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Phúc đáp công văn số 3766/UBND-THKSTTHC ngày 27/04/2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Long An về việc xin ý kiến dự thảo Quy hoạch tỉnh Long An 

thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bộ Thông tin và Truyền thông 

có ý kiến như sau:  

Trang 74, mục 2.2.4. Thông tin và truyền thông, đề nghị phân định rõ dịch 

vụ với hạ tầng kỹ thuật và định hướng phát triển. Bổ sung dịch vụ bưu chính, 

viễn thông, ứng dụng công nghệ thông tin, phát thanh, truyền hình… 

Trang 90, mục 3.1. Kinh tế số, đề nghị làm rõ phạm vi và nội hàm của 

kinh tế số, chính phủ điện tử và thanh toán điện tử. Chính phủ điện tử không 

phải là một bộ phận của kinh tế số và không bao gồm thanh toán điện tử. Thanh 

toán điện tử không bao gồm nội dung về cải cách hành chính và xếp hạng mức 

độ ứng dụng CNTT. Đề nghị bổ sung các nội dung sau: 

- Hiện trạng và đánh giá về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong 

các tổ chức, doanh nghiệp phục vụ phát triển kinh tế số;  

- Hiện trạng và các chỉ tiêu cụ thể về số lượng doanh nghiệp xây dựng 

website; số lượng doanh nghiệp kinh doanh trên mạng xã hội; số lượng doanh 

nghiệp tham gia các sàn giao dịch thương mại điện tử; số lượng doanh nghiệp 

kinh doanh trên các nền tảng di động…; số lượng doanh nghiệp sử dụng phần 

mềm kế toán tài chính; số lượng doanh nghiệp sử dụng phần mềm quản lý khách 

hàng (CRM), quản lý chuỗi cung ứng (SCM) và quản trị nguồn lực doanh 

nghiệp (ERP); số lượng doanh nghiệp sử dụng chữ ký số…; số lượng doanh 

nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến của các cấp chính quyền… 

Trang 143, mục 4.7.1. Đối với lĩnh vực CNTT, đề nghị xác định rõ nội 

dung của hạ tầng công nghệ thông tin và bổ sung những nội dung sau: 

- Chính quyền điện tử: đánh giá về hạ tầng cơ sở dữ liệu trong các cơ quan 

nhà nước, hệ thống dữ liệu dùng chung và chuyên ngành đã được chia sẻ và 

tích hợp sử dụng ở các cấp chính quyền; đánh giá hiện trạng cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp (tỷ lệ dịch vụ công trực 

tuyến cấp 3, cấp 4), tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ; đánh giá hiện 

trạng triển khai xây dựng đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh; hiện trạng và các 
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chỉ tiêu cụ thể về hạ tầng thiết bị hiện có của trung tâm tích hợp dữ liệu, các hệ 

thống đường truyền (hạ tầng mạng LAN, mạng WAN, mạng truyền số liệu 

chuyên dùng) đang được triển khai trên địa bàn tỉnh. Bổ sung hiện trạng chuyển 

đổi IPv4 sang IPv6 trong cơ quan nhà nước; kết nối phục vụ chính quyền điện 

tử hướng tới chính quyền số, hiện trạng triển khai xây dựng đô thị thông minh. 

- Nền tảng số đã được triển khai: đánh giá nền tảng tích hợp chia sẻ dữ 

liệu LGSP, nền tảng số của các ngành, lĩnh vực… tạo cơ sở xây dựng định 

hướng phát triển chính quyền số đảm bảo tính khả thi, kế thừa, tận dụng hiệu 

quả các hệ thống đã được đầu tư.  

- Công nghiệp công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh: hiện trạng và các chỉ 

tiêu cụ thể như số lượng các doanh nghiệp công nghệ số (nếu có); số lượng 

doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp, cung cấp dịch vụ phần cứng, điện tử; sản xuất, 

gia công, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ phần mềm và cung cấp các sản phẩm, 

dịch vụ nội dung số; doanh thu công nghiệp công nghệ thông tin. 

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong các ngành, lĩnh vực trọng điểm và 

đánh giá về hạ tầng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh. 

Trang 144, mục 4.7.2. Lĩnh vực an toàn, an ninh mạng, đề nghị chỉnh sửa 

thành “An toàn thông tin mạng” và bổ sung hiện trạng và các chỉ tiêu cụ thể về 

tình hình triển khai bảo đảm an toàn thông tin mạng theo mô hình 4 lớp; thực 

thi bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; đào tạo kỹ năng về an toàn 

thông tin mạng. 

Trang 144, mục 4.7.3. Lĩnh vực bưu chính, đề nghị bổ sung chỉ tiêu về 

bán kính phục vụ, số dân được phục vụ, tỷ lệ đơn vị hành chính có báo đến 

trong ngày, tỷ lệ điểm phục vụ cung cấp dịch vụ thương mại điện tử và logistics, 

số lượng mạng đường thư cấp 2, cấp 3; hiện trạng nguồn nhân lực; phân tích sự 

phát triển bưu chính đối với nhu cầu thương mại số, logistics trong đặc thù của 

tỉnh như nông nghiệp, làng nghề…; hiện trạng chuyển đổi số trong lĩnh vực 

bưu chính, đánh giá hiện trạng hạ tầng bưu chính. 

