
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /KH-UBND Lạng Sơn, ngày        tháng 7 năm 2021 
 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai thí điểm chuyển đổi số tổng thể và toàn diện 

cửa khẩu Hữu Nghị, Tân Thanh 

   

Thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030, UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thí điểm 

chuyển đổi số tổng thể và toàn diện cửa khẩu Hữu Nghị, Tân Thanh như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích 

- Tăng cường công tác quản lý, giám sát của các cơ quan nhà nước; tạo 

kênh thông tin, kết nối đa chiều giữa cơ quan nhà nước với doanh nghiệp trong 

và ngoài nước tham gia hoạt động xuất nhập khẩu. 

- Công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý tại cửa khẩu, phục vụ 

công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp lãnh đạo, cải cách hành chính, phục vụ 

người dân và doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu tốt hơn. 

- Quy trình thay đổi để tăng cường khả năng tự động hóa, giảm thiểu các 

tác động của con người trong các hoạt động tại cửa khẩu. 

- Ứng dụng công nghệ số trong quản lý tổng thể và toàn diện hoạt động tại 

khu vực cửa khẩu. Sử dụng một hệ thống nền tảng số duy nhất có độ ổn định 

cao, đồng thời phải đảm bảo an toàn thông tin, phát triển, cung cấp dịch vụ số 

cho các doanh nghiệp dựa trên nền tảng cửa khẩu số. 

- Tự động hóa quy trình, giảm thiểu thời gian cho doanh nghiệp có 

phương tiện xuất nhập cảnh, hàng hóa xuất nhập khẩu; áp dụng các công nghệ 

số hiện đại như AI, Bigdata, Cloud; xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung, có khả 

năng kết nối/chia sẻ dữ liệu qua Trục liên thông, tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP). 

2. Yêu cầu 

- Tổ chức triển khai chuyển đổi số tổng thể và toàn diện cửa khẩu phù hợp 

với yêu cầu, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và điều kiện, tình hình thực tế 

của tỉnh. Đáp ứng nhu cầu của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, bảo đảm thiết 

thực hiệu quả.  

- Quá trình triển khai chuyển đổi số phải bảo đảm đúng tiến độ và thời 

gian quy định, không làm ảnh hưởng, gián đoạn đến các hoạt động tại cửa khẩu; 

bảo đảm toàn vẹn, an toàn cơ sở dữ liệu trong quá trình chuyển đổi số.  
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II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN 

1. Phạm vi triển khai: Các cửa khẩu Hữu Nghị, Tân Thanh. 

2. Đối tượng thực hiện  

- Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Cục Thuế 

tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên Phòng tỉnh, Phòng Cảnh sát 

giao thông, Công an tỉnh, các cơ quan kiểm dịch và các cơ quan, đơn vị liên 

quan. 

- Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, doanh nghiệp vận tải, doanh nghiệp 

cung cấp dịch vụ hạ tầng bến bãi và các doanh nghiệp khác có liên quan. 

III. NỘI DUNG TRIỂN KHAI 

1. Khảo sát thực trạng tại cơ quan, đơn vị 

- Khảo sát hiện trạng hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin, cơ sở dữ 

liệu của các cơ quan, đơn vị liên quan tại các cửa khẩu Hữu Nghị, Tân Thanh. 

- Khảo sát quy trình nghiệp vụ, xác định các yêu cầu chức năng, tổng hợp 

dữ liệu, xây dựng quy trình mới để triển khai chuyển đổi số toàn diện khu vực 

cửa khẩu. 

2. Lựa chọn phương án, giải pháp thực hiện 

a) Xây dựng phương án tổng thể, giải pháp như sau: 

- Xác định, chuẩn bị cơ sở hạ tầng công nghệ số, gồm: Máy chủ, hạ tầng 

mạng, hạ tầng an toàn thông tin, các thiết bị phụ trợ khác và quản lý giám sát 

nền tảng cửa khẩu số ứng dụng cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.  

- Sử dụng giải pháp nền tảng công nghệ điện toán đám mây (Cloud); dữ 

liệu lớn (Bigdata); trí tuệ nhân tạo (AI) để sẵn sàng cài đặt hệ thống phần mềm 

lõi AI phục vụ nhận diện biển số phương tiện; triển khai tích hợp bản đồ số để 

theo dõi, điều khiển phương tiện; kết nối dữ liệu camera từ Phòng Cảnh sát giao 

thông, Công an tỉnh, Công an thành phố về hệ thống phần mềm lõi. 

