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Kính gửi:  UBND huyện Hướng Hóa. 

 Ngày nay, trong bối cảnh việc phát triển đô thị thông minh đang từng bước 

được triển khai tại nhiều địa phương trong cả nước; với mục tiêu nhằm thu hẹp 

khoảng cách số giữa khu vực nông thôn và thành thị, thúc đẩy ứng dụng công 

nghệ thông tin (CNTT) và chuyển đổi số trong chính quyền cấp xã để phục vụ 

và tương tác với người dân tốt hơn, nâng cao kỹ năng số cho người dân để mở 

rộng cơ hội tiếp cận với công nghệ số, giúp người dân dễ dàng giới thiệu, quảng 

bá các sản phẩm và các nét văn hóa đặc trưng của xã trên môi trường số, Sở 

Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản hướng dẫn triển khai mô hình xây 

dựng xã thông minh (chi tiết tại Phụ lục kèm theo).   

Tài liệu này được áp dụng cho xã Hướng Phùng – huyện Hướng Hóa – tỉnh 

Quảng Trị, đây là một trong 7 xã trong toàn quốc được Bộ Thông tin và Truyền 

thông chọn triển khai thí điểm mô hình xây dựng xã thông minh. Các xã/ 

phường/ thị trấn khác trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có thể tham khảo mô hình này 

để triển khai nhằm nâng cao năng lực chuyển đổi số của xã, qua đó phục vụ và 

giao tiếp tốt hơn với người dân. 

Mọi vướng mắc trong nghiên cứu chỉ đạo triển khai vui lòng liên hệ Phòng 

Công nghệ thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị, điện thoại: 

0233.3639789, E.Mail: phongqlcntt@quangtri.gov.vn./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (Báo cáo); 

- Đ/c Hoàng Nam – PCT UBND tỉnh (Báo cáo); 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố (tham khảo); 

- UBND xã Hướng Phùng (phối hợp); 

- Lưu: VT, CNTT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

Nguyễn Thị Huyền 
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PHỤ LỤC 

HƯỚNG DẪN MÔ HÌNH XÂY DỰNG XÃ THÔNG MINH 

(Ban hành kèm theo văn bản số        /STTTT-CNTT ngày       / 8 /2020 

của Sở Thông tin và Truyền thông ) 

I. Mô hình xã thông minh 

 

Mô hình tổng thể các thành phần của xã thông minh 

1. Các đối tượng tham gia trong mô hình xã thông minh bao gồm: 

- Công chức xã: là những người tiên phong của xã trong việc thay đổi cách 

thức quản lý, phục vụ và giao tiếp với người dân thông qua công nghệ số. 

- Người dân: là những người trực tiếp hưởng thụ các dịch vụ của chính 

quyền, trực tiếp tham gia và làm thay đổi cách thức quảng bá, tiếp thị, mua bán và 

phân phối hàng hóa theo cách truyền thống trước đây bằng việc ứng dụng công 

nghệ số. 

- Du khách, hộ kinh doanh, doanh nghiệp, hợp tác xã: là những đối tượng 

thụ hưởng dịch vụ và cũng tham gia vào quá trình giao dịch với người dân và 

chính quyền thông qua các công nghệ số. 

2. Các thành phần trong mô hình xã thông minh 

a) Chính quyền xã thông minh: Chính quyền xã ứng dụng triệt để công 

nghệ số vào công tác quản lý nhằm nâng cao hiệu quả làm việc của chính quyền, 

tăng tính minh bạch trong các hoạt động của xã và để phục vụ người dân trong 

xã tốt hơn. 

- Tối ưu hóa hệ thống mạng nội bộ của chính quyền, bảo đảm an toàn, an 

ninh thông tin. 



- Ứng dụng các phần mềm dùng chung với cấp huyện, cấp tỉnh như: phần 

mềm quản lý văn bản có ứng dụng chữ ký số để trao đổi văn bản điện tử liên 

thông 4 cấp, hệ thống thư điện tử, hệ thống một cửa điện tử,... để tạo sự đồng bộ, 

thống nhất và liên thông trong hệ thống chính quyền. 

