
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giảm được rất nhiều chi phí cho ngành tài chính 

Giúp chống lại việc thất thu thuế cho Nhà nước 

Giảm tỉ lệ chủ thể thanh toán trữ tiền bên mình   

Tiết kiệm thời gian, công sức của bên trả tiền và bên thu 
tiền 

Đảm bảo quá trình giao dịch an toàn hơn, tốc độ thanh 
toán nhanh   

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 Giới thiệu Kế hoạch Chuyển đổi số Quảng Nam 2022 

 Chỉ tiêu cụ thể  

 Giải pháp thực hiện 

 

   Tin tức   

  Quảng Nam phân bổ hơn 10,8 tỷ đồng số hóa dữ liệu hộ tịch 

   Quảng Nam triển khai nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số   

  Ngày hội TechFest Quảng Nam lần thứ  III năm 2022 

  Sở Tài nguyên và Môi tăng cường triển khai CSDL về đất đai 

  Huyện Nam Trà My duy trì vùng xanh trên bản đồ thể chế của tỉnh 

  Kiểm tra công tác chuyển đổi số tại Sở Giáo dục và Đào tạo 

  Huyện Duy Xuyên đẩy mạnh công tác chuyển đổi số 

  Xã Quế Phú đẩy mạnh chuyển đổi số 

 Câu chuyện Chuyển đổi số và cải cách hành chính 

Quảng Nam đẩy mạnh thanh toán điện tử 

  Kinh tế số đem lại lợi ích cho nhân dân 

 

 Văn bản mới 
 

Tổng hợp các văn bản liên quan Chương trình Chuyển đổi số   

 
 Kết quả Bản đồ thực thi thể chế Quảng Nam đến 15/6/2022 

 

 

NỘI DUNG BẢN TIN 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO 

CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH QUẢNG NAM 2022 

 

 Ngày 07/6/2022, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch số 

84/KH-BCĐ về Hoạt động của Ban chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam năm 2022. 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Phát huy vai trò, trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi 

số tỉnh Quảng Nam (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) trong công tác tham mưu giúp UBND 

tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai các nhiệm vụ liên quan 

đến hoạt động chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh; đồng thời, xác định rõ trách nhiệm của từng 

thành viên Ban Chỉ đạo trong việc thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số phát triển. 

 2. Các nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Chỉ đạo 

Chuyển đổi số tỉnh phải cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, trong đó cần ưu tiên các nguồn 

lực để tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện để phấn đấu nâng chỉ số chuyển đổi số của tỉnh 

tăng bậc trong xếp hạng chung của cả nước.  

 

II. CHỈ TIÊU CỤ THỂ 

                                                                                               

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

 

1. Chuyển đổi nhận thức, phát triển nhân lực 

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo nhằm nâng cao nhận thức về chuyển đổi số 

cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ công nghệ thông tin, cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động trong tỉnh; lãnh đạo các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

- Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số 

trên các phương tiện thông tin đại chúng và các nền tảng số khác. 

 

         2. Xây dựng cơ chế, chính sách về chuyển đổi số 

- Hoàn thiện các Kế hoạch, quy chế, quy định liên quan đến hoạt động chuyển 

đổi số của tỉnh. 

- Nghiên cứu, đề xuất các nhiêm vụ/nhóm nhiệm vụ chuyển đổi số với lộ trình 

phù hợp để tỉnh ưu tiên đầu tư triển khai thực hiện; phát huy vai trò của cơ quan 

chuyên trách về chuyển đổi số nhằm đảm bảo các nhiệm vụ triển khai phù hợp, tránh trùng 

lặp, lãng phí và mang lại hiệu quả thiết thực. 

- Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của các Sở, Ban, ngành của tỉnh, UBND các 

huyện, thị xã, thành phố tăng cường hoạt động chỉ đạo, tổ chức triển khai nhiệm vụ 

chuyển đổi số trong ngành, lĩnh vực và trên địa bàn. 

 

       3. Phát triển hạ tầng số 

- Phổ cập điện thoại thông minh và cáp quang băng thông rộng cho toàn dân. 

- Triển khai hạ tầng mạng, bảo đảm kết nối cơ quan Đảng, Chính quyền 3 cấp 

trên nền mạng truyền số liệu chuyên dùng. 

 

      4. Phát triển, hoàn thiện các nền tảng số, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu 

- Tập trung khai thác sử dụng các nền tảng số quốc gia (sau khi các nền tảng 

số được đưa vào sử dụng) để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, phát triển kinh tế 

số và xã hội số của tỉnh. Trong đó, chú trọng nền tảng dạy học trực tuyến (MOOCs); nền 

tảng số hỗ trợ tư vấn sức khỏe cá nhân; nền tảng số phục vụ hoạt động sản xuất, kinh 

doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa; nền tảng số khác phục vụ nhu cầu thiết yếu của người 

dân như liên lạc, giải trí, du lịch, đi lại, ăn uống và bảo đảm an toàn thông tin mạng. 