- Xây dựng giải pháp nền tảng dữ liệu số: dữ liệu kiểm soát hàng hóa xuất 

nhập khẩu; dữ liệu thu phí sử dụng hạ tầng; dữ liệu phương tiện xuất nhập khẩu; 

dữ liệu hàng hóa xuất nhập khẩu; dữ liệu doanh nghiệp xuất nhập khẩu; dữ liệu 

cấp biển số xe tạm; dữ liệu đăng xuất nhập cảnh đối với người điều khiển 

phương tiện và nhân viên phương tiện cho Bộ đội Biên Phòng. 

- Kết nối, liên thông dữ liệu qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu 

(LGSP); nền tảng thanh toán trực tuyến; nền tảng kho dữ liệu dùng chung; nền 

tảng dữ liệu mở. 

- Xây dựng nền tảng ứng dụng số: ứng dụng số nghiệp vụ thu phí; ứng 

dụng số giám sát theo dõi phương tiện xuất nhập khẩu; ứng dụng số hỗ trợ kiểm 

soát hàng hóa; ứng dụng số tương tác cơ quan nhà nước - doanh nghiệp. 
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- Phát triển, cung cấp dịch vụ số: dịch vụ số cho doanh nghiệp, cá nhân  

xuất nhập khẩu, doanh nghiệp, cá nhân cung cấp dịch vụ vận tải; dịch vụ số cho 

cơ quan nhà nước. 

- Xây dựng, tích hợp và phát triển kênh tương tác: App cho thiết bị điện 

thoại thông minh, máy tính bảng; cổng/trang thông tin điện tử; tin nhắn; tích hợp 

IOC. 

b) Các bước triển khai: 

- Xây dựng, ban hành quy trình, qui định mới thay thế phù hợp cho 

chuyển đổi số tổng thể và toàn diện cửa khẩu Hữu Nghị, Tân Thanh. 

- Thiết kế, cài đặt nền tảng cửa khẩu số, cài đặt hệ thống phần mềm lõi AI 

phục vụ nhận diện biển số phương tiện, kết nối dữ liệu camera từ Phòng Cảnh 

sát giao thông, Công an tỉnh, Công an thành phố về hệ thống phần mềm lõi; tích 

hợp bản đồ số để theo dõi, điều khiển luồng phương tiện. 

- Lắp đặt hệ thống camera, đường truyền tại Barie cửa khẩu Hữu Nghị, 

Tân Thanh. 

- Chạy thử, hiệu chỉnh các chức năng của hệ thống.  

- Đào tạo, tập huấn, hướng dẫn sử dụng cho các cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp. 

- Phân công, bố trí cán bộ trực hỗ trợ, hướng dẫn sử dụng, hiệu chỉnh, 

khắc phục các lỗi khi có phát sinh cho người sử dụng nền tảng cửa khẩu số tại 

các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 

- Quảng bá, giới thiệu ứng dụng nền tảng cửa khẩu số đến người dân và 

doanh nghiệp. 

3. Thời gian, lộ trình thực hiện 

Từ tháng 7/2021 đến tháng 8/2021: khảo sát, xây dựng quy trình, thiết kế 

nền tảng cửa khẩu số, cài đặt, kiểm thử, tập huấn hướng dẫn sử dụng và thí điểm 

sử dụng 6 tháng tính từ ngày khai trương (dự kiến tổ chức khai trương trong 

tháng 8/2021). 

4. Bố trí nhân lực 

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý 

Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan 

tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên Phòng, Viễn thông Lạng Sơn và các cơ quan liên 

quan, quyết định thành lập Tổ triển khai nền tảng cửa khẩu số tại các cửa khẩu 

Hữu Nghị, Tân Thanh để tổ chức triển khai thực hiện.  

5. Kinh phí: Chi phí đầu tư cho xây dựng, phát triển và triển khai nền 

tảng cửa khẩu số (trang thiết bị công nghệ, nền tảng cửa khẩu số, camera, đường 

truyền,…) trong giai đoạn thí điểm (6 tháng) do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông 

Việt Nam chi trả toàn bộ.  
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6. Lựa chọn đơn vị thực hiện: Tập đoàn Bưu chính, Viễn thông Việt 

Nam (Viễn thông Lạng Sơn). 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Thông tin và Truyền thông 

- Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - 

Lạng Sơn và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế 

hoạch này. 

