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BÁO CÁO  

Tổng kết Đề án hỗ trợ phát triển doanh nghiệp,  

khởi nghiệp doanh nghiệp, giai đoạn 2018-2021 
 

Phúc đáp Công văn số 1511/SKH-DN ngày 19/7/2021 của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư về đánh giá, tổng kết Đề án hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp 

doanh nghiệp, giai đoạn 2018-2021, Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo như 

sau: 

1. Kết quả đạt được: 

1.1. Hỗ trợ cung cấp thông tin 

- Xây dựng Chính quyền điện tử, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu chính 

thống, kịp thời cập nhật, công khai minh bạch trên trang thông tin điện tử của tỉnh, 

các sở ban ngành, địa phương: 

Thực hiện Quyết định số 2782/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh 

về việc phê duyệt dự án Xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Quảng Trị; đến nay đã 

có 7/11 hạng mục đầu tư đã và đang được triển khai thực hiện bao gồm: 

+ Xây dựng kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Trị;  

+ Xây nhà bao cho trung tâm tích hợp dữ liệu (data center - DC) tỉnh; 

+ Đầu tư, triển khai các giải pháp nhằm bảo đảm an toàn an ninh thông tin; 

+ Xây dựng nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung (trục liên thông kết nối);  

Triển khai kết nối LGSP tỉnh với NGSP, triển khai kết nối hệ thống quản lý văn 

bản và hồ sơ công việc của tỉnh với trục liên thông văn bản quốc gia qua LGSP; 

+ Triển khai dự án xây dựng hệ thống hội nghị truyền hình tỉnh với 01 điểm 

cầu trung tâm tại Văn phòng UBND tỉnh và 09 điểm cầu vệ tinh tại Văn phòng 

UBND các huyện, thị xã, thành phố (trừ huyện đảo Cồn Cỏ); 

+ Đầu tư xây dựng Hệ thống văn phòng điện tử tỉnh (hệ thống quản lý văn 

bản và điều hành tác nghiệp qua mạng); 

+ Triển khai CSDL GIS nền trên mạng internet. 

- Tiếp tục phát triển và vận hành cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp, khởi 

nghiệp của tỉnh tại địa chỉ http://khoinghiep.quangtri.gov.vn; Chia sẻ thông tin hỗ 

trợ doanh nghiệp trên các mạng xã hội như các văn bản QPPL của nhà nước ban 

hành, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của Trung ương và địa phương và các 

thông tin khác có liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư.  

1.2. Truyền thông khởi nghiệp 

- Hướng dẫn các cơ quan báo chí tuyên truyền về đề án hỗ trợ phát triển 

doanh nghiệp, khởi nghiệp giai đoạn 2018 - 2021 rộng rãi trên các phương tiện 

http://khoinghiep.quangtri.gov.vn/


thông tin đại chúng; tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các pháp luật 

khác liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp và quyền, nghĩa vụ công dân cho 

người lao động và sử dụng lao động tại các doanh nghiệp. 

- Ngày 15/3/2019, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức buổi nói chuyện 

chuyên đề về Khởi nghiệp trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 do diễn giả 

Nguyễn Hữu Thái Hòa, Giám đốc Trung tâm Khoa học Tư duy CTS, Bộ Khoa học 

và Công nghệ, Chuyên gia về kinh tế, giáo dục, công nghiệp 4.0 trình bày. Qua đó 

cung cấp cái nhìn tương đối toàn diện, định hướng cho cán bộ, doanh nghiệp, sinh 

viên, học sinh tham gia chương trình nhận thức đúng vị trí, vai trò của mình cũng 

như cơ hội, thách thức khởi nghiệp trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0. 

Đồng thời, chia sẻ những kiến thức cũng như hỗ trợ phát triển kỹ năng cơ bản cho 

các tổ chức, cá nhân đặc biệt cho thanh niên, doanh nghiệp về khởi nghiệp trong 

thời đại cách mạng công nghiệp 4.0.  

- Ngày 8/4/2019, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Kế hoạch 

và Đầu tư, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội thảo chuyên đề khởi nghiệp, 

ứng dụng công nghệ 4.0 cho quản trị doanh nghiệp. Trong khuôn khổ hội thảo, 

diễn giả Nguyễn Hữu Thái Hòa, Giám đốc Trung tâm Khoa học Tư duy CTS, Bộ 

Khoa học và Công nghệ, chuyên gia về kinh tế, giáo dục, công nghiệp 4.0; ông 

Ninh Văn Hạnh, Tổng Giám đốc điều hành MyXteam, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

đã giới thiệu các chuyên đề: “Công nghệ 4.0 trên toàn cầu và ứng dụng trong 

doanh nghiệp”, “Ứng dụng 4.0 của My Xteam quản trị công việc và các Case - 

Study, các doanh nghiệp điển hình của tỉnh Quảng Trị”. Đồng thời tiến hành khảo 

sát tại các doanh nghiệp có nhu cầu ứng dụng công nghệ 4.0, tổ chức triển khai 

thực hiện. 

