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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  
TỈNH NINH THUẬN ______________ 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc __________________________________ 

Số: 34/NQ-HĐND  Ninh Thuận, ngày 17 tháng 5 năm 2021 
 

NGHỊ QUYẾT 
Về chủ trương đầu tư Dự án Chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận  

giai đoạn 2021 - 2025 ________________ 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 
KHÓA X KỲ HỌP THỨ 18 

 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; 
Căn cứ Nghị quyết số 973/2020/NQ-UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 

2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định 
mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2020 của 
Thủ tướng Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết 
số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội; 

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính 
phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai 
đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính 
trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công 
nghiệp lần thứ 4; 

Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, 
định hướng đến năm 2030; 

Xét Tờ trình số 106 /TTr-UBND ngày 01 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trương đầu tư Dự án Chuyển đổi 
số tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021 - 2025; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - 
Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng 
nhân dân  tại kỳ họp. 
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QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Chuyển đổi số tỉnh Ninh 
Thuận giai đoạn 2021 - 2025, do Sở Thông tin và Truyền thông làm chủ đầu 
tư, với các nội dung sau: 

1. Mục tiêu đầu tư:  
Xây dựng Ninh Thuận trở thành trung tâm phát triển doanh nghiệp công 

nghệ số, đào tạo nguồn nhân lực cho chuyển đổi số của tỉnh Ninh Thuận. Chuyển 
đổi số toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội; nâng cao năng lực quản lý, 
điều hành của chính quyền các cấp. Đến năm 2025, tỉnh Ninh Thuận tiếp cận với 
các thành phố thông minh hiện đại trong khu vực và trên thế giới trong các lĩnh 
vực Y tế, Giáo dục và Du lịch; tăng cường sự tham gia của người dân nhằm nâng 
cao năng lực dự báo, hiệu quả và hiệu lực quản lý của chính quyền địa phương. 
Đảm bảo mọi người dân được hưởng thụ các dịch vụ công một cách nhanh 
chóng, thuận tiện trên cơ sở hạ tầng thông tin số rộng khắp. 

2. Quy mô đầu tư dự án:  
2.1. Phát triển nền tảng cho chuyển đổi số 
 a) Nhóm dự án chuyển đổi nhận thức 
- Đào tạo nâng cao nhận thức và kỹ năng số trong cơ quan 

Nhà nước, cán bộ chuyên gia số. Nâng cao nhận thức, năng lực, kỹ năng trong 
nền kinh tế số;  

- Triển khai thực hiện ứng dụng NinhThuan-Smart đến người dùng.  
b) Phát triển hạ tầng số: 
- Xây dựng Trung tâm dữ liệu dùng chung, trung tâm dự phòng nóng, hạ 

tầng dự phòng thảm họa; Xây dựng và triển khai hạ tầng điện toán đám mây 
(Cloud Computing). 

 - Chuyển đổi địa chỉ IP trong cơ quan Nhà nước qua giao thức thế hệ mới 
(Ipv6).  

- Nâng cấp hệ thống mạng số liệu chuyên dùng phục vụ cơ quan Nhà 
nước; Phát triển hạ tầng Internet vạn vật (IOT); Phủ sóng mạng thế hệ mới (5G) 
toàn tỉnh; 

c) Số hóa nguồn dữ liệu 
- Số hóa dữ liệu chuyên ngành, chuẩn hóa dữ liệu chia sẻ doanh nghiệp, 

tổ chức. 
- Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin chuyên ngành; Xây dựng hệ thống 

thông tin phục vụ chỉ tiêu kinh tế xã hội. 
- Triển khai kết nối, chia sẻ CSDL chuyên ngành với trục LGSP của Tỉnh 

Tích hợp số liệu trên nền tảng dữ liệu lớn và công cụ phân tích dữ liệu 
lớn (Big Data). 

d) Xây dựng nền tảng số 
- Xây dựng kiến trúc chuyển đổi số và hệ thống nền tảng số. 
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- Tích hợp lên các nền tảng số quan trọng: Số hóa, định danh điện tử, 
Internet vạn vật (IOT), Dữ liệu lớn (Big Data), Trí tuệ nhân tạo (AI), Nền tảng 
chuỗi khối (Blockchain). 

- Kết nối, tích hợp và chia sẻ với các cơ sở dữ liệu của các đơn vị cung 
cấp dịch vụ công ích, xã hội và các dịch vụ công cộng. 

- Đầu tư mạng lưới phát thanh thông minh. 
e) Đảm bảo an toàn thông tin 
- Xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành an toàn thông tin (SOC). 
- Xây dựng nền tảng và hệ thống quy chuẩn đảm bảo an toàn thông tin. 

- Triển khai thực hiện hệ thống xác thực định danh trên nền tảng số. 
f) Phát triển nguồn nhân lực 
Đào tạo chuyên sâu về các công nghệ mới cho cán bộ chuyên  

trách Công nghệ thông tin; Đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ, công chức, 
viên chức về kỹ năng phân tích và xử lý dữ liệu, sử dụng, khai thác các hệ thống 
thông tin của tỉnh. 

