
 

 

 

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỤC VIỄN THÔNG 

             Số:           /CVT-PTHT 
V/v hướng dẫn xây dựng Kế hoạch  

phát triển hạ tầng số tại địa phương 
 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày       tháng 7 năm 2022 

 

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố 

 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tại 

Thông báo số 57/TB-BTTTT ngày 8/4/2022 (sao gửi kèm theo), Cục Viễn thông 

trân trọng đề nghị các Sở Thông tin và Truyền thông (Sở TT&TT) nghiên cứu, 

xây dựng, ban hành Kế hoạch phát triển hạ tầng số tại địa phương với một số nội 

dung chính như sau: 

1. Tổ chức làm việc, trao đổi, thống nhất với các doanh nghiệp viễn thông 

có hạ tầng tại tỉnh, thành phố đánh giá hiện trạng, nhu cầu phát triển hạ tầng số 

(trọng tâm là hạ tầng viễn thông băng rộng, hạ tầng điện toán đám mây, hạ tầng 

kết nối Internet vạn vật) tại địa phương. 

2. Trên cơ sở nhu cầu phát triển hạ tầng số tại địa phương của các doanh 

nghiệp viễn thông; định hướng phát triển kinh tế  - xã hội của tỉnh, thành phố; 

tiến độ, định hướng xây dựng Quy hoạch cấp tỉnh (theo quy định tại Luật Quy 

hoạch) và các mục tiêu đã được nêu tại các văn bản có liên quan (Quyết định số 

749/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, 

định hướng đến năm 2030; Quyết định số 411/QĐ-TTG phê duyệt Chiến 

lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến 

năm 2030;...) chủ động nghiên cứu, đề xuất các mục tiêu, giải pháp phát triển hạ 

tầng số phù hợp với tình hình tại địa phương (trong đó đề nghị lưu ý các mục tiêu 

đã được nêu tại thông báo số 57/TB-BTTTT và Quyết định 411/QĐ-TTg: Xóa 

các vùng lõm sóng; tăng tốc độ BRDĐ lên ít nhất 30%; 100% các hộ gia đình có 

ít nhất 1 thiết bị thông minh; 80% các hộ gia đình có Internet cáp quang; giảm số 

lượng người chỉ sử dụng (ID) điện thoại 2G xuống dưới 5%. Nhanh chóng phổ 

cập điện thoại thông minh tới mỗi người dân, phổ cập Internet cáp quang băng 

rộng tốc độ cao tới mỗi hộ gia đình, phổ cập dịch vụ điện toán đám mây tới mỗi 

doanh nghiệp). 

 Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thứ trưởng Phạm Đức Long (để b/c); 

- Cục trưởng (để b/c); 

- Quỹ DVVT công ích (để p/h); 

- Các DNVT có hạ tầng (để p/h); 

- Phòng: CS, CNDV, CPTN (để p/h); 

- Lưu: VT, PTHT. 

 

 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Phong Nhã 
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