2. Tồn tại, hạn chế: 

- Một số mặt về quản lý Nhà nước còn chưa được triển khai thực hiện đầy 

đủ do thiếu nhân lực, đặc biệt là ở cấp huyện. Vì vậy, việc triển khai thực hiện các 

hoạt động quản lý ngành từ cấp tỉnh về cơ sở còn gặp nhiều khó khăn. 

- Kinh phí bố trí cho việc triển khai các quy hoạch, kế hoạch ứng dụng 

CNTT hàng năm và dài hơi rất nhỏ lẻ; gây khó khăn trong việc phát triển đồng bộ 

hạ tầng kỹ thuật và chất lượng hoạt động của các cơ quan Nhà nước và việc cải 

cách thủ tục hành chính đạt hiệu quả chưa cao. 

3. Nguyên nhân: 

Nguồn ngân sách hạn hẹp và bị cắt giảm nhiều đã ảnh hưởng không nhỏ đến 

việc triển khai công tác quản lý nhà nước cũng như các chương trình, dự án đã 

được phê duyệt. Chưa có mục chi ngân sách cho thông tin và truyền thông nên 

hoạt động ở các địa phương gặp nhiều khó khăn. 

4. Nội dung, giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp cần tập trung 

thực hiện:  

 Triển khai Kế hoạch số 5884/KH-UBND ngày 21/12/2020 của UBND tỉnh 

về việc ứng dụng công nghệ thông tin phát triển Chính quyền số và bảo đảm an 



toàn thông tin mạng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị 

năm 2021 và giai đoạn 2021 – 2025; Kế hoạch số 5980/KH-UBND ngày 

28/12/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình Chuyển đổi số quốc 

gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

- Quản trị, vận hành cùng phối hợp với các đơn vị liên quan cung cấp thông 

tin hỗ trợ doanh nghiệp trên Cổng thông tin khởi nghiệp Quảng Trị. 

- Tiếp tục phát triển và vận hành cổng Khởi nghiệp của tỉnh tại địa chỉ 

http://khoinghiep.quangtri.gov.vn; Chia sẻ thông tin hỗ trợ doanh nghiệp trên các 

mạng xã hội như các văn bản QPPL của nhà nước ban hành, các chính sách hỗ trợ 

doanh nghiệp của Trung ương và địa phương và các thông tin khác có liên quan 

đến hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư. 

- Phát triển đồng bộ và hiện đại hạ tầng kỹ thuật CNTT phục vụ triển khai 

ứng dụng CNTT trong hoạt động các cơ quan nhà nước, từng bước lập cơ sở triển 

khai và phát triển chính quyền điện tử. Cải thiện việc ứng dụng CNTT trong hoạt 

động của các doanh nghiệp, để gắn với việc phát triển thương mại điện tử. Hỗ trợ 

doanh nghiệp ứng dụng CNTT trong kinh doanh thương mại điện tử. 

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan quản lý nhà 

nước gắn với công tác cải cách và hiện đại hóa nền hành chính, gắn với công tác 

an toàn và bảo mật thông tin. Tăng cường cung cấp thông tin và dịch vụ công trực 

tuyến, nhất là các dịch vụ công trực tuyến mức độ cao 3, 4.  Đảm bảo về mặt kỹ 

thuật, an toàn thông tin để người dân và doanh nghiệp tiếp cận thực hiện các dịch 

vụ công trực tuyến được cung cấp trên các cổng dịch vụ công của tỉnh. Tuyên 

truyền, hướng dẫn và  tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp 

khi tham gia giải quyết thủ tục hành chính trong thời đại công nghiệp 4.0 nhằm cải 

thiện  môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh phục vụ người dân và 

doanh nghiệp của tỉnh. 

 - Triển khai có hiệu quả Đề án “Xây dựng mô hình đô thị thông minh tỉnh 

Quảng Trị giai đoạn 2018 – 2023, tầm nhìn đến 2030” theo Quyết định số 

1765/QĐ-UBND ngày 01/8/2018 của UBND tỉnh. 

5. Các đề xuất, kiến nghị 

- Đề nghị lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành có liên quan tạo mọi điều kiện 

tiếp tục đầu tư, hỗ trợ ngân sách cho hoạt động thông tin và truyền thông. Tăng 

cường bố trí kinh phí đầu tư phát triển cho ngành Thông tin và Truyền thông để có 

sự đầu tư đồng bộ về hạ tầng thông tin và hỗ trợ cho việc đưa thông tin về nông 

thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. 

- Ưu tiên bố trí kinh phí đầu tư hàng năm từ ngân sách nhà nước để thực 

hiện các đề tài, đề án, dự án, kế hoạch phát triển thông tin và truyền thông đã được 

phê duyệt; đặc biệt với các dự án CNTT có tính chất đặc thù như về công nghệ và 

tuổi thọ của thiết bị cần được đầu tư đồng bộ, chính vì vậy sự quan tâm và bố trí 

các nguồn kinh phí để triển khai là rất quan trọng. 

http://khoinghiep.quangtri.gov.vn/


Trên đây là báo cáo Tổng kết Đề án hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, khởi 

nghiệp doanh nghiệp, giai đoạn 2018-2021 của Sở Thông tin và Truyền thông 

Quảng Trị./. 

 
Nơi nhận:  

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Lưu: VT, VP. 

 GIÁM  ĐỐC  

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Tường 
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