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BẢN GHI NHỚ 

HỢP TÁC, NGHIÊN CỨU CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH SÓC TRĂNG 

GIAI ĐOẠN 2022 – 2025 

 

 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, năng lực và nhu cầu hợp tác giữa Ủy ban nhân dân 

tỉnh Sóc Trăng và Công ty Cổ phần FPT, 

Hôm nay, ngày ….. tháng 4 năm 2022, tại tỉnh Sóc Trăng, chúng tôi gồm: 

ĐẠI DIỆN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG 

Ông: TRẦN VĂN LÂU 

Chức vụ: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Địa chỉ: Số 01, Châu Văn Tiếp, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. 

Điện thoại: +84 299 3822339  Fax: +84 299 3820473 

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN FPT 

Ông: TRƯƠNG GIA BÌNH 

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần FPT. 

Địa chỉ: Số 10, phố Phạm Văn Bạch, phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội. 

Số điện thoại: +84 24 7300 7300 Fax: +84 24 37687410 

Số giấy phép kinh doanh: 0101248141 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà 

Nội cấp ngày 06/07/2021 

(dưới đây Ủy ban nhân dân tỉnh gọi tắt là UBND tỉnh, Công ty Cổ phần FPT gọi 

tắt là FPT, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng và Công ty Cổ phần FPT gọi chung là 

“Hai Bên” và gọi riêng là “Bên”) 

Hai Bên cùng thống nhất, ký Bản ghi nhớ để hợp tác, nghiên cứu về chuyển đổi 

số tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2022 - 2025 gồm một số nội dung sau: 

I. MỤC TIÊU  

Trên cơ sở định hướng phát triển của tỉnh Sóc Trăng và chiến lược đầu tư phát 

triển của FPT. Hai Bên ký Bản ghi nhớ trên tinh thần vì sự phát triển chung. Hợp tác 

nhằm mang lại kết quả cao nhất trong việc đẩy mạnh chuyển đổi số, huy động nguồn 



lực các Bên nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, chuyển đổi 

tổng thể và toàn diện từ cơ quan nhà nước, đến người dân, doanh nghiệp về cách sống, 

cách làm việc, phương thức sản xuất và tiêu thụ dựa trên công nghệ số. Tạo điều kiện 

thuận lợi cho FPT khảo sát nội dung chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh, chuyển giao các 

tiến bộ khoa học, công nghệ về viễn thông và công nghệ thông tin, đào tạo nguồn nhân 

lực chất lượng cao phục vụ chuyển đổi số và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã 

hội tỉnh Sóc Trăng. 

II. NGUYÊN TẮC  

Nội dung bản ghi nhớ được Hai Bên thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật. 

III. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN 

1. UBND tỉnh Sóc Trăng 

- Hỗ trợ, tạo điều kiện cho FPT nghiên cứu, khảo sát tại tỉnh Sóc Trăng theo 

đúng quy định của Pháp luật; phân công Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng 

làm đầu mối hướng dẫn, hỗ trợ FPT trong thời gian nghiên cứu, khảo sát. 

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp triển khai thực hiện có hiệu 

quả các lĩnh vực hợp tác với FPT (nếu có). 

2. Công ty Cổ phần FPT 

- Ưu tiên tập trung nguồn lực đầu tư của FPT vào tỉnh Sóc Trăng, cam kết đầu 

tư nguồn lực tốt đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số của tỉnh Sóc Trăng, triển khai các dự 

án phù hợp với năng lực theo yêu cầu, đề xuất của UBND tỉnh Sóc Trăng. 

- Cam kết tư vấn và giới thiệu cho tỉnh Sóc Trăng các giải pháp, công nghệ, 

thành tựu mới nhất trong lĩnh vực chuyển đổi số và công nghệ thông tin phù hợp với 

thực tiễn của tỉnh. 

IV. NỘI DUNG  

1. Đầu tư nhân lực 

FPT đầu tư, bố trí nhân lực để nghiên cứu, xây dựng mô hình, giải pháp chuyển 

đổi số cho Sóc Trăng; trong đó tập trung vào các lĩnh vực: y tế, giáo dục, tài chính - 

ngân sách, nông nghiệp, an sinh xã hội, tài nguyên môi trường, du lịch. 

2. Về phát triển thị trường, khách hàng, quy mô đầu tư tại Sóc Trăng 

FPT sẽ tổ chức chương trình giúp doanh nghiệp và hộ gia đình bán sản phẩm tại 

Sóc Trăng, chung tay đưa sản phẩm của Sóc Trăng ra toàn quốc thông qua nền tảng 

thương mại điện tử Sendo. 



