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THÔNG BÁO 
Kết luận của đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh - 
Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tại cuộc họp 

xem xét dự thảo Đề án xây dựng chính quyền điện tử tỉnh 
 

Ngày 11/3/2019, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh 
Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Lạng Sơn (Ban Chỉ 
đạo) đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo để xem xét dự thảo Đề án xây dựng Chính 
quyền điện tử tỉnh Lạng Sơn. Tham dự cuộc họp có thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh 
(Văn phòng UBND tỉnh; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Giáo dục và Đào tạo; 
Y tế; Tư pháp; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Xây dựng; Giao thông Vận 
tải; Công Thương; Lao động - Thương binh và Xã hội; Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch; Khoa học và Công nghệ; Tài nguyên và Môi trường; Nội vụ; Công an tỉnh; 
Viễn thông Lạng Sơn; Viettel Lạng Sơn; Bưu điện tỉnh Lạng Sơn) và thành viên 
Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo. 

Sau khi nghe Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông trình bày dự thảo 
Đề án, ý kiến của các thành viên dự họp, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch 
UBND tỉnh kết luận như sau: 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử họp phiên 
thứ nhất vào cuối tháng 9/2018 (Thông báo số  379/TB-VPCP ngày 27/9/2018 
của Văn phòng Chính phủ), UBND tỉnh Lạng Sơn đã thành lập Ban Chỉ đạo xây 
dựng Chính quyền điện tử tỉnh trên cơ sở kiện toàn Ban Chỉ đạo ứng dụng công 
nghệ thông tin (CNTT) trong cơ quan nhà nước, do Chủ tịch UBND tỉnh làm 
Trưởng Ban, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Phó 
trưởng Ban, thành viên là thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đơn vị của tỉnh. 

Ngay sau khi được kiện toàn, Ban Chỉ đạo đã chủ động, tích cực tham 
mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh triển khai quyết liệt các bước xây 
dựng Chính quyền điện tử tỉnh như: Tập trung thực hiện Kiến trúc Chính quyền 
điện tử (phiên bản 1.0); thành lập và đưa vào hoạt động Trung tâm phục vụ hành 
chính công; nghiên cứu ứng dụng phần mềm văn phòng nền tảng web-based; kết 
nối Trục liên thông văn bản của tỉnh với Trục liên thông quốc gia; số hóa cơ sở 
dữ liệu thông tin xử lý hồ sơ hành chính tỉnh Lạng Sơn… Với sự tham mưu tích 
cực của Sở Thông tin và Truyền thông, sự vận hành đồng bộ của các sở, ngành; 
UBND các huyện, thành phố, hết năm 2018, chỉ số sẵn sàng ứng dụng CNTT, 
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chỉ số dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Lạng Sơn đã có bước tăng trưởng vượt 
bậc. Kết quả này phản ánh những cố gắng, kinh nghiệm bước đầu trong xây 
dựng và vận hành chính quyền điện tử tỉnh Lạng Sơn từ năm 2008 đến nay, triển 
vọng phát triển chính quyền điện tử tỉnh Lạng Sơn trong tình hình mới, xu thế 
phát triển nhanh của CNTT trong tương lai. 

Ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, cố gắng của Sở Thông tin và 
Truyền thông cùng các cơ quan liên quan trong quá trình tham mưu xây dựng dự 
thảo Đề án. Để tiếp tục triển khai xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Lạng Sơn 
trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu: 

1. Biên tập lại dự thảo Đề án theo hướng như sau: 

- Tên Đề án: Đề án xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Lạng Sơn, giai 
đoạn 2019 - 2025; 

- Bố cục Đề án thiết kế thành 03 phần chính gồm: 

+ Phần mở đầu bao gồm: (1) Xu hướng phát triển chính quyền điện tử; (2) 
Thực trạng ứng dụng CNTT của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh (đánh 
giá để thấy rõ Lạng Sơn đang ứng dụng CNTT ở mức độ nào); (3) Sự cần thiết 
phải ban hành Đề án (bao gồm căn cứ pháp lý, yêu cầu của thực tiễn, nêu rõ tính 
cấp bách của xây dựng chính quyền điện tử…). 

+ Phần thứ hai: Mô hình kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Lạng Sơn, 
gồm: (1) Quan điểm xây dựng Đề án (bám sát yêu cầu của Chính phủ, phù hợp 
điều kiện thực tế của tỉnh song phải quyết liệt, khẩn trương, có những việc cần 
làm ngay,…); (2) Mục tiêu (mục tiêu tổng quát; mục tiêu cụ thể, xác định rõ 
năm 2019 – 2020 phải hoàn thành những nhiệm vụ gì); (3) Nội dung, nhiệm vụ 
của Đề án (có thể sắp xếp theo các nhóm nhiệm vụ, riêng nhiệm vụ xây dựng 
mô hình thành phố thông minh tỉnh Lạng Sơn được bố trí trong danh mục nhiệm 
vụ nhưng dự án cụ thể sẽ được xây dựng riêng và chủ thể xây dựng thực hiện là 
UBND thành phố Lạng Sơn); (4) Kinh phí thực hiện: Giao Sở Thông tin và 
truyền thông chủ trì họp lại với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư để thống 
nhất về nhu cầu và các nguồn vốn thực hiện Đề án, xây dựng kế hoạch kinh phí 
gắn với lộ trình; (5) Giải pháp thực hiện (trong đó xác định rõ các giải pháp như: 
* Tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền và trách nhiệm 
của các ngành, trong đó có: Đề xuất ban hành Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy; thành lập Ban Chỉ đạo của các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị; tăng cường 
công tác phối hợp; * Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức; *  
Xây dựng và hoàn thiện các thể chế, quy định;...); (6) Dự kiến kết quả đạt được. 

+ Phần thứ ba: Kết luận, kiến nghị. 

2. Thời hạn hoàn thành và các bước thực hiện 
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- Giao Sở Thông tin và Truyền thông  biên tập, điều chỉnh dự thảo, lấy ý 
kiến các ngành, tập trung làm rõ nét nội dung phân công nhiệm vụ của các 
ngành; hoàn thiện dự thảo, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/3/2019 để xin ý 
kiến Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông. 

- Sau khi tiếp thu ý kiến của các cơ quan trên, Sở tiếp tục hoàn thiện, trình 
phiên họp UBND tỉnh tháng 4/2018 để xem xét, phê duyệt. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện./. 
 

 
Nơi nhận:  
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Thành viên BCĐ (QĐ số 2356/QĐ-UBND); 
- Các sở, ban, ngành của tỉnh;      
- UBND các huyện, TP; 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
  các Phòng CM, TH-CB, TTPVHCC;   
- Lưu: VT, KG-VX(LHH).                                        

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

 

Phùng Quang Hội 
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