cũng như cơ hội tiếp 

cận giáo dục nghề nghiệp tạo đột phá về chất lượng, tăng nhanh số lượng đào 

tạo góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực có kỹ năng nghề, tăng năng 

suất lao động và năng lực cạnh tranh trong tình hình mới, UBND tỉnh đã ban 

hành Kế hoạch số 1534/KH-UBND ngày 16/6/2022 thực hiện Chương trình 

                                              
2 Kế hoạch số 1406/KH-UBND ngày 07/6/2022 
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chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 

2030 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng (đang thực hiện). 

Thúc đẩy, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số nhằm hỗ trợ các doanh 

nghiệp nhỏ và vừa tối ưu hóa hoạt động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, 

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

góp phần phát triển kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh, 

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 535/KH-UBND ngày 10/3/2022 triển khai 

Chương trình xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và 

hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

Trong việc thúc đẩy các hoạt động thương mại trên môi trường số, nhất là 

trong giai đoạn dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, UBND tỉnh đã ban hành Kế 

hoạch số 2529/KH-UBND ngày 21/9/2021 về triển khai hỗ trợ đưa hộ sản xuất 

nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, 

nông thôn và đảm bảo cung cấp hàng hóa thiết yếu trong tình hình dịch Covid-19 

trên địa bàn tỉnh Cao Bằng nhằm huy động các cấp, các ngành cùng tham gia vào 

hỗ trợ người dân, hộ sản xuất trao đổi thương mại trên môi trường số. 

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 trên sàn thương mại 

điện tử Postmart.vn và Voso.vn. Đến thời điểm hiện tại, Cao Bằng có 3.739 sản 

phẩm được đưa lên sàn thương mại điện tử; số tài khoản đăng ký và kích hoạt 

trên các sàn thương mại điện tử của tỉnh Cao Bằng là: 93.955 tài khoản; số giao 

dịch trên sàn thương mại điện tử của tỉnh đạt 18.985 giao dịch3.  

Hoạt động của sàn thương mại điện tử Postmart trong năm 2022: 13.545 

lượt giao dịch, 29.797 hộ (đạt 21,22%) sản xuất kinh doanh đưa sản phẩm lên 

sàn; 29.797 hộ (21,22%) sản xuất kinh doanh được đào tạo, tập huấn, hướng dẫn 

thực hiện quy trình đóng gói - kết nối - giao nhận; 2.278 Số/loại sản phẩm được 

đưa lên sàn.  

Hoạt động của sàn thương mại điện tử Voso trong 9 tháng đầu năm 2022: 

2.818 lượt giao dịch: 15.521 hộ (11,06%) sản xuất kinh doanh đưa sản phẩm lên 

sàn; 9.251 hộ (6,59%) sản xuất kinh doanh được đào tạo, tập huấn, hướng dẫn 

thực hiện quy trình đóng gói - kết nối - giao nhận: 1.123 số/loại sản phẩm được 

đưa lên sàn (hiện nay sàn thương mại điện tử Voso đang trong quá trình nâng 

cấp). 

b) Phát triển xã hội số 

Toàn tỉnh đã thành lập 1.462 Tổ công nghệ số cộng đồng, thành viên Tổ 

công nghệ số cộng đồng gồm trưởng thôn/bản/tổ trưởng dân phố là Tổ trưởng, 

                                              
3 Số liệu được Bộ Thông tin và Truyền thông thống kê và công bố tại địa chỉ 

https://tmdt.mic.gov.vn/bao-cao-thong-ke 
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Bí thư Chi đoàn là Tổ phó, đoàn viên thanh viên và cá nhân khác nhiệt tình tham 

gia 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.   

Nhằm thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ 

chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn 

tỉnh, UBND tỉnh đã công bố các nền tảng số cần tập trung đẩy mạnh sử dụng 

trên địa bàn tỉnh năm 2022 (tại Công văn số 1584/UBND-VX ngày 22/6/2022), 

trong đó giao các cơ quan chuyên môn, UBND các huyện và thành phố thúc đẩy 

triển khai sử dụng các nền tảng số đã được Bộ Thông tin và Truyền thông công 

bố trong ngành, lĩnh vực, địa phương quản lý. 

Nền tảng Công dân số Cao Bằng đã được định hướng là một kênh tổng 

hợp kết nối giữa người dân, doanh nghiệp với chính quyền; là kênh hỗ trợ người 

dân, doanh nghiệp trong việc khai thác, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, 

thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt... Đây là một trong những 

nhiệm vụ được ưu tiên triển khai trong Đề án Chuyển đổi số tỉnh Cao Bằng đến 

năm 2025, định hướng đến năm 2030, Hiện nay, tỉnh đang chỉ đạo cơ quan 

chuyên môn tham mưu triển khai và dự kiến sẽ đưa vào hoạt động trong năm 

2023.  