- Triển khai ứng dụng công nghệ nhằm hỗ trợ thêm cho các hoạt động chỉ 

đạo, điều hành của chính quyền xã như: phần mềm quản lý tài sản, phần mềm tài 

chính - kế toán, phần mềm quản lý nhân sự,... 

- Thiết lập trang thông tin điện tử riêng của xã hoặc là một trang thành phần 

thuộc cổng thông tin điện tử của UBND huyện/tỉnh để cung cấp thông tin về các 

hoạt động của chính quyền xã, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân và 

quảng bá về hình ảnh, các nét văn hóa đặc trưng của xã. Cập nhật thông tin và 

các sự kiện thường xuyên trên trang thông tin điện tử. 

- Cán bộ, công chức xã tăng cường sử dụng công nghệ số trong công việc, 

giao tiếp với người dân thông qua các phương tiện truyền thông số, mạng xã hội 

của Việt Nam,… Chủ động nghiên cứu, tìm hiểu ứng dụng công nghệ số phục 

vụ hoạt động chỉ đạo, quản lý của UBND xã và không ngừng trau dồi kỹ năng 

số. 

b) Giao tiếp người dân: hỗ trợ việc thay đổi cách thức chính quyền xã 

giao tiếp, tương tác với người dân thông qua các công cụ công nghệ số. 

- Sử dụng loa truyền thanh thông minh không dây thay thế cho hệ thống loa 

truyền thanh truyền thống. 

- Ứng dụng nhắn tin trên điện thoại thông minh, hội thoại nhóm, nhắn tin 

giao tiếp với toàn bộ người dân trong xã, các nhóm trao đổi khác nhau tùy theo 

mục đích tuyên truyền (Ví dụ: Thông tin đến toàn bộ người dân trong các trường 

hợp cần thiết như thiên tai, lụt lội, tình hình an ninh, cảnh báo thông tin thời tiết, 

thông tin ảnh hưởng dến mùa màng, … Thiết lập các nhóm trao đổi về bảo đảm 

an ninh, tố giác tội phạm, phát triển kinh doanh,… trên các ứng dụng nhắn tin 

như Zalo, Mocha, ...). 

- Thiết lập kênh giao tiếp chính thức trên các mạng xã hội của Việt Nam 

(Zalo, Mocha, Lotus, Gapo,…) để tuyên truyền, cung cấp thông tin cho người 

dân trong xã và giao tiếp, tiếp nhận các ý kiến, phản ánh, kiến nghị của người 

dân, doanh nghiệp trên địa bàn. 

c) Thương mại điện tử: hỗ trợ quảng bá, tiếp thị và bán các sản phẩm của 

địa phương trên môi trường mạng. 

- Nghiên cứu, xác định các sản phẩm nông sản, các mặt hàng tiểu thủ công 

nghiệp đặc thù của địa phương để quảng bá, tiếp thị và bán hàng. 

- Xác định đối tượng khách hàng tiềm năng trên không gian số tương ứng 

với các sản phẩm, dịch vụ đặc thù, tiềm năng của địa phương. 

- Xác định các kênh trên trực tuyến để tiếp cận, quảng bá, cung cấp, phân 

phối sản phẩm, dịch vụ (Zalo, Tiki, Sendo, Voso, Postmart, Facebook, 

Amazon,…) 

- Hướng dẫn người dân tạo tài khoản, viết bài, chụp hình, xây dựng các 

video quảng bá về sản phẩm, dịch vụ để đăng trên các sàn thương mại điện tử, 

trên các mạng xã hội. 



- Hướng dẫn người dân sử dụng các phương thức thanh toán điện tử an 

toàn, tin cậy cho các giao dịch thương mại điện tử. 

d) Du lịch: thông qua ứng dụng công nghệ số để quảng bá, thu hút du 

khách trong và ngoài nước đến với địa phương. 