 

 

 

 



 

 

 

 

- Tập trung triển khai xây dựng một số hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu các 

ngành và triển khai kết nối, chia sẻ dữ liệu số. 

- Thúc đẩy các ngành tạo lập, xây dựng cơ sở dữ liệu theo danh mục Cơ sở dữ 

liệu dùng chung, cơ sở dữ liệu chuyên ngành được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết 

định số 2952/QĐ-UBND ngày 19/10/2021; từng bước mở dữ liệu, xây dựng cổng 

dữ liệu và kho cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh. 

- Đánh giá, hoàn thiện, nâng cấp các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đã triển 

khai đảm bảo tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn hiện nay; đặc biệt là triển khai kết 

nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống, cơ sở dữ liệu hiện có, trong đó ưu tiên để phục vụ 

giải quyết thủ tục hành chính, xác thực điện tử. 

- 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. 

 

       5. Tạo lập niềm tin, bảo đảm an toàn, an ninh mạng 

- Triển khai mô hình đảm bảo an toàn thông tin theo mô hình 4 lớp nhằm theo 

dõi, giám sát, ngăn chặn các rủi ro an toàn thông tin mạng. 

- Duy trì hoạt động của Đội ứng cứu sự cố mạng, máy tính của tỉnh. Kiện toàn 

và triển khai các hoạt động đào tạo, tập huấn, huấn luyện nhằm nâng cao kỹ năng 

đảm bảo an toàn thông tin mạng. 

- Triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh mạng đến người dân theo 

lộ trình của các Bộ, ngành Trung ương: phổ cập an toàn thông tin, an ninh mạng cho toàn 

dân. Mỗi người dân có phần mềm bảo vệ và có kỹ năng, kiến thức cơ bản về an toàn thông 

tin, an ninh mạng để tự bảo vệ mình và người thân; phổ cập danh tính điện tử toàn dân, 

người dân có thể dễ dàng chứng minh danh tính thật trên môi trường số, sử dụng các dịch 

vụ số một cách trọn vẹn, không cần hiện diện trực tiếp. 

 

       6. Hợp tác, nghiên cứu, phát triển, đổi mới sáng tạo trong môi trường số 

- Chủ động, tích cực tìm hiểu, hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp có năng 

lực cao ở trong nước và quốc tế nhằm thu hút nhiều sáng kiến, ý tưởng, nhiệm vụ về Chính 

quyền số, kinh tế số và xã hội số được triển khai tại tỉnh. 

- Khuyến khích và hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu, phát triển, ứng dụng, thử 

nghiệm, đổi mới sáng tạo các công nghệ số, công nghệ của cuộc Cách mạng công 

nghiệp lần thứ tư góp phần thúc đẩy chuyển đổi số; ưu tiên các công nghệ chủ chốt 

của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư như trí tuệ nhân tạo (AI), chuỗi khối 

(Blockchain), Internet vạn vật (IoT), in 3D…  

 



 

 

 

 

 

 

 

Quảng Nam phân bổ hơn 10,8 tỷ đồng số hóa dữ liệu hộ tịch 

Hơn 10,8 tỷ đồng là nguồn kinh phí vừa được UBND tỉnh phê duyệt đề cương và dự 

toán chi tiết số hóa dữ liệu hộ tịch tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 1 (2022 - 2023), thực hiện 

tại Sở Tư pháp và 9 huyện, thành phố: Tam Kỳ, Hội An, Núi Thành, Quế Sơn, Hiệp Đức, 

Nông Sơn, Đông Giang, Duy Xuyên, Phú Ninh. 

Theo đó sẽ sử dụng nhân lực có trình độ công nghệ thông tin cao và thiết bị công 

nghệ để thu thập, phân loại sổ hộ tịch; quét ảnh, chụp hồ sơ và nhập liệu, chuyển đổi 

thông tin từ dạng giấy của các sổ hộ tịch thành dữ liệu số, có cấu trúc theo định dạng 

chung và cập nhật vào hệ thống phần mềm hộ tịch của Bộ Tư pháp. 

Việc hình thành kho dữ liệu hộ tịch lịch sử của tỉnh là tiền đề để xây dựng cơ sở dữ 

liệu đầu kỳ về người dân của Quảng Nam. Các loại sổ hộ tịch được số hóa có thời gian 

thực hiện đăng ký từ trước tháng 8/2019 tính tới giai đoạn triển khai công tác đăng ký hộ 

tịch, bao gồm các sổ: đăng ký khai sinh; đăng ký kết hôn; đăng ký nhận cha, mẹ, con; 

đăng ký khai tử, xác nhận tình trạng hôn nhân; thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch với 

khối lượng dữ liệu được số hóa giai đoạn này hơn 963.500 trang.   

Quảng Nam triển khai nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số 

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 3565/KH-UBND ngày 03/6/2022 triển khai 

nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số tại Quảng Nam nhằm thực hiện Quyết 

định số 392/QĐ-BTTTT ngày 02/3/2022 của Bộ TT&TT về phát triển nền tảng địa chỉ số 

quốc gia gắn với bản đồ số; đồng thời thu thập, cập nhật thông tin, hình thành cơ sở dữ 

liệu địa chỉ số của Quảng Nam để chia sẻ cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp khai 

thác, xây dựng các bản đồ số chuyên ngành phục vụ nhu cầu quản lý và phát triển kinh tế 

- xã hội. 