Trang 144, mục 4.7.4. Lĩnh vực viễn thông, đề nghị làm rõ sự khác biệt 

về nội dung tại mục này và mục 6.4.5. Hiện trạng hạ tầng viễn thông, trang 222.  

Trang 145, mục 4.7.5. Lĩnh vực báo chí, tuyên truyền, đề nghị bổ sung kỳ 

phát hành, sản lượng phát hành, nguồn nhân lực của các cơ quan báo; hiện trạng 

hạ tầng phát thanh, truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hỉnh tỉnh; hiện 

trạng thông tin điện tử, đài truyền thanh cơ sở sử dụng công nghệ thông tin – 

viễn thông trên địa bàn tỉnh và đánh giá hiện trạng của từng lĩnh vực cụ thể. 

Trang 145, mục 4.7.7. Công tác thanh tra, kiểm tra, đề nghị xem xét, loại 

bỏ nội dung này do không là thành phần của kết cấu hạ tầng. 
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Trang 146, nội dung đánh giá thành tựu và hạn chế, đề nghị bổ sung đánh 

giá đối với từng lĩnh vực thuộc hạ tầng thông tin và truyền thông. 

Trang 171, mục 6. Thực trạng xây dựng, tổ chức không gian và phát triển 

hạ tầng, đề nghị bổ sung hiện trạng hạ tầng thông tin và truyền thông bao gồm 

những lĩnh vực: bưu chính; công nghệ thông tin; mạng lưới cơ sở báo chí, xuất 

bản, in và phát hành xuất bản phẩm, phát thanh, truyền hình, thông tin cơ sở, 

thông tin điện tử, thông tin đối ngoại. 

Trang 222, mục 6.4.5. Hiện trạng hạ tầng viễn thông, đề nghị bổ sung 

những nội dung sau: 

- Các chỉ tiêu: tỷ lệ thuê bao điện thoại di động/100 dân; tỷ lệ thuê bao 

băng rộng cố định/100 dân; tỷ lệ thuê bao băng rộng di động mặt đất/100 dân; 

tỷ lệ thuê bao sử dụng smartphone. 

- Hiện trạng hạ tầng mạng thông tin di động theo công nghệ, hạ tầng cột 

thu phát sóng; dùng chung cơ sở hạ tầng giữa các doanh nghiệp; hạ tầng mạng 

cáp quang; công trình viễn thông quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; 

chuyển đổi trạm thu phát sóng thông tin di động từ A2a sang A1. 

- Hiện trạng hạ tầng mạng cáp quang: các tuyến truyền dẫn liên tỉnh, nội 

tỉnh, sử dụng chung cơ sở hạ tầng cống bể, cột treo cáp… 

- Vùng lõm sóng, vùng chưa có sóng thông tin di động, vùng chưa có hạ 

tầng cáp quang; 

- Đánh giá về sự sẵn sàng của hạ tầng viễn thông cho chuyển đổi số. 

Trang 306, mục VI. Phương án phát triển kinh tế - xã hội. Thực trạng xây 

dựng, tổ chức không gian và phát triển hạ tầng, đề nghị bổ sung hiện trạng hạ 

tầng thông tin và truyền thông bao gồm những lĩnh vực: bưu chính; công nghệ 

thông tin; mạng lưới cơ sở báo chí, xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm, 

phát thanh, truyền hình, thông tin cơ sở, thông tin điện tử, thông tin đối ngoại. 

Trang 366, mục 1.6.2. Mục tiêu, đề nghị bổ sung mục tiêu phát triển kỹ 

năng số trong cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, người dân. 

Trang 409, phần d) Giải pháp phát triển thuộc mục 1.7.5. Thông tin, truyền 

thông và viễn thông, đề nghị phân định rõ mục tiêu phát triển và giải pháp phát 

triển và bổ sung phương án phát triển của từng lĩnh vực cụ thể. 

Trang 614, mục 3.2.3. Hạ tầng mạng cáp; hạ tầng cột treo cáp, công trình 

hạ tầng kỹ thuật ngầm, đề nghị bổ sung phương án sử dụng chung cơ sở hạ tầng 

viễn thông thụ động. 

Trang 615, mục 3.2.4. Mạng thông tin di động, đề nghị bổ sung phương 

án quy hoạch vị trí trạm thu phát sóng thông tin di động theo giai đoạn, vùng 
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lõm sóng/vùng chưa có sóng thông tin di động, phương án tắt sóng 2G và 3G. 

Phương án phải phù hợp với các chỉ tiêu phát triển trên cơ sở đồng bộ với việc 

xây dựng các hạ tầng có liên quan nhằm đạt tính khả thi khi thực hiện quy 

hoạch. 

Trên đây là góp ý của Bộ Thông tin và Truyền thông gửi Ủy ban nhân dân 

tỉnh Long An để tổng hợp, hoàn thiện Quy hoạch. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- TT Nguyễn Huy Dũng; 

- Lưu: VT, VCL (4). 

 

 
 

KT. BỘ TRƯỞNG 
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Nguyễn Huy Dũng 
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