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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  

tại cuộc họp xem xét dự thảo Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Đề án  

xây dựng Đô thị thông minh tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025 

 

Ngày 30/6/2020, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã 

tổ chức cuộc họp chuyên đề xem xét dự thảo Quyết định của UBND tỉnh phê 

duyệt Đề án xây dựng Đô thị thông minh tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025. 

Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử 

tỉnh, Tổ giúp việc Ban chỉ đạo theo Quyết định số 2356/QĐ-UBND ngày 

19/11/2018 của UBND tỉnh, Quyết định số 166/QĐ-BCĐ ngày 24/12/2018 của 

Trưởng Ban chỉ đạo; lãnh đạo UBND thành phố Lạng Sơn và lãnh đạo phòng, 

đơn vị có liên quan thuộc UBND thành phố.  

Sau khi nghe Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông trình bày dự thảo 

Đề án xây dựng Đô thị thông minh tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025 (sau đây 

gọi tắt là Đề án), ý kiến của các thành viên dự họp; đồng chí Nguyễn Long Hải, 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau: 

Việc xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành Đề án trên là thực hiện theo 

quy định tại Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 01/8/2018 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 

2018-2025 và định hướng đến năm 2030 và Quyết định số 1063/QĐ-UBND 

ngày 07/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Đề án xây dựng chính quyền 

điện tử tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019-2025. Đây là một nhiệm vụ quan trọng 

trong xây dựng chính quyền điện tử và là xu thế tất yếu trong thực hiện cách 

mạng công nghiệp 4.0. Do đó, cần thiết phải xây dựng một Đề án tổng thể về 

xây dựng đô thị thông minh tỉnh Lạng Sơn để triển khai thực hiện trong cả giai 

đoạn 10 năm tới.  

Yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý 

của các thành viên dự họp, bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo Đề án như 

sau: 

1. Tên gọi của Đề án: Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục nghiên cứu, 

đề xuất xin ý kiến UBND tỉnh về tên gọi của Đề án theo 2 phương án sau: 

phương án 1 là “Đề án thí điểm xây dựng đô thị thông minh tỉnh Lạng Sơn giai 

đoạn 2020-2025, định hướng đến 2030”, phương án 2 là “Đề án thí điểm ứng 

dụng công nghệ thông tin trong xây dựng đô thị thông minh tỉnh Lạng Sơn giai 

đoạn 2020-2025, định hướng đến 2030”. 

2. Bố cục lại dự thảo Đề án gồm 05 phần như sau: (1) Sự cần thiết và căn 
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cứ pháp lý; (2) Thực trạng phát triển đô thị thông minh tỉnh Lạng Sơn trong giai 

đoạn hiện nay; (3) Quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp; (4) Đánh giá tác 

động của Đề án; (5) Tổ chức thực hiện. 

3. Về nội dung dự thảo Đề án cần chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung sau: 

3.1. Thực trạng: cần đánh giá đầy đủ, toàn diện hơn về tình hình kinh tế - 

xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh; những vấn đề liên quan đến xây dựng đô 

thị thông minh, như: hạ tầng công nghệ thông tin, nguồn nhân lực, có số liệu để 

chứng minh cụ thể. 

3.2. Quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp.  

a) Mục tiêu: thống nhất phân chia thành 2 giai đoạn thực hiện Đề án là 

2020-2025 và 2025-2030. Đối với mỗi giai đoạn cần xác định các chỉ tiêu bằng 

việc làm, con số cụ thể phải đạt được khi kết thúc giai đoạn.  

b) Nhiệm vụ: nội dung nhiệm vụ cần viết ngắn gọn, cụ thể về những việc 

mà mỗi cơ quan phải thực hiện tương ứng với từng giai đoạn của Đề án. Trong 

đó cần xác định rõ những nhiệm vụ thực hiện chung trên địa bàn toàn tỉnh (như 

nhiệm vụ xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành), những nhiệm vụ trước mắt 

chỉ thực hiện thí điểm trên địa bàn thành phố (như nhiệm vụ xây dựng Trung 

tâm giám sát, điều hành IOC), từ đó xác định cụ thể lộ trình thực hiện các nhiệm 

vụ, ưu tiên kinh phí từ ngân sách nhà nước để triển khai thực hiện những nhiệm 

vụ cấp bách và trong khả năng có thể thực hiện được ngay. Việc xây dựng cơ sở 

dữ liệu trên địa bàn tỉnh từ nguồn vốn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh, 

thuê dịch vụ và kế thừa cơ sở dữ liệu đã có. Bổ sung nhiệm vụ về thực hiện 

thương mại điện tử. Những nội dung mang tính chất diễn giải, minh họa cho 

từng nhiệm vụ cụ thể xây dựng thành một văn bản riêng hoặc có thể xây dựng 

01 clip minh họa cụ thể về việc thí điểm xây dựng đô thị thông minh.   

c) Giải pháp: tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, làm rõ hơn các giải pháp để 

triển khai thực hiện Đề án bảo đảm tính khả thi, nhất là các giải pháp về nguồn 

vốn, nhân lực và công tác truyền thông. Cần chú ý đến việc lấy người dân làm 

trung tâm, nghiên cứu thêm việc huy động các nguồn lực từ chính nhân dân để 

xây dựng đô thị thông minh. Sở Thông tin và Truyền thông làm việc thêm với 

Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và đầu tư về việc có đưa tổng mức kinh phí thực 

hiện Đề án hoặc kinh phí thực hiện sẽ được xác định đối với từng nhiệm vụ cụ 

thể theo quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền.  

3.3. Tổ chức thực hiện: không thành lập Ban Chỉ đạo riêng mà Ban Chỉ 

đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh sẽ chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án trên 

địa bàn tỉnh. UBND thành phố Lạng Sơn thành lập Ban điều hành để chỉ đạo 

triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. 

4. Giao cho Sở Thông tin và Truyền thông thành lập tổ công tác làm việc 

với các sở, ngành có liên quan đến từng lĩnh vực trong triển khai xây dựng đô thị 

thông minh để xác định rõ các công việc cụ thể mà các cơ quan phải triển khai 

thực hiện theo từng giai đoạn. 
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Sở Thông tin và Truyền thông tiếp thu các ý kiến đóng góp của các thành 

viên dự họp, nghiên cứu bổ sung hoàn thiện dự thảo, trình UBND tỉnh xem xét, 

quyết định tại phiên họp UBND tỉnh cuối tháng 7/2020. 

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./. 

 
Nơi nhận:                       
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Cơ quan có thành viên BCĐ XDCQĐT  

  tại QĐ số 2356/QĐ-UBND ngày 19/11/2018; 

- UBND thành phố; 

- C, PVP UBND tỉnh, các phòng:  

  KG-VX, KT, TH-NC, TH-CB, TTPVHCC; 

- Lưu: VT, KG-VX (HTHT). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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