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KẾ HOẠCH 

Thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng Bản đồ số quốc gia  

trên địa bàn huyện Lộc Bình năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 03/8/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn về việc thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng Bản đồ số quốc 

gia trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022; UBND huyện Lộc Bình xây dựng kế 

hoạch phát triển và sử dụng nền tảng Bản đồ số quốc gia trên địa bàn huyện Lộc 

Bình năm 2022, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Phát triển nền tảng Bản đồ số quốc gia để tích hợp với địa chỉ số (sau đây 

gọi tắt là “Nền tảng Bản đồ số quốc gia”) nhằm thúc đẩy phát triển chính quyền số, 

kinh tế số, xã hội số, cửa khẩu số. 

- Thúc đẩy, phát triển nền tảng Bản đồ số quốc gia do nguời Việt Nam làm 

chủ về công nghệ. Cơ sở dữ liệu nền tảng do nhà nước, doanh nghiệp và người dân 

có trách nhiệm đóng góp, kiểm soát và được 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. 

2. Yêu cầu 

- Triển khai thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng Bản đồ số quốc gia trên 

địa bàn tỉnh đảm bảo thiết thực, hiệu quả theo Quyết định số 1137/QĐ-BTTTT. 

- Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị; UBND các 

xã, thị trấn và các doanh nghiệp phát triển nền tảng Bản đồ số quốc gia để triển 

khai Kế hoạch. 

- Làm tốt công tác truyền thông nội dung của Kế hoạch trên các phương tiện 

thông tin: Báo chí, phát thanh truyền hình, thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại; các 

nền tảng số, mạng xã hội. 

- Tích cực thúc đẩy, sử dụng các dịch vụ trên nền tảng Bản đồ số quốc gia; 

hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp trong lĩnh vực đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số; 

mang lại trải nghiệm tốt, nhanh chóng, thuận tiện, dễ sử dụng cho người dùng. 

- Trong năm 2022, phấn đấu nền tảng Bản đồ số được đưa vào sử dụng. 

3. Đối tượng tham gia 

- Các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn huyện; UBND các xã, thị trấn; các Tổ 
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công nghệ số cộng đồng, các doanh nghiệp phát triển nền tảng Bản đồ số, các cơ 

quan báo chí, truyền thông. 

- Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu sử 

dụng, khai thác nền tảng Bản đồ số quốc gia. 

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI 

1. Triển khai và thúc đẩy sử dụng các dịch vụ nền tảng Bản đồ số quốc 

gia 

- Triển khai và thúc đẩy sử dụng các dịch vụ về bản đồ số như: Tìm kiếm địa 

chỉ, gợi ý bản đồ số, xác thực địa chỉ, định danh tọa độ/địa chỉ, chỉ đường, dẫn 

đường và các dịch vụ bản đồ số khác. 

- Triển khai và thúc đẩy sử dụng các dịch vụ nền tảng Bản đồ số quốc gia 

phục vụ nhu cầu nghiệp vụ, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các cơ quan, tổ 

chức, doanh nghiệp và người dân. 

- Thúc đẩy chia sẻ dữ liệu, kết hợp xây dựng nền tảng Bản đồ số quốc gia và 

phát triển các ứng dụng bản đồ số phục vụ các ngành, lĩnh vực như: Quản lý đất 

đai, xây dựng, quy hoạch, nông nghiệp, quản lý dân cư, bản đồ dịch tễ, bản đồ 

vùng an toàn dịch bệnh, bản đồ y tế, bản đồ giáo dục, bản đồ du lịch, bản đồ nông 

sản, bản đồ du lịch thông minh,... 

- Triển khai việc ứng dụng nền tảng Bản đồ số quốc gia vào các nền tảng 

hiện có của tỉnh, của huyện. 

2. Tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền về nền tảng Bản đồ số quốc 

gia 

a) Nội dung thông tin, tuyên truyền  

- Tuyên truyền Kế hoạch thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng Bản đồ số 

quốc gia của Bộ Thông tin và Truyền thông, của tỉnh và của huyện.  

- Giới thiệu chức năng, tính năng chính, lợi ích khi sử dụng, hiệu quả hoạt 

động của nền tảng Bản đồ số quốc gia và hướng dẫn sử dụng nền tảng Bản đồ số 

quốc gia. 