- Chỉ đạo, giám sát, đôn đốc Viễn thông Lạng Sơn khảo sát thực trạng, 

phát triển nền tảng cửa khẩu số, cài đặt, cấu hình hệ thống, tập huấn hướng dẫn, 

chuyển giao cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp sử dụng. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổng hợp tình hình triển khai, 

kết quả thực hiện Kế hoạch này, đảm bảo thực hiện đúng tiến độ, đạt hiệu quả. 

- Kết thúc 6 tháng thí điểm (từ ngày chính thức sử dụng hệ thống), Sở 

Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế cửa 

khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn và các cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo UBND 

tỉnh về kết quả thực hiện thí điểm, hiệu quả ứng dụng, đề xuất phương án thuê 

hệ thống nền tảng cửa khẩu số theo quy định của pháp luật. 

- Chủ trì, phối hợp với Viễn thông Lạng Sơn chịu trách nhiệm quản lý và 

vận hành hệ thống đảm bảo hoạt động 24/7 ổn định, liên tục, kịp thời xử lý các 

lỗi hệ thống (nếu có). 

2. Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn 

vị liên quan xây dựng dự thảo quy trình, qui định mới thay thế phù hợp cho 

chuyển đổi số tổng thể và toàn diện cửa khẩu Hữu Nghị, Tân Thanh trình 

UBND tỉnh ban hành. 

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Viễn thông Lạng Sơn và 

các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai Kế hoạch này. 

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai nền tảng ứng 

dụng cửa khẩu số tại cửa khẩu Hữu Nghị, Tân Thanh. 

- Yêu cầu các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, lái xe cho các phương tiện 

chở hàng xuất nhập khẩu cài đặt, sử dụng, khai báo trên nền tảng cửa khẩu số. 

3. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên Phòng tỉnh, Cục Thuế tỉnh, 

Cục Hải quan tỉnh, các cơ quan kiểm dịch, các doanh nghiệp bến bãi tại 

cửa khẩu Hữu Nghị, Tân Thanh 

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Quản lý Khu 

kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn tổ chức triển khai Kế hoạch tại đơn vị 

trực thuộc; chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc tiếp nhận và ứng dụng hệ 

thống nền tảng cửa khẩu số. 
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- Cập nhật, kết nối, chia sẻ dữ liệu, khai thác, ứng dụng triệt để các chức 

năng của nền tảng cửa khẩu số; trong quá trình sử dụng đóng góp ý kiến việc 

vận hành và sử dụng hệ thống nền tảng cửa khẩu số về Sở Thông tin và Truyền 

thông để tổng hợp, hiệu chỉnh, bổ sung và báo cáo UBND tỉnh kết quả thí điểm 

sử dụng nền tảng ứng dụng cửa khẩu số tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp mình. 

4. Đề nghị Tổng Cục Hải quan: phối hợp kết nối, liên thông, tích hợp, 

chia sẻ cơ sở dữ liệu dùng chung liên quan với nền tảng cửa khẩu số của tỉnh. 

5. Đề nghị Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên Phòng: phối hợp kết nối, liên thông 

hệ thống soi chiếu (scan), tích hợp dữ liệu với nền tảng cửa khẩu số của tỉnh. 

6. Viễn thông Lạng Sơn 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện khảo sát, 

phát triển nền tảng cửa khẩu số, cấu hình, cài đặt, tập huấn, hướng dẫn cho các 

cơ quan, đơn vị sử dụng nền tảng cửa khẩu số. 

- Bố trí phương tiện kỹ thuật, lực lượng hỗ trợ, triển khai đảm bảo hệ 

thống vận hành thông suốt. Có biện pháp bảo đảm cho hệ thống, đường truyền 

hoạt động ổn định khi vận hành và sẵn sàng hỗ trợ ứng cứu xử lý sự cố ngay khi 

có yêu cầu từ cơ quan, đơn vị sử dụng. 

- Bảo đảm an toàn, an ninh mạng và bảo mật cơ sở dữ liệu của các cơ 

quan, đơn vị sử dụng nền tảng cửa khẩu số. 

UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nghiêm 

túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Bộ Thông tin và Truyền thông; 

- Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; 

- Tổng Cục Hải quan; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Lãnh đạo HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành của tỉnh; 

- Chi cục Kiểm dịch động vật vùng LS; 

- Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng 7; 

- Viễn thông Lạng Sơn; 

- Công ty CP Hữu Nghị Xuân Cương; 

- Công ty CP VT TM Bảo Nguyên; 

- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CV, THCB; 

- Lưu: VT, KGVX(HTHT). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

   

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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