Theo kế hoạch, năm 2022 Quảng Nam hoàn thành các trường thông tin cơ bản và 

nâng cao theo Quyết định 392 của Bộ TT&TT đối với nhà ở cá nhân, hộ gia đình; nhà ở 

tập thể, khu nhà trọ; căn hộ (trong các tòa nhà, chung cư); nơi cư trú khác; trụ sở cơ quan 

nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; trụ sở cơ quan ngoại giao, tổ chức 

quốc tế, tổ chức nước ngoài.  

Các năm tiếp theo sẽ cập nhật, bổ sung cơ sở dân sinh, kinh tế - xã hội (GD-ĐT; y 

tế, dược phẩm; kinh doanh, bán buôn, bán lẻ, dịch vụ tư vấn, môi giới, sửa chữa, cho 

thuê; văn hóa, thể dục - thể thao; cơ sở, địa danh du lịch, giải trí, ăn uống, lưu trú, đi lại; 

       
 



 

 

 

tôn giáo, tín ngưỡng; bưu chính, viễn thông; cơ sở, công trình báo chí, xuất bản, phát 

thanh - truyền hình; các cơ sở, doanh nghiệp công nghệ số; ngân hàng, tài chính, bảo 

hiểm; vận tải, logistic; nhà máy, công xưởng, cơ sở sản xuất công nghiệp nhẹ/công 

nghiệp nặng). 

UBND tỉnh giao các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ trì, xây dựng kế hoạch phát 

triển nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số; xây dựng kế hoạch phát triển nền 

tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số, bao gồm tạo lập, cập nhật cơ sở dữ liệu địa 

chỉ số quốc gia; triển khai và thúc đẩy sự phát triển của các dịch vụ nền tảng địa chỉ số 

gắn với bản đồ số; thông báo địa chỉ số và gắn biển địa chỉ số; tổ chức công tác thông tin, 

tuyên truyền về nền tảng địa chỉ số quốc gia và kết quả triển khai thực hiện. 

 

Ngày hội TechFest tỉnh Quảng Nam lần thứ 3 - 2022 

Đúng vào lúc 7h00 ngày 16/6/2022, Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo - chuyển đổi 

số - sản phẩm OCOP (TechFest) tỉnh Quảng Nam lần thứ 3 chính thức khai mạc tại 

Trung tâm Văn hóa tỉnh. TechFest lần thứ 3 có chủ đề "Đổi mới sáng tạo - chuyển đổi số 

- du lịch xanh nâng tầm sản phẩm xứ Quảng", quy tụ hơn 200 gian trưng bày với hơn 600 

sản phẩm khởi nghiệp, OCOP, công nghiệp nông thôn, chuyển đổi số tiêu biểu  đến từ 

tỉnh Quảng Nam, Quảng Ninh và các tỉnh khu vực miền Trung - Tây Nguyên.  

Trong chương trình sẽ có các hoạt động bao gồm: Hội thảo "Kết nối mạng lưới 

khởi nghiệp với các tư vấn, nhà đầu tư mạo hiểm, quỹ đầu tư mạo hiểm và mạng lưới 

khởi nghiệp miền Trung - Tây Nguyên"; Kết nối tour du lịch để du khách có điều kiện 

tham gia và mua sắm tại TechFest Quảng Nam 2022; Kết nối thương mại điện tử với các 

chủ thể dự án khởi nghiệp, sản phẩm OCOP và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu 

biểu; Hội thảo "Chuyển đổi số với chương trình phát triển dự án khởi nghiệp sáng tạo, 

sản phẩm nông nghiệp chủ lực, đặc sản và sản phẩm OCOP"; Hội thảo "Chỉ số đổi mới 

sáng tạo Quảng Nam"; Diễn đàn "Thanh niên Quảng Nam với khởi nghiệp sáng tạo phát 

triển quê hương" và tuyên dương tấm gương thanh niên khởi nghiệp xuất sắc; Hội nghị 

"Định vị sản phẩm địa phương trong du lịch xanh"; Chương trình "Phát động Phụ nữ 

khởi nghiệp năm 2022"...  Đây là sự kiện lớn nhất về hoạt động khởi nghiệp sáng tạo tỉnh 

Quảng Nam năm 2022. 

 

Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường triển khai CSDL về đất đai 

 Theo báo cáo, hiện nay Sở Tài nguyên và Môi trường đang tiếp tục vận hành, 

chỉnh lý biến động cơ sở dữ liệu địa chính tại 48 xã, phường ở 5 huyện, thành phố trên 

phần mềm  LIS.  