- Các nội dung khác liên quan đến phát triển và sử dụng nền tảng Bản đồ số 

quốc gia. 

b) Phương thức thông tin, tuyên truyền  

- Xây dựng tài liệu, ấn phẩm truyền thông.  

- Thường xuyên thông tin, tuyên truyền, quảng bá trên báo chí, đài phát 

thanh, truyền hình và qua mạng internet, truyền thông qua hệ thống truyền thanh 

cơ sở và theo các phương thức khác nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng 

doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân về nền tảng Bản đồ số quốc gia.  

- Xây dựng, tổng hợp và cung cấp thông tin cho báo chí, truyền thông để 

tuyên truyền, quảng bá về nền tảng Bản đồ số quốc gia. 
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- Tổ chức các chiến dịch truyền thông, quảng bá nền tảng Bản đồ số quốc 

gia. 

c) Tổ chức các hội thảo, hội nghị, tọa đàm về phát triển và sử dụng nền tảng 

Bản đồ số quốc gia; triển khai tập huấn, hướng dẫn cho cơ quan, tổ chức, doanh 

nghiệp và người dân sử dụng, khai thác nền tảng Bản đồ số quốc gia. 

d) Phối hợp và tăng cường kiểm soát, kịp thời ngăn chặn, xử lý các thông tin 

xuyên tạc, độc hại, sai sự thật về nền tảng Bản đồ số quốc gia và các chương trình, 

kế hoạch thúc đẩy, phát triển và sử dụng nền tảng Bản đồ số quốc gia. 

3. Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực 

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động, thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng về kỹ 

năng số để thúc đẩy và sử dụng nền tảng Bản đồ số quốc gia; đào tạo, bồi dưỡng 

chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức công nghệ thông tin về 

chuyển đổi số để trở thành các chuyên gia nòng cốt tham mưu cho cấp ủy, chính 

quyền các cấp thúc đẩy và sử dụng nền tảng Bản đồ số quốc gia; thu hút nguồn 

nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao tham gia vào quá trình chuyển đổi số, 

xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, cửa khẩu số của huyện.  

4. Tổ chức đánh giá, đề xuất các tổ chức, cá nhân điển hình trong thúc 

đẩy, phát triển và sử dụng nền tảng Bản đồ số quốc gia 

Tổ chức đánh giá kết quả thúc đẩy, phát triển và sử dụng nền tảng Bản đồ số 

quốc gia để đề xuất, vinh danh các tổ chức, cá nhân điển hình trong thúc đẩy, phát 

triển và sử dụng nền tảng Bản đồ số quốc gia. 

5. Phối hợp xây dựng nền tảng Bản đồ số của tỉnh phù hợp với nền tảng 

Bản đồ số quốc gia  

Xây dựng nền tảng Bản đồ số của tỉnh phù hợp với nền tảng Bản đồ số quốc 

gia với các tiêu chí cơ sở dữ liệu nền tảng và tiêu chí kỹ thuật như: Yêu cầu chức 

năng, tính năng của nền tảng, hiệu năng hoạt động, khả năng đáp ứng phục vụ số 

lượng lớn người dùng, chất lượng dịch vụ của nền tảng, khả năng nâng cấp, mở 

rộng của nền tảng, yêu cầu bảo đảm an toàn thông tin mạng và các yêu cầu kỹ 

thuật khác. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước theo 

phân cấp quản lý ngân sách hiện hành, nguồn xã hội hóa và các nguồn kinh phí 

hợp pháp khác. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa và Thông tin 

Là cơ quan đầu mối tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch, có trách nhiệm: 

- Kết nối, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan hoạt động đồng bộ cùng 

các doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển và đẩy mạnh sử dụng nền tảng Bản đồ số 

quốc gia.  
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- Lập phương án và tổ chức rà soát quy trình triển khai, vận hành đảm bảo 

phù hợp với định hướng của nền tảng Bản đồ số quốc gia. Từ đó đề xuất chỉnh sửa 

nền tảng Bản đồ số và cơ chế phối hợp với các doanh nghiệp phát triển nền tảng 

Bản đồ số. 

- Lập phương án và phối hợp với doanh nghiệp phát triển nền tảng số tổ 

chức đào tạo, bồi dưỡng bổ sung kiến thức, kỹ năng liên quan cho các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân tham gia phát triển và sử dụng nền tảng Bản đồ số quốc gia. 

