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THÔNG BAO 
Kt Iun cüa Phó Chü tich  ThLro'ng triyc UBND tinh Ha S5' Dng tii buôi Jam 

vic vó'i S& Thông tin vã Truyn thông vã các ngành lien quan 

Ngày 19/5/2020, Phó Chü tjch Thithng trirc UBND tinh Ha S5 Dng và Phó 
Chü tjch UBND tinh Hoâng Nam chü trI buôi lam vic vi So Thông tin và Truyên 
thông. Tham gia cüng lam vic có dai  din Lành dao  các SO: Tài chInh, Kê hoch và 
Dâu tu, Ni vi và Van phông UBND tinh. 

Sau khi nghe Lânh dto SO Thông tin và Truyn thông báo cáo tInh hmnh thirc 
hin nhim vij cüa SO Thông tin và Truyén thông trong thOi gian qua; các dé xuât, 
kiên nghj giãi quyêt nhQng khó khän, vuóng mAc; kiên tham gia cüa các ngành dir 
h9p, kiên cüa Phó Chü tjch UBND tinh Hoàng Nam, Phó Chü tjch ThuOng trirc 
UBND tinh Ha S Dông kêt lun: 

Ngay tr du nAm 2020, SO Thông tin và Truyn thông ctA tich c1rc, chü dng 
xây drng và triên khai kê hoch thrc hin Chiiong trInh cong tác tr9ng tam theo chi 
dao cüa Bô Thông tin vá Truyên thông, cüa Tinh üy, UBND tinh và dat  duqc rnt so 
kêt qua nhât djnh. UBND tinh dánh giá cao s1r no 1irc, thu dng trong vic triên khai 
thirc hin nhim v11 hang nAm cüa SO Thông tin và Truyên thông và chia sé khó khAn 
cüa ngành trong diêu kin nguôn hc ci:ia dja phucing con han  che. Dê hoàn thãnh 
nhirn viii trong näm 2020 và các nAm tiêp theo, UBND tinh yêu câu SO Thông tin và 
Truyên thông và các ngành lien quan thirc hin mt so ni dung sau: 

1. V xây dirng Trung tam Giám sat diu hành thông minh tinh: Dng chü 
trtxang cho tam  Ong von dê triên khai thirc hin Dir an xây dirng Trung tam Giám sat 
diêu hành thông minh tinh. SO Thông tin vá Truyên thông hoân tat thu tiic, giri SO Ké 
hoach và Dâu ti.r thâm djnh, trInh UBND tinh xem xét, quyêt djnh. 

2. Nhm dam báo tInh thng nht ye co câu to chOc cüa Van phOng UBND 
tinh thành phô trçrc thuc Trung uang và thrc hin theo yêu câu cüa Nghj djnh sO 
24/2014/ND-CP ngày 04/4/20 14 cüa ChInh phO, dam báo VAn phOng UBND tinh có 
dü nguôn lirc thirc hin nhirn vit lam dâu môi Cong thông tin din tO, kêt nôi h 
thông thông tin hành chInh din tO và quán I, vinhánh các h thông Ong ding cong 
ngh thông tin phiic vi sir chi dao  diéu hành cüa Uy ban nhân dan, ChO tjch Uy ban 
nhân dan tinh, UBND tinh thông nhât không thrc hin vic hqp nhât Trung tam Tin 
hçc tinh thuc VAn phOng UBND tinh vOi Trung tam Cong ngh thông tin và Truyên 
thông thuc SO Thông tin và Truyên thông theo Quyêt djnh sO 1322/QD-UBND tinh 
ngày 15/6/2018 cüa UBND tinh ye vic ban hành Dé an sap xêp, to chOc lai  các dan 
vj hành chInh cAp xA; thôn, bAn, khu phô; các ca quan hành chInh và dan vj sir nghip 
cong lap. Theo do: 

- VAn phông UBND tinh chO trI xây dirng D an thAnh 1p dan vj Cng thông 
tin din tO cüa tinh trirc thuc VAn phOng JJBND tinh trén ca sO b may, chOc nAng 
nhim vii cOa Trung tam Tin hçc tinh. 