 

 

  

 

Xây dựng và triển khai phân hệ “Quản lý giao dịch điện tử hồ sơ đất đai” thuộc Hệ 

thống thông tin đất đai liên thông với cơ quan Thuế và một cửa Dịch vụ công cấp huyện 

trong thủ tục hành chính về đất đai cho hộ gia đình, cá nhân; tích hợp dịch vụ thanh toán 

trực tuyến nghĩa vụ tài chính trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.  

 

 Tại cuộc làm việc với Sở vừa qua, đồng chí Hồ Quang Bửu- Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh đề nghị ngành Tài nguyên và Môi tường cần mạnh mẽ quyết liệt hơn trong công tác 

triển khai thực hiện chuyển đổi số, khẩn trương tham mưu UBND tỉnh về tình hình cơ sở 

dữ liệu đất đai của tỉnh để có văn bản đốc thúc các địa phương triển khai thực hiện, khẩn 

trương đưa dữ liệu về quan trắc lên Trung tâm điều hành thông minh IOC tỉnh, Smart 

Quảng Nam, Egov Quảng Nam.  

 

Huyện Nam Trà My duy trì vùng xanh trên bản đồ thể chế của tỉnh 

  

 Vừa qua, UBND huyện Nam Trà My tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả về cải 

cách hành chính và chuyển đổi số tháng 6.2022. 

Báo cáo tại cuộc họp cho thấy, nhìn chung, các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân 

các xã trong thời gian qua đã thực hiện tốt chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân huyện về công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số góp phần nâng 

cao số lượng, chất lượng, tỷ lệ hồ sơ được nhập trên phần mềm một cửa điện tử và hồ sơ 

giải quyết trên cổng dịch vụ công, từ đó đưa huyện Nam Trà My trong 5 tháng liên tục 

đứng đầu trên bản đồ thể chế của tỉnh trên chỉ tiêu tiến độ giải quyết TTHC (95,92%) và 

đứng đầu tháng 5 trên chỉ tiêu tỉ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh (21,6%). Tuy nhiên, 

một số các cơ quan đơn vị, các xã chưa thực hiện tự chấm điểm chỉ số cải cách hành   



 

 

 

chính năm 2021 theo Công văn của UBND huyện; một số xã chưa ban hành kế hoạch 

tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022. 

 

 
 

Về tình hình tổ chức, hoạt động của Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã và kết quả 

giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức , cá nhân, nhìn chung, các cơ quan, đơn vị, địa 

phương trong tháng 5/2022 có tích cực trong việc cập nhật số liệu trên phần mềm Một 

cửa điện tử và giải quyết thủ tục hành chính thông qua cổng dịch vụ công trực tuyến. Tuy 

nhiên vẫn còn một số xã, cơ quan, đơn vị chỉ đạo chưa tốt công chức chuyên môn hướng 

dẫn tổ chức, công dân nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ công theo chỉ đạo của UBND huyện 

nên tỉ lệ phát sinh hồ sơ DVC trực tuyến còn thấp. 

Trong thời gian tới, UBND huyện Nam Trà My đề nghị các đơn vị, địa phương 

khắc phục khó khăn, hạn chế; tiếp tục chỉ đạo cải cách hành chính với tinh thần quyết 

liệt, trong đó yêu cầu các xã hoàn chỉnh tất cả văn bản theo hướng dẫn của cấp trên, làm 

cơ sở chỉ đạo điều hành sau này; vào cuộc đồng bộ hơn nữa để duy trì vùng xanh trên 

bản đồ thể chế của tỉnh. 

 

Kiểm tra công tác CĐS tại Sở Giáo dục và Đào tạo   

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu vừa có buổi làm việc với Sở GD&ĐT về 

triển khai thực hiện công tác chuyển đổi số.   

 Hiện nay, Sở GD&ĐT Quảng Nam đã và đang triển khai đầu tư trang thiết bị hiện 

đại, phần mềm tổng thể hệ thống phục vụ công tác quản trị trường học trên các nền tảng  



 

 

 

 

số. Xác định mục tiêu có 100% cơ sở giáo dục phổ thông, 80% cơ sở giáo dục mầm non 

số hóa hồ sơ chuyên môn; 100% cơ sở giáo dục trung học phổ thông sử dụng hệ thống e-

Learning, kết hợp với dạy học trực tiếp và dạy học trên môi trường mạng một cách phù 

hợp. 100% trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông xây dựng kế hoạch và 

triển khai thực hiện công tác chuyển đổi số. 100% trường học, cơ sở giáo dục lắp đặt, sử 

dụng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt để thanh toán học phí và các giao 

dịch khác. 100% các cơ sở giáo dục triển khai công tác dạy và học từ xa; trong đó, thử 

nghiệm chương trình đào tạo cho phép học sinh học trực tuyến, ứng dụng công nghệ số 

để giao bài tập về nhà và kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh trước khi đến lớp học. 

 Đồng chí Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định vấn đề quan trọng 

nhất trong công tác chuyển đổi số là số hóa và cơ sở dữ liệu; nên tới đây Sở  GD&ĐT 

phải kiểm tra, rà soát lại đơn vị đã triển khai được những gì, cần tiếp tục thực hiện nội 

dung gì trong thời gian tới. Đồng thời, chuyển đổi số mục tiêu hướng đến vẫn là nâng 

cao chất lượng, hướng tới phục vụ học sinh, phụ huynh chứ không phải chỉ phục vụ công 

tác quản lý của ngành giáo dục đào tạo. 