- Phối hợp, tổ chức đánh giá an toàn thông tin mạng theo mức độ, kịp thời 

phát hiện, cảnh báo, hỗ trợ khắc phục lỗ hổng, điểm yếu trên nền tảng Bản đồ số 

của tỉnh.  

- Báo cáo kết quả thực hiện cho UBND huyện, Sở Thông tin và Truyền 

thông theo 06 tháng và cả năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu. 

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Căn cứ khả năng ngân sách, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí triển khai 

thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch theo quy định; hướng dẫn, kiểm tra việc 

quản lý, sử dụng kinh phí theo quy định của pháp luật hiện hành. 

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường; Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

Phối hợp với các cơ quan liên quan cung cấp thông tin dữ liệu liên quan đến 

bản đồ số để phát triển nền tảng Bản đồ số quốc gia khi có yêu cầu.  

4. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và truyền thông  

Chủ động xây dựng các chuyên trang, chuyên mục đưa tin đầy đủ, kịp thời 

các hoạt động của các cơ quan, tổ chức trong quá trình triển khai Kế hoạch trên hệ 

thống trang thông tin điện tử, đài truyền thanh huyện, xã, các phương tiện thông tin 

đại chúng.  

5. Các cơ quan, ban, ngành của huyện; đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị - xã hội huyện 

- Tổ chức triển khai thực hiện thúc đẩy, phát triển và sử dụng nền tảng Bản 

đồ số quốc gia. 

- Tăng cường tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác phổ biến, tuyên truyền 

nhằm nâng cao nhận thức về bản chất, nội dung, tầm quan trọng của nền tảng Bản 

đồ số quốc gia cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên, Nhân 

dân, doanh nghiệp, tạo sự đồng thuận trong xã hội và toàn hệ thống chính trị. Phổ 

biến, tuyên truyền và vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội 

viên, đảng viên, Nhân dân, doanh nghiệp trên địa bàn tham gia phát triển và sử 

dụng nền tảng Bản đồ số quốc gia. 

- Bố trí, phân bổ đủ nguồn nhân lực, tài lực và vật lực cho phát triển và sử 

dụng, nhân rộng nền tảng Bản đồ số. Phối hợp chặt chẽ với Phòng Văn hóa và 

Thông tin, các cơ quan liên quan để triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy, 

phát triển và sử dụng nền tảng Bản đồ số. 
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- Kiểm tra, đánh giá, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện kế 

hoạch về UBND huyện theo quy định. 

- Các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát tổ chức thực 

hiện các nhiệm vụ, giải pháp về thực hiện phát triển nền tảng Bản đồ số quốc gia. 

6. Các doanh nghiệp hỗ trợ phát triển nền tảng Bản đồ số 

- Định kỳ 06 tháng, năm hoặc đột xuất khi được yêu cầu thực hiện báo cáo 

gửi đơn vị đầu mối (Phòng Văn hóa và Thông tin) về kết quả triển khai thúc đẩy 

phát triển nền tảng Bản đồ số quốc gia trên địa bàn huyện; chủ động đề xuất với 

UBND huyện các vấn đề khó khăn, vướng mắc cần giải quyết. 

- Đề xuất cụ thể phương án, kế hoạch để triển khai đưa nền tảng Bản đồ số 

vào sử dụng; đề xuất phương án hướng dẫn, đào tạo người dùng, chuyển giao sử 

dụng để đảm bảo sự sẵn sàng, thuận tiện cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối 

tượng sử dụng nền tảng Bản đồ số quốc gia. 

- Đề xuất các chính sách, giải pháp cụ thể để đẩy nhanh phát triển và đưa 

nền tảng Bản đồ số vào sử dụng, thúc đẩy sử dụng rộng rãi trên địa bàn huyện. 

- Xây dựng tài liệu hướng dẫn và tổ chức đào tạo, hướng dẫn sử dụng nền 

tảng Bản đồ số. 

Trên đây là Kế hoạch thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng Bản đồ số 

quốc gia trên địa bàn huyện Lộc Bình năm 2022. UBND huyện yêu cầu các cơ 

quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.  

 
Nơi nhận: 
- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Thường trực Huyện ủy;                     

- Thường trực HĐND huyện;            

- CT, PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- C, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, VHTT (CVT). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Thuý 
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