Triển khai thí điểm Trung tâm giám sát, điều hành của UBND tỉnh (IOC), 

với 06 dịch vụ thí điểm: phát triển kinh tế - xã hội; phản ánh hiện trường; theo 

dõi điều hành dịch vụ hành chính công, Hệ thống theo dõi, điều hành văn bản 

điện tử; theo dõi, điều hành dịch vụ y tế thông minh; theo dõi, điều hành hệ 

thống giáo dục thông minh; hệ thống camera giám sát an ninh… Tuy vậy việc 

thí điểm chưa mang lại hiệu quả cao, nhất là nguồn dữ liệu đầu vào từ các hệ 

thống thông tin, CDSL chưa được chuẩn hóa, cung cấp đầy đủ. 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 66.164/140.391 hộ gia đình có internet cáp 

quang, đạt 47,13%; đã phát triển 1.136  vị trí trạm BTS (trong đó có: 806 trạm 

2G; 939 trạm 3G và 1071 trạm 4G). Toàn tỉnh đã có 1.026 thôn/1.462 thôn được 

phủ sóng di động, còn 436 thôn chưa có sóng di động. 

Đến thời điểm hiện nay, về cơ bản, đa số các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện 

kết nối với bệnh viện tuyến trên phục vụ khám chữa bệnh qua nền tảng khám 

chữa bệnh từ xa. Các bệnh viện tuyến tỉnh, Trung tâm Y tế huyện, thành phố đã 

triển khai thanh toán điện tử không dùng tiền mặt. Đến thời điểm báo cáo, trên 

địa bàn tỉnh có trên 387.863 hồ sơ sức khỏe điện tử; các đơn vị đã 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 hoàn thiện; 100% các 

bệnh viện tuyến tỉnh, Trung tâm Y tế huyện thành phố có hệ thống quản lý bệnh 

viện và sử dụng nền tảng trạm y tế xã . 

Chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục được thúc đẩy. Với mục đích tận 

dụng tiến bộ công nghệ thúc đẩy đổi mới, sáng tạo trong dạy và học, nâng cao 

chất lượng và cơ hội tiếp cận giáo dục, hiệu quả quản lý giáo dục, xây dựng nền 

tảng giáo dục mở thích ứng với nền tảng số phục vụ các mục tiêu về xây dựng 

Chính quyền số, chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và xã hội số tại địa phương, 
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UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2222/KH-UBND ngày 24/8/2022 về tăng 

cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo 

giai đoạn 2022-2025, định  hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

Trong đó, Kế hoạch chỉ đạo tập trung thực hiện các nhiệm vụ về chuẩn hóa 

CDSL, xây dựng và hình thành Hệ sinh thái giáo dục, thúc đẩy và phổ cập các 

nền tảng dạy và học trực tuyến; số hóa hồ sơ, dữ liệu ngành giáo dục, hình thành 

và làm giàu thư viện số ngành giáo dục; thúc đẩy thanh toán không dùng tiền 

mặt trong lĩnh vực giáo dục, từ đó thúc đẩy các phương thức quản lý, dạy và học 

theo xu thế mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong lĩnh vực giáo dục và đào 

tạo của tỉnh. 

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 57.586 triệu đồng trong đó: 

- Nguồn đầu tư phát triển: 31.856 triệu đồng. 

- Nguồn chi sự nghiệp: 25.730 triệu đồng.  

4. Tồn tại, hạn chế 

- Trên địa bàn tình còn 436 thôn bản trắng sóng (trong đó có những thôn, 

bản chưa có điện, địa hình núi cao phức tạp, mật độ hộ gia đình không tập 

trung..); dẫn đến việc phát triển kinh tế số, xã hội số còn gặp nhiều khó khăn, 

nhất là đối với các vùng đồng bào dân tộc thiểu số và ít người. 

- Việc xác định, định lượng hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển kinh tế 

số, xã hội số còn gặp nhiều khó khăn, chưa có hướng dẫn cụ thể. 

- Trình độ công nghệ số của người dân chưa đồng đều, đặc biệt là các xã 

vùng sâu, vùng xa trình độ dân trí còn thấp nên khi tiếp cận với các nền tảng 

công nghệ số còn lúng túng, việc tuyên truyền, triển khai thực hiện phát triển 

kinh tế số còn gặp khó khăn. 

II. ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023  

- Tiếp tục triển khai các nội dung, nhiệm vụ theo các Kế hoạch về chuyển 

đổi số của tỉnh đã đề ra.  

- 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; quán triệt, 

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 Cao Bằng. 

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

Đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông: 

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

cho cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh.  

- Hỗ trợ tỉnh Cao Bằng thực hiện xóa trắng đối với 436 thôn, xóm còn 

trắng sóng, sóng yếu. 

- Hướng dẫn triển khai nội dung về thông tin và truyền thông trong các 

Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025; hướng dẫn xác định, định 

lượng các chỉ tiêu về phát triển kinh tế số, xã hội số.  

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 

31/3/2022 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 

Cao Bằng, kính gửi Bộ Thông tin và Truyền thông tổng hợp./. 

Nơi nhận: 
- Bộ Thông tin và Truyền thông; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở, Ban, ngành; 

- UBND các huyện và thành phố; 

- VPUB: CVP, PCVP (Huyền), TTTT, 

TTPVHCC, TP.VX; 

- Lưu: VT, VX(M ). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Hải Hòa 
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