 

 

Huyện Duy Xuyên đẩy mạnh công tác chuyển đổi số 

 

 Huyện Duy Xuyên vừa tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng về công tác triển khai thực 

hiện chuyển đổi số trên địa bàn. Theo đó, đến nay hầu hết các đơn vị, địa phương trên địa 

bàn huyện đều có hệ thống mạng nội bộ, kết nối băng thông rộng, 100% xã đã có cáp 

quang đến trung tâm. Có 69 nhà sinh hoạt văn hóa thôn đã lắp đặt Wiffi miến phí. Huyện 

đã triển khai được 3 phòng họp hội nghị truyền hình trực tuyến kết nối với Trung ương, 

tỉnh và đang triển khai kết nối xuống xã.  

 Tính đến tháng 6 năm 2022, Duy Xuyên đã tiếp nhận và xử lý trên hệ thống Q-

office 28.809 văn bản. Tiếp nhận 7.416 hồ sơ trên phần mền một cửa của huyện.  Có 9 

sản phẩm OCOP và 9 sản phẩm đặc trưng được đưa lên giao dịch trên sàn thương mại 

điện tử Postmart, Voso.vn. Huyện cũng đã kết nối với hầu hết các Cơ sở dữ liệu về dân 

cư, hộ nghèo, quản lý cung cầu lao động, bảo hiểm bảo trợ xã hội, misa, hộ tịch, quản lý 

trẻ em cơ sở. 

 Trong 6 tháng cuối năm, Duy Xuyên tập trung triển khai mạnh mẽ tích cực công 

cuộc chuyển đổi số; tăng cường công tác tuyên truyền và thực hiện các công việc đi vào 

thực tế; bắt đầu từ ngày 2 tháng 6 huyện sẽ đưa vào sử dụng chữ ký số 100%; tiếp tục 

trang bị đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyển đổi số của huyện.   

 



 

 

 

 

Xã Quế Phú đẩy mạnh chuyển đổi số 

 

Ngày 10/6/2022, UBND xã Quế Phú (huyện Quế Sơn) phát động hưởng ứng ngày 

chuyển đổi số quốc gia và ra mắt mô hình “Quế Phú 4.0 – Thanh toán không dùng tiền 

mặt”. 

 

 
 

Chương trình chuyển đổi số của xã Quế Phú được xây dựng trên 3 trụ cột chính: 

Chính quyền số; Kinh tế số và Xã hội số. Quế Phú là 1 trong 2 xã của huyện Quế Sơn 

được tỉnh Quảng Nam lựa chọn thí điểm xây dựng xã thông minh trong năm 2022. Thời 

gian qua, công tác chuyển đổi số trên địa bàn xã đạt những kết quả tích cực, có 40% số 

hộ gia đình có máy tính, có 50% số hộ kết nối internet và hơn 8.000 thuê bao điện thoại 

di động. Lĩnh vực y tế đã xây dựng được dữ liệu và đăng ký tiêm chủng, khám chữa bệnh 

cho người dân; Lĩnh vực an ninh có 8/8 thôn lắp đặt camera ninh, 100% số công dân trên 

địa bàn có thông tin trên hệ thống dữ liệu dân cư. Quế Phú cũng thành lập 8 tổ công nghệ 

cộng đồng ở 8 thôn với 95 thành viên; 100% văn bản ban hành dưới dạng điện tử; 95/114 

thủ tục hành chính đạt mức độ 3,4.  

Để thực hiện mô hình “Quế Phú 4.0 – Thanh toán không dùng tiền mặt”, xã tập 

trung tuyên truyền vận động hộ kinh doanh trên địa bàn niêm yết mã QR và thông tin tài 

khoản ngân hàng để thanh toán điện tử. Đẩy mạnh phát triển tài khoản thanh toán điện tử 

không dùng tiền mặt; hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính mức độ 3,4 và 

nộp phí lệ phí điện tử. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Quảng Nam đẩy mạnh thanh toán điện tử 
 

Đi chợ quên đem theo tiền, đi mua sắm để quên ví ở nhà hay đang đi công chuyện 

mà hết tiền mặt... nếu như trước đây thì phải quay về nhà lấy tiền. Nhưng nay, với sự bùng 

nổ của công nghệ thông tin kỹ nguyên số thì việc đi mua sắm, ăn uống không mang theo 

tiền mặt là chuyện bình thường. Tất cả đã có phương thức thanh toán không dùng tiền mặt 

giải quyết một cách nhanh - gọn - an toàn tuyệt đối. Hiện nay, tỉnh Quảng Nam đang chỉ 

đạo rất quyết liệt để tuyên truyền, vận động người dân thay đổi thói quen và tăng cường sử 

dụng các dịch vụ thanh toán điện tử, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu chuyển đổi số. 