TL. CHU TICH 
KT. • : NH VAN PHONG 

PHONG 

- Sâ Thông tin và Tmyn thông chü trI xây dirng D an b sung chüc näng, 
nhim vii cCia Trung tam Cong ngh thông tin và Truyên thông trirc thuc S& Thông 
tin và Truyên thông phü hçp vói các thim vi dtxqc giao trên nguyen täc không trüng 
lap, chông chéo chirc näng, nhim vi vói các Co quan, don vj khác. 

3. V cac giâi pháp an toàn cho h th'ng thông tin: Dng chü truorng thuê t 
chirc dc 1p thirc hin kiêm tra, dánh giá djnh kS'  ye an toàn thông tin mng trên dja 
bàn tinh thirc hin nhim vii bào dam an toàn choh thông thông tin theo mô hmnh "4 
lap". S& Thông tin và Truyên thông xây dmg ke hoach và dir toán kinh phi g1ri S 
Tài chInh thâm djnh, trInh UBND tinh xem xét, quyêt djnh. 

4. Sâ Thông tin và Truyn thông khn trucmg hoàn thin phn mm H théng 
thông tin báo cáo cap tinh, dáp üng yêu câu lien thông báo cáo chi tiêu kinh té - xã 
hi vOi Van phông ChInh phü, thirc hin bàn giao cho Van phông UBND tinh (Trung 
tam Tin hçc tinh) quân 1, triên khai i.'rng diing truôc ngày 3 0/8/2020. Khi thirc hin 
bàngiaocandãmbàoyêucâu: 

- T chirc vn hành thi'r nghim; 

- Co bang di chiu trng hang m1ic theo yêu cAu cüa Van phông ChInh phü; 

- Co van bàn dánh giá dat  yêu cu cüa các S&, ngành lien quan; 

Van phông UBND tinh xây dirng quy ch quán trj, vn hành trin khai ixng 
diing phân mêm H thông thông tin báo cáo cap tinh dê dam bào có h thông các chi 
tiêu kinh tê - xã hi phiic vii hoat dng chi dao  diêu hành cüa UBND tinh và dông 
thai thirc hin cong bô các chi tiêu kinh tê - xã hi cüa các ngành, don v, dja phi.wng 
len Cong thông tin din ti:r cüa tinh. 

5. Sâ Thông tin và Truyn thông chü trI, phi hqp vâi Sâ K hoach  và Du tl.x, 
Sâ Tài chInh và cac co quan, dja phuong lien quan nghiên ciru, xây dirng Di,r an dâu 
tu nâng cap dài truyên thanh cap huyn giai don 2021-2025. 

6. Sâ Thông tin và Truyn thông tang cu&ng cong tác quân l nba ni.róc v 
thông tin trén báo chI và mng xã hi theo chüc näng, nhim vii duçc giao; th 1 kjp 
thai nhüng thông tin sai 1ch trên báo chI, mng xâ hi theo dáng quy dnh. 

7. Dng chü throng tip tic duy trI các dim phát song wifi cong cong trén 
dja bàn tinh trên nguyen täc: Ngân sách tinh chi trã phi djch v1i kênh truyên, doanh 
nghip vin thông h trq thiêt bj phát song. Giao S& Thông tin và Truyên thông phôi 
hcip doanh nghip vin thông và các don vj lien quan trien khai thirc hin. 

UBND tinh thông báo d các S&, ban ngành, don yj, dja phiiang lien quan trin 
kbai thrc hin./. 

Noi 11/1(1 ii: 

- Các PCT UBND tinh; 
- Van phông UBND tinh; 
- Các Sâ: Thông tin và Truyén thông, Tài chInh, 
Ké hoach và Dâu ti.r, Ni vi; 

- UBND các 1iuyn, thj xä, thành phô; 
- Luu: VT, VX. 
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