KINH TẾ SỐ
Kinh tế số là các hoạt động kinh tế có sử dụng thông tin số, tri thức số
như là yếu tố sản xuất chính; sử dụng mạng Internet, mạng thông tin
làm không gian hoạt động và sử dụng ICT, tức là điện tử, viễn thông
và CNTT để tăng năng suất lao động và để tối ưu nền kinh tế. Nói đơn
giản là nền kinh tế đang liên quan đến công nghệ số. Kinh tế số là một
quá trình tiến hóa lâu dài, là quá trình chuyển đổi số trên bình diện
quốc gia.
Ngày 31/12/2021, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành
Thông tư số 13/2021/TT-BKHĐT quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê
kinh tế số.
Về nội dung, hệ thống chỉ tiêu thống kê kinh tế số gồm 50 chỉ tiêu,
được xếp vào 05 nhóm, cụ thể:

NHÓM THỨ NHẤT
Quy mô kinh tế số gồm 10 chỉ tiêu phản ánh: Tỷ trọng giá trị
tăng thêm của kinh tế số trong tổng sản phẩm trong nước;
chi cho chuyển đổi số; số doanh nghiệp công nghệ số; doanh
thu dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin,...

NHÓM THỨ HAI
Hạ tầng số gồm 07 chỉ tiêu phản ánh: Dung lượng băng
thông Internet quốc tế; tỷ lệ dân số được phủ sóng bởi mạng
di động, mạng Internet băng rộng cáp quang; phạm vi phủ
sóng mạng di động 4G, 5G,...

NHÓM THỨ BA
Mức độ phổ cập phương tiện số gồm 19 chỉ tiêu phản ánh: Tỷ
lệ người sử dụng điện thoại di động, Internet; tỷ lệ người dân
có danh tính số; tỷ lệ người sử dụng thiết bị IoT cá nhân, tỷ lệ
doanh nghiệp có trang thông tin điện tử; tỷ lệ doanh nghiệp
áp dụng nền tảng số vào sản xuất kinh doanh,....

NHÓM THỨ TƯ
Mức độ phổ cập dịch vụ trực tuyến gồm 11 chỉ tiêu phản ánh:
Tổng số chứng thư số đang hoạt động; số dịch vụ hành chính
công có phát sinh hồ sơ trực tuyến; tỷ lệ người dân sử dụng
dịch vụ tư vấn sức khỏe trực tuyến, khám chữa bệnh từ xa; tỷ
lệ hợp tác xã sử dụng thương mại điện tử, số thương nhân có
giao dịch thương mại điện tử,...

NHÓM THỨ NĂM
Kỹ năng số và nguồn nhân lực kỹ thuật số gồm 03 chỉ tiêu
phản ánh: Số người tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ
thông tin; số lao động kinh tế số; tỷ lệ người dân biết kỹ năng
về công nghệ thông tin và truyền thông.

Các chỉ tiêu thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê kinh tế số được phân công
cho 06 Bộ, ngành chủ trì thu thập, tổng hợp, cụ thể:
- Tổng cục Thống kê: 27 chỉ tiêu.
- Bộ Thông tin và Truyền thông: 16 chỉ tiêu.
- Bộ Giáo dục và Đào tạo: 03 chỉ tiêu.
- Bộ Công thương: 01 chỉ tiêu.
- Bộ Y tế: 02 chỉ tiêu.
-Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: 01 chỉ tiêu.