 

Siêu thị Co.opmart Tam Kỳ hằng ngày đón hàng trăm lượt khách đến mua sắm hàng 

tiêu dùng thiết yếu. Trước đây, khi vào giờ cao điểm, các nhân viên quầy thanh toán phải 

làm việc rất vất vả từ khâu nhập giá đến thanh toán bằng tiền mặt vừa tốn nhiều thời gian 

mà khách phải đợi khá lâu. Nhưng hiện nay, nhờ khách hàng đa phần đã sử dụng hình thức 

thanh toán điện tử nên sau khi mua hàng, chỉ cần quẹt thẻ ATM hoặc quét mã QR code là 

xong giao dịch.  

 
Người dân thanh toán điện tử khi mua hàng nông sản 

 

          
 



 

 

 

Nhờ tính tiện ích và an toàn tuyệt đối mà hình thức thanh toán điện tử được phổ biến 

tại nhiều nhà hàng, quán ăn, quán cà phê, tiệm tạp hóa, mỹ phẩm trên địa bàn Tp. Tam Kỳ.  

Khi được hỏi thì đa phần người dùng tiện ích thanh toán điện tử đều khẳng định hình thức 

này đem lại tiện lợi rất nhiều. Hạn chế giao lưu tiền mặt để tránh nguy cơ mất an toàn. Mọi 

người không phải tốn công chờ tại các cây ATM để rút tiền mặt như trước đây.  

Chị Phượng, chủ shop mỹ phẩm tại Tam Kỳ cho biết, mặc dù thời gian qua do ảnh 

hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng doanh số bán hàng vẫn duy trì ở mức cao. "Thông 

qua các nền tảng mạng xã hội, khách mua online và thanh toán chuyển khoản rất là nhanh 

và khỏe, tiết kiệm thời gia cả đôi bên. Còn đối với khách tới cửa hàng thì  cũng đến 90% 

lựa chọn hình thức thanh toán điện tử."  

Để tăng cường vận động người dân sử dung tiện ích thanh toán điện tử, thành phố 

Tam Kỳ phối hợp với Viettel Quảng Nam hướng dẫn, hỗ trợ tạo tài khoản thanh toán điện 

tử. Theo đó, các nhân viên của Viettel Quảng Nam đã hướng dẫn tiểu thương tạo miễn phí 

tài khoản Viettel Money với các tiện ích miễn phí chuyển tiền an toàn nhanh chóng , bảo 

mật cao. Khi toàn bộ tiểu thương đều có tài khoản sẽ thuận tiện trong việc thanh toán giữa 

khách hàng với tiểu thương, tiểu thương với tiểu thương, từng bước hình thành văn hóa 

chợ không tiền mặt. "Mình bán hàng mà khách sử dụng thanh toán điện tử nó sẽ tiện lợi 

đủ thứ. Không sợ bị lừa gạt và hơn nữa là chỉ cần 1 thao tác là thanh toán xong, không 

phải thối tiền tốn thời gian như hồi trước. Khách họ cũng yên tâm hơn vì qua hình thức 

thanh toán cũng là cách xác thực họ đã mua hàng của mình nên dễ dàng đổi trả nếu gặp 

trục trặc" - Chị Hiến tiểu thương chợ Tam Kỳ cho biết. 

 
Thanh toán điện tử tại Phiên chợ sâm Ngọc Linh 



 

 

 

Không riêng gì tại Tam Kỳ mà hiện nay ở hầu hết các huyện, thị xã, thành phố trên 

địa bàn Quảng Nam đều ưa chuộng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. Xa xôi 

như Nam Trà My nhưng tại các phiên chợ sâm Ngọc Linh hằng tháng, đa phần giao 

thương sâm, dược liệu, nông sản đều giao dịch qua thanh toán không dùng tiền mặt. Trong 

thời điểm dịch covid bùng phát, huyện Nam Trà My tổ chức phiên chợ online, khách chỉ 

cần ở nhà tương tác với hộ bán sâm qua internet và lựa chọn sản phẩm đặt hàng và thanh 

toán trực tuyến là xong. Hiện nay, trong điều kiện thích ứng an toàn nhưng hầu hết khách 

đến phiên chợ Nam Trà My mua sâm Ngọc Linh và dược liệu đều ưu tiên chọn phương 

thức thanh toán không dùng tiền mặt để tránh rủi ro bởi vì sâm có giá trị cao nên mang 

theo tiền mặt nhiều mà di chuyển đường xa sẽ rất nguy hiểm.  

