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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Hải tại cuộc họp  

chuyên đề về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước 

 

Ngày 02 tháng 6 năm 2021, đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ 

trì cuộc họp chuyên đề về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước; 

cùng dự có: Đồng chí Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; Lãnh đạo Sở Tài chính; 

Ban Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Trung tâm CNTT&TT và các 

phòng ban liên quan thuộc Sở Thông tin và Truyền thông. 

Sau khi khảo sát thực tế tại Trung tâm tích hợp dữ liệu, Trung tâm điều hành 

thông minh (IOC) và nghe báo cáo đánh giá kết quả ứng dụng CNTT, xây dựng 

Chính quyền điện tử tỉnh của Sở Thông tin và Truyền thông cùng các ý kiến phát 

biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Hải đã hoan nghênh sự cố 

gắng, nỗ lực, khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất, nhân lực, hạ tầng CNTT để 

thực hiện các nhiệm vụ xây dựng chính quyền điện tử tỉnh trong thời gian vừa qua 

của đội ngũ cán bộ chuyên trách, hoạt động trong lĩnh vực CNTT của tỉnh. Đồng 

thời kết luận, chỉ đạo như sau: 

1. Sở Thông tin và Truyền thông: 

- Đối với các phần mềm dùng chung: Yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông 

thường xuyên theo dõi, rà soát, phát hiện các sự cố, lỗi kỹ thuật để kịp thời đưa ra các 

giải pháp khắc phục, nâng cấp để nâng cao hiệu quả sử dụng của các phần mềm dùng 

chung hiện nay, đồng thời đề xuất giải pháp liên thông giữa các phần mềm dùng 

chung của tỉnh và các phần mềm chuyên ngành của các cơ quan, đơn vị, liên thông 

các phần mềm chuyên ngành với Trung tâm điều hành thông minh (IOC). 

- Tham mưu cho UBND tỉnh từng bước đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng 

CNTT (trước mắt ưu tiên đầu tư xây dựng hệ thống LGSP của tỉnh) và ban hành 

văn bản chỉ đạo các đơn vị, địa phương xây dựng Kế hoạch thực hiện việc chuyển 

đổi dữ liệu số để từng bước hình thành Trung tâm/Kho dữ liệu số của tỉnh; chủ 

động cân đối, bố trí từ nguồn chi thường xuyên của các đơn vị, địa phương để đầu 

tư, nâng cấp hệ thống trang thiết bị CNTT, đường truyền nâng cao hiệu suất, hiệu 

quả hoạt động. 

- Tiếp tục đề xuất UBND tỉnh xem xét, triển khai các giải pháp kỹ thuật, công 

nghệ mới phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh như: Xây dựng ứng dụng (app) 



Chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn trên thiết bị di động để thúc đẩy quá trình hình 

thành “Công dân điện tử”; xây dựng hệ thống thông tin quản lý dịch bệnh Covid - 

19 tỉnh Bắc Kạn; hệ thống giám sát thông tin trên mạng xã hội, thông tin báo chí… 

- Tổ chức đánh giá hiệu quả hoạt động của giải pháp an toàn thông tin (SOC) 

sau 01 năm triển khai thử nghiệm và đề xuất hướng triển khai thực hiện trong thời 

gian tới đảm bảo phù hợp với thực tế của tỉnh. 

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính xây dựng Đề án 

mở rộng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến đang sử dụng hiện nay đến cấp 

xã theo hướng thuê thiết bị và dịch vụ CNTT là chính. 

2. Văn phòng UBND tỉnh chủ động phối hợp với VNPT Bắc Kạn tiếp tục 

hoàn thiện hệ thống Trung tâm điều hành thông minh (IOC), khẩn trương phối hợp 

với Công an tỉnh; Sở Công Thương thực hiện việc kết nối các hệ thống camera 

giám sát giao thông và khoáng sản trên địa bàn tỉnh. 

3. Sở Nội vụ xem xét, nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung 01 biên chế sự nghiệp 

phụ trách an toàn thông tin cho Sở Thông tin và Truyền thông, báo cáo UBND 

tỉnh xem xét. 

Với nội dung trên, UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương 

thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
Gửi bản giấy: 

- VNPT Bắc Kạn, Viettel Bắc Kạn; 

Gửi bản điện tử: 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Sở TT&TT; 

- Sở Tài chính; 

- Sở Nội vụ; 

- CVP; 

- Lưu: VT, Nhung 
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