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TỔNG QUAN VỀ ĐỒNG THÁP

Đồng Tháp được biết đến là một

trong những địa phương có vựa lúa

lớn khu vực Đồng bằng Sông Cửu

Long. Năm 2021, diện tích trồng lúa

là 509.918 ha, hoa màu là 33.178 ha;

Đặc biệt, Đồng Tháp có nhiều loại trái

cây đặc sản như: xoài, nhãn, quýt

hồng, sen...



TỔNG QUAN VỀ ĐỒNG THÁP



Năm 2021, đại dịch COVID-19 đã gây ra
nhiều khó khăn cho hoạt động giao
thương toàn cầu nói chung và trong
nước nói riêng, trong đó có Đồng Tháp.



Đồng Tháp đứng thứ 35 2022

Đồng Tháp đứng thứ 31



Bộ Thông tin và Truyền thông

QUYẾT ĐỊNH SỐ 922/QĐ-BTTTT

Đề án

“Xác định Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan 
ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương và của quốc gia” 

20/5/2022



Chỉ tiêu số lượng tên miền .VN
đăng ký tại tỉnh, hiện Đồng Tháp
đang xếp hạng thứ 40 trên 63 tỉnh
thành phố, với khoảng 1.100 tên
miền đăng ký bởi cả chủ thể cá
nhân và tổ chức. Trong khi đó, trên
địa bàn Tỉnh chỉ có hơn 3.000
doanh nghiệp đang hoạt động,
chưa kể số hộ kinh doanh cá thể,
tiềm năng tăng hạng với chỉ số này
của Đồng Tháp là rất khả quan.



4/2021 sở Thông tin và Truyền thông Đồng Tháp đã phối hợp với VNNIC và nhà
đăng ký tên miền .VN triển khai Điểm đăng ký tên miền quốc gia tại Đồng Tháp.

Năm 2021 của Đồng Tháp tăng 45% so với cùng kỳ năm 2020, 95% so với cùng
kỳ năm 2019. Tên miền .VN lũy kế hết năm 2021 tăng 20% so với cùng kỳ năm
2020, mà trước chỉ tăng trưởng nhiều nhất 10% một năm.



Đồng thời, Sở TTTT phối hợp với Trung Tâm Internet Việt Nam (VNNIC) hỗ
trợ xây dựng 20 website miễn phí cho doanh nghiệp, HTX, Hội quán quảng
bá thương hiệu, kinh doanh các sản phẩm OCOP, đặc sản Đồng Tháp, hoa
kiểng và du lịch.





1 Tiếp tục thực hiện tuyên truyền, triển khai chương trình
truyền thông lan toả chiến dịch phát triển tên miền .VN

2 Phối hợp với sở Kế hoạch và Đầu tư để xúc tiến, quảng bá tên
miền đến với các doanh nghiệp mới đăng ký kinh doanh.
Cũng như phối hợp với Trung tâm khởi nghiệp để thực hiện
phát triển tên miền .VN , xây dựng website thương mại điện
tử cho các doanh nghiệp.

3

4

hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã, Hội quán trên địa
bàn tỉnh xây dựng website bán hàng và đăng ký mới tên miền
quốc gia .VN

Phối hợp với sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thông xúc tiến việc
xây dựng các website cho các chủ thể hoặc các sản phẩm OCOP đã
được đánh giá.



Xin trân trọng cảm ơn và kính chào!