Theo Trung tá Hoàng Ngọc Phương - Giám đốc Viettel Quảng Nam cho biết, việc 

thanh toán không dùng tiền mặt hiện nay đang là xu hướng của thế giới. Việt Nam chúng 

ta cũng đang theo xu hướng đó. Việc thanh toán không dùng tiền mặt trên nền tảng của các 

nhà mạng có thể sử dụng smatphone hoặc điện thoại bình thường để giao dịch nên rất dễ 

thao tác. Mọi người sẽ không phải tốn thời gian đi lại. Cùng với đó, khi áp dụng thanh toán 

điện tử sẽ được nhà mạng Viettel khuyến mại 3% cho mỗi lần thanh toán. Từ tiền điện, 

tiền nước, tiền điện thoại, tiền học phí cho con hoặc mua sắm đều có thể thanh toán không 

dùng tiền mặt. "Về an toàn thông tin thì chúng tôi tuân thủ tất cả các tiêu chí, tiêu chuẩn 

thông tin của ngân hàng, các tiêu chuẩn định thế  tài chính của thế giới về an toàn thông 

tin bảo mật và liên quan tới ngân hàng. Ví dụ như là bảo mật hai lớp bằng mã PIN và 

OTP nên người dân yên tâm về tính an toàn bảo mật rất cao. Ngoài ra  chúng tôi cũng 

thường xuyên khuyến cáo người dân không nên cung cấp các mã OTP, mã PIN cho bất kỳ 

đối tượng nào gọi điện, liên lạc bằng tin nhắn, email  nhằm tránh tình trạng bị lừa đảo".  

 
Viettel Quảng Nam tập huấn thanh toán điện tử cho người dân 

 



 

 

 

Để thực hiện đồng bộ các giải pháp vận động người dân tích cực sử dụng phương 

thức thanh toán điện tử thì tỉnh Quảng Nam cũng huy động sự vào cuộc quyết liệt của các 

doanh nghiệp viễn thông. Từ khâu tuyên truyền, giới thiệu tiện ích cho đến hướng dẫn quy 

trình thực hiện giao dịch điện tử sẽ được các doanh nghiệp chuyển tải tới người dân một 

cách tận tình, dễ hiểu nhất. "Cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh Quảng Nam thì sự vào 

cuộc thường xuyên của các doanh nghiệp viễn thông đã góp phần rất lớn để thực hiện mục 

tiêu thương mại điện tử. Chính các nhà mạng như Viettel Quảng Nam, VNPT Quảng Nam 

đã trực tiếp hướng dẫn cài đặt và sử dụng các ứng dụng thanh toán điện tử cho người dân 

theo cách cầm tay chỉ việc nên bà con rất dễ nắm bắt" - Phó GĐ Sở TT&TT Phạm Thị 

Ngọc Quyên đánh giá.  

 Tỉnh Quảng Nam phấn đấu cuối năm 2022 có 50% tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên 

có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các hình thức được phép khác. Bởi lẽ tỉnh xác 

định, thanh toán không dùng tiền mặt là xu hướng tiêu dùng tất yếu trong tương lai không 

xa nữa. Giảm được rất nhiều chi phí cho ngành tài chính; Giúp chống lại việc thất thu thuế 

cho Nhà nước; Giảm tỉ lệ chủ thể thanh toán trữ tiền bên mình; Tiết kiệm thời gian, công 

sức của bên trả tiền và bên thu tiền; Đảm bảo quá trình giao dịch an toàn hơn, tốc độ thanh 

toán nhanh chóng hơn. Chính vì vậy, việc chú trọng triển khai phương thức thanh toán 

không dùng tiền mặt trong nhân dân đã và đang góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu 

chuyển đổi số của tỉnh Quảng Nam./. 

 

 

 

 

Kinh tế số đem lại lợi ích cho nhân dân 

Sự bùng nổ của nền kinh tế số đã mang lại nhiều cơ hội cho người dân, doanh 

nghiệp. Qua đây, giúp kết nối mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, lược bỏ nhiều khâu 

trung gian giao thương và tăng cơ hội để các sản phẩm đặc trưng tiếp cận chuỗi giá trị toàn 

cầu.  

Các doanh nghiệp, hộ sản xuất khi đăng ký tham gia phân phối, tiêu thụ sản phẩm, 

hàng hóa trên Sàn thương mại điện tử sẽ được tư vấn, hỗ trợ mở tài khoản; duy trì với tư 

cách thành viên trên sàn; tư vấn các thủ tục thanh toán không dùng tiền mặt, hướng dẫn 

cách thức phân phối hàng hóa trên sàn; xây dựng hình ảnh, video, số hóa các sản phẩm 

trưng bày. Đây là kênh thương mại đóng vai trò chủ lực để kết nối người tiêu dùng nhờ thế 

mạnh của nền tảng số. Giảm các đầu mối giao thương trung gian để bình ổn giá cả, ngăn 

chặn tình trạng sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng. Đồng thời giúp các doanh nghiệp, 

hợp tác xã, cơ sở sản xuất trong tỉnh quảng bá thương hiệu, giới thiệu và đẩy mạnh phân 



 

 

 

phối, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, nhất là các sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP, sản 

phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, các sản phẩm nông sản đặc trưng vùng miền.  

Cơ sở chế biến nước mắm truyền thống của anh Lâm Hữu Tài ở xã Cẩm Thanh,  

TP.Hội An mặc dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 trong thời gian khá dài nhưng 

doanh số bán hàng của cơ sở này vẫn luôn đạt ở mức cao. Có được kết quả đó là nhờ anh 

Tài biết tận dụng thế mạnh của kinh tế số để kết nối mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, 

khắc phục rào cản về khoảng cách địa lý.  

