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THÔNG BÁO
Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Tuyết Minh
tại cuộc họp thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh
tuần làm việc 44/2021
Ngày 03/11/2021, tại trụ sở Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, Phó Chủ tịch
UBND tỉnh Trần Tuyết Minh đã chủ trì cuộc họp thường trực Ban Chỉ đạo xây
dựng Chính quyền điện tử tỉnh tuần làm việc 44/2021.
Thành phần tham dự gồm đại diện lãnh đạo: Sở Thông tin và Truyền
thông, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Y tế, Công an tỉnh, UBND
thành phố Đồng Xoài và Văn phòng UBND tỉnh.
Sau khi nghe lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo các nội
dung liên quan đến việc xây dựng Chính quyền điện tử, chuyển đổi số của tỉnh;
ý kiến các thành viên dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh kết
luận, chỉ đạo như sau:
1. Giao Sở Thông tin và Truyền thông:
- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh văn bản chỉ đạo
về mô hình, nhân sự, cách thức tổ chức quản lý Trung tâm điều hành thông minh
cấp huyện.
- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành ban hành văn bản công bố các
phần mềm tỉnh đã đầu tư, đã và sẽ được chuyển giao đến cấp huyện, cấp xã.
- Thống nhất với Sở Tài nguyên và Môi trường về chia sẻ các dữ liệu của
ngành Tài nguyên và Môi trường.
- Tiếp tục ban hành văn bản đôn đốc các sở, ngành chưa đăng ký tài
khoản khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định kiện toàn và đổi tên Ban
Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh theo Quyết định số 233/QĐ-UBND
ngày 07/02/2020 của UBND tỉnh.
- Phối hợp với Công an tỉnh về kiện toàn lực lượng công an, đội phản ứng
nhanh xử lý sự cố.
Các nội dung trên hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trước ngày
20/11/2021.
2. Giao Sở Y tế khẩn trương ban hành kế hoạch chuyển đổi số ngành Y tế,
báo cáo UBND tỉnh trước ngày 12/11/2021.
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3. Giao Công an tỉnh khẩn trương chia sẻ dữ liệu camera để UBND các
huyện, thị xã, thành phố chủ động việc quản lý tình hình an ninh trật tự trên địa
bàn. Thời gian hoàn thành: Trong tháng 12/2021.
4. Đối với danh mục dự án đầu tư công: Thống nhất danh mục 12 dự án.
Giao Sở Thông tin và Truyền thông bổ sung dữ liệu ngành xây dựng vào dự án
“Phát triển các cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ hoạt động chính quyền,
hướng tới chuyển đổi số”; phối hợp các đơn vị liên quan hoàn hoàn thiện hồ sơ
báo cáo UBND tỉnh. Sau UBND tỉnh phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, giao
Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở
Tài chính tham mưu, đề xuất UBND tỉnh về việc giao đầu mối chủ đầu tư các dự
án đảm bảo phù hợp, đúng quy định.
Trên đây là kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuyết Minh tại
cuộc họp thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh tuần làm
việc 44/2021.
UBND tỉnh thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan biết,
thực hiện./.
Nơi nhận:
- TTTU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Thành phần dự họp;
- LĐVP, các Phòng;
- Lưu: VT, KGVX,TD24.
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