- Xác định các nét văn hóa đặc thù của địa phương như các di tích lịch sử, 

di sản văn hóa, du lịch làng nghề, du lịch tâm linh, du lịch sinh thái, du lịch trải 

nghiệm,… 

- Xác định các kênh trực tuyến để quảng bá hình ảnh, sản phầm văn hóa, du 

lịch của địa phương trên môi trường mạng (các website, diễn đàn, ứng dụng di 

động về du lịch,…). 

- Xây dựng các phần mềm thuyết minh về các di tích lịch sử, di sản văn 

hóa, về quy trình, công đoạn sản xuất sản phẩm làng nghề của địa phương. 

- Kết nối, liên kết với các công ty du lịch trên địa bàn tỉnh và trên môi 

trường mạng để quảng bá, tổ chức các tour du lịch theo chu trình khép kín từ 

tham quan, trải nghiệm, mua sắm, ăn uống,… cho du khách tại địa phương, bảo 

đảm các tiêu chuẩn về an toàn, vệ sinh để phục vụ du khách. 

- Đào tạo kỹ năng ngoại ngữ giao tiếp cơ bản cho người dân để giao tiếp 

với du khách nước ngoài. 

đ) Dịch vụ xã hội: ứng dụng công nghệ số để cung cấp các dịch vụ xã hội 

để phục vụ và hỗ trợ người dân tốt hơn, giúp người dân cảm nhận được sự 

chuyển đổi trong môi trường mình sinh sống so với trước. 

- Y tế thông minh: kết nối trạm y tế của xã với hệ thống khám chữa bệnh từ 

xa của Trung ương để người dân trong xã được hưởng dịch vụ chăm sóc sức 

khỏe tốt hơn. Hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng các ứng dụng tư vấn, hỗ trợ 

khám chữa bệnh trực tuyến,… 

- Nông nghiệp thông minh: cung cấp, cập nhật thông tin về các mô hình 

làm nông nghiệp mới như nông nghiệp sạch, nông nghiệp 4.0, nông nghiệp 

thông minh dựa trên công nghệ số giúp tăng cao năng suất nông sản, tiết kiệm 

chi phí, giảm thiểu tác hại từ các yếu tố thời tiết, môi trường,… Xây dựng ứng 

dụng giúp truy xuất nguồn gốc và tạo dựng được thương hiệu cho sản phẩm. 

- Cải tạo, chỉnh trang lại các điểm bưu điện văn hóa xã, trang bị kết nối 

Internet, trạm phát WiFi để người dân truy cập, khai thác thông tin trên Internet.  

- Xây dựng môi trường xã văn minh, xanh, sạch, đẹp: chỉnh trang, sơn vẽ 

tại các địa điểm dễ gây mất cảnh quan môi trường (địa điểm thu gom rác, cột 

đèn, cột điện, trạm biến áp, trạm thu phát sóng,..) trở thành những công trình 

nghệ thuật. 

e) Quảng bá - Thương hiệu: ứng dụng công nghệ để hỗ trợ quảng bá, xây 

dựng thương hiệu và hình ảnh về mô hình xã thông minh, thương hiệu cho các 

sản phẩm nông sản, dịch vụ du lịch của địa phương trên môi trường mạng. 

- Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu chung của xã trên môi trường mạng 

(đặt trên trang thông tin điện tử của xã, trên các kênh truyền thông trực tuyến 

chính thức của xã, trên fanpage của xã trên mạng xã hội,...). 

- Thiết lập các kênh quảng bá về mô hình xây dựng xã thông minh (trên 

cổng thông tin điện tử của tỉnh, của huyện, trên các mạng xã hội, fanpage Smart 

Vietnam,...) để truyền cảm hứng và lan tỏa đến các xã, địa phương khác. 



- Phối hợp với các kênh truyền thông, truyền hình để đưa tin, bài viết, 

phóng sự về mô hình chuyển đổi số, xây dựng xã thông minh của địa phương. 

- Lấy đối tượng đoàn thanh niên và thanh niên trong xã làm nòng cốt để 

thực hiện tuyên truyền, thuyết phục người dân đồng hành cùng chính quyền xã 

chung tay xây dựng, phát triển mô hình xã thông minh, tích cực sử dụng các 

dịch vụ chính quyền xã cung cấp trên công nghệ số. 