 

Sản phẩm nước mắm cơ sở Tư Tài trên sàn thương mại điện tử 

Theo đó, thông qua các sàn thương mại điện tử như: Postmart.vn, voso.vn, anh Tài 

đã đưa hình ảnh, thông tin và giá cả sản phẩm nước mắm nhĩ nguyên chất truyền thống của 

cơ sở mình lên giới thiệu với khách hàng trên cả nước. Nhờ đó nên sản phẩm được nhiều 

người biết đến và lựa chọn tin dùng, giúp anh Tài đạt doanh thu bán hàng cao hơn gấp 3 

lần so với trước đây. 

Anh Lâm Hữu Tài- Chủ cơ sở nước mắm Tư Tài - TP.Hội An cho biết, khi đưa sản 

phẩm của mình lên giao dịch trên sàn thương mại điện tử như Postmart.vn tôi nhận thấy có 

rất nhiều lợi ích, như: nhiều người biết đến sản phẩm, việc quảng bá sản phẩm ra thị 

trường rộng rãi trên cả nước,… Từ đó doanh thu từ sản phẩm cũng cao hơn so với trước; 

Đặc biệt hơn là việc nhận định chuyển đổi số đem lại hiệu quả thực sự từ việc khách hàng 

mua sản phẩm thanh toán tiền online qua các kênh thương mại điện tử như Viettel Money, 

Mobile Money,…” 

Bà Ngô Huyền Trân- Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Thanh – TP.Hội An, cho biết 

thêm “Qua một thời gian triển khai thực hiện công tác chuyển đổi số, người dân trên địa 

bàn xã đã dần dần nhận thấy được nhiều lợi ích từ kinh tế số và xã hội số. Các hộ sản xuất 



 

 

 

và doanh nghiệp trên địa bàn xã đã bắt tay đưa sản phẩm của mình lên sàn thương mại 

điện tử, các trang mua bán như: Facebook, Zalo, Intagram,…từ đó đã góp phần đưa sản 

phẩm quảng bá rộng rãi đến người tiêu dùng trên cả nước, tạo điều kiện cho người tiêu 

dùng tiếp cận và tiêu thụ sản phẩm ngày cạnh mạnh mẽ hơn” 

Toàn tỉnh Quảng Nam hiện có khoảng 270 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 sao trở lên, 

cùng với đó là hàng trăm sản phẩm đặc trưng của các địa phương miền núi, đồng bằng. 

Thông qua các sàn thương mại điện tử như Shopee, Sendo, Tiki, Voso.vn, Posmart.vn và 

các mạng xã hội đã góp phần làm chiếc cầu nối để giới thiệu sản phẩm đến với người tiêu 

dùng trong nước và quốc tế.  

 

Trang thông tin sản phẩm Quảng Nam kết nối thương mại điện tử 

Tỉnh Quảng Nam đã xây dựng và hình thành trang thông tin sản phẩm hoạt động tại 

tên miền https://sanpham.quangnam.gov.vn/, trên ứng dụng Smart Quảng Nam. Đây là 

Trang thông tin chính thức giới thiệu về các sản phẩm của Quảng Nam, tạo điều kiện kết 

nối giữa nhà cung ứng sản phẩm và người tiêu dùng, hỗ trợ cơ sở, doanh nghiệp trên địa 

bàn tỉnh có thêm kênh mua bán và giới thiệu sản phẩm. 

Đây cũng là bước đi mới của tỉnh Quảng Nam trong quá trình chuyển đổi số và khai 

thác tối đa các nền tảng kinh doanh trực tuyến, được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy sự tăng 

trưởng nhanh và bền vững của thương mại điện tử tỉnh Quảng Nam, cũng như sự phát triển 

của các doanh nghiệp, hộ sản xuất trong thời đại bùng nổ của cuộc cách mạng công nghiệp 

lần thứ tư. 

 

 

https://sanpham.quangnam.gov.vn/


 

 

 

 

 

 

 

 
  

Quét mã QR CODE bên 

cạnh để tra cứu nội dung 

văn bản trên Cổng thông 

tin chuyển đổi số tỉnh 

Quảng Nam.             

 Hướng dẫn quét mã QR code 

-Mở ứng dụng Zalo trên thiết bị rồi nhấn vào biểu 

tượng          Sau đó di chuyển máy ảnh tới vùng 

có mã QR cần quét. 

-Thông báo mới sẽ xuất hiện ở ngay trên cùng 
màn hình về chi tiết nội dung của mã QR. 

-Nhấn chọn vào thông báo để xem chi tiết.   

              VĂN BẢN MỚI 
 



 

 

 

 
 
 
 
CẤP HUYỆN  
 

 
 

 

 

 

        
 



 

 

 

 

            CẤP SỞ, BAN, NGÀNH  
 

  
 

  
 

                QUÉT MÃ QR CODE ĐỂ XEM BẢN ĐỒ THỂ CHẾ QUẢNG NAM 