2.2. Phát triển Chính quyền số 
- Triển khai nền tảng tích hợp, chia sẻ hoàn thiện phát triển chính quyền số. 
- Nâng cấp hệ thống quản lý văn bản và điều hành công việc theo hướng 

dịch vụ thông minh;  hệ thống thông tin dịch vụ công theo yêu cầu thực tiễn mới 
và mô hình thí điểm phục vụ dịch vụ công. 

- Chuyển hóa các hệ thống thông tin dùng chung theo kiến trúc Chính 
quyền điện tử 2.0. 

- Hệ thống thông tin chuẩn Công sở số, phòng họp số tích hợp trung tâm 
giám sát ngành thông minh. 

- Xây dựng bản đồ số, mạng xã hội dành riêng cho công chức, viên chức, 
các dịch vụ cơ bản về trí tuệ nhân tạo (AI) thu thập dữ liệu, hỗ trợ ra quyết định, 
phục vụ cho hoạt động quản lý Nhà nước trên nền tảng số. 

- Xây dụng Trung tâm chỉ đạo, điều hành số. 
2.3. Phát triển kinh tế số 
- Phát triển thương mại điện tử, hạ tầng số phục vụ thanh toán không dùng 

tiền mặt trên địa bàn tỉnh. 
- Xây dựng phát triển doanh nghiệp số; triển khai chương trình khởi nghiệp 

sáng tạo thúc đẩy phát triển kinh tế số. 
2.4. Phát triển xã hội số 
- Xây dựng hệ thống cáp quang đến cấp xã, phường, thị trấn trên 

địa bàn tỉnh; Hệ thống Wifi công cộng phục vụ du khách, người dân. 
- Xây dựng ứng dụng dùng chung thống nhất phục vụ chuyển đổi số và 

phát triển dịch vụ đô thị thông minh trên nền tảng di động (NinhThuan-Smart). 
2.5. Chuyển đổi số trong một số lĩnh vực ưu tiên 
- Xây dựng đề án phát triển dịch vụ đô thị thông minh;  
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- Xây dựng nền tảng số, hoàn thiện và phát triển dịch vụ Y tế, Giáo dục 
thông minh phổ cập đến cấp cơ sở, đảm bảo điều kiện tham gia vào mạng lưới Y 
tế, Giáo dục thông minh toàn quốc. 

- Xây dựng nền tảng số, hoàn thiện và phát triển dịch vụ Du lịch thông 
minh; nền tảng số và chuyển đổi số toàn diện ngành Văn hóa, thể 
thao. Tích hợp vào hệ thống dịch vụ thông minh ngành Văn hóa, thể thao. Ứng 
dụng thực tế ảo và thực tế tăng cường (AR/VR) tại các di tích, điểm đến thuộc tỉnh. 

- Xây dựng nền tảng số và phát triển dịch vụ giám sát, điều hành Giao 
thông thông minh. Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các trung 
tâm logistics. 

- Chuyển đổi số trong nông nghiệp nhằm thúc đẩy các ứng dụng, tiến bộ 
khoa học công nghệ trong hoạt động quản lý nguồn nước, phát triển các giải 
pháp tưới tiết kiệm, thích ứng biến đổi khí hậu hướng đến ngành Nông nghiệp 
thông minh. 

- Ứng dụng thông minh trong việc giám sát quá trình vận hành của các hồ, 
đập; theo dõi lượng mưa tại các hồ, đập; giám sát tình hình ô nhiễm môi trường 
tại các khu công nghiệp, ô nhiễm không khí, môi trường nước; giám sát dịch vụ 
cung cấp nước sạch; giám sát ô nhiễm đất đai, tiếng ồn;…  

- Thực hiện Đề án phát triển nguồn nhân lực CNTT đến năm 2025. 
3. Nhóm dự án, loại công trình:  
- Nhóm dự án: nhóm B. 
- Loại công trình: Công nghệ thông tin. 
4. Tổng mức đầu tư dự án: 186.200 triệu đồng. 
5. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư:  
- Vốn cân đối ngân sách địa phương kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 

đoạn 2021 - 2025 là 123.000 triệu đồng. 
- Vốn sự nghiệp Công nghệ thông tin Ngân sách tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 

là 50.000 triệu đồng. 
- Vốn xã hội hóa, tài trợ và các nguồn hợp pháp khác là 13.200 triệu đồng. 
6. Địa điểm thực hiện dự án: trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 
7. Thời gian thực hiện dự án: năm 2022 - 2025. 
 
Điều 2. Tổ chức thực hiện  
Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan 

liên quan hoàn thành các thủ tục để quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định 
của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan. 

 
Điều 3. Điều khoản thi hành 
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn triển khai thực 

hiện Nghị quyết và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định pháp luật. 
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2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các 
Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc 
thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận khóa X kỳ 
họp thứ 18 thông qua ngày 17 tháng 5 năm 2021./.  

 
 CHỦ TỊCH 
  

Nguyễn Đức Thanh 
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