
 ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:          /TB-UBND  Lạng Sơn, ngày       tháng 6 năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

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

tại cuộc họp Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Lạng Sơn 

 

Ngày 17/6/2020, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, 

Phó trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức 

cuộc họp Ban Chỉ đạo. Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo xây 

dựng chính quyền điện tử tỉnh (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo), 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. 

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

Báo cáo của Ban Chỉ đạo về kết quả triển khai xây dựng chính quyền điện tử 

tỉnh tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; ý kiến của 

các thành viên dự họp; đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết 

luận như sau: 

1. Đối với dự thảo Báo cáo kết quả triển khai xây dựng chính quyền điện 

tử tỉnh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020: 

Sở Thông tin và Truyền thông tiếp thu tối đa ý kiến góp ý của các thành 

viên Ban Chỉ đạo, bố cục lại dự thảo Báo cáo thành 4 phần chính: 

(1) Kết quả thực hiện: cần rà soát, bổ sung thêm kết quả mà các sở, ban, 

ngành, UBND các huyện, thành phố đã làm được (như Sở Y tế, Sở Giáo dục và 

Đào tạo, Sở Tài nguyên và Môi Trường…) để dự thảo báo cáo thể hiện được 

đầy đủ tình hình triển khai xây dựng chính quyền điện tử trên toàn tỉnh. Các Sở, 

ngành cần thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời chế độ thông tin, báo cáo về 

công tác xây dựng chính quyền điện tử để Sở Thông tin & Truyền thông có cơ 

sở tổng hợp. 

  (2) Đánh giá chung: cần đánh giá chính xác hơn đối với các hạn chế và 

nguyên nhân hạn chế. 

(3) Phương hướng nhiệm vụ: phần này cần nêu cụ thể những nội dung 

công việc phải làm trong 6 tháng cuối năm như phát triển nguồn nhân lực; bảo 

đảm cơ sở vật chất; công tác tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động trong việc sử dụng các phần mềm, các hệ thống đã hoàn thành việc xây 

dựng; công tác tuyên truyền cho người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ 

công trực tuyến…Đối với những nhiệm vụ cần triển khai thực hiện trong thời 

gian dài thì nghiên cứu chọn lọc một số công việc cấp bách, có khả năng thực 

hiện được ngay để tập trung triển khai trước (ví dụ lựa chọn một số TTHC đơn 
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giản, dễ thực hiện được trên môi trường mạng để tập trung các giải pháp về con 

người, về tuyên truyền…để giúp người dân và doanh nghiệp tạo được thói quen 

thực hiện TTHC qua dịch vụ công trực tuyến…) 

  (4) Đề xuất, kiến nghị: chỉ đưa vào phần này những đề xuất, kiến nghị của 

Ban Chỉ đạo đối với UBND tỉnh. Những nội dung thuộc trách nhiệm triển khai 

thực hiện của các sở, ban, ngành (như trách nhiệm của Văn phòng UBND tỉnh 

trong việc triển khai xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo) thì đưa vào phần 

phương hướng, nhiệm vụ. 

Yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông hoàn thiện dự thảo, trình Trưởng 

Ban Chỉ đạo xem xét, ban hành trước ngày 30/6/2020. 

2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông: 

- Khẩn trương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho 

UBND tỉnh ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các quy định, quy chế và 

các văn bản khác để hoàn thiện hành lang pháp lý và hướng dẫn các cơ quan, 

đơn vị trong triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến xây dựng chính 

quyền điện tử (như hoàn thiện Đề án đô thị thông minh, dự thảo Kế hoạch của 

UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 

09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan 

nhà nước, dự thảo văn bản hướng dẫn về việc thẩm định đối với các hoạt động 

ứng dụng công nghệ thông tin thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước…). 

- Rà soát, đề xuất UBND tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban 

Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử của tỉnh. Đôn đốc các huyện Cao Lộc, 

Lộc Bình khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử để 

tập trung chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ xây dựng chính quyền điện tử tại địa 

phương. 

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Viễn thông Lạng Sơn, các 

cơ quan liên quan tập trung giải quyết dứt điểm những vướng mắc, bất cập của 

Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành (VNPT - iOffice), báo cáo UBND tỉnh 

kết quả trước ngày 30/7/2020.  

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức khảo sát chuyên đề 

về việc sử dụng phần mềm tại các sở, ban, ngành tỉnh, nhất là các phần mềm 

quản lý chuyên ngành, báo cáo UBND tỉnh trước 30/8/2020. Nội dung khảo sát 

cần làm rõ một số vấn đề như cách thức vận hành của các phần mềm chuyên 

ngành; cơ sở vật chất, nguồn nhân lực hiện có tại các đơn vị có đáp ứng được 

việc sử dụng các phần mềm không; nhu cầu sửa chữa, mua sắm để có thể bảo 

đảm cho việc sử dụng phần mềm; công tác an toàn, an ninh mạng… 

 3. Văn phòng UBND tỉnh cần tiếp tục hướng dẫn các sở, ban, ngành, 

UBND các huyện, thành phố thực hiện rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính 

để có thể triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; khẩn trương 

tham mưu xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo địa phương, Hệ thống thông tin 

phục vụ họp và xử lý công việc (E-cabinet) của UBND tỉnh. 
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4. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố cần quan tâm hơn nữa 

đến việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo về chính quyền điện tử và việc bảo 

đảm cơ sở vật chất, nguồn nhân lực để triển khai thực hiện các nhiệm vụ xây 

dựng chính quyền điện tử theo yêu cầu. Cử cán bộ làm đầu mối phối hợp với 

VNPT để thường xuyên theo dõi, phối hợp giải quyết những khó khăn, vướng 

mắc trong quá trình sử dụng Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành. 

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; 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- C, PVP UBND tỉnh, các Phòng:  

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

- Lưu: VT, KG-VX (HTHT). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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