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Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Kết luận của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban
Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Phạm Thiện Nghĩa
tại cuộc họp lần 1 năm 2022
Ngày 06 tháng 01 năm 2022, tại Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Chủ
tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Phạm
Thiện Nghĩa chủ trì cuộc họp triển khai các nhiệm vụ liên quan công tác
Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
Sau khi nghe Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo và đề xuất; ý kiến
các thành viên dự họp, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo
Chuyển đổi số tỉnh Phạm Thiện Nghĩa kết luận như sau:
1. Về ngày Chuyển đối số tỉnh Đồng Tháp
- Thống nhất chọn ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số tỉnh
Đồng Tháp.
- Sở Thông tin và Truyền thông hoàn chỉnh đề xuất, trình Uỷ ban nhân dân
Tỉnh xem xét, quyết định. Thời gian hoàn thành trong tháng 02 năm 2022.
2. Về dự thảo Kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Đồng
Tháp (phiên bản 1.0)
Trên cơ sở các ý kiến góp ý, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với
đơn vị tư vấn hoàn chỉnh dự thảo theo hướng làm rõ phạm vi áp dụng các ứng
dụng, dịch vụ thông minh; nghiên cứu điều chỉnh tên, bỏ cụm từ “đô thị” để phù
hợp với phạm vi, qui mô của tỉnh; cập nhật lại dữ liệu hiện trạng ứng dụng công
nghệ thông tin, xây dựng đô thị thông minh tỉnh Đồng Tháp, tổ chức thực
hiện… Thời gian hoàn thành trong tháng 02 năm 2022.
3. Về triển khai hệ thống tổng hợp thông tin điện tử (giám sát thông tin
trên mạng)
Sở Thông tin và Truyền thông hoàn chỉnh đề xuất, gửi lấy ý kiến Công an
Tỉnh và các đơn vị liên quan; tổng hợp ý kiến và đề xuất, trình Uỷ ban nhân dân
Tỉnh xem xét, cho chủ trương thực hiện.

4. Về việc thành lập Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Đồng Tháp
a) Trên cơ sở các ý kiến góp ý, Sở Thông tin và Truyền thông hoàn thiện
Đề án; trong đó, lưu ý các nội dung sau:
- Về tên của Trung tâm: Trình 02 phương án, gồm:
+ Phương án 1: Trung tâm giám sát, điều hành thông minh tỉnh Đồng Tháp
+ Phương án 2: Trung tâm Chuyển đổi số của tỉnh.
- Cập nhật, bổ sung cơ sở pháp lý như: Nghị quyết Chuyển đổi số tỉnh
Đồng Tháp
- Về nhiệm vụ: Trước mắt triển khai 10 nhiệm vụ theo Đề án; nghiên cứu
gắn việc thực hiện các nhiệm vụ trong triển khai Đề án Chuyển đổi số tỉnh Đồng
Tháp; có lộ trình cụ thể trong triển khai các phân hệ, đặc biệt là phân hệ cung
cấp thông tin dữ liệu cho người dân, doanh nghiệp, liên quan đến các chỉ tiêu
kinh tế - xã hội của tỉnh.
- Về tiến độ: Trung tâm đưa vào hoạt động trong Quý I năm 2022.
- Về tổ chức bộ máy: Trình 02 phương án (phương án 1 và 4), trong đó,
Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu, các ngành trọng điểm sẽ cử 01 nhân sự
thực hiện nhiệm vụ chuyên trách tại Trung tâm, đồng thời chuyển bộ phận 1022
(đang thuê dịch vụ của VNPT) về bố trí tại Trung tâm. Sau thời gian hoạt động,
tùy theo tình hình thực tế sẽ xem xét bố trí, điều chỉnh phù hợp.
- Thời gian hoàn thành trước ngày 25 tháng 01 năm 2022.
b) Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền
thông hoàn chỉnh nội dung, trình Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến việc thành lập
Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Đồng Tháp.
c) Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Xây dựng triển khai lắp

đặt hệ thống điện dùng riêng cho Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Đồng
Tháp.
5. Về Chương trình làm việc của Ban Chỉ đạo năm 2022
Sở Thông tin và Truyền thông:
- Bổ sung Kế hoạch kiểm tra công tác chuyển đổi số của tỉnh (gồm 8 lĩnh
vực ưu tiên và một số địa phương); hằng năm, tổ chức hội thảo tuyên truyền,
nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức trong các
cơ quan nhà nước ít nhất 01 lần/năm.
- Hoàn chỉnh Chương trình làm việc của Ban Chỉ đạo năm 2022, trình

Trưởng ban Ban Chỉ đạo Chính quyền số tỉnh Đồng Tháp xem xét, ký ban hành.
Thời gian hoàn thành trước ngày 24 tháng 01 năm 2022.
6. Một số nhiệm vụ khác
a) Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Văn phòng Uỷ ban nhân dân
Tỉnh:
- Tham mưu Uỷ ban nhân dân Tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số
tỉnh Đồng Tháp theo hướng bổ sung Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Huỳnh
Minh Tuấn tham gia Ban Chỉ đạo và giữ chức danh Phó Trưởng ban Thường
trực Ban Chỉ đạo.
- Tham mưu Trưởng ban Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp ban
hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, trong đó quy định rõ nhiệm vụ, quyền
hạn của từng thành viên Ban chỉ đạo.
- Thời gian hoàn thành trước ngày 15 tháng 02 năm 2022.
b) Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, bố trí vốn đầu tư cho dự án Trung tâm
điều hành thông minh để kịp thời đưa vào hoạt động trong Quý I năm 2022.
c) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y
tế căn cứ Nghị quyết của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh Khoá XI về chuyển đổi số
tỉnh Đồng Tháp và Đề án chuyển đổi số của Tỉnh chủ động phối hợp với Sở
Thông tin và Truyền thông và đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng Đề án
chuyển đổi số riêng của ngành để triển khai thực hiện.
Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh thông báo ý kiến nêu trên đến các đơn
vị biết, thực hiện./.
Nơi nhận:
- CT và các PCT/UBND Tỉnh;
- Thành viên BCĐ;
- Lãnh đạo VP/UBND Tỉnh;
- Lưu VT, THVX. Thg.
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