- Hướng dẫn, hỗ trợ người dân, hộ kinh doanh, hợp tác xã tạo và đăng ký 

thương hiệu cho sản phẩm, dịch vụ của mình. 

II. Tổ chức thực hiện 

1. Ủy ban nhân dân huyện 

- Hỗ trợ, bố trí các nguồn lực cần thiết cho UBND xã được lựa chọn để 

triển khai thí điểm theo hướng dẫn của Cục Tin học hóa - Bộ Thông tin và 

Truyền thông. 

- Tham gia hỗ trợ, định hướng cho UBND xã về cơ chế, chính sách nhằm 

hoàn thành việc thí điểm xã thông minh. 

- Phối hợp đánh giá kết quả triển khai mô hình xây dựng xã thông minh để 

xem xét, hoàn thiện mô hình và nhân rộng việc triển khai mô hình tại các xã. 

2. Ủy ban nhân dân xã 

- Tích cực, chủ động thay đổi nhận thức và thói quen làm việc của cán bộ, 

công chức xã để tiếp cận và ứng dụng công nghệ số trong mô hình mới. 

- Nâng cao kiến thức, kỹ năng số và chủ động tham thực hiện các nội dung 

trong mô hình thuộc trách nhiệm của chính quyền. 

- Thực hiện tuyên truyền, phổ biến đến từng nhà, từng người dân trong xã 

hiểu được ý nghĩa của việc thí điểm triển khai mô hình xây dựng xã thông minh. 

- Đoàn kết, thu hút, kêu gọi các nguồn lực xã hội cùng chung tay hỗ trợ, 

bảo trợ xây dựng mô hình xã thông minh (doanh nghiệp công nghệ số, hội, hiệp 

hội công nghệ thông tin, các doanh nghiệp phát triển trong xã,...). 

- Phấn đấu đạt mục tiêu 100% người dân trong độ tuổi lao động của xã sử 

dụng điện thoại thông minh. 

- Không ngừng tìm hiểu ứng dụng công nghệ số để thay đổi cách làm mới 

nhằm nâng cao hiệu quả hoạt đông của chính quyền xã. 

- Phối hợp đánh giá kết quả triển khai thí điểm mô hình xã thông minh. Bố 

trí các nguồn lực cần thiết để tiếp tục duy trì, vận hành, phát triển mô hình xã 

thông minh sau thời gian thí điểm. 

3. Đoàn thanh niên xã 

- Đóng vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền vận động người dân 

trong xã tham gia vào việc xây dựng xã thông minh. 

- Hướng dẫn người dân trong xã sử dụng thiết bị di động thông minh để 

khai thác các dịch vụ mà chính quyền cung cấp (khai nộp thủ tục hành chính, tra 

cứu kết quả xử lý thủ tục hành chính, khai thác thông tin chính quyền cung cấp 

trên môi trường số, hướng dẫn người dân truy cập Internet và khai thác thông tin 

tại điểm bưu điện văn hóa xã,...). 



- Hỗ trợ người dân, hộ kinh doanh, chính quyền quảng bá hình ảnh, thông 

tin về sản phẩm, dịch vụ, nét văn hóa của xã trên môi trường mạng, trên các sàn 

thương mại điện tử. 

- Tham mưu cho chính quyền xã về các mô hình ứng dụng công nghệ số để 

thay đổi cách quản lý, hoạt động của chính quyền xã. 

4. Người dân 

- Nâng cao nhận thức về ý nghĩa của việc xây dựng mô hình xã thông 

minh. Chung tay đóng góp xây dựng cùng chính quyền xã để triển khai mô hình 

thành công. 

- Chủ động tìm hiểu, tham gia sử dụng các dịch vụ mà chính quyền cung 

cấp trên môi trường số. Tìm hiểu, tích cực quảng bá sản phẩm, dịch vụ của mình 

cung cấp và thương hiệu chung của xã trên môi trường mạng. 

- Tham gia đóng góp ý kiến trong suốt quá trình xây dựng xã thông minh 

giúp chính quyền hoàn thiện mô hình tốt hơn. 
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