3. Về triển khai, dùng thử các sản phẩm FPT 

- Phối hợp với UBND tỉnh Sóc Trăng triển khai gói hỗ trợ cho các doanh nghiệp 

trên địa bàn tỉnh trong việc tư vấn chuyển đổi số và triển khai các ứng dụng chuyển đổi số. 

- Triển khai, dùng thử các sản phẩm do FPT phát triển. 

4. Về truyền thông, tổ chức các sự kiện, hội nghị, đào tạo, chuyển giao công nghệ 

- FPT sẽ tổ chức chương trình giúp doanh nghiệp và hộ gia đình bán sản phẩm 

tại Sóc Trăng, chung tay đưa sản phẩm của Sóc Trăng ra toàn quốc thông qua các nền 

tảng thương mại điện tử. 

- Phối hợp và hỗ trợ cho UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức truyền thông các sự kiện 

chuyển đổi số cho người dân, doanh nghiệp; tổ chức hội nghị, hội thảo, về chuyển đổi 

số trong các lĩnh vực trọng tâm của tỉnh để kết nối các doanh nghiệp, hiệp hội với địa 

phương, đồng thời thông tin các hoạt động lớn về chuyển đổi số của tỉnh lên Báo điện 

tử VnExpress. 

- FPT phối hợp với UBND tỉnh Sóc Trăng triển khai các chương trình đào tạo 

cho các cấp lãnh đạo, cán bộ công chức, cán bộ viên chức (đặc biệt là các cán bộ chuyên 

trách về CNTT) trong hệ thống chính quyền tỉnh, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, 

người dân, các tổ chức chính trị xã hội, các đoàn thể trên địa bàn tỉnh về chuyển đổi 

số. Chương trình đào tạo bao gồm các chương trình ngắn hạn nâng cao nhận thức về 

chuyển đổi số cũng như các khóa chuyên sâu về các kỹ năng số, sử dụng các sản phẩm 

chuyển đổi số (phần mềm, nền tảng, công nghệ số…), các phương pháp luận triển khai 

chuyển đổi số. 

- FPT phối hợp với hệ thống Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh để 

tập huấn, chuyển giao kiến thức chuyển đổi số cho Đoàn thanh niên; triển khai các 

chương trình thi đua, đổi mới, sáng tạo để đưa các ứng dụng chuyển đổi số vào thực 

tiễn, tới từng doanh nghiệp/hộ kinh doanh/người dân trên địa bàn tỉnh. 

- Phối hợp tổ chức các sự kiện, hội nghị, hội thảo trên địa bàn Sóc Trăng để giới 

giới thiệu các giải pháp chuyển đổi số cho Đồng bằng Sông Cửu Long và cả nước. 

V. ĐIỀU KHOẢN CHUNG 

1. Hai Bên đồng ý thừa nhận Bản ghi nhớ này không có bất kỳ ràng buộc nào về 

mặt pháp lý, không thay thế các văn bản chấp thuận nhà đầu tư hay giấy phép đầu tư. 

FPT tuân thủ tất cả trình tự và thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy 

định pháp luật hiện hành. 



2. Hai Bên thống nhất nỗ lực cùng nhau thực hiện các nội dung nghiên cứu, khảo 

sát tại Bản ghi nhớ trong khuôn khổ quy định của pháp luật hiện hành. Mỗi Bên sẽ tự 

chịu các khoản chi phí riêng trong quá trình thực hiện các nội dung trong Bản ghi nhớ. 

3. Sau khi kết thúc nghiên cứu, khảo sát, FPT đề xuất dự án cụ thể và báo cáo 

UBND tỉnh hướng dẫn triển khai các bước tiếp theo theo quy định. 

4. Bản ghi nhớ này có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2025. Bất kỳ 

Bên nào cũng có quyền đề nghị chấm dứt Bản ghi nhớ trước thời gian hiệu lực bằng 

cách gửi văn bản đến Bên kia trước tối thiểu 01 tháng kể từ ngày đề xuất chấm dứt Bản 

ghi nhớ. 

5. Mọi hoạt động khác phát sinh ngoài những nội dung tại Bản ghi nhớ này, phải 

được thông qua và có sự đồng ý của Hai Bên bằng văn bản. 

Bản ghi nhớ này được lập thành (04) bốn bản, mỗi Bên giữ 02 (hai) bản. 

 

ĐẠI DIỆN 

CÔNG TY CỔ PHẦN FPT 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

 

 

 

 

 

TRƯƠNG GIA BÌNH 

ĐẠI DIỆN 

UBND TỈNH SÓC TRĂNG 

CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

 

 

 

 

 

 

TRẦN VĂN LÂU 
 

 

 

                                                    


		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG - Phone: 02993.621919 - Fax: 02993.621171 - Email: phongcntt.sotttt@soctrang.gov.vn
	2022-04-13T16:52:27+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG
	Sở Thông tin và Truyền thông<sotttt@soctrang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




